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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 06/03/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran Lleida Pirineo i Aran 

77 19 30.437 5.526 588 139 

Seguiment epidemiologic 

Els hospitals de Lleida encara 
tenen 126 ingressats i divuit 
pacients a les UCI per Covid 
La demarcació comunica 98 nous positius, pero 
els indicadors tornen a millorar, ta·mbé a I'Aran 
La demarcació de lleida va 
sumar ahir 98 nous positius 
de Covid-19 {80 a la regió 
de lleida i 18 a la regió de 
I'Ait Pirineu i Aran), pero 
cap nova defunció. Els 
indicadors milloren. 

Lleida 
ACN/R EDACCIÓ 

A la regió sanitaria de Lleida hi 
ha acumulats 29.444 casos con
firmats per PCR/TA, 80 més. Són 
30.437 si es tenen en compte ta
tes les proves (80 casos més). Un 
total de 588 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandemia, els mateixos que fa 24 
hores. Entre el 25 de febrer i el 4 
de mart; es van notificar 8 defun
cions, 10 la setmana anterior. Hi 
ha 32.429 vacunats de la prime
ra dosi, tres menys que els infor
mats en l'últim balant;, i 12.366 
de la segona, t res més. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa 7 punts fins a 257. Se situa 
per sota del registre de la setma
na anterior, quan era de 287. La 
velocitat de propagació baixa una 
centesima i se situa en 1'1. La set
mana del 19 al 25 de febrer era 
d'1,03. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 119 per cada 
100.000 habitants i la incidencia 
a 14 dies és de 252, pels 277 de 
l'interval anterior. El 7,05% de les 
proves que es fan donen positiu. 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA 
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El volum de persones ingres
sades amb covid-19 als hospitals 
públics i privats de la Regió Sani
taria Lleida va pujar ahir a 126, 
cinc més que divendres. 

Segons dades del Departa-

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 25/2 al 3/3) 

Font: Departament de Salut 

ment de Salut, les UCI també in
crementen lleugerament el nom
bre de pacients i passen a ser 18, 
un més que la setmana passada. 
Per centres, a !'Hospital Arnau de 
Vilanova hi ha 49 hospitalitzats a 

planta i 11 a I'UCI; al Santa Ma
ria hi ha 9 pacients a planta i 5 a 
I'UCI; als centres privats hi ha 42 
persones a planta i 2 a I'UCI; i a 
I'Hotel Salut Nastasi hi ha 8 hos
pitaltizats. 

La regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i !'Aran acum,la 5.258 casos 
confirmats per PCR o TA des de 
l'inici de la pandemia, 18 més, i 
5.526 sumant totes les proves (18 
casos més). Un total de 139 per
sones han mort des de l'inici de la 
pandemia, les mateixes que en el 
balant; anterior. 

Hi ha 5.879 vacunats de la pri
mera dosi (+1) i 2.170 de la sega
na, una menys que les informa
des en !'anterior balant;. 

El risc de rebrot baixa 8 punts 
i se situa en 297, mentre que la 
setmana anterior era de 572. L'Rt 
puja 2 centesimes fins a 0,74. En 
l'interval anterior estava en 1,27. 
La taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 161 per cada 100.000 
habitants. La incidencia a 14 dies 
és de 396, pels 450 de l'interval 
anterior. El 5,53% de les proves 
que es fan donen positiu. 

A la regió hi ha 19 pacients in
gressats, els mateixos que en !'an
terior balant;. 

Només 569 
nous contagis a 
Catalunya en la 
darrera jornada 
La velocitat de propagació de 
la covid-19 a Catalunya, I'Rt, es 
manté a 0,93 i el risc de rebrot 
baixa 9 punts fins a 202, segons 
el darrer balant; del Departa
ment de Salut. En paral·lel, la 
incidencia a 14 dies disminueix 
una mica i passa de 232,07 a 
223,23. 

S'han declarat 569 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 525.440 
(566.763 amb totes les proves). 
El 4,62% deis tets de la darrera 
setmana ha donat positiu. S'ha 
informat de 26 noves morts i 
el total és de 20.876 en tota la 
pandemia. Hi ha 1.640 pacients 
ingressats als hospitals, 46 més, 
i 497 a I'UCI, vuit crítics menys 
que fa 24 hores. Hi ha 571.119 
vacunats amb la primera dosi 
(+1.157) i 204.931 ambla sega
na (+347). 

