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Catalunya suma 2.652 nous casos
de coronavirus i manté la
tendència a la baixa en els morts
Segons les dades de Salut d'aquest dimecres, han mort 138 persones i ja se
superen les 30.000 altes hospitalàries totals

Les dades de Salut d'aquest dimecres | ND

Catalunya descendeix lleugerament la xifra de morts diària per coronavirus d'aquest dimarts però
augmenten, gairebé el doble, els nous casos positius en les 24 últimes hores. Dilluns, amb 138
defuncions, després que dilluns d'aquesta setmana es registrés la xifra més baixa des que el
Departament de Salut va iniciar el nou mètode de recompte, amb 118. En total, des de l'arribada
de la pandèmia s'han comptabilitzat 10.073 víctimes mortals per la Covid-19.
Pel que fa als morts en centres hospitalaris, Salut ha informat que hi han perdut la vida 5.897
persones en total, 62 més aquest dimecres. Les dades dels morts als hospitals vénen dels
centres, i les de morts totals, de les funeràries, per la qual cosa es recullen a ritmes diferents i no
tenen per què ajustar-se exactament. De la xifra total, 2.943 han mort a una residència, 125 a un
centre sociosanitari i 573 al domicili.
Repunt important de casos confirmats
Aquest dimecres es registren 2.652 positius que eleven el nombre total a 54.324, la segona dada
rècord des de l'inici de la pandèmia. Hi ha un total de 114.841 casos possibles d'infecció de
coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com
a possible cas.
Els pacients considerats greus (dels quals en les últimes hores només se n'han comptabilitzat
14) són 3.857. I pel que fa a les altes, que creixen a bon ritme dia rere dia, ja hi ha gairebé 30.190
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persones que s'han recuperat de la Covid-19 i han estat donades d'alta.
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