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Els hospitals 
catalans tenen 
més de 500 
crítics i 2.200 
ingressats 
El Departament de Salut va de
clarar 103 ingressats més als 
hospitals en les darreres 24 ho
res i el total és de 2.235, men
tre que el nombre de crítics a 
I'UCI també augmenta fins a 
510 (+10). No hi havia mig miler 
de crítics des de finals d'abril. 

En paraHel, Salut va notifi
car 2.871 nous contagis confir
mats per PCR o TA, que situen 
el total des de l'inici en 812.467 
{877.377 amb totes les proves). 
l'Rt baixa tres centesimes i se 
situa en 0,91. El risc de rebrot 
disminueix 61 punts, fins als 
1.038. Es van notificar 23 morts 
i el total de defuncions des de 
l'inici de la pandemia arriba a 
22.432. El 19,22% de les pro
ves de la darrera setmana han 
donat positiu. La incidencia a 
14 dies passa de 1.197,92 a 
1.164,49, mentre que a set dies 
passa de 553,81 a 528,47. La in
cidemcia a 7 dies és de 528,47, 
per sota deis 636,02 de l'inter
val anterior. 

Espanya 
suma 61.625 
positius des de 
divendres i 47 
defuncions 
Espanya va registrar 61.625 
nous positius de Covid-19 i 47 
defuncions més des de diven
dres. D'aquesta manera, la xifra 
d'infectats des de l'inici de la 
pandemia el mar~ del 2020 és 
de 4.342.054 i la de víctimes és 
de 81.268, amb una incidencia 
acumulada a 14 dies de 700,1 
infeccions per cada 100.000 
habitants. 

Catalunya encap~ala els con
tagis en els últims 7 dies amb 
38.777 casos, 2.000 menys que 
divendres, seguit de Madrid 
amb 24.657. A Andalusia n'hi 
ha hagut 21.186 i al País Va
lencia 14.371. Des de l'inici de 
la pandemia, Catalunya és on 
més contagis s'han acumulat, 
amb 812.128 casos, seguida de 
Madrid amb 795.937. En tercer 
lloc, Andalusia amb 688.491. 
Pel que fa a les defuncions, el 
Ministeri de Sanitat xifra en 
81.268 el total de morts. 

CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

Ponent suma 135 positius, perO 
els casos mostren una tendéncia 
a la baixa la darrera setmana 
Lleida i el Pirineu comuniquen 72 hospitalitzats, 
quatre més que en el balan~ de la jornada anterior 
El Departament de Salut 
va notificar ahir 135 nous 
contagis a la demarcació 
de Ueida, 115 a la Plana i 
20 al Pirineu. Tot i aixo, en 
la darrera setmana s'han 
sumat 110 positius menys 
que la setmana anterior. En 
paraf.lel, els hospitals van 
declarar 4 nous ingressos 
i ja sumen un total de 72 
pacients. 

Lleida 
REDACCIÓ / ACN 
A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
demia 41.743 casos confirmats 
per PCR/TA, 115 més. Són 43.213 
si es tenen en compte totes les 
proves (115 casos més). Un total 
de 654 persones han mort per co
ronavirus des de l'inici de la pan
demia, cap més. 

El risc de rebrot baixa 18 punts, 
fins a 754, per sota del registre de 
la setmana anterior, quan era de 
1.012. La velocitat de propagació 
baixa tres centesimes, fins a 0,98. 
La setmana del 9 al 15 de juliol 
era d'1,56. La incidencia a 7 dies 
és de 370. El 14,87% de les pro
ves que es tan surten positives. 
Actualment hi ha 56 pacients in
gressats als hospitals, dos més, 
pero hi ha tres persones menys a 
les UCI. 

A planta, ahir hi havia una per
sona de 10 a 19 anys; una de 20 a 
29 anys; quatre de 30 a 39 anys; 
onze de 40 a 49 anys; sis de 50 a 
59 anys; disset de 60 a 69 anys; 
cinc de 70 a 79 anys; vuit de 80 a 
89 anys; i tres de més de 90 anys. 
En les darreres 24 hores creixen 
només els grups de 3o-39 anys, 
S0-59 anys, 60-69 anys i més de 
90 anys. A les UCI n'hi havia dues 
de 30 a 39 anys; una de 40 a 49 
anys; una de SO a 59 anys; vuit 
de 60 a 69 anys; i dues de 70 a 79 
anys. 

A la regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i Aran hi ha acumulats des de 
l'inici de la pandemia 7.975 casos 
confirmats per PCR/TA, 20 més. 
Són 8.387 si es tenen en compte 
totes les proves (+20). Un total de 
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Regions sanitaries de Lleida i l~t Pirineu i Aran 
Situació a 25/7/2021 

Lleida Pirineu i Aran Lleida Pirineu i Aran 

43.213 8.387 

Seguiment epidemiologic 

• El criteri general és l'adminostració de dues dosis pero es contemplen dues excepcions: 
- Productes monodosi (Janssen) í persones de 65 anys o menys amb un diagnostic de COVID-19 

158 persones han mort per coro
navirus des de l'inici de la pande
mia, igual que fa 24 hores. 
El risc de rebrot se situa en 865 
punts, 37 menys, mentre que 

la velocitat de propagació és de 
0,92, tres centesimes menys. Se 
situa per sota de 1'1,25 de la set
mana del 9 al 15 de juliol. La in
cidencia a 7 dies és de 433. El 

Lleida Pirineu i Aran 

654 158 

Risc de rebrot per 
comarques 
(setmana del 16/07 al 22/07) 

19,08% de les proves que es fan 
surten positives. Actualment hi ha 
16 pacients ingressats a la regió, 
dos més que fa un dia. l:t i ha qua
tre pacients a les UC (=). 
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