El risc de rebrot era de 252 
entre el 19 i el 25 de febrer i 
baixa a 202 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, es manté en 
0,93, per sota del 0,98 de la 
setmana anterior. La incidencia 
a 14 dies és de 223,23 entre el 
26 de febrer i el 4 de mart;, per 

· sota deis 262,02 de l'interval 
anterior {19-25 de febrer). 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antígens 
{TA), en el període del 26 de fe
brer al 4 de mart; n'hi va haver 
7.773, inferior a l'interval ante
rior (7.421). Aixo situa la taxa 
de confirmats per PCR/TA en 
100,92 casos per cada 100.000 
habitants. 

Espanya registra 
11.958 positius de 
Covid i 298 morts 
des de divendres 
Espanya ha registrat 11.958 
nous casos positius de Co
vid-19 en les darreres 72 hores, 
fet que deixa la xifra global d'in
feccions en 3.160.970 des del 
mart; de l'any passat. Pel que fa 
a les defuncions, des de diven
dres n'hi ha hagut 298, i ara la 
xifra global és de 71.436. Ma
drid encapt;ala la xifra de con
tagis en els últims 7 dies amb 
7.218 casos, seguida de Cata
lunya amb 6.114. Per darrere, 
Andalusia amb 4.794 i el País 
Base amb 1.919. Des de l'inici 
de la pandemia, Madrid és on 
més contagis s'han acumulat, 
amb 596:130 casos. 
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Les dades 
d'un any de 
pandemia a 
Ponent 
Avui s'escau l'aniversari del 
primer cas de Covid, amb 
35.963 infectats i 727 morts 
Lleida 
REDACCIÓ 
Avui fa tot just un any, el dia 9 
de marc; de 2020, es detectava el 
primer cas d'infecció del virus Co
vid-19 a la demarcació de Lleida. 

Han passat 365 dies d'aquella 
alarma que es va generar al muni
cipi de Castellsera i les regions sa
nitaries de Lleida i de I'Ait Pirineu 
i Aran sumen ja 35.963 positius 
confirmats amb les diferents pro
ves diagnostiques i 727 morts, 
segons el balanc; facilitat ahir pel 
Departament de Salut. 

Aquest any de propagació del 
virus a les terres de Lleida ha dei
xat estadístiques que permeten 
resseguir l'evolució del coronavi
rus els darrers dotze mesos. 

D'acord a les dades del Depar
tament, els pitjors moments de la 
pandemia a la demarcació (inclo
ent-hi el Solsones, pero deixant 
de banda la Cerdanya i Gósol) van 
ser els mesos de julio!, amb 5.465 
positius coincidint amb el tanca
ment perimetral del Segria, gener 
de 2021 (5.171 casos) i octubre i 
novembre de 2020 (4.954 i 4.389 
positius, respectivament). 

Tot i aixo, el major nombre de 
defuncions es va registrar al mes 
d'abril de 2020, amb 147 morts 
quan encara no s'havien sumat ni 
dos mil casos positius. Per darre
re d'aquesta xifra hi ha els mesas 
de nombre i desembre de 2020 i 
gener de 2021, amb 100, 98 i 98 
defuncions, respectivament. 

Per comarques, el Segria és la 
que acumula el majar nombre de 
víctimes (367), dada lógica atesa 
la diferencia de població respecte 
a la resta. Si es relaciona el núme
ro de defuncions amb el nombre 
d'habitants, el Pallars Jussa és la 
comarca on hi ha hagut un índex 

Record de 
morts a l' abril 
i de positius al 
mes de juliol 

El Jussa lidera 
el percentatge 

de víctimes, i el 
Sobira a la cua 

Torre-serona, 
municipi amb 

. ' , proporc1o mes 
• alta de casos 

A Talarn, sois 
un 0,67% deis 
velns ha passat 
el coronavirus 

més alt de mortalitat, el 0,55% 
de la població. Per darrere hi ha 
el Solsones, amb el 0,29%, i el Se
gria, amb el 0,17%. Aquests per
centatges són una conseqüencia 
directa d'haver estat les tres co
marques on els brots han tinguts 
una incidencia més important 

Demarcació de Lleida 1 Casos posltius per mesos 
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Defuncions per comarques el darrer any 
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Alt Urgell Alta Aran Garr igues Noguera Pallars Pallars Pla Segarra Segria Solsones Urgell 
Ribagorc;a Jussa Sobiril d'U~ge l l 

en residencies de gent gran. Per 
contra, el Pallars Sobira només ha 
registrat una mort per coronavi
rus en aquests darrers 12 mesos, 
per la qual cosa el percentatge de 
mortalitat és del 0,01%. 

