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Menys d'una quarta part de
comarques i ciutats es mantenen
en risc alt de rebrot
Consulta en mapes i taules quants positius recents s'han detectat, a nivell local i
comarcal, i on es concentren els focus de propagació més ràpida

La majoria de comarques i ciutats ja no es troben en risc alt de rebrot. | Gala Espín

Catalunya feia temps que no presentava indicadors tan bons pel que fa als contagis.
Pendents de si el retorn a la feina i a l'escola comporta una sisena onada, les actuals dades de
risc de rebrot (73 punts), incidència setmanal (prop de 3.000 positius) i percentatge de
positivitat (2,9%) no eren tan baixes des del juliol de l'any passat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/224732/covid-continua-apagant-lleugera-pujada-hospitals) .
La millora, a més, és molt generalitzada al país i escassament el 23,8% de comarques i el
24,2% de ciutats es mantenen encara en risc alt de rebrot.

Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada
comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva
evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes
subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 10 i el 16 de setembre.
També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.
Els indicadors hospitalaris sempre reaccionen amb alguns dies de retard, però la pressió
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hospitalària està caient també a una velocitat molt elevada. Durant la cinquena onada, hi havia
arribat a haver quasi 2.300 ingressats totals per Covid i ara ja en són menys de 600 (595),
mentre que dels gairebé 600 crítics a les UCI que s'havien assolit les darreres setmanes ara s'està
a punt de baixar el llistó dels 200, amb 204 actualment.
El risc de rebrot és un indicador que combina les dades sobre la incidència acumulada els
anteriors 14 dies i la velocitat de propagació (si s'expandeix la pandèmia o es contrau, com és ara
el cas), i els 100 punts marquen la frontera a partir del qual es considera que el risc és alt. De les
42 comarques, 32 ja han rebaixat aquest llindar, 12 més que fa una setmana
(https://www.naciodigital.cat/noticia/224444/meitat-comarques-encara-tenen-risc-alt-rebrot) , i
escassament 10 encara s'hi mantenen per sobre. N'hi ha quatre on fins i tot el risc de rebrot és
baix (per sota dels 30 punts).
Aquestes comarques on la pandèmia està més controlada són l'Alta Ribagorça (0 punts), la
Cerdanya (5), la Ribera d'Ebre (10) i el Pallars Sobirà (14). A 18 més, el risc és moderat,
especialment al Priorat (38), l'Alt Urgell (42), el Baix Llobregat (44) i el Tarragonès (49),
mentre que 10 és moderat-alt. Cal destacar que, a més del Baix Llobregat, se situen clarament
per sota dels 100 punts les altres comarques més poblades, el Barcelonès (74), el Vallès
Occidental (59), el Maresme (62) i el Vallès Oriental (61). En canvi, n'hi ha tres que encara
dupliquen aquest llindar, la Segarra (333), la Garrotxa (317) i Osona (255).
Si s'analitza tan sols la quantitat de contagis que es detecten, 31 de les 42 comarques es troben
ja per sota de la incidència de 50 contagis per cada 100.000 habitants, molt especialment l'Alta
Ribagorça, on fa diverses setmanes que no s'ha trobat cap cas. L'última setmana amb dades
consolidades -del 10 al 16 de setembre-, tan sols n'hi ha hagut un a la Cerdanya, el Priorat i el
Pallars Sobirà, mentre que se n'han comptabilitzat només dos a la la Ribera d'Ebre i la Terra
Alta.
En sentit contrari, la comarca amb una major ràtio de contagis setmanals és ara la Segarra, amb
120,6 positius per cada 100.000 habitants (28, en termes absoluts), seguit per Osona (ràtio de
117,7), la Garrotxa (86,3), el Segrià (78) i el Berguedà (76,3). En termes absoluts, les xifres són més
elevades lògicament al Barcelonès (850 casos) i el Vallès Occidental (271), però en tercer lloc ja
empaten Osona i el Baix Llobregat, amb 195, malgrat les diferències notables de població.

Aquestes incidències cauen a bona part del país, ja que el nombre de positius detectats l'última
setmana amb dades consolidades es redueix a més de la meitat de comarques. En concret, a 22
hi ha hagut menys positius que en la setmana anterior, tot i que 14 s'han mantingut força
estables -incloent l'Alta Ribagorça, on ja no es podia reduir el zero- i només a 6 s'han incrementat.
Les comarques on ha augmentat la incidència són la Garrotxa (64,3 casos més per 100.000
habitants), el Solsonès (+59,6), l'Aran (+31,3), la Segarra (+17,2), l'Alt Urgell (+15,3) i el
Berguedà (+15,2). En sentit oposat, on la incidència setmanal cau més és clarament al Moianès
(-111,2), per davant de la Noguera (-72,7), el Priorat (-69,2), el Baix Penedès (-55,4), el Bages
(-46,3) i Manresa (-42,4), les altres comarques on millora més la situació durant l'última setmana.

Si la lupa es posa a nivell dels municipis de més de 20.000 habitants, la situació és molt similar, ja
que 50 dels 66 s'han escapat del risc alt de rebrot, tot i que fa una setmana només ho havia
aconseguit la meitat del total. I fins i tot sis tenen risc baix, Cambrils (11 punts), Viladecans (15),
Vilassar de Mar (20), Pineda de Mar (26), Castellar del Vallès (29) i Sant Feliu de
Llobregat (29 punts), i hi estan molt a prop Vila-Seca (30) i Granollers (31), Rubí (35) i
Tarragona (35). En total, 27 ciutats es troben en risc moderat, 17 més en moderat-alt i les altres
16 superen el llindar dels 100 punts.
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N'hi ha cinc d'aquestes que fins i tot dupliquen aquesta marca, en especial Olot (466) i Vic (502
punts), però també Manlleu (329), Sant Andreu de la Barca (239) i Lloret de Mar (205). La
tendència a la millora, però, és bona a la majoria de grans municipis, ja que 35 dels 66 han reduït
el nombre de contagis durant l'última setmana, mentre que a 21 s'han mantingut i a 10 s'han
incrementat. El major augment ha tingut lloc a Olot (increment de la ràtio en 93,9 punts), per
davant de Manlleu (+51,9) i els descensos més grans s'han produït a Salt (-114,3) i Calafell (-75).
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