
Els. casos entre 
la població 
demés edat 
baixen gràcies 
a la vacunació 
En la gràfica adjunta se'ns mostra 
l'evolució dels casos positius per 
grups d'edat de forma mensual. 
A Lleida, les franges de 40 a 49 
anys i 50 a 59 són les que actu
alment presenten el percentatge 
més elevat, de la mateixa manera 
que en l'inici de la pandèmia, els 
grups de més edat van ser els més 
colpejats pel Covid-19. En el grup 
de 80 a 89 anys, però, la tendèn
cia ha anat a la baixa i ara mateix 
el percentatge de casos positius 
és del 5%. Aquest mateix col·lec
tiu, va tenir al Pirineu un mes de 
novembre en què els casos es 
van disparar per l'important brot 
de Covid-19 que va afectar la re
sidència Fiella de Tremp, amb 61 
padrins morts. Totes dues regi
ons sanitàries comparteixen el 
fet que ara els positius es concen
tren en les edats d'entre els 40 i 
els 59 anys, col·lectius que en la 
seva majoria encara no han rebut 
la vacuna contra el virus. 
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Regió de l'Alt Pirineu i Aran I Evolució dels casos positius per grups d'edat 

Al pla de Lleida, les gràfiques 
ens mostren una tendència a 
l'alça en la franja dels 30 als 39 
anys entre els mesos de maig i 
juny per l'efecte de la campan
ya agrària. Aquí, el percentatge 
es dobla i passa del 10% a l'abril 
al 20% al juny. Altrament, en els 
grups més joves veiem com els 
positius s'han anat concentrant 
els mesos en què les escoles 
han estat obertes i, per tant, hi 
ha hagut una major interacció. 
D'aquesta anàlisi, cal destacar el 
descens de casos en els col·lec
tius de més edat, que si bé en 
l'inici van representar un percen
tatge elevat, ara és molt més baix 
per l'efecte de la vacuna. 
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Benvinguda Institucional. 
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