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Abstract
The outbreak of Coronavirus disease 2019 is affecting our planet. The main objective of this project is to
understand and use various mathematical tools for modeling and predicting the number of infected and
deceased people during the pandemic. For this purpose, we study some of the most important aspects in
relation to the disease and the epidemic. We use tools such as three well-known epidemiological models,
the grid search algorithm and seasonal autoregressive integrated moving average models. Moreover, we
contrast the theorical data obtained with real data from Catalunya.
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3.1 Algoritme de cerca en quadŕıcula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2 Correccions amb models estacionals autoregressius integrats de mitjana mòbil . . . . . . . 42
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1. Introducció
L’epidèmia del coronavirus ha estat un dels temes que ha generat més interès i preocupació des de fi-
nals del 2019 fins a l’actualitat. La pandèmia ha trastocat per complet les nostres vides i ha fet notar
la importància de la ciència i de la sanitat. Però no només això, també ha realçat la importància de la
perspectiva matemàtica per entendre la seva evolució i en conseqüència, poder actuar adequadament en
situacions d’emergència.

Aquest treball, motivat per l’interès personal d’entendre millor l’evolució dels fets, es basa en l’estudi i
l’aplicació d’eines matemàtiques per a la modelització de l’epidèmia del SARS-CoV-2. En primer lloc, he
definit un model conegut molt senzill i a mesura que s’incorporen conceptes relacionats amb l’epidèmia, de
manera gradual obtenim models una mica més complexos.

Amb l’objectiu de traslladar els aspectes teòrics a un camp més pràctic i real, la major part dels conceptes i si-
mulacions realitzades es contrasten amb dades reals de Catalunya. Més concretament, he fet servir tres con-
junts de dades: d’infectats, morts i vacunats diaris. Les he extretes de la pàgina web: Dades Obertes de la
Generalitat (http://governobert.gencat.cat/ca/dades obertes/) i les he tractades amb el Software
R. Convé destacar que totes les representacions visuals que apareixen i no presenten adjunta cap tipus de re-
ferència són de collita pròpia, i es troben recollides en una eina web que he implementat i a la qual s’hi pot ac-
cedir a través del link https://modelitzant-la-covid.shinyapps.io/Modelitzant-la-COVID19/.
En ella també es mostren gràfiques dels tres conjunts de dades reals que he utilitzat. A més a més, és
possible fer proves i jugar amb l’eina ja que permet modificar, de forma molt intüıtiva, diferents paràmetres
dels models.

El codi d’aquesta eina també es troba disponible a un repositori de Github. S’hi pot accedir a través del
següent link: https://github.com/monica97sb/modelitzant-la-covid19/.

El treball està organitzat en tres grans blocs, els quals van enllaçant l’un darrere l’altre:

En el primer apartat s’introdueixen els models compartimentals, els quals constitueixen una tècnica uti-
litzada per simplificar la modelització matemàtica de malalties infeccioses. S’assumeix que la població es
divideix en compartiments segons l’estat de cadascun dels individus i es formulen sistemes d’equacions
diferencials que descriuen el flux entre ells. Dins del camp de l’epidemiologia, un d’aquests models deter-
ministes més utilitzats, que es va formular ja fa quasi cent anys, el prenc com a base de tot l’estudi. És el
denominat model SIR (Susceptible - Infectat - Retirat).

Partint d’aqúı, tot seguit s’explica el concepte del temps de latència d’una malaltia i s’introdueix al model,
de forma que n’obtenim un de nou, el SEIR (Susceptible - Exposat - Infectat - Retirat). A més, fent ús
d’aquest model, s’estudia de manera molt senzilla com poden influir en la propagació d’una pandèmia, tant
el grau de les mesures de contenció, com el moment en què aquestes comencen a ser aplicades.

Amb l’objectiu de poder simular també l’evolució dels individus morts s’afegeix un nou compartiment per
poder-los distingir dels individus recuperats, i s’arriba aix́ı a la deducció i l’anàlisi del model SEIRD (Sus-
ceptible - Exposat - Infectat - Retirat - Difunt).
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Modelització de la Covid-19

Mentre realitzava l’estudi d’aquests models compartimentals, la vacunació contra la Covid-19 va prendre
una gran i vital importància. Es tracta d’un esglaó fonamental per prevenir la propagació de l’epidèmia, de
manera que vaig trobar convenient dedicar-hi una secció. Aix́ı doncs, s’afegeixen els individus vacunats a
l’últim model esmentat d’una manera molt simple: suposant que tot individu immunitzat passa directament
del calaix dels susceptibles al dels retirats.

D’altra banda, es defineixen i analitzen també diversos factors que no hem parat d’escoltar durant tota
la pandèmia, com els nombres de reproducció bàsic i efectiu, les raons de mortalitat i de vacunació i la
immunitat i el llindar de grup.

Tots aquests models esmentats contenen diversos paràmetres que han de ser fixats prèviament a les seves
implementacions. És per això que en el segon apartat s’introdueix l’algoritme de cerca en quadŕıcula, el
qual permet trobar possibles estimacions per a cadascun d’ells. En particular, provo d’aplicar-ho en el cas
del model SEIRD, i per tant, ens endinsem en una cerca en quadŕıcula de quatre paràmetres.

Per últim, en el tercer i últim apartat es construeixen les sèries temporals corresponents als errors comesos
segons les estimacions de l’últim model, el SEIRD amb l’algoritme de cerca dels paràmetres, i es proven
d’ajustar amb models SARIMA. Aix́ı doncs, l’objectiu de fer simulacions dels errors és afegir-les a les
prediccions i d’aquesta manera, trobar-ne de més precises.
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2. Models compartimentals en epidemiologia
L’epidemiologia és essencialment una disciplina de la biologia de la població relacionada amb la salut
pública, per la qual cosa està fortament influenciada per la teoria matemàtica. Els fenòmens observats a
nivell poblacional són sovint complexos i dif́ıcils de reduir a partir de les caracteŕıstiques d’un individu äıllat.
En aquest context, es pretén fer ús de models matemàtics per desenterrar processos des d’una perspectiva
a gran escala.

Els models compartimentals simplifiquen el modelatge matemàtic de les malalties infeccioses. La població
està assignada a compartiments amb etiquetes i cadascun dels individus pot progressar entre comparti-
ments. L’ordre de les etiquetes sol mostrar els patrons de flux entre els compartiments i per tant, és
rellevant.

L’origen d’aquests models es troba a principis del segle XX, amb una aportació molt important de Kermack
i McKendrick el 1927.

Existeixen nombrosos models d’aquests tipus. A continuació, en veurem tres dels més senzills i dels més
emprats.

2.1 Model SIR
Suposem que la població es troba, per a cada instant de temps t, distribüıda en els tres compartiments
següents:

• Susceptibles: es representa per S(t) i són aquells individus que no estan infectats però que poden
contagiar-se.

• Infectats: es representa per I(t) i són els individus que estan infectats per la malaltia i a més són
capaços de propagar-la.

• Retirats: es representa per R(t) i es conforma pels individus recuperats de la malaltia i per aquells
que han mort com a conseqüència d’haver-la contreta.

El model SIR deriva d’assumir fortes suposicions. En aquest, i també en els models deterministes que
estudiarem en els apartats següents, la malaltia pot infectar els individus de forma aleatòria. No obstant
això, la llei dels grans nombres assegura que el nombre d’infeccions es fa més predictible a mesura que la
mida de la població augmenta. Per això, els models deterministes solen ser utilitzats per a tractar malalties
que afectes poblacions grans, i aquesta serà la primera hipòtesi, però n’hi ha diverses més:

• No es produeixen naixements ni defuncions naturals. En conseqüència, si denotem per N la població
total d’individus tenim que, per a tot instant de temps t, la suma del nombre d’individus de cadascun
dels tres grups és igual al total de la població:

N = S(t) + I (t) + R(t) (1)

• La malaltia es transmet únicament per contacte directe entre els individus.
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Modelització de la Covid-19

• La infecció té peŕıode latent nul, és a dir, un individu es torna infecciós tan aviat com contreu la
infecció i, en aquest cas, passa a format part del grup dels infectats (I ).

• La recuperació de la infecció confereix immunitat per a tota la vida. Consegüentment, un individu
infectat passarà al grup dels retirats (R) tant si es recupera com si mor a causa d’aquesta infecció.

• La taxa d’infecció, la qual determina el nombre d’individus per unitat de temps que es transfereixen
del compartiments S a l’I , és proporcional al producte S(t)I (t).

Definim, a més a més, els següents paràmetres, que com és habitual en aquest camp tenen dia−1 com a
unitat de mesura:

• β > 0 representa la taxa de transmissió de la infecció per individu, de manera que 1/β mesura el
temps mitjà des que un individu és infectat fins que contagia al primer susceptible. Aix́ı doncs, el
pas de S a I ve determinat per βI (t)S(t).

• El flux del pas del compartiment I a l’R ve determinat per γI (t), on γ > 0 és la taxa de retir. Els
individus infectats patiran la malaltia durant un cert peŕıode de temps, aproximadament 1/γ dies,
fins recuperar-se o morir.

Podem representar els fluxos d’entrada i sortida dels diferents compartiments com es mostra al següent
diagrama:

Vegem la formulació del model, la qual es representa amb les següents tres equacions diferencials ordinàries:

dS(t)
dt

(t) = −βS(t)I (t)
N

, S(0) = S0 (2)

dI (t)
dt

(t) = βS(t)I (t)
N

− γI (t), I (0) = I0 (3)

dR(t)
dt

(t) = γI (t), R(0) = R0 (4)

on S(0) = S0, I (0) = I0 i R(0) = R0 són els nombres inicials d’individus susceptibles, infectats i retirats,
respectivament, en una població de N = S0 + I0 + R0 habitants.

Cal fer esment que, malgrat que el nombre d’individus per a cadascun dels compartiments és un nombre
enter positiu, les variables S(t), I (t) i R(t) poden ser tractades com a variables cont́ınues sempre i quan
la població total sigui suficientment gran.
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Actualment es desconeix la solució expĺıcita exacta del sistema d’equacions que defineix el model SIR. Si
més no, vegem a continuació que aquest sistema posseeix una solució única, definida per a tot t ≥ 0.
Abans introdüım dos teoremes que ens seran d’utilitat per a demostrar-ho:

Donat el problema de Cauchy: {
y ′ = f (t, y) y ∈ Rn

y(t0) = y0
(5)

amb f : U ⊂ R× Rn → Rn funció i U un obert de Rn.

Teorema 2.1 (Teorema d’existència). Sigui f una funció cont́ınua en U, llavors ∀(t0, y0) ∈ U ∃ε > 0 tal
que el problema de Cauchy (5) posseeix una solució definida al menys en un cert interval de la forma
[t0 − ε, t0 + ε].

Podem aplicar el teorema anterior al nostre cas concret amb y = (S , I ,R) i f = (−βSI
N , βSI

N −γI , γI ), ja que
f és cont́ınua a R4. A tall de recapitulació, concloem que existeix una solució local per al nostre problema,
definida a [0,T ], per algun T > 0.

Teorema 2.2 (Teorema d’unicitat). Sigui f una funció cont́ınua amb derivada parcial respecte y cont́ınua
en U, aleshores ∀(t0, y0) ∈ U ∃ε > 0 tal que el problema de Cauchy (5) té una solució única definida al
menys en un cert interval de la forma [t0 − ε, t0 + ε].

Per al cas particular de les equacions del model SIR podem calcular la matriu Jacobiana de f = (−βSI
N , βSI

N −
γI , γI ):

−
βI
N −βS

N 0
βI
N

βS
N − γ 0

0 γ 0


Com tots els coeficients de la matriu Jacobiana de f són continus a R4, pel Teorema de la unicitat existirà
una única solució definida en un cert interval [0,T ].

Un cop demostrades l’existència i unicitat de solucions, i per tal de realitzar un estudi anaĺıtic no gaire
extens, fem una suposició addicional per aconseguir deduir el nombre d’infectats en cada instant de temps
t. Aix́ı doncs, per estats inicials en què I � S podem suposar S ≈ constant:

dI (t)
dt

(t) = (βS
N
− γ)I (t)⇒ I (t) = I (0)e( βS

N
−γ)t = I0e

( βS
N
−γ)t (6)

7



Modelització de la Covid-19

Per a tots els exemples d’aquesta secció del model SIR suposarem les següents condicions inicials:

S0 = 7.500.000, I0 = 1,R0 = 0,N = 7.500.001, t0 = 01/03/2020

Volem fer comparacions dels valors aproximats per aquesta funció I (t) amb els valors reals registrats a
Catalunya, de manera que he extret les dades del nombre d’infectats de la web http://governobert.ge
ncat.cat/ca/dades obertes/. A continuació, representem gràficament el nombre d’individus infectats
diaris a Catalunya, segons aquests registres:

(a) Casos nous d’infectats (b) Casos acumulats d’infectats

D’una banda, és interessant comentar el particular patró que segueix la gràfica (a), ja que sembla que cada
cert peŕıode de dies el nombre de casos disminueixi sobtadament i pocs dies després torni a créixer. Aquests
pics inferiors corresponen als dies de caps de setmana i festius, ja que durant aquests no es realitzen tantes
proves de detecció de la malaltia com durant els dies feiners. És per això que és important tenir present
en tot moment que les quantitats referencials i les gràfiques que utilitzo per comparar no són pas les dels
casos reals sinó les dels casos comptabilitzats.

