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Milloren els principals indicadors de la COVID-19 a Torroella i
a l'Estartit

Després d'un període de creixement accelerat dels principals indicadors de la COVID-19 a Torroella i a
l'Estartit, en les darreres dues setmanes, del 13 al 28 de gener, tant l'índex de rebrot (Rho) com l'index
de Risc de la COVID-19, han experimentat una davallada molt notable. Aquest fet pot estar directament
relacionat amb l'efecte de les darreres restriccions sanitàries i de mobilitat, però també amb el
comportament responsable de la població. Per tot plegat, des de l'Ajuntament ens sentim moderadament
optimistes i tornem a fer una crida a la població per continuar essent el màxim de respectuosos en el
compliment de totes les mesures adoptades per les autoritats.
L'índex de rebrot (Rho) ha passat de 2.09 al 0,47. Aquesta dada és molt important perquè indica una
evolució molt positiva en el control de l´epidèmia i el grau de transmissió del virus. Si el valor de la Rt és
1 significa que el nombre de casos nous es manté constant. L’objectiu és estar per sota d’aquesta xifra,
és a dir, que els casos nous vagin a la baixa.
L'índex de risc també ha baixat d'una manera molt significativa, ja que ha passat d´un valor de 663,73
a un valor 196,27, per sota del 200 que es considera recomanable.
Pel que fa a la taxa incidència (acumulats 14 dies x 100.000 habitants) ha passat de 317,73 a 420,78.
Pel que fa als positius i sospitosos, l'evolució ha estat la següent:
Casos
Casos
Casos
Casos
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positius de PCR a nivell municipal: s'ha passat de 574 a 617 casos
sospitosos a nivell municipal: s'ha passat de 2.949 a 3.170 casos
positius de PCR a nivell ABS: s'ha passat de 740 a 798 casos
sospitosos a nivell municipal: s'hapassat de 3.952 a 4.242 casos

