
Lenta davallada de contagis: la COVID19 continua present en escenari de 

represa 

 

En les dues darreres setmanes s’aprecia una tendència al descens de casos en el nombre de 

casos, que es situen per sota dels 1.800, a un ritme de gairebé 130 contagis diaris en el conjunt 

de Catalunya. Les dades mostren que la COVID19 continua estant present, però s’hi aprecia un 

ritme de contagis menor que en setmanes anteriors, i una millora setmana rere setmana en les 

dades del Departament de Salut. Amb aquestes bones xifres, en poques hores hem passat  de 

tenir tot el país en fase 3 a la superació de l’estat d’alarma, per entrar en l’estat de represa, 

potser a marxes forçades. 

Fa una setmana vàrem presentar el sisè 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 29 de maig a l’11 de juny, 

es detectaren 2.192 nous contagis, i es veia que de les 374 àrees bàsiques de salut (ABS) de 

Catalunya, 42 no havien registrat cap cas de COVID19, i 190 més tenien entre 1 i 5 nous contagis. 

Una setmana després, la nova anàlisi, amb dades del període que va del 5 al 18 de juny, el 

nombre d'infectats de la COVID19 ha continuat experimentant una tendència al descens de 

casos a Catalunya, amb un total de 1.795 contagis en el conjunt del període (1.107 de tests PCR, 

356 de tests ELISA i 332 de tests ràpids), el que suposa un descens del 18% en el nombre de 

positius. En l’apartat negatiu l’ABS de Cervera es manté per sobre dels 50 casos en els darrers 

14 dies. Només 13 ABS superen la vintena de contagis (6 a la regió sanitària de Barcelona, 4 a la 

de Lleida, 2 a la de les Comarques Centrals i 1 a les de Girona). 

El nombre d'ABS amb xifres de contagi nul·les continua creixent (55), així com el de les que tenen 

un nombre de contagis baix (210 ABS amb un màxim de 5 infectats). 

De les 374 ABS, 197 han registrat descensos en el nombre de casos, mentre que en 82 s'ha 

produït un increment de contagis. Sembla doncs que es va confirmant la tendència positiva que 

situava el nombre de contagis en xifres més moderades des de principis de juny, tot i els brots 

localitzats en diversos municipis. Veurem com afectarà ara la reducció dràstica de limitacions a 

l’evolució de la pandèmia. Els increments absoluts més importants de contagis respecte a la 

darrera anàlisi s’han donat en ABS de Barcelona ciutat (Eixample i Horta-Guinardó) i l’àrea 

metropolitana més propera a la ciutat (Baix Llobregat Centre i Barcelonès nord i Maresme). 
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