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Els ingressats per 
Covid baixen del 
miler i hi ha 26 
crítics menys a 
Catalunya 
Els ingressats per Covid-19 als 
hospitals catalans van baixar 
del miler. En total són 999 les 
persones hospitalitzades, 69 
menys que 24 hores abans, se
gons el darrer balanç del De
partament de Salut. També van 
baixar els crítics a I'UCI, ho fan 
en 26 persones i se situen ara 
en 364. 

D'altra banda, la velocitat 
de propagació de la covid-19, 
I'Rt, baixa una centèsima, fins 
a 0,74, mentre que el risc de 
rebrot ho fa fins a 124 (-4). En 
paraHel, la incidència a 14 dies 
igualment disminueix i pas
sa de 169,82 a 166,61. Es van 
declarar 828 nous casos con
firmats per PCR o TA, amb un 
total de 619.861. El 3,96% de 
les proves de la darrera setma
na ha donat positiu. S'ha infor
mat de 4 morts, amb un total 
de 22.089 defuncions en tota la 
pandèmia. 

El risc de rebrot era de 203 
entre el2 i el8 de maig, i baixa a 
124 en l'últim interval. Pel que 
fa a l'Rt, baixa una centèsima 
a 0,74, per sota del 0,86 de la 
setmana anterior. La incidència 
a 14 dies és de 166,61 entre el 
9 i ellS de maig, per sota dels 
235,89 de l'interval anterior. 
Pel que fa als casos confirmats 
per PCR o tests d'antígens, en 
el període del 9 al 15 de maig 
n'hi va haver 4.957, inferior a 
l'interval anterior (7.935). 

Espanya registra 
6.080 positius 
de Covid-19 i 66 
defuncions més 
Espanya va registrar 6.080 
nous positius de Covid-19 des 
de dimarts, fet que deixa la xi
fra global en 3.625.928 des de 
l'inici de la pandèmia. Pel que 
fa a les defuncions, des de l'úl
tim informe n'hi va haver 66, i 
ara la xifra és de 79.568. Ma
drid encapçala els contagis en 
els últims 7 dies amb 7.161 ca
sos, seguida d'Andalusia amb 
6.158. A Catalunya n'hi ha ha
gut 4.844 i al País Basc 2.373. 
Des de l'inici de la pandèmia, 
Madrid és on més contagis 
s'han acumulat, amb 706.306 
casos. Just després se situa Ca
talunya amb 603.975. Els se
gueix Andalusia amb 571.401. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

Situació a 18/05/2021 
Regions sanitàries de Lleida i rAit Pirineu i Aran 
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56 13 37.843 7.048 113 652 151 

El risc de rebrot se situa per 
sota de 100 punts al Segrià 
per primer cop des del juny 
Ponent suma 54 casos i el nombre d'hospitalitzats 
a la plana manté la tendència a la baixa, amb 85 
El dia 19 de juny de 2020, 
just abans de l'onada de 
l'estiu, la comarca del Segrià 
tenia un risc de rebrot de 
81,68 punts. A l'endemà 
va pujar per sobre de 100 
i s'ha mantingut per sobre 
d'aquest llindar fins ahir, 
quan va baixar a 94,68. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A més del Segrià, també deixen 
de ser zona vermella la Segarra i 
el Pallars Jussà, mentre que l'Aran 
i l'Alta Ribagorça es mantenen en 
zona groga, en una situaciò enca
ra millor. Per contra, empitjora la 
situació a l'Alt Urgell, el Solsonès i 
la Cerdanya. 

La regió sanitària de Lleida va 
sumar ahir 44 casos nous, i 10 la 
de l'Alt Pirineu i Aran, el que su
posa 54 positius més a la demar
cació. No es va registrar cap altra 
mort. 

A la regió sanitària de Lleida 
hi ha acumulats, des de l'inici de 
la pandèmia, 36.706 casos con
firmats per PCR/TA, 43 més. Són 
37.843 si es tenen en compte to
tes les proves (44 casos rnés). Un 
total de 652 persones han mort 
per coronavirus des de l'inici de la 
pandèmia, cap més les darreres 
24 hores. 

Les persones ingressades amb 
Covid-19 als hospitals públics i 
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privats de la Regió Sanitària de 
Lleida van tornar a baixar ahir fins 
a 85, vuit menys que el dia ante
rior. El nombre de pacients a les 
UCI es manté en 15. 

Risc de rebrot per 
comarques 

(setmana 
del 9/S allS/S) 

Font: Departament de Salut 

Per centres, l'Arnau de Vila
nova té 47 hospitalitzats per Co
vid-19, dels quals 37 a planta i 10 
a I'UCI; el Santa Maria, 12, dels 
quals 8 a planta i 4 a I'UCI, i els 

hospitals privats tenen 26 ingres
sats per coronavirus, 25 a planta i 
1 a I'UCI. 

Pel que fa al risc de rebrot, cau 
3 punts i se situa en 113, per sota 
del registre de la setmana ante
rior, quan era de 211. La velocitat 
de prop¡¡gació puja dues centèsi
mes, fins a 0,65. La setmana del 
2 al 8 de maig era de 0,70. La taxa 
de confirmats per PCR/TA se situa 
en 57 per cada 100.000 habitants 
i la incidència a 14 dies és de 169. 
El 3,80% de les proves que es fan 
surten positives. 

La regió sanitària de l'Alt Pi
rineu i l'Aran acumula 6.684 ca
sos des de l'inici de la pandèmia, 
nou més, i 7.048 sumant totes les 
proves (10 casos més). Un total 
de 151 persones han mort des de 
l' inici de la pandèmia, cap més. 

El risc de rebrot puja 15 punts, 
fins a 175, mentre que la setma
na anterior era de 281. L'Rt puja 
set centèsimes a 0,90. Eri l'inter
val anterior estava en 0,95. La ta
xa de confirmats per PCR o TA és 
de 76 per cada 100.000 habitants. 
La incidència a 14 dies és de 192. 
El 4,S6% de les proves que es fan 
donen positiu. Hi ha 13 pacients 
ingressats (ídem). 
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