Per localitats, la informació 
que ofereix Salut queda restringí-

Morts totals % població 

da als contagis detectats en mu
nicipis de més de 200 habitants. 
Entre els 155 municipis de la de
marcació (a excepció de la Cerda
nya i Gósol) que superen aquesta 
mínim de població, Torre-serona, 
al Segria, és la localitat que té 
un percentatge més alt de ve'lns 

que han passat el coronavirus, un 
18,84%. Aixo vol dir que, amb 75 
casos registrats, gairebé un de ca
da cinc ve'lns habitants del poble 
s'han contagiat de Covid-19 du
rant el darrer any. 

En situació oposada es tra
ba el municipi de Talarn (el Pa-
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Alt Urgell 
Defuncions 25 
% població o 12% 

Positius per municipi 
.t.IUtll(tpt C.\\(lS U0 pnj-,l.t(tÓ 

Seu d'Urgell 966 7,91% 

Organya 50 6,49% 

O liana 115 6,24% 

Peramola 17 4,90% 

Alas i Cerc 14 4,38% 

Ribera Urg. 36 3,86% 

Valls de Val. 24 3,06% 

Montferrer 31 3,00% 

Fígols iAI. S 2,05% 

ColldeN. 10 1,85% 

Bassella 3 1,38% 

Alta Ribagors:a 
Defuncions 
% població o 16% 

Aran 
Defuncions 12 
% població o 12% 

27 
o 14% 

llars Jussa), on només s'ha infec
tat el 0,67% deis seus 595 ve"ins, 
amb quatre casos registrats. En 
aquest municipi, dones, el conta
gi ha estat d'un de cada 150 ha
bitants, aproximadament. Entre
mig d'aquests dos extrems hi ha 
altres municipis que superen el 

MARTES 9 DE MARZO DE 2021 1 CORONA VIRUS 17 

Noguera 
Defuncions 53 
% població 0,14% 

Positius per municipi 
;>.lutH(tpt e :a,t•' 0 o p~..)hl~'lll 

Balaguer 1.754 10,04% 

Ager 49 8,45% 

Torrelameu 62 8,44% 

Térmens 108 7,94% 

Avellanes 34 7,85% 

IvarsNog. 26 7,83% 

Montgai 49 7,62% 

Vallfogona 145 7,61% 

Algerri 30 7,43% 

Castelló de F. 40 7,42% 

Preixens 31 7,42% 

Os de Balag. 71 7,24% 

Albesa 110 7,05% 

Camarasa 53 6,54% 

Vva. deMeia 26 6,27% 

Menarguens 50 6,15% 

Penelles 24 5,50% 

Artesa Segre 171 5,03% 

Bellcaire d'U. 58 4,84% 

Cubells 16 4,73% 

Ponts 121 4,58% 

Sentiu de Sió 18 4,35% 

Pallars Jussa 
Defuncions 73 
% població o 55% 

Pallars Sobira 
Defuncions 1 
% població o Ol% 

Positius per municipi 
~ lll llh. q\1 ( _,) ... tl'• ",¡ l'l)h l.l~)\1 

Sort 135 6,27% 

Espot 22 6,01% 

Esterri d'A. 42 5,22% 

Vall de Card. 15 4,29% 

Guingueta 12 4,15% 

Baix Pallars 13 3,93% 

AltAneu 15 3,62% 

Soriguera 15 3,57% 

Llavorsí 10 2,89% 

Rialp 16 2,50% 

J.D%, com ara la Fuliola (15,04%), 
Malda (14,54%), Vielha e Mijaran 
(13,60%), Seres (13,05%), la Por
tella (12,92%), Verdú (12,64%), 
Aitona (12,43%), linyola 12,37%), 
Alcarras (12,25%), les Borges 
Blanques (11,76%), Guissona 
(11,19%), Sudanell (W,95%), Bell-

Pla d'Urgell 
Defuncions 51 
% població 0,14% 

Se garra 
Defuncions _ 36 
% població 0,15% 

Riberad'O. 18 ' 4,16% 

Sanaüja 11 2,90% 

Urgell 
Defuncions 57 
% població 0,15" 

vís (10,93%), Soses (10,16%), Ba
laguer (10,04%) i Maials (10,01%). 
La capital, Lleida, acumula un 
8,41% de població que ha passat 
el coronavirus, amb 11.809 casos 
en 12 mesos. 

