
Avança el desconfinament amb un moderat repunt de contagis 

 

Tot i que segurament bona part d’aquests nous contagis, com s’han afanyat a dir les autoritats 

sanitàries, es veu motivada per l’increment de controls i de proves PCR en els centres d’atenció 

primària (CAP), el fet és que, mentre es van seguint passos en el desconfinament progressiu del 

país i obrint la possibilitat de fer noves activitats, cal continuar esmerçant tots els esforços 

possibles per a contenir el que encara és a hores d’ara una pandèmia. És evident que l’increment 

d’activitats permeses al carrer ha comportat un major risc de contagi, i que els nombrosos casos 

de transgressió de les normes definides en l’estat d’alarma han tingut el seu efecte en el nombre 

de nous positius. En aquest sentit cal interpretar la mesura preventiva més recentment 

aprovada, l’obligatorietat de dur mascaretes. 

Fa una setmana vàrem presentar el segon 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 30 d'abril al 13 de maig, es 

detectaren 2.656 nous contagis, i es constatava que de les 374 àrees bàsiques de salut (ABS) de 

Catalunya, 51 no havien registrat cap cas de COVID19, i 151 més tenien entre 1 i 5 nous contagis. 

Una setmana després, hem repetit l'anàlisi, amb dades del període que va del 7 al 20 de maig, i 

el nombre d'infectats de la COVID19 ha experimentat un increment moderat, amb un total de 

2.906 contagis en el conjunt del període (2.525 de tests PCR i 381 de tests ràpids), el que suposa 

un increment del 9% en el nombre de positius. Ha baixat dràsticament el nombre d'ABS amb 

xifres de contagi nul·les (18), però s’ha incrementat el de les que tenen un nombre de contagis 

baix (164 ABS amb un màxim de 5 infectats). 

De les 374 ABS, 135 han registrat descensos en el nombre de casos, mentre que en 195 s'ha 

produït un increment de contagis.  

Una nota positiva és que al contrari que en els dos mapes anteriors, cap ABS supera la 

cinquantena de positius. 
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