
4 1 ÉS NOTÍCIA 

CORONA VIRUS LLEIDA 1 COMARQUES 

DADES DE LA COVID-19 

Evolució a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu·Aran 
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INCIDtNCIA ACUMUlADA 
% PCR/TA POSITIVES 1 DATA RISC DE REBROT Rflll VACUNATS PRIMERA 

EN 14 DIES DOSI .. . . •... .. ,. 

27/02-05/03 277 293 1,05 0,78 260,07 371,56 5.145 1.393 7,73 5,45 

20/02-26/02 276 480 1,02 1,05 268,82 456,08 8.865 1381 6.41 7,77 

13/02-19/02 299 536 1.Q4 1.31 290,15 407,99 3.592 487 6,41 7,93 

(1) Taxa de reproducció efectiva del virus Font: Departament de Salut 

Des de l'inici de la pandemia 
LLEIDA 

CASOS 36.037 
MORTS 

IMMUNITZATS 14.733 
CATALUNYA 

CASOS 567.760 
MORTS 20.902 
IMMUNITZATS 208.901 

ESPANYA 

CASOS 3.164.983 
MORTS 71.727 
IMMUNITZATS 1.412.236 

MÓN 

CASOS 117.304.102 
MORTS 2.603.233 
IMMUNITZATS 66.701.003 

(2) 735 segons l'estadistica d'AQuAS 

Quasi tots els geriiltrics, sense Covid 
De les 87 residencies de Lleida, 83 estan lliures del virus 11 Els centres amb brots es 
mantenen en dos a la demarcació i a Catalunya només hi ha trenta casos actius 

X.RODRfGUEZ 1 REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La practica totalitat de 
les residencies per a la tercera 
edat de les comarques de Llei
da estan lliures de coronavi
rus. L'impacte de la Covid en 
els geriatrics s'ha anat reduint 
des de l'inici de la campanya de 
vacuna ció en aquests centres, ja 
que van ser el primer coHectiu 
a rebre-la i la gran majoria deis 
usuaris ja tenen les dos dosis. 
Per aixo, actualment 83 de les 
87 residencies de les regions sa
nitaries de Lleida i del Pirineu 
no tenen positius i es tan classi
ficades com a verdes, segons les 

dades de la conselleria de Salut. 
Són quatre centres més que els 
que tenien aquesta etiqueta fa 
una setmana. 

D'altra banda, la xifra de 
residencies amb brots i que es
tan classificades coma roges es 
manté en dos: la Sant Sebastia 
d'Alcarras i la de Bellver. Segons 
l'últim balan~ de Salut, amb da
des de divendres, a la primera 
hi havia un usuari i dos treba
lladors positius, mentre que a 
la segona eren dos padrins i un 
emplea t. Així mateix, dos resi
dencies més de la demarcació 
són taronges. Una és la de Tor-

re-serona, on fonts municipals 
van explicar que actualment no 
hi ha cap cas . Van assenyalar 
que a finals de febrer un usuari 
va donar positiu, pero amb uns 
"marcadors de positivitat molt 
baixos" i al repetir-lila prova 
la setmana passada va donar 
negatiu. L'altre centre taronja és 
el de la Fuliola, on es va detectar 
un positiu a finals de febrer. Des 
del geriatric van explicar que 
probablement és una reacció a 
la vacuna. Van assegurar que 
aquesta persona no té capacitat 
de contagi i van destacar que 
van fer un cribratge massiu al 

centre i totes les proves van do
nar negatiu. 

Perla seua part, el secreta
d de Salut Pública, Josep Ma
ria Argimon, va assegurar que 
la incidencia de la Covid a les 
residencies tendeix a zero i va 
dir que actualment hi ha trenta 
casos actius en tots els centres 
de Catalunya davant els 42 que 
hi havia fa una setmana. A les 
comarques de Lleida, la xifra 
de positius als geriatrics porta 
setmanes en descens i divendres 
hi havia només set casos: quatre 
usuaris i tres treballadors posi
tius (vegeu SEGRE de dissabte). 

SEGRE 
Dimecres, 10 de mar~ del2021 

El nivell de risc 
baixa de 200 per 
primer cop aquest 
any a Catalunya 
• La situació epidemiolo
gica de la Covid a Catalu
nya continua millorant, 
amb un descens lent deis 
contagis a causa de la pre
sencia general de la vari
ant britanica, i ahir Cata
lunya va baixar deis 200 
punts del risc de rebrot 
per primera vegada en el 
que va d'any, situant-se en 
els 198 punts. D'altra ban
da, la velocitat de trans
missió (Rt) es mantenía 
gairebé estable, com des 
de fa dies, en un 0,92. 
· Segons el departament 
de Salut, el nombre de pa
cients hospitalitzats era 
de 1.585, cinquanta-cinc 
menys, pero van tornar a 
pujar els ingressats a les 
UCI per sobre dels conc
cents, amb un total de 
502. També es van noti
ficar 997 nous contagis i 
26 víctimes mortals. 