D’altra banda, la segona representació l’he obtinguda sumant, per a cada dia t, el nombre d’individus
infectats des del primer dia que disposem de registres t0, l’1 de Març de 2020, fins al corresponent dia t:

Iacumulats(t) = Icomptabilitzats(t) + Icomptabilitzats(t − 1) + ... + Icomptabilitzats(t0)

A més a més, cal tenir en compte que aquests registres corresponen als casos nous diaris. Per poder fer
comparacions amb els individus al compartiment I (t) del model, cal tenir en compte tots els infectats
durant el corresponent dia t i no pas només els que es varen comptabilitzar com malalts aquell mateix
dia. Per aconseguir-ho, ja que no disposo d’aquestes dades exactes, he utilitzat la informació que un
individu infectat per la Covid-19 sol ésser contagiós aproximadament durant 10-15 dies després de mostrar
śımptomes, segons diversos estudis com el del Center for Disease Control and Prevention, el qual afirma
que aquesta probabilitat és d’entre el 88% i el 95%1.

Vegem a continuació la gràfica que he obtingut aproximant el nombre total d’infectats reals durant el dia
t com:

Ireals estimats(t) = Icomptabilitzats(t) + Icomptabilitzats(t − 1) + ... + Icomptabilitzats(t − 10)

Per als dies t = 1, 2...9 he sumat des dels infectats el dia t0 fins als del dia t. No té sentit considerar temps
negatius ja que no disposem de registres aquests dies.

1https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
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Casos reals estimats d’infectats

Ara śı, ja podem comparar la representació gràfica de la funció I (t) del model SIR amb el nombre d’infectats
registrats durant els 10 primers dies a la comunitat autònoma, fent diverses tries dels paràmetres β i γ:

(a) β = 0.65, γ = 0.01 (b) β = 1.0, γ = 0.36

(c) β = 0.5, γ = 0.8 (d) β = 2.0, γ = 0.2

Observem que les gràfiques (a) i (b) s’ajusten força bé als valors reals, mentre que les gràfiques (c) i
(d) no ho fan gens bé. Aix́ı doncs, amb una bona tria dels paràmetres sembla que el model SIR pugui
aportar bones prediccions durant els primers dies de la propagació i és per això, que saber fer aquesta tria
adequadament serà un aspecte molt important que estudiarem més endavant. A més a més, observarem
que, per diverses causes de les que també en parlarem, aquestes prediccions no resultaran gens bones quan
el peŕıode de dies sigui més ampli.

D’altra banda, notem que aquesta quantitat d’infectats I (t) augmentarà o disminuirà segons el valor que
prengui βS

N − γ: (7)
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• Per βS
N − γ < 0⇔ βS

Nγ < 1, disminuirà.

• Per βS
N − γ > 0⇔ βS

Nγ > 1, augmentarà.

Vegem-ne dos exemples gràfics:

(a) β = 0.2, γ = 0.5 (b) β = 2.0, γ = 0.3

Observem com creix o com decreix aquest nombre d’infectats segons els valors dels paràmetres. És clar
que aquest aspecte és molt important en l’estudi d’una pandèmia ja que descriu el futur comportament de
la propagació, que és una de les majors incògnites i preocupacions si parlem en termes del món real. Aix́ı
doncs, introdüım un dels conceptes més importants en epidemiologia.

2.1.1 El nombre bàsic de reproducció

Definició 2.3. El nombre bàsic de reproducció, R0, es defineix com el nombre esperat de casos secundaris
prodüıt per un únic individu infecciós en una població completament susceptible.

Definició 2.4. Ens referim al nombre de reproducció efectiu, Rt , com el nombre esperat de noves
infeccions causades per un individu infecciós en una població on alguns individus poden deixar de ser
susceptibles a la malaltia.

Podem aprofitar el fet que Rt no té dimensions per ajudar-nos a calcular-lo com el següent producte:

Rt = τ · β· < k > ·ρt (8)

• τ és la durada de la infecció

• β és la probabilitat de contagi per contacte

• < k > representa el nombre mitjà de contactes d’un individu per unitat de temps

• ρt és la densitat de població susceptible

D’aquesta forma, R0 es calcula de la mateixa manera però suposant que tota la població és susceptible, és
a dir, suposant que ρt = 1:

R0 = τ · β· < k > (9)
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És important fixar-se que quan els individus són homogenis i es barregen uniformement, R0 i Rt es defi-
neixen com el nombre mitjà d’infeccions generades durant un únic peŕıode infecciós. Els individus poden
diferir en el nombre que infecten, a causa de l’atzar i d’altres motius, però el nombre mitjà serà R0 o Rt .A
més, el nombre bàsic de reproducció pot variar segons les ubicacions perquè les taxes de contactes entre
els individus poden variar per diferències com la densitat de la població o aspectes culturals. El nombre de
reproducció efectiu també pot variar perquè les comunitats de diferents ubicacions poden diferir en el seu
nivell d’immunitat.

Lema 2.5. El nombre reproductiu bàsic R0 pel model SIR és β
γ .

Demostració. Si recuperem la formula per calcular R0 tenim que pel cas concret del model SIR la durada
de la infecció τ , correspon a la inversa de la taxa de retir 1/γ i que el producte β· < k > correspon a la
taxa de transmissió β, ja que mesura la quantitat de contagis prodüıts per l’individu i per unitat de temps.
D’aquesta manera, R0 = τ · β· < k >= β

γ .

Si recuperem les equacions del model SIR, vegem quines són les condicions per determinar si la infecció es
podrà propagar en una població, o si pel contrari, no. Una epidèmia es produirà si el nombre d’infectats
creix amb el temps, en aquest cas quan:

dI (t)
dt

> 0⇔ βS(t)I (t)
N

− γI (t) > 0⇔ βS(t)I (t)
N

> γI (t)⇔ βS(t)
N

> γ ⇔ βS(t)
Nγ

> 1 (10)

Observem que per a t = 0 tenim S0 = N, i per tant, dI (t)
dt > 0 ⇔ β

γ > 1 ⇔ R0 > 1. A més a més,
fixem-nos que hem arribat a la mateixa quantitat llindar que en els darrers càlculs (7) en què hav́ıem
suposat S ≈ constant.

A la pràctica es treballa amb aproximacions numèriques de les solucions. Podem fer servir la funció ode
del paquet deSolve de l’R per trobar les diferents quantitats temporals fent variar els paràmetres γ, β:

(a) β = 2.0, γ = 0.1 (b) β = 4.0, γ = 0.2

(c) β = 0.5, γ = 0.5 (d) β = 3.0, γ = 0.8
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Observem ara que el nombre de susceptibles śı és variable amb el temps. En aquest sentit, a mesura que
la quantitat d’infectats augmenta, també en disminueix el nombre de susceptibles. Recordem que aquest
fenomen és conseqüència que en aquest model es suposa que els individus infectats i retirats ja no són mai
més susceptibles a contraure la malaltia.

Podem provar a comparar el nombre d’infectats simulats pel model amb les dades reals comptabilitzades a
Catalunya. Per triar acuradament els dos paràmetres caldria fer un estudi, en parlarem en més endavant.
Si més no, fent diverses proves podem escollir β i γ de manera que ajustin força bé els casos registrats
d’infectats a Catalunya per als primers 5 i 15 dies:

(a) tf = 5 (06/03/2020), β = 1.05, γ = 0.22 (b) tf = 15 (16/03/2020), β = 0.75, γ = 0.20

Per ajustar bé les quantitats en aquests peŕıodes de 5 i 15 dies he hagut de triar paràmetres diferents.
Aquesta anotació és important tenir-la present ja que més endavant veurem que intentar triar un únic
conjunt de paràmetres per a tot instant de temps, com es suposa en el model SIR, resultarà impossible
quan fem més extens aquest peŕıode de dies.

2.2 Model SEIR
Moltes malalties tenen una fase latent en què l’individu pot estar infectat però no pot contagiar. Un
exemple n’és la Covid-19, que té un peŕıode latent aproximat de 3-4 dies. Aquest concepte no s’ha de
confondre amb el peŕıode d’incubació, que és la duració entre la exposició inicial i l’inici dels śımptomes
de la malaltia. Per al cas de la Covid-19, el peŕıode d’incubació mitjà és de 5.1 dies, amb un interval
de confiança del 95% de [4.5, 5.8]. Aquests paràmetres es fan servir, per exemple, per calcular el temps
necessari de quarantena dels contactes amb un cas positiu. He extret aquesta informació del document de
Parámetros epidemiológicos del Ministerio de Sanidad2.

Aquests dies de retard poden incorporar-se al model vist anteriorment afegint-hi un nou compartiment, on
aquesta adaptació del model SIR fou proposada per Kermack i McKendrick el 1927.

Suposem ara que la població es pot trobar també, per a cada instant de temps t, al següent nou compar-
timent:

• Exposats: es representa per E(t) i es conforma pels individus portadors de la malaltia però que no
són capaços de propagar-la.

2https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Documento
EPIDEMIOLOGIA.pdf
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Cal ser precisos amb el que acabem de definir, ja que si un individu no presenta śımptomes però śı pot
contagiar a d’altres no el comptabilitzarem en aquest compartiment, sinó al dels infectats I(t).

Definim, a més a més, un altre paràmetre:

• δ > 0 representa la taxa de latència de la infecció, de manera que 1/δ mesura el temps latent mitjà
i regula el desfasament entre haver contret la malaltia i ser contagiós.

La hipòtesi que la suma del nombre d’individus dels grups és constant seguirà sent certa, ja que aquest
model és una ampliació de l’anterior (SIR) i ho seguirem suposant, però afegint a l’equació aquest nou
compartiment:

N = S(t) + E (t) + I (t) + R(t) (11)

Podem representar els fluxos d’entrada i sortida dels diferents estats com es mostra al següent esquema:

Les equacions diferencials del model SEIR, sense tenir en compte ara tampoc naixements ni morts per
causes alienes a la malaltia, són:

dS(t)
dt

(t) = −βS(t)I (t)
N

, S(0) = S0 (12)

dE (t)
dt

(t) = βS(t)I (t)
N

− δE (t), E (0) = E0 (13)

dI (t)
dt

(t) = δE (t)− γI (t), I (0) = I0 (14)

dR(t)
dt

(t) = γI (t), R(0) = R0 (15)

on S(0) = S0, E (0) = E0, I (0) = I0 i R(0) = R0 són els nombres inicials d’individus susceptibles, exposats,
infectats i retirats, respectivament, en una població de N = S0 + E0 + I0 + R0 habitants.

Podem resoldre numèricament aquestes noves equacions diferencials i fent diverses proves, podem provar
a escollir uns paràmetres que ajustin prou bé els casos registrats d’infectats a Catalunya:
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(a) tf = 5 (06/03/2020), β = 2.5, δ = 0.8, γ = 0.2 (b) tf = 15 (16/03/2020), β = 1.5, δ = 0.65, γ = 0.2

Com la latència retarda l’inici del peŕıode infecciós de l’individu, la propagació secundària d’un individu
infectat, es produirà en un moment posterior en comparació al model SIR, el qual suposa latència nul.la.
Per tant, incloure un peŕıode de latència més llarg donarà lloc a un creixement inicial més lent del brot.
No obstant això, com el model no proposa canvis respecte les taxes de transmissió i de retir, el nombre
reproductiu bàsic es pot calcular exactament igual que en el model SIR.

Lema 2.6. El nombre reproductiu bàsic R0 pel model SEIR és β
γ .

Demostració. Mateixos càlculs que a la demostració del darrer lema (2.5).

Vegem gràficament com afecta aquest nou compartiment d’individus exposats a la malaltia.
Per a tots els exemples d’aquesta secció del model SEIR suposarem ara les següents condicions inicials:

S0 = 7.500.000, I0 = 1,E0 = 0,R0 = 0,N = 7.500.001, t0 = 01/03/2020

Si ara fixem els paràmetres β i γ i només fem variar δ observem el següent fenomen:

(a) β = 3.0, δ1 = 0.7, γ = 0.1 (b) β = 3.0, δ2 = 0.1, γ = 0.1

Com 1/δ mesura el temps latent mitjà notem que per 1/δ1 = 1/0.7 < 1/δ2 = 1/0.1 les corbes comencen a
créixer abans, ja que els individus contagiats assoleixen la capacitat de transmetre la malaltia uns dies abans.
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2.2.1 Evolució de la pandèmia segons mesures de contenció

Seguidament volem estudiar com poden influir les mesures de contenció a l’hora de controlar una epidèmia.

