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Catalunya registra el menor nombre
de morts des del 20 de març: 51 en
24 hores
La xifra de positius confirmats és la més baixa des del 15 de març, el primer dia
del confinament

Dades del 2 de maig | ND

Segueix alentint-se el nombre de defuncions diàries per coronavirus a Catalunya. I aquest
dissabte, amb força. 51 persones han mort per la malaltia en les darreres 24 hores, segons les
dades de Salut. La xifra representa no només una significativa reducció respecte a les 90 morts
del dia anterior, sinó que és també la més baixa des del 20 de març, abans que es disparés
l'impacte de la pandèmia a Catalunya
La dada, a més, arriba després que el 16 d'abril Salut canviés el mètode de recompte incloenthi els morts fora dels hospitals, a partir de les dades de les funeràries, cosa que va incrementar les
xifres de defuncions. En total, des de l'arribada de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.452
víctimes mortals per la Covid-19.
Pel que fa al nombre de casos confirmats, hi ha hagut un increment de 270 en les darreres 24
hores, molt per sota dels gairebé 2.000 del dia anterior, que eleven la xifra total acumulada a
57.363. Els 270 positius confirmats d'avui són la xifra més baixa des del 15 de març, el primer dia
del confinament. . D'altra banda, hi ha un total de 133.822 casos possibles d'infecció de
coronavirus.

Del total de morts des de l'inici de la pandèmia, 6.034 ho han fet en un hospital, per 3.044 en una
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residència i 582 al domicili. En les últimes hores hi ha 14 nous casos greus, per a un total de
3.895 persones que han estat ingressades de gravetat en algun moment. Un total d'11.498
persones han estat diagnosticades com a positives a les residències, mentre que 27.730 són
casos sospitosos de tenir la malaltia.
La bona notícia la trobem en les dades d'altes. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat
31.464 altes mèdiques de Coivid-19, i 228 en les últimes hores.
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