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El coronavirus contagia més les
dones en la joventut i els homes en
la vellesa a Catalunya
La mortalitat és superior en els homes, en totes les franges, però la quantitat
d'infectats es distribueix de forma ben diferent segons l'edat, tant a escala
nacional com de regions sanitàries
El nombre de contagis és superior entre les dones, en els anys de joventut, i en canvi, afecta
més als homes, en els de la vellesa. Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure de
les dades sobre els positius registrats fins ara a Catalunya, després que la Generalitat hagi obert
les dades aquest dimecres (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-test-deCOVID-19-realitzats-a-Cataluny/qwj8-xpvk) sobre els resultats dels tests. Una informació que
permet analitzar per edat, sexe o territori quins són els col·lectius més afectats.
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Tal com es pot observar en el gràfic superior, hi ha més dones afectades que homes fins als 59
anys i, a partir d'aquí, els homes s'imposen -excepte en el grup de majors de 90 anys-. Un fet
curiós, atès que, en termes globals, el repartiment és força acurat, amb 10.108 catalanes
infectades i 9.522 catalans. El repartiment per edats, però, sembla força decantat.
Assumint, en tot cas, que el nombre de contagis detectats sigui representatiu de la totalitat de
contagis i que la proporció es mantingui en aquesta, atès que és sabut que una clara majoria de
casos es desconeixen -fins i tot les dades de morts són esbiaixades
(https://www.naciodigital.cat/noticia/199647/realment/mort/2093/persones/coronavirus/catalunya/n
o/son/mes) , tot i que no tant-. En realitat, aquesta distribució curiosa a Catalunya també es dona
amb força similitud a tot l'Estat, segons les dades que ofereix
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Actualizacion_63_COVID-19.pdf) el ministeri de Sanitat.
El decantament, però, és més clar si es compara el percentatge de població que hi ha de cada
sexe en els diferents grups d'edat i el percentatge d'afectats, tal com s'observa en el gràfic inferior
pel que fa a dones catalanes. Representen més del 67% de les contagiades detectades d'entre
10 i 29 anys i són prop de la meitat de la població, i també hi ha fins a 12 punts de biaix positiu
entre els 30 i 39 anys. En canvi, són el 54,8% de la població d'entre 70 i 79 anys i, en aquesta
franja, sols el 41,2% de contagiades. En la franja de 80 a 89 anys, el 61,4% de la població són
dones i, en canvi, només el 48,7% dels contagis que hi ha són en dones.
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Més enllà dels contagis, però, la mortalitat segueix sent clarament més elevada en totes les
franges en els homes, tal com s'havia posat de manifest des del brot inicial a Hubei. No hi ha
dades segregades de mortalitat a Catalunya encara, però a nivell estatal, sí. I per ara, han mort
1.649 dones i 2.873 homes, essent la mortalitat masculina més elevada, excepte en la franja a
partir de 90 anys, també perquè, en ella, les dones són clara majoria, també en contagis
detectats.
Aquesta major detecció de contagis en dones, entre les edats joves, i en homes, pel que fa a la
vellesa, es reprodueix també en les diverses regions sanitàries de Catalunya, tal com es pot
comprovar en el mapa interactiu inferior. L'única excepció és a Lleida, pel que fa a la franja de 60
a 69 anys, on hi ha tres dones infectades més que homes. Sembla força clar, per tant, que la
tendència als contagis varia per edats.

Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
regió sanitària, es desplega el seu nom, el nombre de casos de coronavirus detectats, per edats i
per sexe (també amb tots els grups d'edat), la ràtio de casos positius per cada 100.000 habitants i
la població. Dades del 2 d'abril.
[noticiadiari]2/199532[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/197029[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198615[/noticiadiari]
?[noticiadiari]2/198572[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198469[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198064[/noticiadiari]

https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/19751/coronavirus-contagia-mes-dones-joventut-homes-vellesa-catalunya
Pagina 2 de 2