D’acord amb el model SEIR tenim tres paràmetres que podem fer variar per veure les evolucions en els
diversos compartiments. Si més no, el paràmetre γ, que defineix la taxa de retir, i el paràmetre δ, que
defineix la taxa de latència, no semblen tenir una relació directa amb les mesures de contenció, ja que
depenen de la pròpia malaltia i de com aquesta afecta a un individu.

Seguint l’estudi publicat a la revista International Journal of Infectious Diseases3 per aquest apartat prenem
com a valors dels paràmetres: 1/γ = 5 i 1/δ = 3, constants. De fet, el més dif́ıcil d’estimar és β, entre
d’altres motius perquè no se sap quants individus infectats asimptomàtics hi ha que poden estar produint
nous casos. És aquest paràmetre en el que ens centrem ara, ja que és el que reflecteix com afecten les
mesures en l’evolució dels nous casos.

Fins ara hem considerat tots els paràmetres constants. En aquesta ocasió, però, tractarem β com una
funció a trossos definida de la següent manera:

β(t) =
{
β1 si t < tm
β2 si t ≥ tm

(16)

On:

• tm = primer dia amb unes certes mesures
• β1 = taxa de transmissió sense mesures
• β2 = taxa de transmissió amb mesures

A més d’això, fixem β1 en un valor constant de 1.68. Escollim aquest valor basant-nos de nou en l’estudi
esmentat anteriorment, ja que afirma que aquest paràmetre β oscil.la aproximadament entre 0.5944 i 1.68.

Vegem de forma gràfica com afecten els factors del primer dia en prendre mesures i la duresa d’aquestes,
si prenem com a últim dia de simulacions tf = 90 (30/05/2020):

1) Mesures estrictes:

(a) tm = 20 (21/03/2020), β = 0.25 (b) tm = 30 (31/03/2020), β = 0.25
3https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30117-X/fulltext
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2) Mesures moderades:

(a) tm = 20 (21/03/2020), β = 0.75 (b) tm = 30 (31/03/2020), β = 0.75

3) Mesures febles:

(a) tm = 20 (21/03/2020), β = 1.25 (b) tm = 30 (31/03/2020), β = 1.25

Analitzant les gràfiques podem extreure moltes conclusions interessants del que podria succeir segons aquest
model, durant els primers 90 dies de l’epidèmia:

• Impacta veure que la gràfica (1.a) és totalment diferent a la resta. En contraposició als altres
escenaris, en aquest sembla que l’epidèmia no es propaga en cap moment, ja que el nombre d’individus
infectats es manté gairebé constant.

• A les gràfiques (1.b) i (2.b) s’observa clarament el canvi en l’evolució de les funcions quan es comencen
a aplicar mesures, ja que la tendència que sembla que segueixen es veu alterada. És per aquest motiu
que es dibuixa un pic a la primera de les figures esmentades en el dia 31/03/2020.

• Observem que a la gràfica (3.b) no es percep cap canvi en l’evolució de les corbes respecte les
mesures. Sembla contradictori però es pot explicar tenint en compte que es suposen mesures molt
febles, de manera que podrien no afectar gaire el comportament de l’epidèmia.

• Per últim, si comparem les corbes de les gràfiques (2.a) i (3.a) veiem que les de la primera són força
més planes, és a dir, el nombre d’individus afectats resulta molt menor fent variar únicament la taxa
de transmissió.

Pel que fa al cas real de Catalunya, el primer dia en què es varen prendre mesures fou el dia 30 de Març
de 2020, és a dir, per tm = 31. Les mesures que es van imposar en aquell moment van ser estrictes, ja
que durant els tres primers mesos es va decretar el confinament total a l’Estat espanyol. Gràcies a això, el
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contacte entre individus va quedar molt limitat i en conseqüència, les possibles transmissions. Ara bé, si
s’hagués pres la decisió de confinar uns dies abans probablement s’haurien evitat molts casos, o pel contrari,
si s’hagués pres dies més tard, se n’haurien prodüıt molts més.

Hem pogut simular el gran impacte que tenen aquests dos factors tm i β en l’evolució d’una epidèmia.

2.3 Model SEIRD
Una important caracteŕıstica de les malalties infeccioses, sobretot de les causades per nous patògens com
el SARS-CoV-2, és la gravetat, que en última instància es mesura per la seva capacitat de causar la mort.
Podem ampliar la versió del model SEIR i incloure la distinció dels individus morts en un nou compartiment.

Suposem ara que la població es pot trobar també, per a cada instant de temps t, en un nou grup D(t).
Com a conseqüència d’aquesta nova incorporació a l’estructura del model, la definició del compartiment
R(t) patirà una variació:

• Retirats: es representa per R(t) i inclou els individus immunes a la infecció.

• Difunts: es representa per D(t) i inclou els individus morts com a conseqüència d’haver contret la
malaltia.

Definim un nou paràmetre:

• µ > 0 defineix la raó de mortalitat per la infecció.

Les raons de letalitat ajuden a entendre la gravetat de la malaltia, a identificar poblacions en risc i a avaluar
la qualitat de l’atenció sanitària. Per avaluar la proporció d’individus infectats que tenen un desenllaç mortal
s’utilitzen dues mesures:

Definició 2.7. La raó de mortalitat de la infecció (IFR), que estima la proporció de morts entre tots
els individus infectats. Pot calcular-se com:

IFR (en %) = Número de morts per la malatia
Número d’individus infectats · 100 (17)

Definició 2.8. La raó de mortalitat dels casos (CFR), que estima la proporció de morts entre els casos
confirmats. Pot calcular-se com:

CFR (en %) = Número de morts per la malatia
Número d’individus infectats confirmats · 100 (18)

Per mesurar amb exactitud la IFR cal tenir un coneixement complet del nombre d’infeccions i morts cau-
sades per la malaltia. D’aquesta forma, durant la fase inicial d’una pandèmia la majoria de les estimacions
de les raons de letalitat es basen en els casos detectats i es calculen amb mètodes poc estrictes. Això va
donar lloc a estimacions inicials de la CFR de la Covid-19 molt diferents segons el páıs: de menys del 0.1%
a més del 25%.
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En una fase més avançada de l’epidèmia es va realitzar un estudi liderat per investigadors del Centre Naci-
onal d’Epidemiologia de l’Institut de Salut Carles III que va situar la letalitat per infecció del SARS-Cov-2,
a Espanya, en un interval del [0.8%, 1.1%]. Això śı, aquest percentatge creixia fins al 16.4% en majors de
80 anys.

Reprenent la construcció del model SEIRD, la hipòtesi que la suma del nombre d’individus dels grups
és constant seguirà sent certa, ja que aquest model és una ampliació de l’anterior (SEIR) i ho seguirem
suposant, però afegint a l’equació aquest nou compartiment:

N = S(t) + E (t) + I (t) + R(t) + D(t) (19)

Representem els fluxos d’entrada i sortida dels diferents compartiments tal i com es mostra al següent
diagrama:

Les equacions diferencials del model SEIRD, sense tenir en compte ara tampoc naixements ni morts per
causes alienes a la malaltia, són:

dS(t)
dt

(t) = −βS(t)I (t)
N

, S(0) = S0 (20)

dE (t)
dt

(t) = βS(t)I (t)
N

− δE (t), E (0) = E0 (21)

dI (t)
dt

(t) = δE (t)− γI (t), I (0) = I0 (22)

dR(t)
dt

(t) = (1− µ)γI (t), R(0) = R0 (23)

dD(t)
dt

(t) = µγI (t), D(0) = D0 (24)

on S(0) = S0, E (0) = E0, I (0) = I0, R(0) = R0 i D(0) = D0 són els nombres inicials d’individus suscepti-
bles, exposats, infectats, retirats i difunts, respectivament, en una població de N = S0 +E0 + I0 +R0 +D0
habitants.

Podem fer ús de nou de l’R, per resoldre aquestes equacions diferencials i observar gràficament com evo-
lucionen les quatre funcions. Per veure com afecta la raó de mortalitat al comportament del model fixem
els paràmetres γ, δ i β i fem variar únicament el paràmetre µ. Observem el següent fenomen:
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(a) β = 3.0, δ = 0.6, γ = 0.1, µ1 = 0.1 (b) β = 3.0, δ = 0.6, γ = 0.1, µ2 = 0.8

Com µ mesura la proporció de morts entre tots els infectats, notem que per µ1 = 0.1 < µ2 = 0.8 la corba
dels difunts creix molt més lentament, mentre que la corba dels individus recuperats creix molt més a poc
a poc.

És interessant observar que aquest paràmetre µ només afecta els compartiments R i D que a més a més,
es complementen. Aix́ı doncs, quan el nombre de retirats creix més ràpid, el dels difunts creix més lent, i
viceversa. Observem també que per µ = 0.5 les corbes es solapen com a conseqüència que la probabilitat
de recuperar-se i morir es suposen equivalents:

β = 3.0, δ = 0.6, γ = 0.1, µ3 = 0.5

Si recuperem el raonament seguit a l’apartat anterior podem veure que com per aquest nou model tampoc
es proposen canvis respecte les taxes de transmissió ni de retir, el nombre reproductiu bàsic també es pot
calcular igual que pel model SIR.
Lema 2.9. El nombre reproductiu bàsic R0 pel model SEIRD és β

γ .

Demostració. Mateixos càlculs que a la demostració del lema (2.5).

Per tal de poder fer comparacions també del nombre d’individus morts he extret de nou les dades registrades
a la web http://governobert.gencat.cat/ca/dades obertes/. Vegem a continuació les respectives
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gràfiques dels individus morts diaris i acumulats a Catalunya:

(a) Casos nous de morts (b) Casos acumulats de morts

Cal fer esment que, com en el compartiment D(t) del model es comptabilitza el total de morts que hi ha
hagut fins al dia t, la gràfica que utilitzarem per fer les comparacions serà la segona, la dels casos acumulats.

Podem ara provar a escollir uns paràmetres que ajustin prou bé aquests registres pels primers tf1 = 15 dies
(fins el 16/03/2020) i també pels primers tf2 = 35 dies (fins el 05/04/2020):

(a) tf1 = 15, β = 2.0, δ = 0.25, γ = 0.1, µ = 0.2 (b) tf2 = 35, β = 1.0, δ = 0.25, γ = 0.15, µ = 0.05

També podem intentar comparar ambdós compartiments a l’hora, d’infectats i retirats, fixant uns certs
paràmetres:

(a) tf1 = 15, β = 2.55, δ = 0.25, γ = 0.15, µ = 0.06 (b) tf2 = 35, β = 1.0, δ = 0.25, γ = 0.15, µ = 0.05
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Observem que els valors de µ que hem escollit per tractar d’aproximar les corbes dels difunts són una mica
elevats. D’acord amb la seva definició, fixar una raó de mortalitat de 0.05 suposa que 5 de cada 100
individus que s’infecten, moren. Cal tenir en compte que avui en dia ja s’ha estudiat que aquesta proporció
és força menor a 0.05 per al cas particular de la Covid-19. No obstant això, com durant els primers mesos de
pandèmia a Catalunya no es realitzaven tests, els casos d’infectats que quedaven registrats eren únicament
els d’aquells individus que, a causa de la gravetat de la malaltia, havien d’ingressar als hospitals. Per
això, sembla més crëıble que d’entre els infectats greus i molt greus, un 5% i possiblement un percentatge
més elevat, no aconseguissin superar la malaltia. Aquest conjunt, però, no són tots els infectats, sinó els
infectats comptabilitzats, i d’aqúı la importància de distingir que aquesta raó de la qual parlem no és pas
la de mortalitat sinó la dels casos o CFR.

2.3.1 Model SEIRD amb vacunació

Un dels avenços mèdics principals durant la pandèmia ha estat el desenvolupament de vacunes contra la
Covid-19. Menys d’un any després de l’inici d’aquesta, la campanya de vacunació va començar entre a
d’altres regions del món, a Catalunya. En aquest apartat provem d’incorporar, de manera molt simple,
l’efecte de la vacunació a l’últim model presentat.

Introdüım un nou paràmetre:

• σ > 0 defineix la raó de vacunació, de manera que σ · N mesura la quantitat d’individus que
s’immunitzen gràcies a la vacunació, per dia.

