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L'Estat supera els 30.000 morts per
coronavirus
El Ministeri de Sanitat suma 9.437 nous positius per Covid-19 en les últimes 24
hores

Martí Albesa

El Ministeri de Sanitat ha registrat 9.437 nous positius i 156 morts més per covid-19 a Espanya
en relació amb el total de casos confirmats dilluns. Amb aquestes noves xifres, l'estat espanyol ja
supera les 30.000 defuncions per coronavirus (30.004).
Segons l'últim informe publicat aquest dimarts, hi ha hagut 603.167 casos confirmats per proves
diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i
acumula 174.680 positius, 22.584 en els últims 7 dies. Catalunya registra un total 123.393 casos
detectats per proves diagnòstiques, 3.388 els darrers 7 dies, tot i que, segons el Ministeri, Salut no
ha pogut actualitzar les últimes dades per "dificultats tècniques".

La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 1.207 positius. La
segueixen Navarra (302), el País Basc (270), Andalusia (228) i l'Aragó (220). Catalunya, que ha
tingut dificultats "tècniques" a l'hora d'introduir les dades, no ha notificat amb nou contagi el dia
previ.
Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 30.004 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat
espanyol, 156 més que divendres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 303 defuncions en els
últims 7 dies, 115 de les quals a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 5.
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Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 140.999 hospitalitzacions. En l'última setmana,
n'hi ha hagut a tot l'Estat 2.138 -388 a Madrid i 383 a Andalusia- i 151 ingressos a les UCI.
De les 2.138 hospitalitzacions en els últims 7 dies, 16 han tingut lloc a Catalunya, que no ha
registrat cap ingrés en UCI en la darrera setmana.
En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.868 entrades, 151
en l'última setmana.
A nivell europeu, Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat -per darrere de Rússiaque ja supera els 600.000 casos confirmats des de l'inici de la pandèmia.
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