L'esperan~a per superar la pan
demia és el procés de vacunació· 

Segria 
Defuncions 367 
% població 0,17% 

Positius per municipi 
r.lunKtpt c~'U' 

Torre-serona 75 

Seros 254 

Portella, la 96 

Aitona 319 

Ale arras 1.189 

Sudanell 92 

Sos es 179 

Maials 91 

Albatarrec 222 

Sunyer 34 

Vva. Barca 107 

Almacenes 6S7 

Alfam\s 253 

Torrefarrera 420 

Almenar 295 

Benavent 132 

Sarroca de L. 31 

Lleida 11.809 

Torres Segre 197 

Alpicat 455 

MontoliuLL 35 

Alcanó 17 

Alfés 21 

Alguaire 199 

Artesa Ll, 88 

Torrebesses 15 

Alcoletge 192 

PuigverdLL 75 

RosseUó 167 

GimeneUs 57 

Vva.Segna 50 

Massalcoreig 28 

CorbiDs 64 

Alamús, els 35 

Llardecans 17 

Granja d'Es. 34 

Almatret 9 

... 
Solsones 
Defuncions 
% població 

0 o pohl.h .. to 

18,84% 

13,0S% 

12,92% 

12,43% 

12,25% 

10,95% 

10,16% 

10,01% 

9,93% 

9,91% 

9,83% 

9,62% 

9,15% 

8,95% 

8,79% 

8,70% 

8,66% 

8,41% 

8,33% 

7,26% 

7,25% 

7,14% 

7,07% 

6,57% 

5,73% 

5,62% 

5,59% 

5,56% 

5,16% 

5,09% 

5,08% 

4,59% 

4,38% 

4,32% 

3,83% 

3,69% 

2,95% 

39 
o 79% 

Positius per municipi 
r.Junl(t)'t t ,\\11\ 11 u pt)bJ.\(10 

St. Lloren~ M 84 8,75% 

Solsona 671 7,34% 

Olius 47 4,79% 

Naves 10 3,52% 

Pinós 7 2,45% 

Riner 6 2,28% 

(*) Dades han estat extretes deis 
informes que publica diariament el 
Departament de Salut, actualitzades 
a data 8 de marfi: 

que es va iniciar el passat 27 de 
desembre en dues residencies 
de Balafia i de la Pobla de Segur. 
Després de dos mesos i escaig, el 
Pallars Jussa és la comarca que té 
més habitants immunitzats con
tra el Covid-19, amb un 4.11% de 
població queja ha rebut les dues 

AltUrgell 

la dosi 

2a dosi 

Vacunació per 
comarques 
Població total 
(sense Cerdanya) 

34.917 

7,97% 

2,92% 

Alta Ribagor~ 

la dosi 9,44% 

2a dosi 3,03% 

Aran 

la dosi 8,14% 

2adosi 2,57% 

Garrigues 

la dosi 8,01% 

2a dosi 2,68% 

Noguera 

la dosi 8,58% 

2adosi 2,70% 

Pallars Jussa 

la dosi 11,60% 

2a dosi 4,11% 

Pallars Sobira 

la dosi 5,76% 

2adosi 2,05% 

Pla d'Urgell 

la dosi 7,80% 

2adosi 2,63% 

Segarra 

la dosi 6,77% 

2adosi 2,56% 

Segria 

l a dosi 9,87% 

2adosi 3,80% 

Solsones 

ladosi 5,31% 

2a dosi 2,69% 

Urgell 

la dosi 8,29% 

2adosi 2,99% 

dosis de la vacuna. Per contra, el 
Pallars Sobira és la comarca amb 
un percentatge menor de vacu
nats amb les dues dosis, el 2,05%. 

Un pas encara petit, pero im
portant, per acabar amb el mal
~on d'aquest any sencer de pan
demia. 
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