Aix́ı doncs, les úniques modificacions que realitzem respecte el model SEIRD són les següents:

• Extraiem del compartiment dels susceptibles la proporció d’individus que es vacunen:
dS(t)

dt
(t) = −βS(t)I (t)

N
−σN (25)

• Incorporem al compartiment dels retirats la proporció d’individus que es vacunen.
dR(t)

dt
(t) = (1− µ)γI (t)+σN (26)

Podem representar aquesta nova incorporació al model com es mostra al següent esquema:
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Si fixem tots els paràmetres excepte la raó de vacunació i resolem les equacions diferencials amb l’R podem
apreciar com afecta aquest paràmetre al comportament del model durant els 50 primers dies de pandèmia,
és a dir, fins el dia 20/04/2020:

(a) β = 2.0, δ = 0.5, γ = 0.05, µ = 0.1, σ1 = 0.00105 (b) β = 2.0, δ = 0.5, γ = 0.05, µ = 0.1, σ2 = 0.03003

Com σ mesura la proporció d’individus de la població total que es vacunen, notem que per σ2 = 0.03003 >
σ1 = 0.001 les funcions resulten molt més suaus. D’aquesta forma, immunitzar més quantitat d’individus
en un mateix peŕıode de temps suposa que, mentre que les corbes dels exposats, infectats i difunts creixen
més lentament, la corba dels retirats creix a un ritme força més ràpid, ja que tots els individus que es
vacunen passen directament del compartiment dels susceptibles al del retirats.

Cal esmentar que la resolució d’aquestes noves equacions ens ha fet obtenir resultats negatius en certs
intervals de temps, en alguns dels compartiments, la qual cosa no ha de ser possible segons les definicions
d’aquests. És per això que, d’una banda, hem forçat la no negativitat de la següent manera:

∀Γ ∈ [S ,E , I ,R,D], ∀t ∈ [t0, tf ] : Γ(t) =
{

Γ(t) si Γ(t) ≥ 0
0 si Γ(t) < 0 (27)

D’altra banda, també hem afegit la següent condició per compensar els valors negatius corregits i forçar
aix́ı que el nombre total d’individus es segueixi mantenint invariant:

R[t] = N − S [t]− E [t]− I [t]− D[t], ∀t ∈ [t0, tf ] (28)

Tot seguit, podem emprar aquest model per il.lustrar quina seria l’evolució de la pandèmia en el cas particular
de Catalunya, fent variar únicament la raó de vacunació diària. Prenem ara com a temps inicial t0 el dia
27/12/2020, 301 dies després de l’1 de març, ja que és la primera data per a la qual disposem de registres
d’individus vacunats a Catalunya. A més a més, per resoldre les equacions diferencials cal que fixem uns
certs valors inicials en aquest nou temps inicial. D’acord amb les dades reals, si fixem N = 7.500.000 i fem
certes suposicions que tot seguit raonem, els podem calcular de la següent forma:

• D0 ∼ Nombre d’individus morts acumulats fins al dia t0 = 17.118

• R0 ∼ Nombre d’infectats acumulats fins al dia t−10 - nombre de morts acumulats fins al dia t0 =
330.765 - 17.118 = 313.647
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• E0 ∼ Suposem 3 · I0 = 62.685, tenint en compte que 3 és un R0 aproximat pel cas de la Covid-19.

• S0 ∼ N - nombre d’infectats acumulats fins al dia t0 - nombre d’exposats al dia t0 = 7.500.000 -
349.527 - 62.685 = 7.070.670

• I0 ∼ N - S0 - E - R - D = 35.880

Si fixem els següents paràmetres obtenim les gràfiques que es mostren a continuació:

β = 2.0, δ = 0.33, γ = 0.2,µ = 0.01

(a) Nombre d’infectats segons vàries raons de vacunació (b) Nombre de morts segons vàries raons de vacunació

Si contrastem les diferents corbes podem observar que com més gran és la taxa de vacunació: primer, el
pic del màxim nombre d’infectats i el final de la pandèmia s’anticipen, i segon, hi ha menys nous casos
d’infectats per a qualsevol dels dies.

Observem que pel cas de Catalunya, si seguim suposant que té una població aproximada de N = 7.500.000
habitants, triar aquests 5 percentatges de vacunació diaris diferents suposaria el següent:

Percentatge
de vacunació Raó de vacunació Nº vacunats diaris Nº vacunats mensuals

Temps vacunar
70% població

Temps vacunar
100% població

0 0 0 0 0 0
0.1 0.001 7.500 225.000 700 dies 1.000 dies
1 0.01 75.000 2.250.000 70 dies 100 dies
5 0.05 375.000 11.250.000 14 dies 20 dies

10 0.1 750.000 22.500.000 7 dies 10 dies

La tria del percentatge de la cinquena capçalera de la taula no és pas aleatòria. Introdüım el següent
concepte:

Definició 2.10. La immunitat de grup és un fenomen bioestad́ıstic que s’observa en una població quan
part d’ella s’ha tornat immune a una malaltia i s’interromp la cadena epidemiològica entre els seus individus,
provocant aix́ı una forma indirecta de protecció contra la infecció.

Definició 2.11. El llindar de la immunitat de grup, en una població determinada, és el punt en què
la malaltia arriba a un estat estacionari endèmic, la qual cosa significa que el nivell d’infecció no creix ni
disminueix.
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Per determinar aquest llindar cal saber com de contagiosa és una malaltia. Aquest estudi inclou determinar
quants individus no immunes són infectats per un de contagiós i, de fet, es pot calcular a partir del nombre
de reproducció efectiu Rt , el qual s’obté igualant a 1 el producte del nombre de reproducció bàsic (R0) per
la proporció de la població susceptible a la infecció (psusc):

R0 · psusc = 1 (29)

Podem reescriure psusc com 1− pimm, on ara pimm representa la proporció de població immune, de manera
que tenim que psusc + pimm = 1. L’anterior equació es pot transformar a:

R0 · (1− pimm) = 1⇔ 1− pv = 1
R0
⇔ pimm = 1− 1

R0
(30)

Valors de R0 inferiors s’associen a llindars més baixos, mentre que valors alts suposes llindars més elevats.
Per exemple, el llindar per a una malaltia amb un R0 = 2 és teòricament del 50%, mentre que per una amb
un R0 = 10 és del 90%. Pel cas de la Covid-19 s’ha estudiat que l’R0 es troba entre 2.5 i 4, de manera
que es té un llindar del 60%-75%.

Vegem una gràfica4 de la relació entre diversos nombres de reproducció bàsics i aquest llindar d’immunitat
de grup per a malalties com la grip, la poliomielitis, la varicel.la o el xarampió:

Podem generar una gràfica del nombre de vacunats acumulats a Catalunya i comparar-ho amb els simulats
segons el paràmetre de la raó de vacunació.

Novament he extret les dades de la pàgina web http://governobert.gencat.cat/ca/dades obertes/.
Cal comentar que a la taula d’on he obtingut els registres apareixen les diverses dosis administrades de la
vacuna en diferents fileres, de manera que per solucionar el problema de no repetir individus immunitzats
he fet servir la informació del fabricant de cadascuna de les vacunes.

Segons les dades, actualment s’administren 4 tipus diferents de vacunes a Catalunya, ja que els casos de
dosis no administrades no són rellevants en aquest aspecte:

4https://en.wikipedia.org/wiki/Herd immunity
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El que he fet ha estat comptar únicament les segones dosis de les vacunes Pfizer, Moderna i Astrazeneca,
ja que requereixen de dues dosis per obtenir una protecció òptima, i les primeres dosis de la Janssen, ja
que aquesta necessita una sola dosi. Aquesta informació l’he extreta de la pàgina web del Centro para el
Control y la Prevención de Enfermedades5.

Vegem les gràfiques obtingudes un cop modificades les dades reals segons aquests raonaments:

(a) Casos nous de vacunats (b) Casos acumulats de vacunats

És interessant observar com a la gràfica (a) es torna a repetir l’efecte de les oscil.lacions prodüıt per la
disminució d’individus vacunats durant els caps de setmana, aix́ı com també es pot apreciar un augment
considerable del ritme de vacunació a mesura que avancen els dies. Vegem una gràfica que inclou tant
aquests valors reals com els simulats pel model:

σ = 0.00088

Fixem-nos que com el ritme vacunació no és pas constant al llarg del temps, no és apropiat intentar
5https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
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aproximar tota la corba dels primers 120 dies amb un únic paràmetre. Si més no, podem prendre peŕıodes
de temps més curts i tractar d’aproximar aquesta raó de vacunació com la següent pendent:

σ ∼
V (tf )−V (t0)

tf−t0
N

, V (t) = Nº de vacunats acumulats el dia t

Peŕıode t0 V(t0) tf V(tf ) ≈ σ

1 1 177 45 135.405 0.00040978181
2 45 135.405 90 527.766 0.00116255111
3 90 527.766 120 1.409.057 0.00391684888

Vegem a què corresponen aquests diferents valors aproximats de σ:

Peŕıode
Raó

de vacunació
Percentatge de

vacunació
Nº vacunats

diaris
Nº vacunats

mensuals
Temps vacunar
70% població

Temps vacunar
100% població

1 0.0004098 0.04098 3.074 92.220 1.708 dies 2.439 dies
2 0.0011626 0.11626 8.720 261.600 602 dies 860 dies
3 0.0039168 0.39168 29.376 881.280 179 dies 255 dies

Si tenim en compte que a dia tf = 120 des de l’inici de la campanya de vacunació s’han immunitzat
1.409.057 individus, i suposant un ritme de vacunació idèntic al de l’últim peŕıode, tenim que es necessi-
tarien 146 dies addicionals per assolir una immunitat de grup del 70%:

Dies restants = (N − V (tf )) · 0.7
N · σ

= 6.090.043 · 0.7
29.376 = 145.12

Segons aquests càlculs, i sense tenir en compte els individus immunitzats per haver contret la malaltia,
s’arribaria a aquest tipus d’immunitat a Catalunya el dia 19/09/2021.

Hem vist, doncs, que un cop iniciada la immunització a través de la vacunació, és important tenir present
aquest factor i pot ser molt convenient afegir-lo al model, sobretot quan aquest ritme sigui elevat. Aspectes
molt importants com el nombre de reproducció efectiu Rt , la immunitat de grup, i molts d’altres, n’estan
estretament lligats.
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3. Estimació dels paràmetres
Els models de malalties infeccioses que hem introdüıt a l’apartat anterior requereixen fixar uns valors per als
paràmetres. La tria adequada d’aquests és un aspecte molt important a tenir en compte a l’hora d’acabar
de definir el model.

Convencionalment, els models de malalties infeccioses assumeixen que els paràmetres són constants. A l’a-
partat anterior n’hem estudiat diversos i hem vist que per temps redüıts som capaços de trobar paràmetres
fixos que ajustin força bé, tant el nombre d’individus infectats com el d’individus morts.

Ara bé, si observem de nou la gràfica completa dels infectats estimats (Pàg.7), sembla irreal creure que
amb una única tria dels paràmetres siguem capaços d’ajustar adequadament els més de 400 registres diaris
de l’epidèmia, ja que la tendència no segueix un patró clar sinó que va variant.

Recuperem les equacions del model més senzill que hem vist, el SIR, per tractar d’aproximar les correspo-
nents taxes de transmissió i de retir:

• β es pot estimar com:

(Equació 3 + Equació 4)⇒ dI (t)
dt

(t) + dR(t)
dt

(t) = βS(t)I (t)
N

− γI (t) + γI (t) = βS(t)I (t)
N

⇒

d(I (t) + R(t))
dt

(t) = βS(t)I (t)
N

⇒ β =
d(I (t)+R(t))

dt (t) · N
S(t) · I (t)

On d(I (t)+R(t))
dt (t) és el nombre de casos nous per unitat de temps, ja que el numerador engloba tots

els casos que s’han prodüıt fins al dia t.

D’una banda, cal fer esment que hem aproximat la quantitat de susceptibles a dia t com la diferència
del nombre total d’individus i el nombre d’individus infectats acumulats fins al dia t:

S(t) ∼ N − Iacumulats(t)

D’altra banda, per provar d’homogenëıtzar els registres dels dies feiners i els dels caps de setmana
hem generat uns nous valors referents a les mitjanes aritmètiques dels nous infectats en els últims 7
dies. Vegem-ne la corresponent representació gràfica:
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Observem que, en contraposició a la gràfica original d’infectats nous diaris (Pàg.6), ara els valors
dibuixen un corba molt més suau i no pas amb tants salts i pics.

Si generem la gràfica de les aproximacions del paràmetre β respectant tots els raonaments fets i
prenent de nou les mitjanes aritmètiques cada 7 dies obtenim el següent:

Fixem-nos que aquests valors calculats no són constants i oscil.len en un interval estimat d’entre 0.08
i 0.13, el que suposa segons la definició de la taxa de transmissió, que en mitjana un individu triga
entre 8 i 13 dies a contagiar un primer susceptible.

