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La demarcació de Lleida supera
de nou els 300 casos en un dio~ ·
peró baixen les hospitalitzacions
L'Ait Urgell, el Jussa i les Garrigues, entre les sis comarques
catalanes amb el risc de rebrot per sobre deis 1.000 punts
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la demarcació de Ueida va
tornar a superar ahir els
300 nous positius en un dia.
Concretament, van ser 346,
a més d'una nova defunció
per Covid-19 a la Plana de
Lleida.
lleida
REDACCCIÓ/ACN
A la regió sanitaria de Lleida hi ha
acumulats 53.225 casos confirmats per PCR/TA, 288 més. Són
55.234 si es tenen en compte tetes les prove's (288 casos més).
Un total de 716 persones han
mort per coronavirus des de l'inici de la pandemia, una més en les
últimes 24 hores.
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El risc de rebrot puja a 733,
41 punts més, i la velocitat de
propagació es manté en 1,10. La
incidencia a set dies és de 349, i
de 667 a 14 dies. El10,91% de les
preves que es fan surten positives. A la regió hi ha 91 persones
ingressades (ídem), tretze de les
quals a les UCI (=).
A la regió sanitaria de I'Ait Pirineu i Aran hi ha acumulats 9.696
casos confirmats per PCR/TA, 56
més. Són 10.181 si es tenen en
compte totes les preves (58 casos
més).
El nsc de rebrot puja a 903
(+24) i la velocitat de propagació baixa a 1,38, tres centesimes
menys. La incidencia a set dies

El Govern descarta noves
mesures abans de Nadal, tot
i que les dades preocupen
La portaveu del Govern, Patrícia
Plaja, va reconeixer ahir en roda
de premsa que les dades de la
pandemia "són pessimes" i que,
per aixo, les- mesures de control,
com l'ús de la mascara en espais
interiors o la minimització de la
interacció social "són basiques i
imprescindibles".
En les properes dues setmanes
les dades de la pandemia "seguiran a l'al~ i caldra estar atents a
la crescuda", segons la portaveu,

que, malgrat aixo, va anunciar
que "de cara al Nada! i les properes dues setmanes no esta previst
incorporar noves mesures rellevants en el dia a dia de la ciutadania" i va demanar la "col·laboractó" deis ciutadans per contenir
la pandemia, "minimitzar" la interacció social i complir amb les
restriccions actuals.
Sobre un llindar per aplicar noves restriccions, com ha passat a
les anteriors onades, la portaveu

Risc de
rebrot per
comarques

és de 386, i de 642 a 14 dies. El
12,64% de les preves que es fan
surten positives. Hi ha 7 persones ingressades en aquesta regió,
dues menys, pero cap a I'UCI (=).
D'altra banda, tres comarques
de Lleida es troben entre les quatre de Catalunya amb el risc de
rebrot més alt. El Bergueda, amb
1.527, lidera aquest indicador,
seguida per I'Ait Urgell (1.437),
el Pallars Jussa (1.432) i les Garrigues (1.312). La Terra Alta i la Garrotxa també superen els 1.000
punts.
A Catalunya, el Departament
de Salut va declarar 28 ingressats
més per Covid-19 (1.106) i 17 crítics més a I'UCI (259). En les da-

rreres 24 hores es van notificar
6.221 nous casos confirmats per
PCR o TA i 38 morts.
En paral·lel, I'Rt es manté en
1,20, mentre que el risc de rebrot
puja 52 punts i és ara de 569. El
10,36% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La
incidencia acumulada a 14 dies
puja de 441,50 a 486,71, mentre que a 7 dies puja de 239,50 a
273,23.
L'Estat va registrar 26.136 positius de covid-19-i 58 defuncions
des de dilluns. D'aquesta manera,
la xifra d'infectats des de l'inici de
la pandemia és de 5.366.128 i la
de víctimes és de 88.542, amb
una incidencia acumulada a 14

va indicar que "cada onada és diferent" i que a !'actual "s'han de
valorar diversos indicadors abans
d'aplicar restriccions".
Cal recordar que la presidenta del Comite Científic Assessor
del Govern, Magda Campins, va
alertar dilluns que d'aquí a una
setmana i mitja les UCI podrien
arribar a 500 crítics si es manté
el ritme d'increment. Campins va
dir que l'ocupació de les UCI marcara si cal aplicar més restriccions
en les properes setmanes a Catalunya.
Sobre el passaport Covid, Patrícia Plaja va afirmar que "funciona correctament" ja que els
Mossos d'Esquadra han efectuat

1.631 inspeccions aleatories en
establiments per vetllar pel compliment de l'obligatorietat d'accedir-hi amb .el certificat.
Segons la portaveu, fruit de les
inspeccions "els Mossos han aixecat acta en dues" pel que "tant els
responsables deis establiments
com els usuaris compleixen ampliament la norma" i, encara que
"hi ha excepcions, es produeix un
alt grau de compliment".
De les inspeccions, que segons
la portaveu "se seguiran duent a
terme", més de 1.000 s'han efectuat en establiments de restauració, unes 500 en establiments de
ball, 22 a gimnasos i 9 més en residencies, va detallar Plaja.

dies de 412,26 infeccions per cada 100.000 habitants, 31 punts
més que en l'últim recompte. Catalunya encapt;ala els casos deis
últims 7 dies amb 22.127.

L'OMS alerta que
la variant omicron
s'esten a un ritme
L'Organització Mundial de la
Salut (OMS) va alertar ahir que
la variant omicron del Covid-19
s'estén a un ritme "que no hem
vist amb cap anterior", segons
Tedros Adhanom, director ge. neral de l'ens. 77 pai'sos ja han
notificat casos de la soca, pero
"probablement" ésa la majoria
de pa·isos. Adhanom va instar a
no menystenir la nova variant
"fins i tot si causa una malaltia
menys greu".

