
Lleuger repunt de contagis: la COVID19 es resisteix a marxar 

 

Sense que s’hagi produït un increment important en el nombre de contagis en el darrer període 

bisetmanal, continuem per sobre els 3.000 casos, a un ritme que supera de mitjana els 230 

contagis diaris en el conjunt de Catalunya. Portem així un període extens de temps des que és 

va vinclar la corba de màxim contagi, de manera que no podem dir que haguem deixat enrere 

l’epidèmia. En el darrer recompte es computen també el positius per prova ELISA, que se sumen 

als positius per PCR i test ràpid. L’efecte de l’increment de proves diagnòstiques té el seu pes 

també en la major documentació de casos que, en períodes inicials de l’estat d’alarma, no 

comptaven amb proves suficients per a la seu recull en les estadístiques oficials.  

Fa una setmana vàrem presentar el quart 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 14 al 27 de maig, es 

detectaren 3.051 nous contagis, i es constatava que de les 374 àrees bàsiques de salut (ABS) de 

Catalunya, 27 no havien registrat cap cas de COVID19, i 145 més tenien entre 1 i 5 nous contagis. 

Una setmana després, la nova anàlisi, amb dades del període que va del 22 de maig al 4 de juny, 

el nombre d'infectats de la COVID19 ha experimentat un lleuger increment a Catalunya, amb un 

total de 3.239 contagis en el conjunt del període (2.238 de tests PCR, 688 de tests ELISA i 313 de 

tests ràpids), el que suposa un increment del 6% en el nombre de positius. Les ABS de Cervera, 

Tàrrega, Lleida i Salt continuen sent les que comptabilitzen més casos, essent les úniques que 

reporten més de 50 casos en els darrers 14 dies. 

El nombre d'ABS amb xifres de contagi nul·les es manté estable (26), i baixa lleugerament el de 

les que tenen un nombre de contagis baix (140 ABS amb un màxim de 5 infectats). 

De les 374 ABS, 144 han registrat descensos en el nombre de casos, mentre que en 176 s'ha 

produït un increment de contagis. La nota positiva és que la darrera setmana el nombre de 

contagis s’ha reduït a menys de la meitat, i sembla que s’hagin controlat els repunts de contagis 

del pla de Lleida. Els increments absoluts més importants respecte el darrer anàlisi s’han donat 

en ABS de Barcelona ciutat (Sant Martí, Eixample, les Corts) i la seva àrea metropolitana (Baix 

Llobregat Nord). 
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