Un mort al Pirineu. 
Precisament, Salut va 

registrar la mort d'un bo
rne d'entre 60 i 69 anys 
d'edat a la regió sanitaria 
del Pirineu, que va sumar 
vint-i-quatre casos i tenia 
un ingressat menys, amb 
divuit. A la de Lleida es 
van notificar cinquan
ta contagis més, mentre 
que el nombre d'ingres
sats es mantenía en 126, 
pero amb tres més a l'UCI, 
vint-i-un. El risc de rebrot 
era de 277 (+20) al pla i de 
293 (-4) al Pirineu, i l'Rt, 
d'1,05 a Ponent i 0,78 al 
Pirineu. 

El comer~ no 
essencial obrira 
dissabte com 
a protesta 

Argimon diu que a Seros 
hi ha ''un brot important" 
de la variant britanica 

Des de les 12.00 fins 
a les 14.00 hores 

1 LLEIDA 1 La patronal Pimec 
Comer~ va anunciar ahir que 
dissabte els seus associats a tot 
Catalunya obriran dos hores 
els comer~os associats a tall 
de protesta. Una acció que té 
com a objectiu reclamar a la 
Generalitat que suavitzi les 
restriccions que els aplica pel 
coronavirus i permeti als co
mer~os no essencials obrir els 
caps de setmana, jaque des de 
principis d'any no poden obrir 
els dissabtes. La patronal m~ 
tra així el seu desacord amb 
les mesures del Govern, que 
qualifica d'"injustes", i afirma 
que no tenen en compte ambits 
territorials " tan diferents com 
són Barcelona i Lleida o el 
Pirineu". 

Comer~os de I'Eix tancats un dissabte del gener passat. 

Perdonar a coneixer aquest 
acte, Pimec Comer~ ha convo
cat per avui a les 11.00 hores 
un acte a la seua seu de rambla 
Ferran en el qual, sota el lema 
"Reobrim el comer~ segur", es 
llegira un manifest en defen
sa que el comer~ no essencial 
pot obrir i que esta complint 
totes les mesures de seguretat. 
A més deis seus associats, la 

patronal ha convidat totes les 
associacions de comerciants, 
gremis i establiments comer
cials a afegir-se a la protesta 
d'aquest dissabte. 

En l'acte d'avui esta previst 
que hi participi el president de 
Pimec Comer~ a Lleida, Manel 
Liaras, així com diferents as
sociacions del sector comercial 
de la província. 

M. MARQUES 1M. MOLINA 
1 LLEIDA 1 El secretari de Salut Pú
blica, Josep Maria Argimon, va 
destacar ahir que a Seros "hi ha 
un brot de Covid important" i 
que el més segur és que els casos 
siguin de la variant britanica del 
virus, "ja que a Lleida aquesta 
soca suposa el88% deis conta
gis". Tot i així, va recordar que 
aquesta variant "és més trans
missible, pero no causa més 
gravetat en la infecció". L'al
calde de Seras, Josep Antonio 
Romia, va assegurar que atesa 
la rapidesa en la transmissió, 
seos dubte es tracta d'aquesta 
soca. Va indicar que en els dar
rers set dies hi ha hagut més de 
mig centenar de contagis i que 
el focus es va detectar a l'escola, 
on hi ha diverses classes con
finades, encara que el centre 
segueix obert. A Maials, l'al-

calde, David Masot, també va 
atribuir a aquesta variant la ra
pidesa en el contagi. El risc més 
alt de rebrot de la demarcació 
el té Seras, amb 9.382,81 punts 
i una velocitat de transmissió 
de 3,08 punts. A Maials és de 

RAPIDESA DE CONTAGI 

La variant, que també s'ha 
detectat a Maials, es 
caracteritza per una gran 
rapidesa en el contagi 

4.379 punts. Argimon va ex
plicar que a Catalunya hi ha 7 
casos de la variant de Manaus; 6 
de la sud-africana; 2 de la de Rio 
de Janeiro i 2 d'una subvariant 
britanica. Alguna ja és a Lleida, 
pero Salut rebutja dir quina. 
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