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?S'estabilitza per primer cop el
nombre de casos de coronavirus al
Pallars
A l'Hospital Comarcal hi segueixen ingressades 17 persones amb la Covid-19,
una xifra que es manté des del passat dijous

Una ambulància a la zona d?Urgències de l?Hospital del Pallars | Jordi Ubach

Aquest dilluns no s'ha registrat cap nou cas de coronavirus a les comarques pallareses, un fet
que no havia succeït en tot l'episodi. Són, per tant, 78 els casos confirmats en tot el període
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12677/tres/nous/positius/ascendeixen/78/casos/c
onfirmats/coronavirus/al/pallars) , segons el recull de dades del Departament de Salut
(http://salutweb.gencat.cat/ca/inici) . De tots els casos confirmats de Covid-19 al Pallars, fins a
17 es troben ingressats a l'Hospital Comarcal del Pallars (http://www.gss.cat/ca/hospital-comarcaldel-pallars) .
La Pobla de Segur, on s'ubica el geriàtric que pateix un important brot
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12679/marxa/assaig/clinic/contra/coronavirus/al/c
entre/geriatric/pobla) , manté els 46 casos que tenia diumenge i continua liderant el nombre de
contagis al Pallars, amb 46, seguit dels 11 de Tremp i dels 5 de Sort. A més, si es llegeixen les
dades segons la taxa de malalts diagnosticats per cada 10.000 habitants, l'Àrea Bàsica de Salut
(ABS) de la Pobla té, amb 96'9, la segona xifra més alta de Catalunya
(http://aquas.gencat.cat/.content/IntegradorServeis/mapa_covid/Taxes-estandarditzades-edat-isexe/atlas.html) , només per darrera de Sant Quirze del Vallès.
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[noticiadiari]68/12679[/noticiadiari]
Així, el Pallars Jussà ja acumula 65 positius, dels quals i a banda dels 57 que sumen Tremp i la
Pobla, vuit corresponen als municipis de Gavet de la Conca (3), Salàs de Pallars (2), Conca de
Dalt (2) i Isona i Conca Dellà (1). Al Pallars Sobirà el nombre de contagis és de 13 i aquests s'han
donat a Sort (5), la Guingueta d'Àneu (2), Esterri d'Àneu (2), Espot (2), Alt Àneu (1) i Rialp (1).
Pel que fa a les 17 persones ingressades a l'hospital de Tremp, es tracta del mateix nombre que
el passat dijous, fet que posa de manifest una tendència a l'estabilització del gruix de pacients
hospitalitzats. Cal recordar que a Tremp es traslladen a l'Hotel Segle XX
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/12663/traslladen/hotel/segle/xx/quatre/pacients/h
ospital/pallars) tots aquells pacients estables de Covid-19 que ja reben l'alta hospitalària per tal
d'evitar nous contagis.
[noticiadiari]68/12673[/noticiadiari]
Aquests casos confirmats, no obstant, no són una mostra exacta de l'afectació de la malaltia a les
nostres comarques, ja que les proves per detectar els positius de coronavirus estan circumscrites
a aquells casos que presenten simptomatologia greu. Això significa que hi ha pacients amb
símptomes lleus -o simplement que no n'han tingut- que no computen en el recompte oficial.
Una mort i tres noves altes a l'Alt Pirineu i Aran en les últimes 24 hores
El Departament de Salut ha informat que en el conjunt de la demarcació de Lleida hi han hagut
aquest dilluns dos morts per coronavirus, una de les quals a l'Alt Pirineu i Aran. S'han sumat 35
nous contagis, dels quals només tres han estat al Pirineu. Al territori pirinenc s'ha donat l'alta
hospitalària a tres persones en les últimes 24 hores i ja en suma 61 d'acumulades.
Es confirma, novament, que el coronavirus ha frenat a la demarcació, on s'acumulen 82 morts i
1.098 casos detectats
(https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/37980/dos/morts/coronavirus/demarcacio/lleida/35/nous/
casos) . A nivell català, aquest dimarts es manté també la tendència a la baixa amb 148 morts en
les últimes 24 hores ( https://www.naciodigital.cat/noticia/200003) ,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199928/catalunya/registra/segon/dia/consecutiu/xifra/morts/co
ronavirus/baixa/setmana) mentre que a l'estat espanyol la xifra de morts diaris ha baixat al nivell
de fa dos setmanes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199942/espanya/suma/637/morts/24/hores/ja/supera/13000) .
[noticiadiari]68/12675[/noticiadiari]
[noticiadiari]68/12500[/noticiadiari]
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