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Situació epidemiològica



Incidència 7 dies 

31/07/2021

0-9 anys: 302.1

10-19 anys: 534.7

20-29 anys: 545.1

30-39 anys: 418.4

40-49 anys: 262.3

50-59 anys: 180.5

60-69 anys: 194.3

70-79 anys: 152.7

80-89 anys: 229

90-99 anys: 345

Incidència: 325.17







Ingressats totals: 2148 (-78)



Ingressats UCI: 

581 (-8)



Defuncions acumulades: 

22760 (+28)









Letalitat segons edat i estat vacunal a la 5ena onada (des de l’1 de juliol) 



Setmana 28 (12/07 -18/07) 

Resultats PCR (cribratge de 

mutacions) pendents de confirmació 

per seqüenciació):

• Disminució important variant 

alpha 8.8%

Vigilància de Variants SARS-CoV-2 a Catalunya:



Evolució variants predominants a Catalunya VOC+VOI (BIOCOMSC)

L’increment de la variant Delta, molt més transmissible que la resta, ha dominat i 

substituït a la resta de variants a Catalunya.  



Setmana 29 dades seqüenciació a Barcelona Ciutat



Estimació de l’efecte directe de la vacunació en el nombre de casos 



Estimació de l’efecte directe de la vacunació en l’ocupació de llits convencionals: actualment hi 
hauria més de 6.000 persones ingressades (mitjana darrers set dies estaria en 6030)

Dades fins 30 de juliol 



Estimació de l’efecte directe de la vacunació en l’ ocupació en llits d’UCI: actualment hi hauria més 
de 1300 ingressats en UCI (mitjana darrers set dies estaria en 1314)

Dades fins 30 de juliol 



Estimació de l’efecte directe de la vacunació en el nombre de morts: actualment hauria més de 200 
defuncions diàries (mitjana darrers set dies estaria en 213)

Dades fins 30 de juliol 



Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/ale 

rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

Aquesta setmana:

407.810

• Pifzer-BioNtech: 272.610

(dilluns) 

• Moderna: 89.700 (divendres)

• Janssen: 45.500 (dilluns)

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


Situació del pla de vacunació
A data 3 d’agost s’han administrat  9.236.970 dosi (un 95,1% de les vacunes 

rebudes)

Canvi 

darrera 

setmana 



Situació del pla de vacunació

Vacunació darrera 

setmana completa:

Total: 351.909 

Dosi 1: 176.200 

Dosi 2: 175.709

Vacunació setmana

natural dilluns-dimarts

Total: 97.231 

Dosi 1: 65.560 

Dosi 2: 31.671



Cobertura de vacunació 3/08/2021

91,3% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació (89,9% finalitzada)

89,2% de les persones de 50 o més anys han iniciat la vacunació (87,8% finalitzada)

76,9% de les persones de 16 o més anys han iniciat la vacunació (68,5% finalitzada)

Canvi 

darrera 

setmana 



📢 S’obre la convocatòria de vacunació 

per a les persones nascudes entre els 

anys 2006 i 2009.

*  Les que hagin nascut l'any 2009 han 

d'haver complert els 12 anys per 

vacunar-se i han de venir 

acompanyades del seu pare, mare, tutor 

o tutora legal.

️ https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-

a-z/v/vacuna-covid-

19/convocatoria/ciutadania/2006-2009/

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/2006-2009/


Prioritat de vacunació: 

30 o més anys 

Dones embarassades

Important: Aplicar totes les mesures de precaució sempre





Vacunació COVID-19 embarassades i puerperes segons edat

DONES COVID PAUTA INICIADA PAUTA COMPLETA
Embaràs 22.252 3.259 14,65% 4.489 20,17% 2.615 11,75%

Menys de 18 111 26 23,42% 4 3,60% 2 1,80%
De 18 a 24 2.344 432 18,43% 177 7,55% 92 3,92%

