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L’epidèmiacomençaamillorara
Barcelona i la sevaàreametropolitana
Tot i que la tendència és bona, el nombre de casos encara és alt i obliga a no relaxar la prevenció

JOSEP CORBELLA
Barcelona

E l nombre mitjà de
persones que re
sulten contagia
des per cada cas
de coronavirus –el
nombre repro

ductiu R– és inferior a 1 a Lleida
des del dissabte 25, cosa que sig
nifica que l’epidèmia ja ha co
mençat a remetre, segons les
anàlisis del grup de Biologia
Computacional de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC),
que segueix dia a dia l’evolució
de la Covid19.
A Barcelona i la seva àrea me

tropolitana, el nombre R encara
és superior a 1, però ha començat
a baixar a tots els municipis més
afectats per l’epidèmia al llarg
del juliol.
A l’Hospitalet, on la R va arri

bar a ser de 3 –és a dir, que cada
cas en causava de mitjana tres
més–, la xifra s’ha reduït a 1,4
després de deu dies de descens
consecutius. A Barcelona, on la R

va estar cincdies seguits estanca
da al voltant de 2,1, havia baixat
el diumenge 26 fins a 1,3 –l’últim
dia de què es disposa de dades fi
ables a causa dels retards denoti
ficació–.
Els investigadors del grup de

Biologia Computacional Bio
comsc de la UPC van informar
ahir que la situació havia comen
çat a millorar en un tuit en què
anunciaven: “Notícia important:
confirmem que, gràcies a les me
sures, el creixement#Covid19ha
començat a caure a Barcelona.
(...) Queda molt clar que hi ha
desacceleració, però cal seguir
atents. Si us plau, mascareta, to
baix i distància en interiors i ex
teriors. Grups petits, mai visites
consecutives. Neteja de mans”.

“La tendència és bona, però
encara tenim molts casos. No és
moment d’abaixar la guàrdia”, va
aclarir ahir Clara Prats, que lide
ra la investigació sobre Covid19
al grup Biocomsc. El repte ara a
l’àrea metropolitana de Barcelo
na, assenyala Prats, és no relaxar
les mesures de prevenció per
continuar reduint la R fins a por
tarla per sota d’1.
Mentre la R sigui superior a 1,

adverteix la investigadora, el
nombre de nous casos continua
rà augmentant. Quan passi a
menys d’1, es començarà a redu
ir, com es pot observar en el dia
grama de Lleida adjunt, on el
nombre de nous casos es repre
senta a l’eix horitzontal.
Les anàlisis del grup Biocomsc

mostren els beneficis d’actuar
amb rapidesa així que la circula
ció del coronavirus va més enllà
de brots ben delimitats i entra en
una dinàmica de transmissió co
munitària.
A Lleida, on les primeres me

sures de confinament perimetral
es van introduir 17 dies després
d’entrar a la zona vermella de
transmissió comunitària, i les
mesures més estrictes es van in
troduir al cap de 24 dies, la inci
dència s’ha disparat a més demil
casos per 100.000 habitants en
14 dies, cosa que significa que un
1% dels ciutadans de Lleida van
ser diagnosticats en un termini
de dues setmanes. Això ha fet
que s’hagi trigat més d’un mes a
controlar l’epidèmia.
A l’Hospitalet, on les autoritats

sanitàries van detectar tard que
l’epidèmia s’havia escapat del
control i les mesures es van in
troduir 7 dies després d’entrar a
la zona vermella, la incidència ha
arribat a 600 casos per 100.000
habitants en 14 dies.
A Barcelona, on les primeres

mesures es van introduir només
3 dies després d’entrar a la zona
vermella, la incidència s’ha que
dat ara per ara en 180 casos per
100.000habitants, tot i que enca
ra ha d’augmentar una mica més
els propers dies.
“És instructiu per a qualsevol

territori que entri en zona ver
mella”, assenyala Prats. “Com
més aviat s’actuï, més lleus seran
els danys i menys temps costarà
de resoldre el problema”.
A l’Àrea Metropolitana Nord,

l’epidèmia també s’està desacce
lerant des demitjans de la setma
na passada a Badalona i Santa
Coloma, els dos municipis on
s’han registrat més casos.
No és possible predir si la R

continuarà baixant els propers
dies a Barcelona i la seva àrea
metropolitana fins a situarse
per sota d’1, o bé s’estancarà per
sobre d’1, amb la qual cosa el
nombre de casos continuarà
augmentant, adverteix Prats.
Atès que sol transcórrer una mi
ca més d’una setmana entre un
contagi i el diagnòstic, i que les
anàlisis es basen en casos dia
gnosticats, “el que veiem ara són
els resultats de les mesures que
es van introduir fa entre deu i
quinze dies; no sabem si aques
tes mesures seran suficients per
arribar per sota d’1”.
Però les noves restriccions al

sector del lleure nocturn anun
ciades divendres passat, que
haurien d’haver reduït els conta
gis però encaranoes reflecteixen
a les anàlisis, “ens poden ajudar a
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ElGovernobre
Lleida, però
manté algunes
restriccions
Gavà i Castelldefels s’afegeixen a
la llista demunicipis amb limitacions

