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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

L' Alt Pirineu i Aran deixa de ten ir 
risc alt de rebrot per primer cop 
des de finals del mes de juny 
Ponent suma només 51 casos nous i els ingressats 
s'incrementen a 55 (+4), pero milloren les UCI (-2) 
l demarcacló va alstrar 
hlr 51 nous contaals (46 a 

la PI n 1 S al Plrtneu), p r6 
e p nova defuncló a caus 
d 1 coronavlrus. 

Lleida 
REDACCIÓ/ACN 

A la regió sanitaria de Lleida hi ha 
acumulats des de l'inici de la pan
demia 45.470 casos confirmats 
per PCR/TA, 42 més. Són 47.144 
si es tenen en compte totes les 
proves (46 casos més). No hi ha 
hagut cap altra defunció. 

El risc de rebrot baixa 18 punts, 
fins a 249, per sota del registre de 
la setmana anterior, quan era de 
332. La velocitat de propaga ció es 
manté en 0,86, per sota de la set
mana del 12 al 18 d'agost, quan 
era de 0,90. la incidencia a 7 dies 
és de 123. El 6,86% de les proves 
que es fan surten positives. 

la incidencia acumulada més 
alta a 7 dies es dóna en la franja 
de 30 a 39 anys, amb 189 casos 
actius durant el darrer dia, segui
da perla de 20 a 29 (142 casos), 
O a 9 i 10 a 19 (ambdues amb 136 
casos actius), 40 a 49 (135 casos), 
més de 90 anys (91 casost 60 a 
69 (89 casos), 50 a 59 (87 casos), 
70 a 79 (85), i 80 a 89 (79 casos). 

Actualment hi ha 51 pacients 
ingressats als hospitals, quatre 
més que el dia anterior. A planta, 
ah ir ht havia un pacient de 20 a 29 
anys (=), vuit pacients de 30 a 39 
anys (+1), tres de 40 a 49 anys (=), 
sis de 50 a 59 (=), 22 de 60 a 69 
(+1), set de 70 a 79 (+1), tres de 
80 a 89 (+1) i un de més de 90 ("'). 

A les UCI de la Plana de Lleida 
hi ha 16 ingressats, dos menys 
que el dia abans, un deis quals 
menors de 50 anys (de 40 a 49 
anys) i quinze per sobre d'aquesta 
edat (nou de 60 a 69 anys). 

A la regió sanitaria de I'Ait Pi
rineu i Aran hi ha acumulats des 
de l'inici de la pandemia 8.508 
casos confirmats per PCR/TA, 
5 més. Són 8.950 si es tenen en 
compte totes les proves (S casos 
més). No s'ha comunicat cap altra 
defunció. 
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47.144 8.950 

Seguiment epidemiologic 

El risc de rebrot se situa en 99 
punts, 11 punts menys que en la 
darrera actualització, i la velocitat 
de propagació baixa una cente-
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Risc de rebrot 
per comarques 
(setmana del19/8 al 25/8) 

sima, a 0,97. Per primer cop per 
sota de 100 des de la setmana del 
18 al 24 de juny. la incidencia a 7 
dies és de 46. El 3,44% de les pro-
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ves que es fan surten positives. la 
incidencia més alta a 7 dieses dó
na en les franges de 20 a 29 i de 
70 a 79 anys, amb 88 casos actius 
en tots dos grups. 

Actualment _Di ha 4 pacients 
ingressats a la regió, els mateixos 
que el dia anterior. Són un paci
ent de 30 a 39, dos de ?O a 79 i un 
de 80 a 89. Hi ha un pacient de 70 
a 79 anys a I'UCI ("'). 

Pel que fa al risc de rebrot per 
comarques a la demarcació de 
Lleida, puja en les darreres hores 
a la Noguera i el Solsones i baixa a 
la resta, amb especial incidencia 
a la Cerdanya, que baixa de zona 
taronja a zona groga, on també 
hi ja el Pallars Jussa. l'Aran i !'Al
ta Ribagor¡;:a continuen com les 
úniques comarques de Lleida i de 
Catalunya amb un risc de rebrot 
baix. El pitjor indicador es dóna a 
I'Urgell, única comarca de lleida 
que es manté per sobre deis 300 
punts. 

Pel que fa a la velocitat de con
tagi, el Pallars Sobira esta a 1.5, a 
1.36 I'Ait Urgell, a 1.29 la Segarra, 
a 1.28 la Cerdanya, a 1.15 el Sol
sones i a 1.11 el Pla d'Urgell. La 
resta de les comarques de Lleida 
estan per sota del valor l. 

Salut declara 
només589 
positius nous, 
pero pugen els 
hospitalitzats 
El Departament de Salut va de
clarar que hi ha 8 pacients crí
tics menys ingressats a les UCI 
a causa del Covid-19 en les da
rreres hores, 410 en total. 

Els hospitalitzats trenquen 
la tendencia a la baixa deis 
últims dies i pugen ara fins a 
1.154 (+12). 

En paral·lel, es van notificar 
589 nous contagis confirmats 
per PCR o TA, que situen el to
tal des de l'inici de la pandemia 
en 891.430 (961.323 amb totes 
les proves). 

l'Rt disminueix una centési
ma a 0,84 i el risc de rebrot re
trocedeix a 181 (-12). 

També es van notificar 15 
morts en les últimes hores i el 
total de defuncions des de l'ini
ci de la pandemia és de 23.361. 
El 5,88% de les proves en la da
rrera setmana ha donat positiu. 
la incidencia acumulada a 14 
dies passa de 241,17 a 229,19, 
mentre que a 7 dies baixa de 
104,36 a 98,81. 

Setze pacients 
menors de 30 
anys a les UCI 
deis hospitals 
catalans 
El Departament de Salut va co
municar éihir que a les UCI deis 
hospitals catalans hi ha 78 pa
cients de menys de 50 anys i 
248 de més d'aquesta edat. Hi 
ha 16 crítics de menys de 30 
anys, un menys que en !'ante
rior balan¡;:. 

En concret, n'hi ha 12 d'en
tre 20 i 29 anys, 2 d'entre 10 i 
19 anys i 2 menors de 10 anys. 
A partir deis 30 anys, 17 tenen 
de 30 a 39 anys, 45 van deis 40 
a als 49 anys, 68 tenen de 50 a 
59 i 106 ten en de 60 a 69 anys. 
Hi ha 70 malalts crítics de 70 a 
79 anys, 4 de 80 a 89 i cap de 90 
anyso més. 

Pel que fa a les dades d'in
gressats generals, 832 tenen 
més de 50 anys i 229 són me
nors de 50. Un total de 49 te
nen menys de 30 anys (-2). En 
concret, 38 tenen de 20 a 29 
anys, 6 tenen de 10 a 19 anys i 
S tenen menys de 10 anys. 
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