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MAPES: El risc de rebrot ja és alt al
90% de comarques i el 98% de
ciutats
Consulta en mapes i taules quants contagis recents s'han detectat, a nivell local i
comarcal, i on es concentren els focus de propagació més ràpida
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 la incidència del
coronavirus, els contagis detectats, els PCR fets o, en el cas de les comarques, les
hospitalitzacions o les defuncions, tot amb dades d'entre el 3 i el 9 d'octubre. L'Rt o velocitat de
propagació mesura el nombre mitjà de persones infectades per cada persona infecciosa, mentre
que el risc de rebrot es mesura per l'índex EPG, que combina l'Rt i la ràtio de positius recents.
També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els
municipis.
La situació de la pandèmia va clarament a pitjor, cosa que obliga el Govern a preparar mesures
"contundents" per als propers dies (https://www.naciodigital.cat/noticia/210036/noves-mesurescontundents-frenar-coronavirus-catalunya-aplicaran-divendres) . A més, poques zones del país
se'n salven, ja que el 90% de les comarques i 61 dels 62 municipis de més de 20.000 habitants
es troben en risc elevat de rebrot, a banda que, a la majoria d'aquests, les xifres han empitjorat
durant l'última setmana. Els darrers set dies, la velocitat de propagació ha crescut de l'1,18 a
l'1,3, els nous contagis setmanals han passat de 8.631 a 11.634, i el percentatge de positius ha
crescut del 6,07% al 8,15%, allunyant-se del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut
(OMS).
Així ho apunten les dades del Departament de Saluthttps://salutweb.gencat.cat/ca/inici)
(
que, pel
que fa al risc de rebrot, responen als càlculs de l'índex EPG, el qual posa en relació la velocitat de
propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les
últimes dues setmanes. Això permet saber si el risc de rebrot és baix (menys de 30), moderat
(entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) o alt (més de 100). Les dades s'ofereixen per
comarques i per als municipis de més de 20.000 habitants, a banda de nou més d'especial
atenció per haver patit brots recentment (Balaguer, Canet de Mar, Canovelles, les Franqueses del
Vallès, Mollerussa, Puigcerdà, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes i Vilafant).
D'aquesta manera, 38 de les 42 comarques i 68 dels 71 municipis analitzats es troben en risc
elevat de rebrot, i dues comarques i dos municipis més, en risc moderat-alt. Una comarca i un
municipi tenen un risc moderat i tan sols una comarca, baix. Tot això amb dades del 9 d'octubre,
per minimitzar l'impacte del retard en computar les xifres. La comarca en pitjor situació respecte el
coronavirus són les Garrigues (índex EPG de 1.752,2), seguida de lluny per Osona (956,8), la
Segarra (894,5), la Terra Alta (632,6) i la Conca de Barberà (616,2). Fins a 34 comarques (el
81%), però, tenen un índex per sobre de 200.
En canvi, la comarca amb millor situació és l'Alta Ribagorça, la qual, per tercera setmana
consecutiva, no ha tingut cap positiu. Per darrere, se situen el Pallars Sobirà (índex EPG de 36,5),
l'Alt Camp (70,2) i el Moianès (84,3), les úniques tres que no tenen risc elevat de rebrot. Tot i
això, algunes comarques es troben millor que fa una setmana, com s'observa al mapa inferior,
com el Berguedà (-251,9), l'Aran (-250,2) o el Baix Ebre (-237,1), mentre que ha empitjorat molt
les Garrigues (+1.540,5), molt més que la Conca de Barberà (+582,2), Osona (+473,2) o la Terra
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Alta (+442,6).

Si es posa el focus en els municipis, no n'hi ha cap amb risc de rebrot baix i, de fet, només n'hi
ha tres dels analitzats on no és alt. I només un d'ells, té més de 20.000 habitants, Olesa de
Montserrat (índex EPG de 59), mentre que Canet de Mar (70,2) i Sant Pere de Ribes (90,4) són
analitzats perquè fa poc van patir brots més greus, ja que són de grandària inferior. Per contra, la
situació és molt complicada a Manlleu (1.568,2) i Vic (1.305,6), seguits de les Franqueses del
Vallès (943,2) -de menys de 20.000 habitants-, Tortosa (897,6), Salt (784,) o Molins de Rei
(779,2).
[noticia]13702[/noticia]
Malgrat la situació encara dolenta, Tortosa és clarament el municipi gran que més ha millorat la
situació respecte la setmana passada (-712,1), com també ho han fet Castellar del Vallès (239,2), Amposta (-176,5), Viladecans (-47,7), Sant Cugat del Vallès (-44,5), Esparreguera (-37,5)
o Cambrils (-31,3), així com municipis més petits com Canet de Mar (-306,2). Per contra, el risc
de rebrot ha crescut molt a les Franqueses del Vallès (+840,3) i, ja entre els municipis grans,
Molins de Rei (+679,3), Vic (+668,8), Figueres (+528,1), Martorell (+524,9) o Manlleu (+482,5).
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[noticia]13259[/noticia]
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