
Estancament en el nombre de casos amb repunts localitzats 

 

Les prevencions que s’estan tenint en el procés de desescalada en l’àmbit català es veuen 

justificades per les dades que mostren que el volum de contagis bisetmanal s’ha estabilitzat 

entorn els 3.000 nous contagis (un pèl per sobre dels 200 contagis diaris) en el conjunt de 

Catalunya. Les dades de la pandèmia indiquen que, un cop vinclada la corba de màxim, sembla 

que s’hagi arribat a un estadi d’altiplà, tret de pics localitzats; però aquesta situació estable resta 

lluny de poder ser considerada com una superació de l’emergència. El progressiu increment 

d’activitats permeses al carrer és un important factor de risc, tot i el manteniment de mesures 

de seguretat i higiene, més encara amb la relaxació de la percepció del perill per una part de la 

població. Amb tot, per treure conclusions caldria conèixer en quins contextos s’estan produint 

els nous contagis. 

Fa una setmana vàrem presentar el tercer mapa sobre el nombre de positius en COVID19 a 

Catalunya segons el Departament de Salut, que podeu revisar en la secció de Mapes en Obert 

(http://www.geosoc.udl.cat/ca/serveiCT/mapes/MapesCOVID19/) del SCT de Cartografia 

i SIG de la Universitat de Lleida. En l’anterior període bisetmanal, del 7 al 20 de maig, es 

detectaren 2.906 nous contagis, i es constatava que de les 374 àrees bàsiques de salut (ABS) de 

Catalunya, 18 no havien registrat cap cas de COVID19, i 164 més tenien entre 1 i 5 nous contagis. 

Una setmana després, hem repetit l'anàlisi, amb dades del període que va del 14 al 27 de maig, 

i el nombre d'infectats de la COVID19 ha experimentat un lleuger increment en termes generals, 

amb un total de 3.051 contagis en el conjunt del període (2.606 de tests PCR i 445 de tests 

ràpids), el que suposa un increment del 5% en el nombre de positius. Aquest increment ha tingut 

focus localitzats com ara a la zona Urgell-Segarra, a Lleida ciutat, i a l’àrea metropolitana. 

S’incrementa el nombre d'ABS amb xifres de contagi nul·les (27), però baixa el de les que tenen 

un nombre de contagis baix (145 ABS amb un màxim de 5 infectats). 

De les 374 ABS, 162 han registrat descensos en el nombre de casos, mentre que en 159 s'ha 

produït un increment de contagis. Els increments més importants s’han donat en ABS de les 

regions sanitàries de Lleida (ciutat de Lleida, Urgell i Segarra) i de Barcelona (principalment ciutat 

de Barcelona, especialment barris d’Horta-Guinardó). 
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