
 
 

   
 

       

                       Nota de premsa 

 

                      

 

Salut fa una crida als 170.000 residents a la Regió 

Sanitària de Girona que encara estan pendents de 

vacunar 

 

Es tracta majoritàriament de persones d’entre 20 i 49 anys 

 

S’anima especialment als més de 31.200 joves de 12 a 19 anys 

que es vacunin abans de l’inici del curs escolar 

 

A dia d’avui, a la Regió Sanitària de Girona, unes 170.000 persones que encara 
no han rebut cap dosis de la vacuna contra la Covid-19, xifra que representa un 
24% de la població major de 12 anys. Es tracta majoritàriament de persones 
d’entre 20 i 49 anys, que suposen prop de 100.000 persones. L’objectiu del Salut 
és vacunar com més gent millor durant aquest mes de setembre, per tal d’encarar 
les temporades de tardor i hivern amb les millors cobertures possibles. Dimecres 
1 de setembre, a la Regió de Girona, es va arribar a la xifra de mig milió de 
primeres dosis posades. Actualment, el 70,49 % de la població susceptible de ser 
vacunada ja té la pauta completa, una xifra lleugerament inferior a la mitjana de 
Catalunya, on s’està al 73,54% de cobertura.  
 
Aquest estiu, el ritme de vacunació a la Regió Sanitària de Girona també ha rebut 
una sotragada, com arreu de Catalunya. Així mentre els mesos de juny i juliol es 
van administrar 279.144 i 271.415 vacunes respectivament, durant aquest mes 
d’agost se n’han posat 160.162, un 41% menys respecte el mes anterior. Des de 
l’inici de la vacunació, s’han punxat a la Regió de Girona 1.146.418 vaccins. Per 
tal recuperar el nivells de vacunació, des de la Regió Sanitària s’estan impulsant 
accions, algunes de les quals són les següents: 
 

- S’han ampliat a tot el mes de setembre les campanyes de vacunació sense 

cita que duen a terme als punts de vacunació massiu i a gran part dels 

CAP de la Regió.  

- Al Palau Firal de Girona, el punt de vacunació més gran de la demarcació, 

s’obre també a la vacunació sense cita aquest dissabte i diumenge (4 i 5 

de setembre) de 9h a 13h.  



 
 

- S’ha concentrat al Palau Firal la vacunació de les segones dosis 

d’AstraZeneca. Aquestes s’administraran els dimarts i els divendres a la 

tarda, sense necessitat de demanar cita prèvia.   

- S’impulsarà una campanya de comunicació a nivell local per tal de 

potenciar la vacunació, especialment entre els grups d’edat que més 

preocupen (de 20 a 40 anys).  

- Es reforça el seguiment que fan els equips d’atenció primària de les 

persones que no estan vacunades dels seus respectius municipis. Se’ls 

informa de la vacunació, es resol els dubtes que puguin tenir, se’ls 

programa cites, es resolen incidències... una gran tasca per facilitar la 

vacunació al màxim. 

- S’ha començat a fer un seguiment de totes les persones que s’han vacunat 

de la primera dosis però no de la segona.  

- S’administrarà la segona dosis a les persones que estan ingressades en 

centres hospitalaris, coincidint amb el moment en que els tocava la segona 

punxada. 

- Es recorda a les persones que han passat la Covid que poden vacunar-se 

al cap de dos mesos d’haver tingut la malaltia. Es fa una cerca activa de 

casos per potenciar la vacunació.  

Les campanyes de vacunació sense cita han permès vacunar aquest agost prop 
de 9.000 persones arreu dels punts de vacunació. La majoria de gent continua 
apostat per la cita prèvia, que l’eina habilitada pel Departament de Salut i la que 
permet una major planificació i organització. A aquesta dada caldria sumar també 
totes les persones vacunades en les diferents maratons de vacunació que s’han 
fet arreu del territori des del mes de juny.  
 
L’ocupació dels punts de vacunació massius pels propers dies a la Regió se situa 

entorn al 40%, entre primeres i segones dosis. Avui divendres 3 de setembre hi 

ha 5 punts on es pot agafar cita prèvia per primeres dosis, però presenten una 

ocupació baixa: en el seu conjunt és del 10%. 

 
 
Els adolescents i joves, quan abans millor 
 
Des de Salut es vol posar l’accent en la vacunació de joves i adolescents i també 
en les franges d’edat que tenen uns nivells de cobertura més baixos. Es important 
el col·lectiu de 12 a 19 anys afronti l’inici de curs amb les màximes cobertures 
vacunals, donat que és el principi dels retorn a la normalitat. Cal tenir present que 
aquest col·lectiu de gent sol compartir grups nombrosos, ja sigui en centres 
escolars, activitats extraescolars i esportives, i que la vacunació no només 
comporta un benefici individual sinó també col·lectiu al grup classe o equip 
esportiu. Quan abans es vacunin, abans assoliran la immunitat.  
 
Actualment tenen la pauta completa el 54,61% dels joves de 16 a 19 anys i el 
20,91% dels de 12 a 15 anys. Des de Salut s’anima a vacunar a les 31.200 
persones que formen part d’aquests col·lectius abans de l’inici del curs escolar. 