• Si recuperem la definició de Rt observem que es pot aproximar de la següent manera:

Rt = β

γ
=

d(I(t)+R(t))
dt

(t)·N
S(t)·I (t)
dR(t)
dt

(t)
I (t)

=
N · d(I (t)+R(t))

dt

S(t) · dR(t)
dt

Al denominador hi ha el factor dR(t)
dt , que correspon al nombre d’individus morts i recuperats en un

dia. Ara bé, no disposem de tots els registres de qui que es recupera de la malaltia, ja que com
a molt podŕıem fer recompte d’aquells individus que han estat ingressats a l’hospital i ja han estat
donats d’alta.

Per aproximar aquests nombres de reproducció efectius he pres la definició utilitzada al portal Sa-
lut/Dades COVID6:

Rt = N(t) + N(t − 1) + N(t − 2)
N(t − 5) + N(t − 6) + N(t − 7)

On N són els casos confirmats per PCR/TAR i on per a cadascun dels dies t es calcula la mitjana
dels últims 7 dies.

Podem generar una representació visual per veure com ha anat evolucionat aquesta estimació de Rt .
Cal comentar que he extret de la gràfica els primers 25 registres, ja que alguns d’ells són tan elevats
en comparació a tota la resta que fan disminuir molt l’escala de l’eix y .

6https://dadescovid.cat/documentacio
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Clarament aquests valors no són en absolut constants al llarg del temps. Recuperem-ne la definició
per estudiar-ho:

Rt = τ · β· < k > ·ρt (31)

El paràmetre β, el qual correspon a la probabilitat de contagi, i també el paràmetre < k >, el qual
fa referència al nombre mitjà de contactes d’un individu per unitat de temps, són factors variables
en funció de l’actuació humana. El confinament i d’altres restriccions poden fer disminuir conside-
rablement els valors d’ambdós paràmetres i és per això que és lògic pensar que aquest nombre de
reproducció efectiu vagi evolucionant.

Les ĺınies blaves especifiquen els corresponents inicis i finals de les primera, segona, tercera i quarta
onades, juntament amb les ĺınies verticals roges que assenyalen als pics més alts en cadascuna d’elles.
La definició d’onada no és matemàtica, ja que des d’un punt de vista epidemiològic és dif́ıcil definir
el començament i el tancament d’una onada. Si més no, podem prendre intervals aproximats per
estudiar el comportament de l’Rt en elles. Per escollir aquests punts en l’eix temporal he fet ús de la
gràfica dels infectats diaris, de fet de la gràfica de les mitjanes dels últims 7 dies per veure les dades
d’una forma més neta, i després he traslladat aquests valors a la gràfica anterior.
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Els dies concrets que he triat són:

Dia d’inici (t0) Dia final (tf ) Dia pic més alt (tmax)

Onada 1 13/03/2020 30/04/2020 30/03/2020
Onada 2 27/09/2020 26/11/2020 28/10/2020
Onada 3 06/12/2020 24/02/2021 15/01/2021
Onada 4 06/03/2021 10/05/2021 14/04/2021

És molt interessant entendre com el nombre de reproducció Rt i el nombre d’infectats diaris estan
estretament relacionats observant les dues últimes gràfiques, ja que gairebé en tots aquests intervals
es compleix el següent:

? Per a valors entre t0 i tmax els valor de Rt i d’infectats diaris augmenten. La primera etapa
d’una onada correspon al ràpid creixement del nombre d’individus contagiats per la malaltia.

? Per a valors entre tmax i tf els valor de Rt i d’infectats diaris decreixen. La segona etapa d’una
onada sol arribar després d’haver pres mesures i per tant correspon al decreixement de l’Rt i
conseqüentment, del nombre d’individus contagiats.

• γ es pot estimar com el quocient del nombre d’individus morts i recuperats en un dia dividit pel
nombre total d’infectats durant el mateix dia:

(Equació 4)⇒ dR(t)
dt

(t) = γI (t)⇒ γ =
dR(t)
dt (t)
I (t)

Topem de nou amb el factor del numerador dif́ıcilment estimable dR(t)
dt (t), de manera que per provar

de trobar aproximacions dels valors de la taxa de retir usem la definició de Rt :

Rt = β

γ
⇒ γ = Rt · β

on β i Rt les calculem d’igual manera que les hem calculat per dibuixar les dues gràfiques anteriors.

Vegem-ne la representació pel cas de Catalunya, ara també a partir del 25è registre:
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Fixem-nos que aquestes estimacions tornen a no ser gens constants. Oscil.len en un interval estimat
d’entre 0.04 i 0.25, la qual cosa suposa segons la definició de la taxa de retir, que en mitjana un
individu pateix la malaltia durant uns 4 - 25 dies, fins recuperar-se o morir.

A diferència del raonament que hem fet per explicar la variabilitat de les estimacions del factor Rt , en
aquest cas no sembla gens intüıtiu entendre com aquest paràmetre γ pot prendre valors tan diferents
en funció del dia t. Això ens condueix a pensar que potser hi ha altres elements, a més a més del ja
esmentat referent al comportament social i a les restriccions, que hi influeixen:

Un aspecte molt important que cal tenir en compte és que:

t ∼ temps en què tenen llocs els fets 6= s ∼ temps en què els fets són comptabilitzats

Si recuperem l’anterior equació de γ recordem que teńıem:

γ =
dR
dt

I (t) 6=
dR
ds

I (s) = ˜γ(s)

Ara bé, d’una banda veiem que cal derivar el nombre de retirats respecte el temps, i notem que no
és el mateix fer-ho respecte t que fer-ho respecte s, ja que apareix un factor ds

dt que pot ser rellevant.
A més a més, els valors I (t) i I (s) poden ser molt diferents quan t 6= s. Per això, és molt important
a l’hora de tractar les dades tenir en compte el retard que hi pugui haver entre els fets i la seva
comptabilització.

A Catalunya, per exemple, durant els primers dies en què es van fer proves PCR, quan es detectava
un cas positiu aquest es comptabilitzava el dia en què s’havien obtingut els resultats del test. Unes
setmanes més tard, els casos positius van passar a ser comptabilitzats el dia en què l’individu s’havia
fet la prova.

Un altre element significatiu que ja hem mencionat prèviament és que no estem treballant sobre el
nombre real d’individus infectats, sinó sobre el nombre d’individus infectats detectats i registrats.

En primer lloc, hi ha una qüestió fonamental que són els casos asimptomàtics:

Definició 3.1. Els individus asimptomàtics són aquells que, malgrat ser portadors de la infecció,
no noten, no desenvolupen i per tant, no pateixen śımptomes.

El percentatge de casos asimptomàtics varia significativament segons el patogen. Al portal per a
metges Empendium7 trobem un article que explica que les dades actuals indiquen que els pacients
amb infecció per SARS-CoV-2 que no presenten śımptomes i les persones en estadi pre-sintomàtic
constitueixen un 40% de totes les persones contagiades. Destaquen doncs la participació d’aquest
grup d’individus en la transmissió del virus, aix́ı com la necessitat de tenir-les en compte en l’es-
tratègia de control de la pandèmia.

7https://empendium.com/manualmibe/covid19/259854,que-porcentaje-de-infecciones-por-sars-cov-2-son-
asintomaticas-revision-sistematica
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En segon lloc, és molt important tenir en compte com es realitzen les proves de detecció de casos
positius.

Com a exemple, en el cas particular de Catalunya, el dia 10 de Maig de 2020 hi va haver un canvi
de protocol referent a això. Fins aquell dia només es realitzaven tests a individus que presentaven
śımptomes i que ho informaven. En canvi, a partir d’aquell dia es van començar a realitzar tests
als contactes estrets dels casos positius i també es van començar a realitzar cribratges massius en
diversos àmbits i territoris. En conseqüència, com es van començar a fer moltes més proves, fins i
tot a individus que no havien advertit de cap tipus de śımptoma, el nombre d’infectats registrats va
augmentar molt i de forma sobtada. Malgrat això, molt probablement el nombre real d’infectats no
va augmentar tant com ho van fer els registres.

Un cop estudiades unes primeres estimacions per als paràmetres del model SIR podem recuperar
les equacions dels models SEIR, SEIRD i SEIRD amb vacunats, per provar d’aproximar també les
corresponents taxa de latència, raó de mortalitat i raó de vacunació:

• δ es pot aproximar com el següent quocient:

(Equació 14)⇒ dI (t)
dt

(t) = δE (t)− γI (t)⇒ δ =
dI (t)
dt (t) + γI (t)

E (t)

Com el nombre d’individus exposats és una variable dif́ıcilment estimable no generarem la gràfica
d’aquestes estimacions.

• µ es pot estimar com el quocient del nombre d’individus que moren en un dia dividit pel producte
de la taxa de retir i el nombre total d’infectats durant el mateix dia:

(Equació 24)⇒ dD(t)
dt

(t) = µγI (t)⇒ µ =
D(t)
dt (t)
γI (t)

Si recollim les estimacions de γ que hem calculat prèviament podem obtenir ara una representació
gràfica de les estimacions de la raó de mortalitat:
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Segons la definició d’aquesta raó de mortalitat és raonable pensar que els valors que prengui hagin de
ser més o menys constants al llarg del temps. En canvi, si ens fixem en la gràfica podem observar que
durant els primers 150 dies de pandèmia a Catalunya els valors estimats que pren aquest paràmetre
són molt elevats i gens constants, en contraposició a la resta de dies posteriors.

D’una banda, a causa del total desconeixement i de la sobtada situació descontrolada a Catalunya, és
una realitat que en proporció al nombre d’infectats, durant les primeres setmanes va morir més gent
que actualment. D’altra banda, això no pot suposar ni molt menys les diferències que s’observen a
la gràfica. Fixem-nos que per certs dies s’assoleixen pics d’entre 0.4 i 0.6, la qual cosa suposaria que
de cada 100 persones infectades per la Covid-19, en moren entre 40 i 60. El valor real d’aquesta
ràtio s’apropa més a les estimacions a partir del mes de setembre de 2020, en què aquestes semblen
estabilitzar-se al voltant de 0.01 i 0.05. Convé remarcar que com al principi només quedaven re-
gistrats casos greus, és raonable pensar que no aconseguissin superar la malaltia una alta proporció
d’individus d’aquest grup. Un cop es van començar a fer més tests, tant a individus lleus com fins i
tot a asimptomàtics, aquest percentatge va disminuir bastant.

• σ es pot aproximar com el nombre d’individus vacunats en un dia dividit pel nombre total d’individus:

σ = Nombre d’individus vacunats el dia t
N

Vegem la representació de les estimacions d’aquesta raó de vacunació a Catalunya, prenent de nou
les mitjanes aritmètiques cada 7 dies per suavitzar l’efecte dels caps de setmana:

Observem que clarament aquest paràmetre tampoc és gens constant i mostra una important tendència
creixent.

Concloem que les taxes i les raons d’aquests models epidemiològics no són en general constants al llarg
del temps. Per aquest motiu, resulta interessant trobar bons mètodes d’estimació per als valors d’aquests
paràmetres.

Tot seguit estudiem una manera de triar els valors per als paràmetres del model SEIRD:
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3.1 Algoritme de cerca en quadŕıcula
Vegem primer una definició:

Definició 3.2. Un hiperparàmetre és una caracteŕıstica d’un model que és externa a aquest i el valor del
qual ha d’ésser establert abans d’iniciar el procés.

És clar que els quatre paràmetres β, δ, γ i µ són també hiperparàmetres.

La cerca en quadŕıcula8 és un procés d’ajust d’hiperparàmetres per tal de determinar els valors òptims
en un model determinat. Això és molt significatiu, ja que el rendiment de tot model es basa en els valors
dels hiperparàmetres especificats.

De forma sintetitzada, el procediment consisteix a triar possibles valors per a cadascun dels n paràmetres i
generar totes les combinacions possibles entre ells. Seguidament, per a cadascuna de les n-tuples es calcula
l’error, prèviament definit amb una funció de pèrdua, entre les prediccions obtingudes amb el model i les
dades reals. Finalment s’acaba seleccionant la tupla d’hiperparàmetres que genera un error més petit.

Vegem-ho ara més detalladament pel cas particular del model SEIRD. Volem fer estimacions de la taxa de
transmissió (β), la taxa de latència (δ), la taxa de retir (γ) i la raó de mortalitat (µ):

• Possibles valors per a cadascun dels hiperparàmetres:

Hiperparàmetre
Ĺımit

inferior
Ĺımit

superior
Mida de

les passes Nombre de tries Valors

β 0 5 0.1 51 0, 0.1, 0.2, ... , 4.9, 5
δ 0 2 0.1 21 0, 0.1, 0.2, ... , 1.9, 2
γ 0 1 0.05 21 0, 0.05, 0.1, ... , 0.95, 1
µ 0 0.1 0.005 21 0, 0.005, 0.01, ... , 0.095, 0.1

Un exemple de tupla pot ser per exemple (3.4, 1.1, 0.55, 0.025).

