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Un estudi apunta que ara hi ha
34.000 catalans amb coronavirus
Un treball de la UPC i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol conclou que
Madrid i Catalunya acumulen més de la meitat dels 124.300 casos actualment
actius
El personal sanitari ha detectat fins ara 64.037 positius
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202806/grafics/interactius/aixi/evoluciona/coronavirus/cataluny
a/dia/dia) per coronavirus i 216.269 possibles casos més, així com l'estudi de seroprevalença
impulsat pel ministeri de Sanitat assenyala que un 5,9% de catalans (453.000) haurien superat
aquesta malaltia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202305/nomes/dels/catalans/superat/coronavirus) . Ara bé,
quants encara tenen i, per tant, podrien encomanar-la a d'altres? Un estudi calcula que hi hauria
encara 34.000 casos actius o, el que és el mateix, una ràtio de 4,4 contagiats per cada 1.000
catalans.
!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void
0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var
t=document.getElementById("datawrapper-chart"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapperheight"][e]+"px")}}))}();

En termes absoluts, només la Comunitat de Madrid manté més casos en actiu, tot i que menys
d'un miler més, 34.900. A nivell de ràtio per 1.000 habitants, però, se situa al capdavant Castella i
Lleó (5,5), Castella-la Manxa (5,3) i Madrid (5,2), a certa distància de Catalunya, en quart lloc. N'hi
hauria menys de 1.000 a les Canàries (500), La Rioja, Cantàbria i Múrcia (600), i a Astúries (700),
però la ràtio seria també inferior a 1 a Andalusia (0,4), i les Balears i Galícia (0,9). Es poden
consultar totes les dades en el mapa interactiu superior.
Aquest estudi ha estat publicat aquest divendres (https://www.upc.edu/ca/sala-depremsa/noticies/espanya-tindria-actualment-124300-casos-actius-de-covid-19-segons-el-modelmatematic-desenvolupat-per-la-upc-i-igtp) i l'ha elaborat un equip multidisciplinari d'investigadors
de la UPC i de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). En el conjunt de l'Estat, hi
hauria 124.300 casos actius, un 28% dels quals es trobarien a Madrid i un 27% més a
Catalunya, dos territoris que acumularien més de la meitat del total.
Els autors han considerat una letalitat del coronavirus de l'1% en els territoris amb penetració
significativa de la malaltia, d'acord amb els estudis de seroprevalença realitzats fins ara en altres
països i de l'evolució en el temps de la proporció de morts respecte els detectats per edats en països
amb una alta detecció com Corea del Sud. La letalitat, en zones amb menor penetració, es podria
situar per sota del 0,7%, en part per la menor entrada del virus a les residències.
Els investigadors també tenen en compte el "el retard diagnòstic, és a dir, el temps que passa
entre desenvolupar símptomes i ser introduït a la base de dades com a cas positiu, i la capacitat
de detecció del país". A l'estat espanyol, per exemple, es detectarien aproximadament entre un 8%
i un 10% dels casos i es trigaria entre 10 i 12 dies en incloure'ls en les estadístiques.
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