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Més d'un 75% 
deis espanyols 
ha duplicat les 
seves compres 
en línia al mes 
Més d'un 75% deis espanyols 
ha duplicat de mitjana les seves 
compres en línia al mes durant 
la pandemia del coronavirus, 
segons una enquesta sobre el 
nou perfil de consumidor es
panyol que revela també que 
el telefon mobil és el dispositiu 
preferit per fer les compres en 
el 80% deis casos. 

Aquestes són algunes de les 
conclusions de l'estudi de la 
consultora de comen; electro
nic Consultoria.io sobre el nou 
consumidor en l'era Covid, que 
apunta a més al fet que gairebé 
el 84% deis ciutadans ja realitza 
compres en línia. 

Segons Jesús Orozco, CEO 
de la consultora, el Covid-19 
ha disparat aquest tipus de co
mer~ perque "el confinament 
ha 'for~at' als que no compra
ven d'aquesta manera a fer el 
pas i molts, després, s'hi han 
quedat". 

A més, quan les botigues fí
siques van comen~ar a funcio
nar moltes d'elles, que no es
taven molt desenvolupades en 
l'ambit digital, es van adonar 
que havien d'avan~ar més en 
aquest sentit perque, segons 
l'expert, havien aconseguit fins 
i tot més beneficis que amb la 
botiga física oberta. Per aixo 
moltes d'aquestes botigues, 
amb les que treballa aquesta 
consultoría, han comen~at a 
funcionar ja complementant el 
comer~ directe i l'electronic. 

Andorra arriba als 
12.771 infectats de 
Covid i els morts 
s'eleven fins a 123 
Un total de 12.771 persones 
s'han contagiat del Covid-19 a 
Andorra des de l'inici de la pán
demia, mentre que el nombre 
de morts s'eleva a 123, segons 
les dades actua litzades aquest 
dissabte pel Govern de al Prin
cipat. A hores d'ara, 15 perso
nes continuen ingressades a 
planta a !'hospital Nostra Se
nyora de Meritxell, i 9 més es 
troben a la UCI, set deis quals 
necessiten venti lació mecani
ca. En un comunicat, el Govern 
andorra va destacar també que 
el divendres es van administrar 
1.229 dosis de vacunes contra 
el Covid-19. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Situació a 16/04/2021 
Regions sanitaries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran 

El risc de rebrot al Pirineu 
segueix creixent desbocat 
i ara ja frega els 900 punts 
La regió de la plana 'de-Lieida sum-a 165 casos 
positius i registra tres persones ingressades més 
la demarcació de Lleida va 
sumar en el darrer balan~ 
165 nous casos positius de 
Covid-19 (143 a la plana i 22 
al Pirineu), pero cap altra 
defunció. 

Lleida 
ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats 34.009 casos confir
mats per PCR/TA, 143 més que el 
dia anterior. Són 35.099 si es te-

- nen en compte tates les proves. 
Un total de 621 persones han 
mort per coronavirus des de l'ini
ci de la pandemia, igual que en la 
darrera actualització. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
puja vuit punts i se situa a 614, 
per sobre del registre de la set
mana anterior, quan era de 428. 
La velocitat de propagació baixa 
una centesima i se situa en 1,23. 
La setmana del 31 de mar~ al 6 
d'abril era de 0,88. 

La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 261 per cada 
100.000 habitants i la incidencia 
a 14 dies és de 492. El 10,50% 
de les proves que es tan surten 
positives. Actualment hi ha 133 
pacients ingressats als hospitals, 
tres més que en la darrera actu
alització. 

La regió sanitaria de I'Ait Pi 
rineu i I'Aran acumu la 6.197 ca
sos des de l'inici de la pandemia, 
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22 més, i 6.524 sumant tates les 
proves. Un total de 146 persones 
han mort des de l'inici de la pan
demia, les mateixes que fa 24 ho-

Risc de rebrot per 
comarques 
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res. El risc de rebrot puja 5 punts, 
fins a 896, mentre que la setma
na anterior era de 369. L'Rt bai
xa una centesima, fins a 1,78. En 

l'interval anterior estava en 0,92. 
La taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 306 per cada 100.000 
habitants. La incidencia a 14 dies 
és de 497. El 9,23% de les proves 
que es tan donen positiu. Hi ha 
22 pacients ingressats, dos menys 
que ahir. 

SITUACIÓ A CATALUNYA 

La velocitat de propagació del 
Covid-19 a Catalunya, I'Rt, baixa 
lleugerament a 1,38, una centesi
ma menys, i també ho fa el risc de 
rebrota 358 (-2), segons el darrer 
balan~. En paraJ.Iel, la incidencia 
a 14 dies puja discretament i pas
sa de 259,09 a 260,94. 

S'han declarat 1.938 nous ca
sos confirmats per PCR o TA, amb 
un total de 580.367. S'ha infor
mat de 34 noves morts, amb un 
total de 21.646 defuncions en 
tota la pandemia. Hi ha 1.604 pa
cients ingressats als hospitals, 68 
menys que en el balan~ anterior, 
i 507 persones a I'UCI, 7 més que 
fa 24 hores. El risc de rebrot era 
de 226 entre el 31 de mar~ i el 6 
d'abril, i se situa en 358 en l'últim 
interval. Pel que fa a I'Rt, se situa 
en 1,38, pér sobre del 0,90 de la 
setmana anterior. 
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