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Situació epidemiològica



Incidència 7 dies:     46.28

Incidència 14 dies: 104.25

Incidència 7 dies 

11/09/2021

0-9 anys: 60.8

10-19 anys: 46.8

20-29 anys: 51.9

30-39 anys: 55.4

40-49 anys: 44.2

50-59 anys: 33.3

60-69 anys: 33

70-79 anys: 32.7

80-89 anys: 45

90-99 anys: 35.2



Nous casos setmanals 

Casos setmanals: 3.610



14/09/2021: 5.851

05/09/2021 - 11/09/2021 (35.839 -15,0%)



Nous ingressos setmanals 

Ingressats totals 

681 (-36)



Nous ingressos en UCI setmanals 

Ingressats UCI: 

248 (-12)



Defuncions setmanals 

Defuncions acumulades

23772 (+7)



Situació pla de vacunació



Situació del pla de vacunació

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

rtasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

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


Situació del pla de vacunació
A data 14 de setembre s’han administrat  10.738.296 dosi (90,5% de les dosis 

rebudes)  

Canvi des 

de 7 de 

setembre  



Situació del pla de vacunació

Vacunació setmana 

completa anterior:

- Total: 226.387

- Dosi 1: 60.801

- Dosi 2: 165.586

Vacunació setmana 

- Total: 159.758

- Dosi 1: 64.606

- Dosi 2: 95.152





Prioritat de vacunació: 

12 a 39 anys 

Important: aplicar totes les mesures de precaució sempre

Mesures en marxa

• Trucades proactives

• Vacunació amb cita, sense cita, 

oportunista

• Accions comunitàries

• Vacunació en universitats

• Dosis addicionals en persones 

amb Immunosupressió 





Dosis addicionals en persones amb immunosupressió 

• Receptors trasplantaments d’òrgans sòlids amb tractament immunosupressor

• Receptors trasplantaments de progenitors hematopoètics

• Tractaments amb fàrmacs anti-CD20

2.829 vacunes 

administrades entre els dies 

9 i 14 setembre  



Efectes de la vacunació i 

perspectives a Catalunya



Casos evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener de 2021 a 

Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: casos diaris diagnosticats en 

aquest període.

• Corba blava: estimació de casos diaris que 

haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total de casos evitats: 

entre 100.000 i 150.000.



Ingressos en planta evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener de 

2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: ingressos diaris reportats en 

aquest període.

• Corba taronja: estimació d’ingressos diaris 

que haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total d’ingressos evitats: 

entre 31.000 i 38.000.



Dies d’hospitalizació en planta evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de 

gener de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el 

mateix.

• Corba negra: ocupació en planta 

convencional reportada en aquest període.

• Corba taronja: estimació d’ocupació en 

planta haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total de dies d’ingrés 

evitats: entre 280.000 i 340.000.



Ingressos en crítics evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener de 

2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: ingressos diaris a UCI 

reportats en aquest període.

• Corba blava: estimació d’ingressos diaris a 

UCI que haguéssim tingut sense 

vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total d’ingressos en 

crítics evitats: entre 4.700 i 5.700.



Dies d’hospitalització en UCI evitats per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de 

gener de 2021 a Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el 

mateix.

• Corba negra: ocupació en UCI reportada 

en aquest període.

• Corba blava: estimació d’ocupació en UCI 

que haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total de dies d’ingrés en 

crítics evitats: entre 77.000 i 93.000.



Defuncions evitades per l’efecte directe de la vacunació des de l’1 de gener de 2021 a 

Catalunya, assumint que el context social i de mesures hagués estat el mateix.

• Corba negra: defuncions registrades en 

aquest període.

• Corba lila: estimació de les defuncions que 

haguéssim tingut sense vacunació.

• L’àrea pintada entre les dues corbes 

correspondria al total de defuncions 

evitades: entre 6.900 i 9.500.



Perspectives. Què passarà les properes setmanes? → Què va passar l’any passat?

 Al setembre canvia el patró 

d’interaccions i l’entorn. El 

creixement fort va començar 

a principis d’octubre.

 S’espera un cert canvi al llarg 

de les properes setmanes 

que pot quedar-se en 

estabilització o en nous 

creixements.

 La situació de partida és molt millor que fa un any, i molt millor que al juny → si hi ha creixement i no 

hi ha sorpreses, probable menor afectació en tots els paràmetres.



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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