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Manresa i el Bages tornen a situarse per sota de Catalunya en la
velocitat de contagi de la Covid
La comarca i la seva capital mantenen el risc de rebrot molt alt, però estabilitzantse a la baixa

Gent amb mascareta a Manresa | Adrià Costa

El Bages i Manresa ciutat mantenen els seus respectius riscs de rebrot en unes xifres molt altes,
per sobre dels 300 punts, i molt per sobre, encara de la mitjana catalana. El Bages té un risc de
rebrot de 321 punts i Manresa, de 384, mentre que la mitjana al país, es troba en 234, amb un
lleuger però continuat ascens durant les dues darreres setmanes consolidades. En canvi, tant el
Bages com Manresa tenen un risc de rebrot amb lleugeres fluctuacions, amunt i avall, en els
darrers dies, però que tendeixen a estabilitzar-se a la baixa.
Això ha provocat que tant el Bages com Manresa tinguin una velocitat de contagi inferior a la
mitjana catalana i cada cop més propera a l'índex 1, que marca el decreixement del número de
contagis. Manresa té una Rt d'1,08 i el Bages d'1,03, mentre que Catalunya té un índex d'1,11.
El Bages manté, les darreres setmanes, una taxa de nous contagis al voltant dels 150 per cada
100.000 habitants, 155 en la setmana del 18 al 24 de març. En aquesta setmana, el percentatge
de positius sobre les proves PCR i Tests d'Antígens realitzats a la comarca s'ha situat en el
6,62%, molt similar al resultat de les dues setmanes anteriors.
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A 27 de març, segons CatSalut, hi ha 54 veïns del Bages ingressats amb coronavirus en els
centres sanitaris. N'hi ha 6 més que són del Moianès, que acumula unes xifres molt més
elevades i un creixement que multiplica per tres les dades d'una setmana enrere: risc de rebrot
de 677 punts (202 una setmana enrere) i velocitat de contagi de 3,01 (0,90 una setmana enrere).
Creixen els índexs, els ingressats i els crítics a Catalunya
La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 1,11, una centèsima més,
mentre que el risc de rebrot també s'incrementa, ho fa en vuit punts, fins a 234, segons el darrer
balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment puja i passa de
206,45 a 211,17. S'han declarat 1.389 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total
550.268. El 5,42% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat d'11
noves morts, per un total de 21.249 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.385 pacients
ingressats als hospitals, 67 més, i 396 persones a l'UCI, dues més que fa 24 hores.
El risc de rebrot era de 211 entre l'11 i el 17 de març i puja a 234 en l'últim interval. Pel que fa a
l'Rt, puja a 1,11, per sobre de l'1,08 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 211,17
entre el 18 i el 24 de març, per sobre dels 196,99 de l'interval anterior.
Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 18 al 24 de març
n'hi va haver 8.524, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 7.761. Això situa la
taxa de confirmats per PCR/TA en 110,53 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del
període anterior (100,64).
Durant l'última setmana analitzada s'han fet 127.000 proves PCR i 47.090 tests d'antígens, dels
quals un 5,42% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,05%). La mitjana
d'edat de les persones positives se situa en els 39,55 anys.
Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 594.337 casos, dels quals 550.268 per PCR/TA. Pel
que fa a les morts, s'han sumat 11 noves defuncions, per un total de 21.249 en tota la pandèmia:
13.440 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+8), 4.554 en residències (ídem), 1.150 en
domicilis (ídem) i 2.105 no classificables (+3).
Entre el 18 i el 24 de març s'han declarat 133 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van
notificar 122. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.386 persones. La setmana
anterior, de l'11 al 17 de març, n'hi va haver 1.430.
Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.346 casos amb PCR o TA, 11
casos més. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 33.545. En total, han mort
8.754 persones, una més en comparació amb el darrer balanç.
Regió sanitària de Barcelona ciutat: 5 morts més (6.523)
A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS
de Sant Adrià del Besòs, el número total de confirmats per PCR o TA se situa en 120.849 (+259),
xifra que s'eleva a 133.589 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.523
persones a l'àrea (+5).
El risc de rebrot puja 5 punts i se situa en 243. El de la setmana de l'11 al 17 de març era de 205.
L'Rt baixa un xic a 1,19, per sobre de l'1,13 de la setmana anterior. La taxa de confirmats per
PCR/TA en l'últim interval és de 110 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de
203. El 5,44% de les proves que es fan donen positiu.
A la regió actualment hi ha 306 pacients ingressats, 10 més que fa 24 hores. Amb la introducció de
les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten dades de crítics disgregades
per regions sanitàries.
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Regió metropolitana nord: 23 nous ingressats (360)
La regió metropolitana nord suma 139.034 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia
(+414) i 148.981 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.708
morts (+1, respecte l'últim balanç).
El risc de rebrot puja 10 punts, fins a 243. El de la setmana de l'11 al 17 de març era de 222. La
velocitat de propagació puja tres centèsimes fins a 1,08, mentre que la setmana anterior era d'1,02.
Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 115 per cada 100.000
habitants. La incidència a 14 dies és de 223. Segons les últimes dades, ara hi ha 360 pacients
ingressats, 23 més que en el balanç anterior.
Regió metropolitana sud: el risc de rebrot puja 8 punts (186)
La regió metropolitana sud suma un total de 95.192 casos confirmats per PCR o TA (199 més que
en les últimes hores) i 104.815 amb totes les proves. Les persones que han mort per
coronavirus en aquesta regió són 3.664, tres més que l'últim balanç de Salut.
El risc de rebrot puja 8 punts, fins a 186, per sobre dels 153 del període de l'11 al 17 de març. La
velocitat de propagació puja 3 centèsimes i se situa en 1,18. De l'11 al 17 de març era d'1,01.
La taxa de confirmats per PCR o TA és de 82 per cada 100.000 habitants. El 4,58% de les
proves que es fan donen positiu. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 156. Segons les
últimes dades, en aquesta regió hi ha 144 pacients ingressats per Covid-19, 2 més que fa 24
hores.
Catalunya central: 13 ingressats més (168)
La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 41.683 casos acumulats confirmats per
PCR o tests d'antígens, 126 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 45.424 si es tenen
en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.279 persones en aquesta
regió (ídem).
El risc de rebrot puja tres punts a 359, per sota dels 377 de la setmana anterior. La taxa de
reproducció del virus puja una centèsima, fins a l'1,02, per sota que la setmana de l'11 al 17 de
març, quan estava a 1,09. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 172 per cada 100.000
habitants. La incidència a 14 dies és de 348.
La regió té 168 pacients ingressats actualment, 13 més que en el balanç anterior.
Camp de Tarragona: l'Rt baixa sis centèsimes (1,15)
Al Camp de Tarragona s'han registrat 35.729 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 54
més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la
pandèmia és de 37.065. En aquesta regió han mort 1.076 persones (una més en la darrera
actualització de Salut).
El risc de rebrot baixa 1 punt i se situa en 149, pels 147 de la setmana anterior. L'Rt baixa sis
centèsimes, fins a l'1,15, mentre que en l'interval anterior era d'1,48. La taxa de confirmats per
PCR i TA se situa en 68 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 128. L'índex
de positivitat de les proves diagnòstiques és del 5,11%.
Segons les últimes dades, hi ha 43 pacients ingressats actualment, 1 menys que fa 24 hores.
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Terres de l'Ebre: el risc de rebrot es redueix 1 punt (47)
La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 9.676 casos
confirmats per PCR o TA, 1 més que en el balanç anterior, i 9.970 si es tenen en compte totes les
proves. En aquesta regió han mort 172 persones, cap més segons la darrera actualització del
Departament de Salut.
El risc de rebrot disminueix un punt a 47, per sobre del de la setmana anterior, quan era de 30.
La taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre el 18 i el 24 de març és de 21 per cada
100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 36. L'1,74% de les proves que es fan donen
positiu.
L'Rt baixa quatre centèsimes a 1,29, mentre que la setmana anterior era de 0,80. Hi ha 15
pacients ingressats, els mateixos que fa 24 hores.
Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 7 punts (376)
A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats 31.320 casos confirmats per PCR/TA, 164 més. Són
32.373 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 594 persones han mort per
coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més segons la darrera actualització de Salut.
Pel que fa al risc de rebrot, puja 7 punts, fins a 376. Se situa per sobre del registre de la setmana
anterior, quan era de 347. La velocitat de propagació puja una centèsima a l'1,11. La setmana de
l'11 al 17 de març era d'1,17. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 173 per cada 100.000
habitants i la incidència a 14 dies és de 334. El 8,66% de les proves que es fan donen positiu.
Actualment hi ha 90 pacients ingressats als hospitals, set més que en el balanç anterior.
Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot cau 20 punts (354)
La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 5.676 casos confirmats per PCR o TA des de
l'inici de la pandèmia, 10 més, i 5.973 sumant totes les proves. Un total de 146 persones han
mort des de l'inici de la pandèmia (cap més en la darrera actualització de Salut).
El risc de rebrot baixa 20 punts i es situa en 354, mentre que la setmana anterior era de 449. L'Rt
baixa una centèsima, fins a 0,89. En l'interval anterior estava en l'1,01. La taxa de confirmats per
PCR o TA és de 179 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 391. El 6,54%
de les proves que es fan donen positiu.
A la regió hi ha 18 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç.
Regió de Girona: 12 ingressats més (155)
A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 60.536 (+145) i
pugen a 63.782 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort
2.005 persones, una més segons la darrera actualització de Salut.
El risc de rebrot puja 15 punts, fins a 232, mentre que la setmana de l'11 al 17 de març era de
208. L'Rt puja una centèsima, fins a 1,11, mentre que en l'interval anterior era d'1,17. La taxa de
confirmats per PCR i TA és de 109 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de
207. El 6,08% de les proves dona positiu.
Hi ha 155 pacients ingressats actualment, 12 més que fa 24 hores.
[plantillacoronavirus]
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