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Situació epidemiològica











Incidència 7 dies: 1718.13

Incidència 14 dies: 2.846,28

Positivitat: 25.22% Rt: 1.39

Incidència 7 dies

01/01/2022

0-9 anys: 1269.2

10-19 anys: 1778.9

20-29 anys: 2201.9

30-39 anys: 2098.2

40-49 anys: 2226.8

50-59 anys: 1929.4

60-69 anys: 950.1

70-79 anys: 667.1

80-89 anys: 620.5

90-99 anys: 738.3



L’augment de la incidència és menor als grups d’edat amb cobertura més 

alta de dosis de record 

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220104/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/archived/20220104/CAT/InformeCasosRt_CAT_09.pdf


Setmana 52: 

98,8% Òmicron 

(dades 

provisionals 

(418/423)





Ingressats totals: 1856 (+60)



Ingressats crítics: 468 (-7)



Defuncions acumulades: 

24.692 (+66)



SISAP, 2022



SISAP, 2022



`

A 4/01/22, un 8,03% 

dels casos en menors 

de 50 anys són 

reinfeccions vs un 

5,25% en els de 50 

anys o més 

Un 2% dels casos 

totals són reinfeccions: 

28.402 / 1.405.702



SISAP, 2022
setmana del 25-12 al 1-1

Inclusió de dades de TAR domiciliaris a dadescovid.cat
Des del 27 de desembre els CAP poden registrar els resultats dels TAR 

d’autodiagnòstic domiciliari, i des del 3 de gener també poden fer-ho les farmàcies 

adherides. 

Aquests resultats s’han afegit fins ara al número de casos confirmats per PCR / TAR, al 

número de TAR realitzats, i al càlcul de la positivitat de PCR / TAR. Des d’avui estan 

afegits als 2 primers, però no al càcul de positivitat per mantenir la validesa de 

l’indicador. 



Les persones no vacunades >12 anys tenen una probabilitat 2,4  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID i 

4,6 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Font: 4.01.2022 SISAP, 2022

Les persones no vacunades >50 anys tenen una probabilitat 3,5  vegades més gran de ser hospitalitzades per COVID 

i 7,2 vegades mes d’entrar a l’UCI 

Les persones no vacunades >70 anys tenen una probabilitat 6,8  vegades més gran de ser hospitalitzades per 

COVID i 15,5 vegades mes d’entrar a l’UCI que les  d’aquesta edat que tenen dosis de record.

Nous ingressos a les darreres 4 setmanes 



https://assets.publishing.service.gov.uk/

government/uploads/system/uploads/att

achment_data/file/1044481/Technical-

Briefing-31-Dec-2021-

Omicron_severity_update.pdf

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1044481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf


Situació del pla de vacunació

Vacunació acumulada

- Total: 13.913.982

- Dosi 1: 6.346.049

- Dosi 2: 5.489.468

- Dosi 3: 2.078.465

Vacunació setmana natural 27.12 - 2.01

- Total: 347.456

- Dosi 1: 61.344

- Dosi 2: 41.903

- Dosi 3: 244.209

126.552 (27.3%) primeres dosis 

en infants de 5-11 anys 



Situació del pla de vacunació

Dosis de Record

Residència
Administrades: 44.830 
Administrable: 95,2%

Edat: 70 o més
Administrades: 943.379 
Administrable: 89,7%

Edat: 60 a 69
Administrades: 575.343 
Administrable: 76.6%

Dosis de Record

J&J menors 60
Administrades: 111.372 
Administrable: 44.3%

AZ menors 60
Administrades: 110.410 
Administrable: 60.6%

Edat: 50 a 59
Administrades: 262.661 
Administrable: 34.4%

Edat: 40 a 49
Administrades: 92.688
Poblacional: 8.6%
Administrable: 30.1%





Punts de vacunació COVID-19. Canal Salut (gencat.cat)

Dosis de record a 

partir de 40 anys 

sempre que hi hagin 

passat 6 mesos per 

vacunes ARNm o 3 

mesos per vacunes 

d’Adenovirus 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/index.html


Accions comunicatives

Nova campanya a Tinder per incentivar la vacunació

• Vol ampliar la cobertura vacunal de les 

franges d’edat d’entre 20 i 49 anys

• S’hi inseriran espais publicitaris utilitzant 

el llenguatge propi d’aquesta plataforma

• Els anuncis simulen el perfil a Tinder de la 

vacuna Covid-19 i adrecen l’usuari a clicar 

a vacunacovidsalut.cat per demanar 

hora

• L’objectiu és captar l’interès els usuaris de 

la xarxa i animar-los a vacunar-se

• “Si encara no ens hem vist, demana’m 

una cita”, un dels missatges de la 

campanya

• És la primera vegada que la Generalitat 
té presència en aquesta xarxa social



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



Accions comunicatives

Tota la informació actualitzada a canalsalut.gencat.cat



Retorn a l’escola



 L’educació és un dret fonamental i té un impacte enorme en la salut 

i el desenvolupament d’infants i adolescents.

 Els centres educatius s’han mostrat com entorns segurs enfront de 

la covid-19, malgrat que no són impermeables a l’escenari 

epidemiològic global.

 La coordinació entre els departaments d’Educació i Salut i la 

implicació exemplar de la comunitat educativa han permès mantenir 

un altíssim nivell de presencialitat.



 El dilluns 10 de gener els centres educatius reprendran l’activitat lectiva 

amb les condicions i les mesures habituals.

 Com ho han estat fins ara, la ventilació, l’ús de mascareta i el funcionament 

en grups de convivència estable seran mesures clau per abordar el moment 

epidemiològic actual.

 Canvis en la gestió de contactes:

Les quarantenes passen de 10 a 7 dies.

Tots els infants d’educació infantil (0 a 5 anys) faran quarantena.

Els infants d’educació primària immunitzats seguiran el circuit TAR farmàcia.



https://www.nytimes.com/es/2020/12/08/espanol/ciencia-

y-tecnologia/estrategia-queso-suizo-covid.html

Demanar cita per 

vacunació a 

vacunacovidsalut.cat 

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