8https://towardsdatascience.com/gridsearch-vs-randomizedsearch-vs-bayesiansearch-cfa76de27c6b
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Fixem-nos que per aquestes tries hi ha 51 · 21 · 21 · 21 = 472.311 possibles combinacions. A més
a més, s’ha de repetir el mateix procés per a cadascun dels dies en què vulguem obtenir estimaci-
ons, de forma que si suposem que en volem pels primers 447 dies de pandèmia, ja que disposem
de dades fins aquest dia (el 22/05/2021), obtenim que el nombre creix ràpidament fins 211.123.017.

La complexitat d’aquest procés per a fer tries en un espai 4-dimensional és molt elevada però encara
ho és molt més si tenim en compte que particularment per al nostre model cal resoldre més de 212
mil.lions de sistemes d’equacions diferencials ordinàries.

Durant la implementació d’aquest procés he observat que hi ha diverses combinacions dels paràmetres,
molt diferents entre elles, que ajusten de manera molt similar els nombres d’infectats i de morts reals.
Per exemple, provem a ajustar la corba del nombre d’individus morts durant els primers 15 dies de
pandèmia:

(a) β1 = 3.0, δ1 = 0.6, γ = 0.15, µ = 0.05 (b) β2 = 0.5, δ2 = 1.8, γ = 0.15, µ = 0.05

Observem que hem trobat dos conjunts de paràmetres totalment desiguals que generen corbes gairebé
idèntiques: β1 = 3.0 és molt diferent a β2 = 0.5 i δ1 = 0.6 també és molt diferent a δ2 = 1.8. Això
provocava que durant la cerca s’anessin escollint paràmetres molt diferents entre t i t + 1, de forma
que es prodüıen grans salts no del tot lògics.

El que he implementat per tractar de solucionar aquest problema ha estat forçar que per a cadascun
dels peŕıodes (t, t + 1) les diferències entre els valors predits dels 4 paràmetres no fossin massa
àmplies. Per això, he definit les següents restriccions de màximes diferències entre el valor estimat a
temps t i el nou valor a temps t + 1. Com les longituds dels intervals de possibles valors per a cada
hiperparàmetre són força diferents, aquestes restriccions les he triades proporcionalment a aquestes.
També he hagut de fixar uns valors inicials, de manera que ho mostrem conjuntament a la següent
taula:

Valor estimat inicial (a t0) Màxima diferència entre els valors estimats a t i t + 1

β 4.5 2.0
δ 1.0 0.25
γ 0.15 0.5
µ 0.01 0.05
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• Funció de pèrdua:
Cal definir una funció que s’encarregui de contrastar les dades predites amb les dades reals. Farem
ús de dos conjunts de dades per comparar les estimacions obtingudes amb cadascuna de les tuples:

? El nombre d’infectats diaris totals
? El nombre de morts diaris

Observem que les quantitats del nombre d’infectats seran en general força més elevades que les del
nombre de morts. Per intentar donar la mateixa importància a predir adequadament tan infectats
com morts, cal que normalitzem d’alguna forma aquestes quantitats. Per a cada dia t, fins al 447è
dia de pandèmia, he calculat la proporció morts a Catalunya el dia t

infectats totals a Catalunya el dia t , i tot seguit he calculat la
mitjana aritmètica d’aquests valors. La xifra que he obtingut és 0.005121445.

En definitiva, la funció de pèrdua que he escollit per comparar de forma normalitzada les dades reals
amb els valors estimats és la següent:

Fperdua(Ireals ,Dreals , Ipredits ,Dpredits) = 0.005121445 · (Ipredits − Ireals)2 + (Dpredits − Dreals)2

2

Un cop definits els possibles valors dels paràmetres, els seus corresponents valors inicials i la funció de
pèrdua, ja podem implementar la cerca en quadŕıcula per tractar d’estimar diàriament els paràmetres del
model SEIRD. Convé remarcar que he pres els mateixos valors inicials que als apartats anteriors per resoldre
les equacions diferencials dels primer intervals de temps, de t0 a t0 + 1:

S0 = 7.500.000, I0 = 1,R0 = 0,N = 7.500.001, t0 = 01/03/2020

He definit el peŕıode mostral com els primers 447 dies. L’execució de la corresponent cerca en quadŕıcula
ha trigat més de dues hores a establir totes aquestes aproximacions. Observem que aquest elevat temps és
conseqüència de la gran complexitat de l’algoritme, provocada pel gran nombre d’iteracions que requereix.
Ara bé, un cop obtingudes totes les estimacions per aquest ampli interval de dies, trobar-ne les següents
ja només suposa un temps de menys d’un minut per a cadascuna d’elles.

• Vegem les gràfiques de les estimacions obtingudes per a cadascun dels paràmetres, a Catalunya:

(a) Taxa de transmissió (b) Taxa de latència
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(c) Taxa de retir (d) Raó de mortalitat

Si observem aquestes gràfiques podem fer algunes anotacions interessants:

D’una banda, els valors estimats de β efectivament varien entre 0 i 5, ja que aquest és el domini que
hem escollit per a ells, i de fet, s’arriben a assolir aquests valors ḿınim i màxim en algun moment.
Si fem la mitjana per a tots els dies trobem que és de 0.31, el que significa que un individu triga en
mitjana 3.21 dies en contagiar un primer susceptible. També és curiós fixar-nos en els dos pics que
es formen durant els dies corresponents a les primera i segona onada.

D’altra banda, mentre que les aproximacions de δ veiem que varien en un interval més estret del que
hem permès, entre 0 i 1.5 més o menys, les de γ arriben en algun dels dies als dos extrems ḿınim i
màxim. En darrer terme, les estimacions de µ veiem que també estan incloses de manera no estricta
a l’interval que hem definit inicialment, ja que fluctuen entre 0 i 0.08 aproximadament.

Observem també com durant els primers dies de pandèmia, segons aquestes estimacions, les taxes
de latència i de retir prenen valors molt majors, en contrast a la resta dels dies posteriors. Ja hem
comentat prèviament que no té gaire sentit que concretament aquestes taxes varïın tant, però també
hem estudiat com durant els primers dies la forma de registrar les dades i de fer les comptabilitzacions
era molt diferent a com s’ha fet posteriorment.

També és interessant fixar-nos en els esglaons que es generen dia rere dia, conseqüència de les restric-
cions dels possibles valors que poden prendre els paràmetres, ja que l’espai de possibilitats és discret.

Per últim, vegem en una taula els valors mitjans d’aquestes estimacions per a cadascun dels paràmetres:

Taxa de transmissió (β) Taxa de latència (δ) Taxa de retir (γ) Raó de mortalitat (µ)

0.3113 0.0284 0.0813 0.0053
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• Per obtenir les aproximacions del nombre d’infectats i morts seguim el següent procediment:

1. Com he explicat prèviament, per a t0 he triat uns valors tant pels paràmetres β, δ, γ i µ, com
pel nombre d’individus als compartiments S, E, I, R i D.

2. Per trobar les estimacions de la quantitat d’individus a cada compartiment, per a cada t > t0,
resolem les equacions diferencials del model SEIRD amb els paràmetres estimats a temps t − 1.
Com a estats inicials he pres el nombre real d’individus infectats i morts també a temps t − 1,
i respecte el nombre de susceptibles, exposats i retirats he pres les quantitats estimades a la
iteració anterior, és a dir, de nou a t − 1. He escollit aquestes estimacions de S, E i R com a
estats inicials perquè no disposem de les dades reals.

3. Fixem-nos que la tria dels nous paràmetres del model a temps t consisteix realment a provar de
corregir els paràmetres de l’últim peŕıode tant com sigui possible.

Vegem ara una gràfica del nombre d’individus infectats diaris simulats amb aquest mètode, conjun-
tament amb el nombre real d’aquest mateix grup, a Catalunya:

Les mitjanes dels errors absoluts, quadràtics i percentuals que hem comès en aquest peŕıode mostral
de 447 dies són les següents:

Mitjana errors absoluts Mitjana errors quadràtics Mitjana errors percentuals (%)

846,46 1.648.430,00 7,04
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Podem generar una altra gràfica per comparar les mateixes quantitats, però ara d’individus morts:

En aquest cas, les mitjanes dels mateixos errors que en el cas dels infectats són les següents:

Mitjana errors absoluts Mitjana errors quadràtics Mitjana errors percentuals (%)

8,84 186,45 38,54

Fixem-nos en les mitjanes dels errors percentuals, ja que ens permeten tenir una visió relativa a les
magnituds dels valors estimats. D’una banda, l’EPAM que hem obtingut en el primer cas, és a dir,
en el cas dels individus infectats, es podria considerar mitjanament correcte ja que és ∼ 7,04%. Ara
bé, l’EPAM pel cas dels individus morts és molt elevat ∼ 38,54%.

Com és dif́ıcil apreciar aquests errors en una gràfica que abasteix tants dies, podem escollir peŕıodes
de dies més curts per tractar d’observar aquestes diferències entre els nombres reals i predits:

(a) Infectats (t0 = 01/03/2020, tf = 10/04/2020) (b) Morts (t0 = 01/03/2020, tf = 10/04/2020)
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(c) Infectats (t0 = 03/04/2021, tf = 24/05/2021) (d) Morts (t0 = 03/04/2021, tf = 24/05/2021)

(e) Infectats (t0 = 16/09/2020, tf = 24/12/2020) (f) Morts (t0 = 16/09/2020, tf = 24/12/2020)

Vegem també les gràfiques dels compartiments restants del model SEIRD, d’acord amb les quantitats
diàries que hem estimat:

(a) Individus susceptibles (b) Individus exposats (c) Individus retirats

Les prediccions que acabem de fer són prediccions mostrals, ja que en tot moment suposem que
disposem de les dades reals diàries. D’aquesta forma, anem calculant les estimacions dia rere dia,
realitzant petites passes. Per estudiar més a fons com funciona aquest model podem generar també
algunes prediccions extra-mostrals. Ara bé, si ho fem en un peŕıode extra-mostral de debò, és a
dir, per a temps realment futurs, no disposarem ni de dades reals d’infectats ni de dades reals de
morts, i no serem capaços ni de calcular els errors ni de comparar. El que fem per solucionar aquest
problema és suposar que el nostre peŕıode mostral finalitza uns dies abans del que ho fa en realitat.

En aquest cas particular, el mecanisme per trobar estimacions fora del domini mostral pot consistir,
com hem fet, a prendre els últims paràmetres estimats i resoldre les equacions diferencials ordinàries
a partir del dia t, però ara no només per a un únic dia sinó per al nombre de dies que decidim. De
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nou necessitem escollir unes condicions inicials, de manera que prenem els infectats i morts registrats
reals a dia t i les estimacions obtingudes amb el model del nombre de susceptibles, exposats i retirats,
també a dia t. Com els paràmetres els suposem fixos, les prediccions per als dies posteriors no són
pas adaptatives, sinó que únicament tracten de mantenir l’evolució de les corbes en referència al dia
fixat t. Per això, podem provar a fer estimacions extra-mostrals sempre i quan ho fem per a un
peŕıode de dies no gaire extens. Triem dos punts de partida t1 i t2 i calculem les estimacions de les
dues setmanes següents:

(a) Estimacions infectats (t1 = 17/04/2020) (b) Estimacions morts (t1 = 17/04/2020)

(c) Estimacions infectats (t2 = 15/03/2021) (d) Estimacions morts (t2 = 15/03/2021)

Fixem-nos que ara els errors que es produeixen són molt majors i les prediccions que obtenim no
són gaire encertades. A més a més, a mesura que passen els dies resulta més dif́ıcil estimar bé les
quantitats d’infectats i morts, ja que les corbes no es van ajustant a l’evolució que segueixen, a
diferència del cas mostral que śı ho fan.

Concloem que aquest mètode per si sol pot no resultar del tot prećıs a l’hora d’obtenir prediccions en dies
futurs, sobretot si el que volem és una visió a llarg termini. Tot i això, śı pot resultar útil i interessant
per a fer simulacions mostrals, ja que a diferència dels models que hav́ıem vist fins ara, gràcies a l’addició
d’aquest senzill algoritme de cerca dels paràmetres, les quantitats predites es van adaptant diàriament a
les condicions del moment.
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3.2 Correccions amb models estacionals autoregressius integrats de mit-
jana mòbil

Vegem les gràfiques dels errors comesos segons les dades estimades per l’últim model estudiat, tant del
nombre d’infectats com del nombre de morts, si suposem que tots els 447 dies pertanyen al peŕıode mostral:

(a) Errors nombre d’infectats predits (b) Errors nombre de morts predits

Fixem-nos que si definim una sèrie temporal com una successió de dades que s’han mesurat en determinats
moments i s’endrecen cronològicament, aleshores podem tractar aquests conjunts de dades corresponents
als errors com a dues sèries temporals. El pronòstic d’aquestes consisteix en l’ús d’un model per estimar
registres futurs en funció dels valors observats prèviament.

