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Cau el nombre de morts per
coronavirus a Espanya: 268 en 24
hores
Els nous contagis també registren un lleuger descens amb 1.309 nous positius
en l'últim dia

Personal sanitari a l'UCI de la Mútua de Terrassa | Albert Alemany

Després del repunt d'ahir, tornen a caure les morts a Espanya per coronavirus, que trenquen la
barrera dels 300. En les últimes 24 hores, s'han registrat 268 morts per la malaltia, que eleven el
total des de l'inici de la crisi a 24.543. Pel que fa al nombre de nous contagis, també hi ha hagut
un lleuger descens i se n'han reportat 1.309 en l'últim dia, que suposa un increment del 0,6% i
situa la xifra total en 213.435. L'objectiu de la setmana, com ha dit el govern espanyol aquests
últims dies, és mantenir el percentatge d'increment per sota de l'1% i de moment, segons les
dades publicades pel Ministeri de Sanitat, s'està aconseguint.
Pel que fa al nombre d'altes, després del record d'ahir la xifra es normalitza. En les últimes 24
hores s'han registrat 3.103 persones que han superat la malaltia, que eleven el total de persones
curades a 112.050 des de l'inici de la pandèmia. 816 persones han hagut de ser hospitalitzades i
57 persones han hagut d'ingressar a l'UCI en les últimes 24 hores, dues dades que mantenen la
tendència dels últims dies.
Ceuta, Cantàbria, Galícia, Melilla i Múrcia no han registrat cap mort en les últimes 24 hores. No
obstant, a Andalusia ja se n'han comptabilitzat 1.207 (19 en un dia), Aragó 739 (3), Astúries 273
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(7), les Balears 188 (3), les Canàries 135 (1), Cantàbria 191 en total, Castella-la Manxa 2.463 (27
més), i Castella i Lleó 1.752 (16).
Pel que fa a Europa, les últimes dades publicades pel departament que dirigeix Salvador Illa
mostren que s'han notificat almenys 1.416.181 casos confirmats. Els països amb més contagis
són Espanya (213.435), Itàlia (203.591), el Regne Unit (165.221), Alemanya (157.641) i França
(128.442). Tot i això, l'estat amb major nombre de morts és Itàlia (27.682), seguida del Regne Unit
(26.097), Espanya (24.543) i França (24.087).
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