PAU ECHAUZ Lleida

El Govern va decidir ahir, per
mitjà del Procicat, l’aixecament
del confinament perimetral de
Lleida i sis municipis del Segrià i
una flexibilitzacióde lesmesures
que afecten el funcionament de
bars, terrasses, gimnasos, activi
tats culturals i esportives, com
també dels centres de culte. La
nova fase va ser presentada ahir
per les conselleres de Presidèn
cia, Meritxell Budó, i Salut, Alba
Vergés, als alcaldes del Segrià en
una reunió telemàtica presidida
per Quim Torra. Les mateixes
mesures s’aplicaran als muni
cipis afectats a l’àrea metropo
litana de Barcelona, als quals
s’afegeixen Castelldefels i Gavà.
Tant Budó com Vergés van in
sistir que “flexibilitzar no vol dir
relaxament”. Les mesures van
ser rebudes de manera positiva
pels alcaldes, quehavienpressio
natperquèesrebaixessin lesnor
mes. L’alcalde de Lleida, Miquel
Pueyo, va afirmar estar “raona
blement satisfet”.
Lesmesures començaran a ser

oficials a partir d’avui dijous a les
16 hores, després que es publi
quinalDOGiambl’avaldel jutjat
en què es van presentar. Segons
AlbaVergés, lesmesures sónuna
mica més estrictes a Lleida i al
Baix Segre perquè els números
ho aconsellen, amb 189 persones
hospitalitzades. En concret, als
municipis citats es continua pro
hibint l’accésa l’interiordelsbars
inoméss’admetelserveialester
rasses, a un 50per cent de la seva
capacitat. Respecte la situació en
què queden els bars que no dis
posen d’espai exterior, Budó va
apuntar que era competència
municipal i que els ajuntaments
són els que han de decidir si am
plien l’espai per a aquest sector.
Vergés entén que l’autorització
alsbars“ésunamesuramoltatre
vida, i sibéesperemqueelsciuta
dans compleixin les mesures de
protecció, han de ser molt cons
cients que continuen sent en zo
na vermella, el nivell 4 del pla de
prevenció de la transmissió que
vam presentar dimarts”. “Sabem
que la restauració està patint i el
pas que fem és per ajudarlos in
tentant trobar un equilibri entre
salut i activitat econòmica”, va
afegir. A Lleida podran obrir ci
nemes, teatres, comerços i pisci
nes, ipodenduratermeactivitats

cíviques i culturals, però amb la
limitació del 50per cent i lesme
sureshigièniquesquecadasector
haanatacordantambelProcicat.
Es continuen autoritzant les co
lònies i casals d’estiu per anens, i
pel que fa als actes religiosos no
més s’autoritza un 30% de l’afo
rament de les esglésies. Una de
les conseqüències positives és
que els lleidatans se’n podran
anar de vacances sense proble
mesd’entradaosortidaalaciutat.
“Comencem a veure la llum al

final del túnel; hi haun clar canvi
de tendència en la corba, però
704 casos en una setmana conti
nuen sent molts casos –va desta
carVergés–.Totiaixò,sónmenys
casos que la setmana passada,
quan se superaven el miler, i ara
molts d’aquests casos són asimp
tomàtics i amés la taxa de repro
duccióefectivaestàpersotad’1, i,

per tant, cal continuar en la ten
dència decreixent”. Segons la
consellera, a la regió sanitària de
Lleida hi ha 189 persones ingres
sades, quan la setmana passada
n’eren203.Enaquest sentit, en la
primera onada de coronavirus el
nombre màxim de persones que
van ser ingressades a la regió sa
nitària de Lleida va ser de 232.
“No som tan lluny de tornar a
aquells números; ens obliga a un
avís per a navegants i la situació
pot empitjorar si ens relaxem”.A
fi de reduir la pressió assistencial
de l’Arnau de Vilanova, aquesta
setmana s’han practicat fins a 40
trasllats de pacients d’altres pa
tologies a altres hospitals ca
talans, majoritàriament al Vall
d’Hebron.
Ahir l’AjuntamentdeLleidava

reaccionar a la flexibilització en
l’activitatde les terrasses autorit
zadapelGovern.Eltinentd’alcal
de d’Urbanisme, Toni Postius, es
va comprometre a estudiar l’ha
bilitació de terrasses per als bars
que no tinguin espai. “Si écal eli
minar places d’aparcament o ac
cionssemblants,hofarem”,vaas
senyalar.c

AlBaixSegrià
elsbars i restaurants
noméspodranservira
les terrasses iambun
50%del’aforament

baixarmés laR; ho veuremapar
tir de la setmana que ve”.
Els investigadors de Biocomsc

hananalitzat si la tendència posi
tiva observada a l’àrea metropo
litana de Barcelona es podia deu
re al fet que milers de persones

han sortit de la ciutat, però ho
han descartat. “La R està baixant
a tot Catalunya, no només a Bar
celona”, argumenta Prats. Si el
descens de Barcelona fos a causa
d’un èxode de la població, “hau
ríem de veure augments de la
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Evolució de la pandèmia a Barcelona

Barcelona: objectiu, baixar d’1

Velocitat de propagació de l’epidèmia
Evolució de la pandèmia a Lleida

Lleida: els casos ja es redueixen

Velocitat de propagació de l’epidèmia

Evolució de la pandèmia a l’Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet: deu dies de descens
Evolució de la pandèmia a Cornellà de Llobregat

Cornellà: ràpida pujada i baixada

Evolució de la pandèmia a Badalona

Badalona: millora en els últims dies
Evolució de la pandèmia a Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma: tendència a la baixa

A la zona verda l’epidèmia es pot
contenir amb detecció precoç i rastreig de contactes

A la zona vermella són necessàries mesures
restrictives per als ciutadans per contenir l’epidèmia

L’eix vertical indica quantes persones
ha encomanat de mitjana, en els
últims set dies, cada cas positiu

L’eix horitzontal indica el
nombre de nous casos

Cada cercle
representa
un dia
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transmissió en altres zones”. A
més, afegeix, el descens de la R
s’observa a tota l’àrea metropoli
tana, independentment del nivell
socioeconòmic dels barris i mu
nicipis, i no només en zones on la
població surt més de la ciutat.c