En poques paraules, el que provem a fer a continuació és escollir, per a cadascuna de les dues sèries, un
model que ajusti adequadament l’evolució de les dades, amb l’objectiu de fer simulacions futures i aix́ı
afegir-les a les estimacions obtingudes prèviament amb l’últim model presentat:

Nova predicció = Predicció SEIRD (amb la cerca en quadŕıcula) + Estimació error comès

Els dos models els triarem d’un conjunt de models anomenats SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated
Moving Average Model) o Models de Mitjana Mòbil Integrats Autoregressius amb Estacionalitat.

Abans de presentar més detalladament aquest conjunt de models introdüım els següent conceptes clau:

Definició 3.3. Un procés estocàstic Xt es pot entendre com una faḿılia uniparamètrica de variables
aleatòries indexades mitjançant un temps t.

Definició 3.4. Direm que el procés estocàstic {εt , t ∈ Z} és un soroll blanc quan:

• E (εt) = 0, ∀t ∈ Z

• Var(εt) = σ2
ε , ∀t ∈ Z

• Cov(εt , εs) = 0, ∀s 6= t ∈ Z

Definició 3.5. L’operador retard, B, és un operador tal que aplicat a una variable temporal l’endarrereix,
és a dir, Byt = yt−1.
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L’expressió d’un model SARIMA(p, d, q)x(P,D, Q)s és la següent:

φp(B)ΦP,s(B)(1− B)d(1− Bs)Dyt = δ + θq(B)ΘQ,s(B)εt

On:

• φp(B) = 1− φ1B − φ2B
2 − ...− φpBp, φ1, ...φp ∈ R

• θq(B) = 1− θ1B − θ2B
2 − ...− θpBq, θ1, ...θq ∈ R

• ΦP,s(B) = 1− Φ1B
s − Φ2B

2·s − ...− ΦpB
P·s , Φ1, ...Φp ∈ R

• ΘQ,s(B) = 1−Θ1B −Θ2B
2·s − ...−ΘpB

Q·s , Θ1, ...Θq ∈ R

• δ ∈ R, constant

• εt ∼ Soroll blanc

Fixem-nos que els factors corresponents a P, D i Q proven de captar la component ćıclica de la sèrie.
D’acord amb les dades que volem tractar, no té gaire sentit prendre una component estacional anual, com
es sol fer a la majoria d’aquest tipus d’estudi. En aquest cas, té més sentit prendre un cicle setmanal
(s = 7) i estudiar si el corresponent dia de la setmana pot aportar informació sobre els valors futurs.

Per ser capaços posteriorment de valorar la capacitat predictiva d’aquestes noves estimacions, tornem a
prendre un peŕıode mostral més curt. Una qüestió prèvia molt important és que per realitzar prediccions
extra-mostrals a partir d’un cert dia tf (l’últim dia que es suposa de dades mostrals) la sèrie temporal que
es pren per cercar el model que ajusta els errors de la millor manera, és la dels corresponents errors a dies
t0, ..., tf . Aix́ı doncs, com per a dos dies diferents tf ,1 i tf ,2 aquestes sèries no són les mateixes, els models
que les ajusten tampoc tenen perquè ser-ho.

Fixem tf = 100 (∼ 09/07/2020) i vegem detalladament com triar i com fer ús dels models SARIMA per
aplicar les correccions al nombre d’infectats i morts a Catalunya. La metodologia que he seguit per fer
aquestes tries és la metodologia Box-Jenkins, la qual fa servir un enfocament iteratiu en tres etapes:

1. Identificació i selecció del model

2. Estimació dels paràmetres del model

3. Validació del model

Convé destacar que aquests models i aquesta metodologia s’utilitzen, amb caràcter general, per fer simu-
lacions de sèries temporals estacionàries, és a dir, de sèries amb mitjana i variància constants respecte el
temps.

Prenem les dades diàries d’infectats a Catalunya per fer-ne l’estudi de forma detallada i les anomenem It .

D’entrada cal veure si la sèrie és estacionària o si pel contrari no ho és però podem trobar una transformació
de manera que ho sigui. Per estudiar-ho utilitzem la prova de Dickey-Fuller amb l’R, la qual té com a
hipòtesi nul.la que la sèrie temporal no és estacionària. Obtenim el següent resultat:
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Com el p-valor és major que 0.05 no rebutgem la hipòtesi nul.la. Aix́ı doncs, apliquem la següent transfor-
mació a la sèrie original It , per obtenir-ne una de nova:

Ît = It − It−1

Obtenim ara els següents resultats del test de Dickey-Fuller:

Ara el p-valor śı és menor a 0.05 i és per això que podem rebutjar la hipòtesi nul.la de no estacionarietat.

D’ara endavant, pel cas dels infectats treballarem amb aquesta nova sèrie Ît . Vegem la representació gràfica
d’aquestes dues sèries It i Ît per als primers 100 dies de registres, l’interval de temps que estem suposant
com a mostral:

(a) It ∼ Errors (b) Ît ∼ Errors diferenciats

1. Elecció del model: La tria adequada d’un d’aquests models és un estudi força complex i requereix
del previ coneixement de diversos conceptes. La funció auto.arima de la llibreria Forecast de l’R ens
proporciona una opció ràpida per obtenir uns bons valors p, d, q, P, D i Q.

Els valors que he obtingut en aquest cas concret són els següents:

p d q P D Q

2 0 1 0 0 0

Fixem-nos com la part estacional de caràcter setmanal no apareix, ja que P = D = Q = 0.
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Si substitüım aquests nombres a l’expressió general tenim el següent:

(1− φ1B − φ2B
2)yt = δ + (1− θ1B)εt ⇔ 1− φ1yt−1 − φ2yt−2 = δ + εt − θ1εt−1

2. Estimació dels paràmetres: Per trobar els valors dels 4 coeficients del polinomi he fet ús de la funció
arima de l’R. He obtingut els següents valors, on φ̂1, φ̂2, θ̂1 i δ̂ són els valors estimats dels paràmetres:

φ̂1 φ̂2 θ̂1 δ̂

-0.4187 -0.4071 -0.6545 0.2786

Tornem a substituir, ara a l’expressió obtinguda al punt anterior:

1 + 0.4187 · yt−1 + 0.4071 · yt−2 = 0.2786 + εt + 0.6545εt−1

3. Validació del model: Per estudiar si el model que acabem de definir s’ajusta a les especificacions
d’un procés estacionari cal que fem un seguit de comprovacions:

• Amb la finalitat d’evitar sobre-parametritzacions, convé constatar que els tres paràmetres són significatius.
Per estudiar-ho, per a cadascun d’ells es planteja una prova d’hipòtesi nul.la que el valor del
paràmetre és zero. L’estad́ıstic de contrast es basa en la distribució t de Student:

φ̂1

σ(φ̂1)
∼ tn,

φ̂2

σ(φ̂2)
∼ tn,

θ̂1

σ(θ̂1)
∼ tn

Si realitzem aquestes proves obtenim els següents p-valors:

φ̂1 φ̂2 θ̂1

7.484884e-05 3.635737e-05 1.588572e-12

Com tots ells són menors a 0.05, amb un nivell de significació del 5% rebutgem la hipòtesi nul.la
en tots tres casos. En definitiva, hem comprovat que tots els paràmetres que hem escollit per al
nostre model SARIMA són significatius. Si haguéssim trobat que algun d’ells no ho fos, caldria
extreure’l del model.

• Per veure si els residus es distribueixen aproximadament segons una distribució normal podem
utilitzar la prova de Jarque-Bera, la qual és una prova de bondat d’ajust que suposa com a
hipòtesi nul.la que les dades de la mostra es troben distribüıdes normalment. Podem obtenir el
resultat d’aquesta prova amb l’R gràcies a la funció jarqueberaTest del package tseries:

45
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Com el p-valor és menor que 0.05 rebutgem la hipòtesi nul.la de normalitat. No obstant això,
vegem un histograma d’aquests residus:

La corba taronja representa la funció de densitat d’una Normal(0,0.022), que seria la distribució
estimada que haurien de seguir els residus segons les seves magnituds respecte l’eix y. És clar
que no es compleix, i això mateix ha quedat reflectit al test de Jarque-Bera.

Analitzem l’estad́ıstic de la prova per veure quins són els factors que s’estudien o que es tenen
en compte a l’hora de comprovar la normalitat:

JB = n

{
CA2

6 + (CK− 3)2

24

}
∼ χ2

2

On, si suposem n la mida de la mostra:
? CA representa el coeficient d’asimetria:

CA = 1
n

n∑
i=1

{
Xi − X̄

σ̂X

}3

? CK representa el coeficient d’apuntament:

CK = 1
n

n∑
i=1

{
Xi − X̄

σ̂X

}4

Si observem de nou l’histograma podem veure que les dades residuals śı semblen distribuir-se de
forma més o menys simètrica. Per això, la causa de la no superació del test és molt possiblement
un problema d’apuntament, ja que els valors no semblen concentrar-se al valor mitjà tant com
se suposa que haurien de fer. Malgrat això, no descartem el model per aquesta raó ja que no
sol comportar problemes en la modelització, sempre i quan la condició de la simetria es compleixi.
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• La següent condició que cal constatar és que els residus es comporten segons un soroll blanc.
Aquesta anàlisi consisteix en determinar si els residus tenen aproximadament mitjana nul.la,
variància constant i autocorrelacions nul.les.

Vegem la gràfica d’aquests residus:

En primer lloc, és fàcil veure que aquestes dades tenen una mitjana propera a zero.

En segon lloc, la variància, tot i que sembla créixer en l’interval aproximat de t=15 a t=35, per
a la resta dels dies sembla prou constant.

En tercer lloc, per a l’estudi de les autocorrelacions introdüım abans un parell de conceptes que
ens permetran realitzar les corresponents comprovacions d’una forma gràfica i senzilla:

Definició 3.6. Funció d’autocorrelació simple (FAS): En el retard k, és l’autocorrelació entre
els valors de la sèrie que es troben a k intervals de distància.

Definició 3.7. Funció d’autocorrelació parcial (FAP): En el retard k, és l’autocorrelació entre
els valors de la sèrie que es troben a k intervals de distància, tenint en compte els valors dels
intervals intermedis.

On la funció d’autocorrelació es defineix, si seguim suposant It la nostra sèrie temporal, de la
següent manera:

ρt,s = E [(It − µt)(Is − µs)]√
σ2
t σ

2
s

, ∀t, s ∈ Z

Per la pròpia definició d’un procés estocàstic que és soroll blanc, les seves FAS i FAP tenen un
únic coeficient diferent de zero, que és per a cadascuna d’elles el coeficient de retard nul, és a
dir, per a k = 0.

Podem aplicar aquestes dues definicions a la sèrie dels residus del nostre model per veure si ho
compleixen:
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És clar que el primer coeficient de la FAS és 1, ja que per com es defineix, sempre és 1. D’altra
banda, a la gràfica de la FAP no es mostra el coeficient amb Lag = 0, però si es mostrés també
seria 1 seguint el mateix raonament que per a la FAS. La resta de coeficients són els que real-
ment proporcionen informació. Podem observar que excepte per a k = 10, per a tota la resta
de retards els coeficients d’autocorrelació, tant simple com parcial, apareixen no significatius.

• Cal estudiar si el model compleix les condicions d’estacionarietat i d’invertibilitat. Per començar,
definim aquest últim concepte i enunciem també dos teoremes que ens facilitaran l’estudi:

Definició 3.8. Direm que un procés estocàstic yt , t ∈ Z és invertible ⇔ ∃πj , j ≥ 0 tal que:
?

∑∞
j=0 |πj | <∞

? εt =
∑∞

j=0 πjyt−j

És a dir, podem escriure εt = π(B)yt

Teorema 3.9. Un procés autoregressiu de mitjanes mòbils finit ARMA(p,q) és estacionari ⇔
els mòduls de les seves arrels del polinomi autoregressiu φp(B) es troben fora del cercle unitat.

Teorema 3.10. Un procés autoregressiu de mitjanes mòbils finit ARMA(p,q) és invertible ⇔
els mòduls de les seves arrels del polinomi mitjanes mòbils θq(B) es troben fora del cercle unitat.

En aquest cas, el procés SARIMA també és més concretament, un procés ARMA de paràmetres
p = 2 i q = 1. Podem aplicar aquests dos teoremes per comprovar ambdues propietats:
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? Estacionarietat:
φ(B) = 1 + 0.4187B + 0.4071B2

Les dues arrels d’aquest polinomi són dos nombres imaginaris de mòdul 1.56729 i per tant,
es compleix la condició.

? Invertibilitat:
θ(B) = 1 + 0.6545B

L’arrel d’aquest altre polinomi és 1
θ1

, de manera que el seu mòdul és 2.456399 i per tant,
també es compleix el requisit.