De 25 a 34 12.156 1.812 14,91% 2.243 18,45% 1.174 9,66%
De 35 a 44 7.456 972 13,04% 2.004 26,88% 1.303 17,48%

45 o més 185 17 9,19% 61 32,97% 44 23,78%

Puerperi 14.822 1.938 13,08% 7.324 49,41% 4.947 33,38%

Menys de 18 81 14 17,28% 9 11,11% 3 3,70%

De 18 a 24 1.564 290 18,54% 318 20,33% 110 7,03%
De 25 a 34 8.287 1.098 13,25% 3.995 48,21% 2.364 28,53%
De 35 a 44 4.792 531 11,08% 2.935 61,25% 2.408 50,25%
45 o més 98 5 5,10% 67 68,37% 62 63,27%
Total general 37.074 5.197 14,02% 11.813 31,86% 7.562 20,40%

Dades SISAP-ICS a 31/07/21





• No vacunades tenen 

4,2 vegades més risc 

de contagiar-se

• Si es contagien, tenen 

5,4 vegades més risc 

d’ingressar

• No vacunades tenen 

un risc multiplicat per 

23 de acabar 

ingressant respecte a 

vacunades
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N Casos Casos ingressats

Contagis i ingressos hospitalaris segons estat vacunal 
en dones embarassades 

(Des de 1 de gener; N=52.666)

No vacunades 1 dosis 2 dosis



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


Anàlisi dades assistents als 

Festivals



● Aquests tres grans festivals eren esdeveniments extraordinaris i, 
per això, van fer tot un seguit de mesures per controlar la transmissió del 
virus que partien de l’experiència dels concerts de  la Sala Apol·lo i del 
Palau Sant Jordi: Incloïa un TAR previ, que es fessin  a l’aire lliure i és 
continu de mascareta FFP2. 

● S’ha fet una anàlisi similar al que vam fer amb les persones que 
van ser escollides per formar part de les taules electorals: Els assistents 
als festivals s’han comparat amb una població de control aparellada per 
edat, sexe, zona de residència (ABS)  de residència i estat immunitari 
enfront SARS-CoV-2.



Festival

Assistents 

aparellats Casos en assistents

Casos en grup 

control

Raó de 

taxes

casos 

esperats 

(límit 

superior)N N % (IC95%) N % (IC95%)

Vida (1-3 juliol) 8652 466
5,4 (4,9 -

5,9)
197

2,3 (2,0 -

2,6)

2.4 (2,07-

2,69)
225

Canet (3 juliol) 16466 956
5,8 (5,4 -

6,1)
524

3,2 (2,9 -

3,5)
1.8 (1,66-2,0) 576

Cruïlla (8-10 

juliol)
24452 857

3,5 (3,3 -

3,7)
571

2,3 (2,1 -

2,5)

1.5 (1,35-

1,67)
636

Nombre de casos en assistents i grup control en els 14 dies posteriors a l’inici del festival

S’observen almenys 842* casos més entre els assistents que els que 

serien esperables en persones de les mateixes característiques en els 

14 dies posteriors als festivals. 

Aquest increment va ser d’entre 1,35 i 2,6 cops en funció del festival. 

*842 casos és la suma de les diferències entre el nombre de casos observats en assistents i els casos esperats 

(tenint en compte el límit superior)









Reflexions i lliçons apreses

• Aquests 3 festivals  es desenvolupen en un període de 10 dies que no permet una 
avaluació intermitja es comporten com una unitat

• S’aplica l’experiència d’estudis pilots anteriors  (condicions experimentals, 
controlades, nombre  d’assistents molt més baix) amb una variant molt menys 
transmissible

• La variant delta és molt més transmissible 

• Els TARs donen sensació de falsa seguretat

• Ja s’han pres mesures (esdeveniments amb públic asseguts, compliment mesures, 
limitació horària) 

• Cal reforçar els missatges de compliment de mesures (mascareta és primordial)

Seguir les recomanacions és la manera de conviure amb el virus
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