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Catalunya suma 
de nou més de 
1.000 positius tot 
i la millora dels 
indicadors 
La velocitat de propagació 
del Covid-19 a Catalunya, I'Rt, 
baixa a 0,84, una centèsima 
menys, mentre que el risc de 
rebrot baixa a 191 (-4), segons 
el darrer balanç del Departa
ment de Salut. En paraHel, la 
incidència a 14 dies igualment 
disminueix i passa de 231,74 a 
227,66. 

S'han declarat 1.011 nous 
casos confirmats per PCR o 
TA, amb un total de 615.750 
(666.320 amb tots els tests). El 
4,82% de les proves de la da
rrera setmana ha donat posi
tiu. S'ha informat de 18 noves 
morts, amb un total de 22.046 
defuncions en tota la pandè
mia. Hi ha 1.227 pacients in
gressats als hospitals, 54 menys 
que en el balanç anterior, i 410 
persones a I'UCI, 13 menys que 
fa 24 hores. Aquesta xifra d'in
gressats a I'UCI no era tan baixa 
des del 28 de març, quan hi ha
via 403 crítics. 

El risc de rebrot era de 260 
entre el26 d'abril i el2 de maig, 
i baixa a 191 en l'últim interval. 
Pel que fa a I'Rt, baixa a 0,84, 
per sota del 0,95 de la setmana 
anterior. La incidència a 14 dies 
és de 227,66 entre el3 i el9 de 
maig, per sota dels 275,99 de 
l'interval anterior. 

Pel que fa als casos confir
mats per PCR o tests d'antí
gens, en el període del 3 al9 de 
maig n'hi va haver 7.489. 

Espanya registra 
5.701 contagis i 73 
defuncions en la 
darrera jornada 
Espanya va registrar 5.701 
nous positius de Covid-19 des 
de dimecres, fet que deixa la 
xifra global en 3.598.452 des 
de l'inici de la pandèmia. Pel 
que fa a les defuncions, des de 
l'últim informe n'hi ha hagut 
73, i ara la xifra és de 79.281. 
Madrid encapçala els contagis 
en els últims 7 dies amb 8.602 
casos, seguida d'Andalusia amb 
6.282. En tercer lloc hi ha Cata
lunya, amb 5.883, i la segueix 
el País Basc, amb 2.853. Des de · 
l'inici de la pandèmia, Madrid 
és on més contagis s'han acu
mulat, amb 700.152 casos. Just 
després se situa Catalunya amb 
599.033. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 12/05/2021 
Regions sanitàries de Lleida i rA.lt Pirineu i Aran 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

73 15 37.624 6.994 646 151 

Seguiment epidemiològic 

El nombre d'ingressats a les 
UCI de léÍ plana baixa a 18, la 
xifra més baixa en dos mesos 
La demarcació de Lleida suma 39 positius més i 
dos morts, però el risc creix a la regió del Pirineu 
la demarcació de Lleida va 
sumar ahir 39 nous positius 
de Covid-19 (30 a la regió 
sanitària de la plana i 9 -a 
la de l'Alt Pirineu i Aran), a 
més de dues defuncions al 
Pirineu. 

Lleida 
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A la regió sanitària de Lleida hi 
ha acumulats, des de l'inici de la 
pandèmia, 36.497 casos confir
mats per PCR/TA, 28 més. Són 
37.624 si es tenen en compte to
tes les proves (30 casos més). Un 
total de 646 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia, cap més. 

Pel que fa al risc de rebrot, 
baixa S punts i se situa en 197, 
per sota del registre de la setma
na anterior, quan era de 350. La 
velocitat de propagació baixa una 
centèsima, fins a 0,68. La setma
na del 26 d'abril al 2 de maig era 
de 0,80. La taxa de confirmats per 
PCR/TA se situa en 104 per cada 
100.000 habitants i la incidència 
a 14 dies és de 284. El 5,08% de 
les proves que es fan surten po
sitives. 

Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics i 
privats de la Regió Sanitària de 
Lleida van baixar ahir a 108, vuit 
menys que el dia anterior. És la xi
fra més baixa d'hospitalitzats des 
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del 22 de març, quan n'hi va ha
ver 105. Els pacients crítics a les 
UCI també van baixar fins a 18, 
un menys que el dia anterior i la 
quantitat més baixa des del 8 de 

Al 

234,68 

Font: Departament de Salut 

març (fa dos mesos i escaig), quan 
es va registrar el mateix nombre 
de crítics. 

Per centres, l'Arnau de Vila
nova té 64 hospitalitzats per Co-

vid-19, dels quals 48 a planta i 16 
a I'UCI; el Santa Maria, 12, dels 
quals 11 a planta i 1 a I'UCI, i els 
hospitals privats tenen 32 hos
pitalitzats per coronavirus, 31 a 
planta i 1 a I'UCI. 

La regió sanitària de l'Alt Piri
neu i l'Aran acumula 6.636 casos 
des de l'inici de la pandèmia, 8 
més, i 6.994 sumant totes les pro
ves (9 casos més). Un total de 1151 
persones han mort des de l'inici 
de la pandèmia, dues més en les 
darreres hores. 

El risc de rebrot augmenta 8 
punts, fins a 256, mentre que la 
setmana anterior era de 306. L'Rt 
puja 7 centèsimes, fins a 0,94. En 
l'interval anterior estava en 0,82. 
La taxa de confirmats per PCR o 
TA és de 108 per cada 100.000 
habitants. La incidència a 14 dies 
és de 269. El 5,30% de les proves 
que es fan donen positiu. Hi ha 15 
pacients ingressats (-4). 

Per comarques, la pitjor situa
ció es dóna ara als dos Pallars. 
Mentre el Sobirà torna a superar 
la barrera dels 700 punts en risc 
de rebrot, el Jussà està ara per 
sobre dels 400 punts. Per contra, 
continua millorant a l'Aran, l'Alt 
Urgell, la Cerdanya i el Solsonès. 
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