• Estudiar que el model sigui més o menys estable no és una tasca gens senzilla. De fet, en
el nostre cas particular ja hem vist que no ho és gaire, principalment perquè el que s’intenta
simular tampoc ho és pas.

Les dades dels errors provenen d’un altre model, el SEIRD amb les corresponents estimacions
dels paràmetres, el quals varien i evolucionen respecte al temps i com ja hem vist no són gens
constants. Per la pròpia naturalesa de les dades, la condició d’estabilitat és un factor que no
podem assegurar en aquest cas.

Un cop estudiats els diversos punts que conformen la validació del model, podem utilitzar-lo per fer si-
mulacions de valors futurs, és a dir, per fer prediccions més enllà del dia 09/07/2020 i estudiar la seva
corresponent capacitat predictiva.

Per al cas dels errors en les estimacions del nombre d’infectats hem escollit un model ARMA(2,1).

Cal remarcar que si no haguéssim validat el model, és a dir, si l’haguéssim considerat inadequat per algun
motiu, hauŕıem de tornar al primer pas i provar de buscar-ne un de millor.

Vegem ara la gràfica dels errors comesos en les estimacions del nombre de morts a Catalunya, també en
l’interval de temps de t0 = 1 a tf = 100:
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Si repetim el procés del cas anterior, arribem a l’elecció del següent model:

Per al cas dels errors en les estimacions del nombre de morts triem un model SARIMA(2,0,3)x(2,0,0)7.

Els valors escollits per als 8 coeficients són els que es mostren a la següent taula:

φ1 φ2 θ1 θ2 θ3 Φ1 Φ2 δ

0.0225 -0.3564 -1.4949 1.2425 -0.5844 0.0225 -0.3564 -0.0261

Recapitulant, el procés pot ser representat pel següent polinomi:
φ2(B)Φ2,7(B)yt = δ + φ3(B)εt ⇔ (1− φ1B − φ2B

2)(1− Φ1B
7 − Φ2B

14)yt = δ + (1− θ1B − θ2B
2

− θ3B
3)εt ⇔ 1− 0.0225B + 0.3564B2)(1− 0.0225B7 + 0.3564B14)yt = −0.0261 + (1 + 1.4949B−

1.2425B2 + 0.5844B3)εt

Ara ja podem prendre aquests dos models i realitzar prediccions extra-mostrals a partir del dia tf =
09/07/2020. Ho fem per a un interval de 14 dies, és a dir, fins al dia 23/06/2020. Vegem les gràfiques
de les dades estimades en ambdós casos, tant en el cas dels errors en el càlcul dels infectats com en el cas
dels errors en les estimacions del nombre de morts, fent ús dels respectius models que hem triat:

(a) Prediccions amb el model ARMA(2, 1) (b) Prediccions amb el model SARIMA(2, 0, 3)(2, 0, 0)7

Podem mostrar-ho també en conjunt amb les dades de les dues sèries mostrals, per tal de veure l’evolució
temporal d’aquestes:

Figura 30: Errors nombre d’infectats
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Figura 31: Errors nombre de morts

Tot seguit podem utilitzar aquests errors estimats per introduir-los a les prediccions obtingudes a l’apartat
anterior i estudiar aix́ı la capacitat predictiva d’aquestes noves estimacions. Prenem el mateix interval
extra-mostral de 14 dies. Vegem de manera gràfica la comparació entre les dades predites d’infectats i
morts pel model SEIRD (conjuntament amb les estimacions dels paràmetres amb la cerca en quadŕıcula
prèviament vista) i aquestes mateixes dades corregides amb els corresponents errors estimats pels models
ARMA i SARIMA:

Figura 32: Infectats predits amb i sense correccions

Figura 33: Morts predits amb i sense correccions
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Els diferents errors mitjans comesos són els que plasmem a les taules següents:

Errors comesos en les estimacions del nombre d’infectats
Sense correccions Amb correccions

Error absolut Error quadràtic EPAM(%) Error absolut Error quadràtic EPAM(%)
56.22 4475.76 5.81 56.68 4591.32 5.85

Errors comesos en les estimacions del nombre de morts
Sense correccions Amb correccions

Error absolut Error quadràtic EPAM(%) Error absolut Error quadràtic EPAM(%)
4.63 50.50 119.42 8.12 89.02 175.66

Fixem-nos que en aquest cas l’agregació dels errors estimats ha provocat l’augment dels errors mitjans de
la taula, en ambdós casos.

Si observem de nou les primeres gràfiques d’aquest apartat (Pàg.40) podem veure que l’estructura que
segueixen les dues sèries temporals dels errors són molt semblants a les d’un soroll blanc. Aquest tipus de
sèries són molt dif́ıcils de predir, ja que no segueixen cap patró i no disposen de memòria, i és per això que
poden no resultar gaire útils per fer aquestes correccions. Ara bé, que aquests errors segueixin un patró
similar al d’un soroll blanc pot indicar que les prediccions inicials obtingudes amb la cerca en quadŕıcula
són dif́ıcilment millorables.

Concloem que en aquest cas particular, provar de realitzar aquestes correccions tenint en compte només
la sèrie temporal dels errors obtinguts, pot no ser gaire útil. No obstant això, śı pot resultar una eina
interessant d’emprar en d’altres models més estables i que generin xifres d’errors que segueixin algun
patró. Per exemple, si els errors hagueren mostrat un fort creixement o una notable comportament ćıclica
setmanal, molt probablement les estimacions śı haurien millorat gràcies a les correccions.
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4. Conclusions
Des d’un punt de vista quantitatiu, es pot afirmar que el nombre de models matemàtics de caràcter epide-
miològic que han aparegut en la literatura especialitzada no és gaire alt. Ara bé, en l’actualitat se n’està
vivint un apogeu, ocasionat per l’impacte social del brot de la Covid-19. L’estudi principal d’aquest treball
ha estat estudiar i avaluar diversos models i eines matemàtiques per a la simulació de l’epidèmia.

Tot el projecte s’ha constrüıt sobre els ciments dels coneguts models epidemiològics compartimentals. En
particular, se n’han tractat tres: el SIR, el SEIR i el SEIRD. Aquest últim és el que he utilitzat per a tot
l’estudi posterior, ja que a més de distingir els individus infectats, també en distingeix els morts. Aquests
models proposats són de caràcter continu i es basen en sistemes d’equacions diferencials. Es tracta de
models ben fonamentats i coherents des d’un punt de vista matemàtic i amb un detallat estudi de les
principals caracteŕıstiques de la seva dinàmica: estabilitat, equilibri... No obstant això, presenten algunes
limitacions i inconvenients que són conseqüència de la seva pròpia naturalesa. A continuació, en detallo
alguns respecte als models que he utilitzat:

• Se suposa que els individus estan homogèniament distribüıts i connectats tots entre si.

• Se suposa que el nombre total d’individus és constant en tot moment. Per a curts peŕıodes de temps
pot ser prescindible afegir els naixements i les morts per causes naturals però per a modelitzacions
d’epidèmies que s’estenen durant molt de temps pot no ser-ho tant. És possible afegir aquestes
distincions de manera senzilla per obtenir uns nous models amb dinàmica vital.

• No tenen en compte les interaccions locals entre els individus que conformen la població. S’utilitzen
paràmetres com la taxa de retir, la de mortalitat... que són de caràcter general: el valor dels
paràmetres és constant en la població i en el temps. En conseqüència, no es contempla l’ús de
paràmetres individualitzats ni tampoc variables respecte al temps.

Respecte l’últim punt, podria succeir que les taxes de retir, de latència i de mortalitat variessin d’un indivi-
du a un d’altre en funció de diverses caracteŕıstiques com el sistema immunològic, l’historial cĺınic, l’edat,
el sexe... Però també podria succeir que la taxa de transmissió variés d’un dia a l’altre, en funció del
comportament social, de les restriccions imposades pel Govern... Aquest segon factor de la temporalitat
és el que he trobat més rellevant. Durant l’estudi d’aquests models, he anat comparant les dades predites
amb les reals i he vist que a pocs dies vista aquests models śı poden aportar bones prediccions si es trien
bons paràmetres. Ara bé, per a llargs peŕıodes de temps, com el model es manté estàtic i invariable però
en canvi el món real va evolucionant, he pogut comprovar que és impossible trobar paràmetres que simulin
adequadament les diverses quantitats durant tot peŕıode complet de dies.

Com a conseqüència, he implementat el senzill algoritme de la cerca en quadŕıcula per estimar diàriament els
paràmetres del model SEIRD. D’aquesta manera, s’aconsegueix un model epidemiològic dinàmic que es va
adaptant a la situació actual. Durant la realització d’aquest procés de cerca he trobat alguns inconvenients.
Un d’ells ha estat l’elevat temps d’execució provocat per l’elevat nombre d’equacions diferencials que el
Software ha de resoldre per a cadascun dels dies en què es volen obtenir estimacions. Si més no, l’obstacle
més important amb el que he topat considero que és la sobreparametrització del model d’acord amb les
dades de que disposava. Aquest fenomen ocorre quan existeixen paràmetres per als quals el model resulta
insensible. He trobat diversos conjunts de paràmetres que aporten simulacions aproximadament igual d’en-
certades tant pels infectats com pels morts, simultàniament. És conegut que la sobreparametrització pot
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Modelització de la Covid-19

generar el problema de bones prediccions mostrals però molt poc encertades prediccions extra-mostrals.
Un model amb molts paràmetres memoritza la mostra però té una mala capacitat de generalització. I és
precisament això el que he experimentat a l’hora de contrastar amb les dades reals. Tot i que les predic-
cions mostrals no han resultat del tot bones, han resultat acceptables, mentre que les extra-mostrals han
resultat molt dolentes. Concloc que tot i que un model depengui de molts més paràmetres que un altre, no
necessàriament serà millor. S’han de triar curosament i procurar que tots ells siguin importants i descrip-
tius d’acord amb allò que es vol simular. En definitiva, apareix un problema important de ”estimació”dels
paràmetres. A més a més, com per a cadascun d’ells s’han de triar valors i aquestes estimacions també
generen errors, pot succeir que fins i tot empitjorin les prediccions en comptes de millorar-les.

Respecte el tractament dels errors com una sèrie temporal per a fer prediccions d’aquests, trobo que en
aquest cas particular no ha resultat gaire efectiu. Això s’explica ja que en aquest cas concret, el patró que
segueixen és proper al d’un soroll blanc i per tant, molt dif́ıcilment previsibles. Si més no, trobo que pot
ser una eina interessant d’aplicar en d’altres models en què s’obtinguin errors que śı segueixin patrons de
tendència, ćıclics...

Per últim, un altre conclusió molt important a la que he arribat mentre treballava amb les dades reals de
Catalunya, és tenir ben present en tot moment què són exactament les dades que s’estan tractant. Saber
que les dades són les Dades diàries del nombre d’infectats a Catalunya per la Covid-19 no és suficient. Cal
informar-se de: com s’ha arribat a la conclusió que algú és infectat per la Covid-19?, com s’han recollit
aquestes dades?, a quin tipus d’individus es fan les proves PCR?, s’han realitzat tests massius?, quan s’han
comptabilitzat els casos positius?... I fins i tot, pot passar que el conjunt de dades no segueixi el mateix
protocol per a tots els dies, com ocorre en aquest cas particular. Tots aquests factors influeixen a l’hora
de comparar amb les prediccions que obtenim i en conseqüència, influeixen a l’hora d’avaluar la capacitat
predictiva dels respectius models.

4.1 Treball futur
D’acord amb les conclusions que he extret, una bona continuació d’aquest treball seria provar a trobar un
model més adequat. Algunes possibles millores serien:

• Extreure el compartiment dels individus exposats ja que, tot i que el temps de latència de la Covid-19
és notable, no disposem de conjunts de dades suficients.

• Fer un estudi més elaborat de com incloure adequadament els individus vacunats al corresponent
model. Com estem experimentant al món real, aquest conjunt d’individus altera per complet l’e-
volució de la pandèmia, sempre i quan n’hi hagi un nombre significatiu. En la senzilla modificació
que he realitzat m’he topat amb el problema de la no positivitat, de manera que aquest seria un
punt que també caldria corregir. A més a més, com disposem de les dades d’individus vacunats
a Catalunya podŕıem usar-les i aquestes servirien també per intentar solucionar el problema de la
sobreparametrització.

• Millora de l’algoritme de cerca dels paràmetres. Es podria provar a millorar l’actual algoritme de la
cerca en quadŕıcula o intentar trobar-ne un altre de més eficient. Una opció que sobrepassa clarament
el que es pot abordar en aquest treball és la de plantejar un model estocàstic concretant la distribució
de les variables per mirar d’aplicar una estimació màxim versemblant dels paràmetres.

54



Referències
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