
En relació a la proposta de desconfinament des d’una mirada geogràfica  

 

Les regions sanitàries, per la seva vinculació a la xarxa hospitalària, són un bon 

plantejament territorial de desconfinament en termes generals, però en alguns casos és 

possible matisar-les mitjançant les àrees bàsiques de salut de major dimensió territorial. 

Això és particularment factible quan les ABS dibuixen una zona contínua al voltant 

d'una regió sanitària que es troba globalment en bon estat. Per això considerem que la 

1a fase de desconfinament que s'aplica a la regió de l'Alt Pirineu i Aran, s'hauria 

d'ampliar a una zona contínua d'ABS veïnes que darrerament presenten molt pocs casos 

de Covid-19 (de 0 a 5). D'oest a est del país, aquestes ABS són les de: Artesa de Segre, 

Agramunt, Ponts, Solsonès, Cardona, Súria, Alt Berguedà, Ribes de Freser-

Campdevànol, Camprodon, Sant Joan les Fonts, Besalú, Vall d'en Bas, Lluçanès, Sant 

Quirze de Besora, Sant Hipòlit de Voltregà i Roda de Ter. Igualment, la bona situació 

de les dues regions sanitàries de la província de Tarragona presenta continuïtat física 

amb 3 ABS de Lleida que s'hi poden incorporar: Bellpuig, la Granadella i Lleida rural-

2. 

 

En els límits de Catalunya hi ha també 4 ABS amb baixa incidència i limítrofes amb 

territoris en fase 1 o superior (Aragó i França): Alfarràs-Almenar i Almacelles, a Lleida, 

i la Jonquera i Llançà, a Girona.  No sembla viable, en canvi, establir excepcions d'ABS 

amb pocs positius però envoltades d'altres ABS amb un nombre de casos significatiu o 

elevat. 

 

Totes aquestes ABS corresponen a àrees rurals, poc densament poblades i moltes són 

zones de muntanya. Això permetria dibuixar igualment les dues velocitats que proposa 

el Departament de Salut però amb uns límits més curosos amb la diversitat geogràfica 

del país. És un plantejament de desconfinament en taca d'oli. 

Evidentment altres indicadors poden donar lloc a una proposta un xic diferent, però 

creiem que la filosofia hauria de ser la mateixa: ampliar les regions sanitàries en fase 1 

amb les ABS contigües amb baixa incidència de la Covid-19, així com altres ABS 

geogràficament perifèriques. 

 

Aquesta proposta compta amb l'aval de l'Associació de Micropobles de 

Catalunya  (9/5/2020) 

 

Cartografia de base: ICGC. 

Font: Dades dels positius detectats els darrers 14 dies que provenen del registre 

RSAcovid19 del Departament de Salut i mostren dades d'aquells que han donat positiu 

en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), disponibles 

a: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-

realitzats-a-Catalun/xuwf-dxjd 

 

 

 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-realitzats-a-Catalun/xuwf-dxjd
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-realitzats-a-Catalun/xuwf-dxjd


Mapa de proposta d’ampliació dels territoris en fase 1 de desconfinament 

(en base a les àrees bàsiques de salut amb molt baixa incidència de la Covid-19 els 

darrers 14 dies). Elaborat pel SCT de Cartografia i SIG (UdL) i avalat per l’Associació 

de Micropobles de Catalunya. 

 


