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Situació epidemiològica







Incidència 7 dies 
24/07/2021
0-9 anys: 429.2
10-19 anys: 870.1
20-29 anys: 957.6
30-39 anys: 657.3
40-49 anys: 368.2
50-59 anys: 257.9
60-69 anys: 274.3
70-79 anys: 182
80-89 anys: 266.6
90-99 anys: 387.7

Incidència: 492.58





IA7 per TAR-s i grup d'edat, marcat el pic en cada grup





Ingressats totals: 2243 (+6)



Ingressats crítics: 
549 (+14)









Defuncions edat dies onada % menors 40 per dia total onada
onada_1 84,2 61 0,26 191 11.645
onada_2 83,5 70 0,25 45 3.141
onada_3 82,6 95 0,24 48 4.568
onada_4 79,6 93 0,18 12 1.100
onada_5 80,7 40 2,09 6 239
UCI edat dies onada % menors 40 per dia total onada
onada_1 63,2 6 3,35 90 538
onada_2 63,5 70 5,74 27 1.898
onada_3 64,1 95 4,45 29 2.785
onada_4 61,4 93 7,09 20 1.848
onada_5 52,0 40 24,65 21 848
hospitalitzacions edat dies onada % menors 40 per dia total onada
onada_1 71 6 3,68 444 2.661
onada_2 66,7 70 7,72 174 12.182
onada_3 67,8 95 5,97 180 17.122
onada_4 61,4 93 10,09 99 9.165
onada_5 53,4 40 29,7 127 5.098
casos edat dies onada % menors 40 per dia total onada
onada_1 63,9 67 14,51 808 54.130
onada_2 41,9 70 45,76 2563 179.413
onada_3 42,8 95 43,45 2225 211.356
onada_4 38,6 93 49,86 1093 101.671
onada_5 31,2 40 72,33 4458 178.310



Ingressos i UCIs des de l’1 de juliol
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UCI

Morts
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Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
e  rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

Aquesta setmana:

350.630
• Pifzer-BioNtech: 

279.630  (dilluns)  

• Moderna: 71.000 
(divendres?)*

*a part les 71.000 Moderna 
dimecres de la setmana passada

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm


Situació del pla de vacunació
A data 27 de juliol s’han administrat  8.884.649 dosi (un 95,3% de les vacunes 
rebudes)

Canvi 
darrera 

setmana 



Situació del pla de vacunació

Vacunació darrera 
setmana  completa:
Total: 403.486 
Dosi 1: 141.824  
Dosi 2: 261.662

Vacunació setmana 
natural dilluns-dimarts
Total: 100.183 
Dosi 1: 56.269 
Dosi 2: 43.914



Cobertura de vacunació 27/07/2021

91,1% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació (88,8% finalitzada)
89,4% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació (87,2% finalitzada)
74,2% de les persones de 16 o més anys han iniciat la vacunació (65,7% finalitzada)

Canvi 
darrera 

setmana 



Prioritat de vacunació: 
30 o més anys 

Important: aplicar totes les mesures de precaució  sempre



Campanya: Tu que pots, para

http://www.youtube.com/watch?v=T4DZHIL0BBA


Vídeo amb el testimoni de l'Alan, de 26 anys, ingressat a la UCI de 
l'Hospital Germans Trias. 

http://www.youtube.com/watch?v=HFfmXFkQ_tI


• Des de les Societats Científiques han publicat un comunicat apel·lant a la responsabilitat personal, 
especialment dirigit a la població més jove i a la gent no vacunada que en aquesta cinquena onada son els 
més susceptibles de contraure i encomanar la infecció. En aquest, s’hi inclouen els següents aspectes:

• Recuperar la consciència de les mesures que s’han demostrat eficaces en altres moments de la pandèmia i 
intensificar el seu compliment:

- Vacunar-se tan aviat com sigui possible.

- Limitar el número de contactes socials. Grups bombolla estables.

- Evitar reunions de més de 10 persones
- Reduir els desplaçaments el mínim necessari o/i auto confinar-se el màxim d’hores possibles.

- Fomentar el teletreball.
- Fer ús de la mascareta sempre davant qualsevol contacte social i correcta higiene de mans.

Comunicat Societat Científiques de Catalunya



• Demanen fer una comunicació veraç, actualitzada i continuada, per part dels mitjans de comunicació, sobre
la situació de la pandèmia per alertar a la població del moment epidemiològic actual amb alta transmissibilitat del
virus i del nivell de saturació del sistema sanitari. Crida per comptar per aquesta tasca, també, amb
els influencers de les xarxes socials.

• Remarquen la importància d’elevar el grau d’alerta de la població, fins a fer-la conscient de la situació
epidemiològica actual que és molt complicada. Tothom ha de prendre consciència que no podem deturar la
COVID-19 si no posem en joc la nostra capacitat de ser solidaris. Toca lluitar plegats per la salut de tots i amb
aquest objectiu comú actuar en conseqüència.

Comunicat Societat Científiques de Catalunya



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-
y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html
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