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La vacunació a Catalunya, en dades
Els mapes i gràfics sobre l'evolució de la campanya de vacunació de la Covid-19 a
Catalunya, l'estat espanyol i la Unió Europea
[estatvacuna] [centrareport]Com evoluciona la campanya de vacunació contra la Covid-19 a
Catalunya? Quins municipis i quines comarques tenen un major percentatge d'immunització
respecte el coronavirus? I com avança per franges d'edat? La situació del nostre país és
comparable a la resta de territoris de l'estat espanyol i dels països d'arreu del món?
A continuació, els mapes i gràfics imprescindibles per analitzar l'evolució de la campanya de
vacunació per mitigar la pandèmia de Covid: vacunats totals, percentatge de vacunats, dosis
administrades setmanalment i l'evolució del rebuig de la vacuna, entre altres indicadors clau.
A més, després de diversos incompliments i polèmiques en relació al subministrament per part de
les farmacèutiques, es detalla a la franja superior el total de vacunes aportades per Pfizer /
BioNTech, Moderna / Lonza, Oxford / AstraZeneca i Janssen.
[graficevoluciovacunes]
Població acumulada que ha rebut només la primera dosi (excepte si és de Janssen) i la que ja té
la pauta completa. Passant el cursor per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes fins
aquell moment.
[vacunesdiaries]
Dosis administrades setmanalment, diferenciant entre primeres i segones dosis. Passant el cursor
per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes.
[intext1]
[evoluciovacunesCatalunya]
Percentatge de la població de cada grup d'edat quinquennal que ha rebut cadascuna de les dosis,
amb dades acumulades.
[vacunescomarcal]
[noticiadiari]2/210555[/noticiadiari]
[mapavacunats65]
Percentatge de vacunats amb una dosi de la vacuna per municipi
[vacunesmunicipal]
Percentatge de rebuig a la vacuna per comarques
[rebuigvacunescomarcal]
[rebuigvacunesevolucio]
Dades setmanals de la població que rebutja vacunar-se (amb la primera dosi). Passant el cursor
per damunt de cada dia, apareixen les dades exactes d'aquella jornada i dels sis dies previs.
[intext2]
[vacunesEspanya]
Passant el cursos per cada província, apareix la informació sobre les dosis administrades, la
quantitat per cada tipus de vacuna, la ràtio que representa per 1.000 habitants i el percentatge de
població amb totes les dosis rebudes.
[vacunesmon]
Passant el cursor per cada estat, apareix la informació sobre la ràtio de dosis administrades per
1.000 habitants. El mapa es pot augmentar o reduir amb els botons de la dreta i es pot moure
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amb el cursor per enfocar a una zona en concret.
[ficentrareport]
[credits-dades-covid]
[inicicentrareport]
[nointext] [noautor] [sobreavantitol] [senseminutaminut] [sensesubtitol] [senseavantitol]
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