 
 

 
Igualment es vol posar l’accent en els grups d’edat de 20 a 30 i de 30 a 40, uns 
col·lectius que es poden vacunar des del mes de juny i que, en canvi, tenen 
cobertures inferiors als més joves, que tot just es van començar a vacunar el mes 
d’agost.  
 
El tret de sortida de la vacunació al grup de 35 a 39 anys es va donar el 17 de 
juny i encara hi ha un 36% que no s’ha posat cap dosis. La setmana següent, el 
23 de juny, es va encetar el grup de 30 a 34 anys, 4 de cada 10 dels quals no 
s’ha posat cap dosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOSSIER DE DADES 
 
 
Taula 1. COBERTURES VACUNALS PER AGA (ÀREA DE GESTIÓ ASSISTENCIAL*) 
 

AGA Població 1a dosis 2a dosis Pauta 
Completa 

Alt Empordà 115.516 73,30% 59,27% 67,47% 

Alt Maresme 97.022 79,74% 67,44% 74,29% 

Baix Empordà 107.123 76,16% 63,36% 69,65% 

Garrotxa 46.891 76,61% 60,54% 71,58% 

Gironès Nord i Pla 
de l’Estany 

130.066 76,48% 60,87% 71,16% 

Gironès Sud i 
Selva Interior 

122.614 76,07% 60,35% 70,78% 

Ripollès 19.920 81,54% 67,30% 75,99% 

Selva Marítima 68.768 73,11% 59,07% 67,44% 

Regió Sanitària 
Girona 707.920 76,11% 61,78% 70,49% 

*Vegeu taula 3 “Àrees de Gestió Assistencial de la Regió Sanitària de Girona” 

 
Taula 2. COBERTURES VACUNALS PER GRUPS D’EDAT 
 

REGIÓ SANITÀRIA DE GIRONA 

Grup edat Població 1a dosis 2a dosis 
Pauta 
Completa 

De 12 a 15 anys 41.312 55,48% 15,56% 20,91% 

De 16 a 19 anys 37.821 65,92% 46,59% 54,61% 

De 20 a 29 anys 82.390 57,62% 40,10% 49,09% 

De 30 a 34 anys 44.028 59,58% 42,72% 51,60% 

De 35 a 39 anys 50.409 66,90% 52,55% 60,95% 

De 40 a 44 anys 62.648 74,64% 52,60% 71,42% 

De 45 a 49 anys 63.754 78,99% 62,93% 76,66% 

De 50 a 59 anys 114.714 84,32% 74,48% 82,87% 

De 60 a 64 anys 60.940 86,91% 74,71% 85,04% 

De 65 a 69 anys 35.299 88,63% 80,88% 86,90% 

De 70 a 79 anys 70.061 92,09% 88,45% 91,55% 

De 80 anys o més 44.544 92,39% 91,74% 91,85% 

De 12 anys o més 707.920 76,11% 61,78% 70,49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gràfica 1. COBERTURES VACUNALS PER GRUP D’EDAT 
 

 
 

Gràfica 2. POBLACIÓ PENDENT DE VACUNAR DE PRIMERA DOSI. REGIÓ  
SANITÀRIA DE GIRONA 
 



 
 

 
Gràfica 3. VACUNES ADMINISTRADES ENTRE JUNY I AGOST DE 2021 A LA REGIÓ 
SANITÀRIA DE GIRONA 

 

 
 
 
 
 

Taula 3. RELACIÓ D’AGA I EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (EAP) QUE EN FORMEN 
PART. REGIÓ SANITÀRIA GIRONA 
 

ÀREES DE GESTIÓ ASSISTENCIAL DE LA REGIÓ SANITÀRIA DE 
GIRONA 

AGA Alt Empordà 

EAP Bàscara 

EAP Figueres 

EAP La Jonquera 

EAP L'Escala 

EAP Llançà 

EAP Peralada 

EAP Roses 

EAP Vilafant 

AGA Alt Maresme 

EAP Calella 

EAP Canet de Mar 

EAP Malgrat de Mar 

EAP Pineda de Mar 

EAP Tordera 

AGA Baix Empordà 

EAP La Bisbal 

EAP Palafrugell 

EAP Palamós 

EAP Sant Feliu de Guíxols 

EAP Torroella de Montgrí 

AGA Garrotxa 
EAP Besalú 

EAP La Vall d'en Bas 



 
 

EAP Olot 

EAP Sant Joan Les Fonts 

AGA Gironès Nord i Pla de 
l'Estany 

EAP Banyoles 

EAP Celrà 

EAP Girona 1 - Santa Clara 

EAP Girona 2 - Can Gibert del Pla 

EAP Girona 3 - Montilivi 

EAP Girona 4 - Taialà 

EAP Sarrià de Ter 

AGA Gironès Sud i Selva Interior 

EAP Anglès 

EAP Arbúcies - Sant Hilari 

EAP Breda - Hostalric 

EAP Cassà de la Selva 

EAP Salt 

EAP Santa Coloma de Farners 

EAP Sils - Vidreres - Maçanet Selva 

AGA Ripollès 

EAP Camprodon 

EAP Ribes de Freser - Campdevànol 

EAP Ripoll - Sant Joan de les Abadeses 

AGA Selva Marítima 
EAP Blanes 
EAP Lloret de Mar 

 
 
 
 

Girona, 3 de setembre de 2021 


