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Aquest resum l’han elaborat l’Associació de Lectura Fàcil,
l’Agència de Salut Pública de Barcelona
i la Direcció de Programa de Salut de l’Ajuntament de Barcelona.
S’ha treballat sota el principi de democràcia lectora 
(“tothom ha de tenir accés a la informació per poder participar 
de forma activa i responsable en la societat”) i les recomanacions
d’alfabetització en salut (“capacitat per obtenir i comprendre 
la informació de salut i utilitzar-la per prendre decisions
responsables sobre la salut i l’atenció sanitària”).
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PRESENTACIÓ

QUÈ ÉS LA SALUT A BARCELONA 2011?

És un informe que explica l’estat de la salut 
de la població a la ciutat de Barcelona 
i la seva evolució en els darrers anys.

El document que teniu a les mans és un resum
d’aquest informe. 

PER QUÈ ES FA? 

Per conèixer l’estat de la salut de la població 
i proposar actuacions prioritàries per millorar-la.

QUI L’HA ELABORAT? 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),
que té encomanades les funcions de salut pública 
de la ciutat.

Cada any fa un informe sobre la salut a la ciutat 
i cada 2 anys, un informe per a cada un dels 10 districtes.

A QUI S’ADREÇA?

A la població de Barcelona, als professionals, als serveis
i a les entitats que promouen la salut a la ciutat. 
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QUINA INFORMACIÓ HI TROBAREU?

L’informe respon a les següents preguntes 
en base a les principals dades de què disposa 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 

• Com és l’entorn social i econòmic?
• Com és l’entorn físic?
• Quin ús fa la població dels serveis sanitaris?
• Quins hàbits de salut té la població?
• Quin estat de salut té la població?

Amb aquesta informació sabrem algunes característiques
dels ciutadans i ciutadanes que viuen a Barcelona, 
com ara les persones estrangeres que hi ha,
la gent gran que viu sola o els naixements 
que hi ha a la ciutat. Com és l’entorn físic: 
les condicions de l’habitatge i del barri, 
la seguretat alimentària, la qualitat de l’aire... 

També coneixerem quin ús fan dels serveis sanitaris: 
si consulten el metge/essa de capçalera, l’especialista 
o els serveis d’urgències. Quins hàbits de salut tenen 
i quin és el seu estat de salut: 
si hi ha molts casos de sobrepès, l’esperança de vida,
com és la salut dels treballadors i treballadores 
de la ciutat...

Totes aquestes dades condicionen la salut,
i analitzades en el seu conjunt ofereixen una visió global
de l’estat de salut de la població.
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EL NOMBRE D’HABITANTS 

L’any 2011, a Barcelona, hi vivien 1.620.292 persones. 

ELS NAIXEMENTS

A Barcelona, cada any hi ha prop de 15.000 naixements 
en dones en edat fèrtil, de 15 a 49 anys. 

Els casos de mortalitat infantil, de menors d’1 any, 
de mortalitat perinatal, de nadons de menys 
de 7 dies de vida, i les malalties derivades 
de l’embaràs i del part són poc freqüents. 

Els embarassos i els avortaments en les adolescents
es redueixen lleugerament.

LA GENT GRAN

Cada any augmenta el nombre de persones 
de més de 75 anys. L’augment de l’esperança de vida 
fa que hi hagi més persones grans que viuen soles,
sobretot dones de més de 85 anys.
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LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

Una de cada 4 persones residents a Barcelona 
és nascuda a l’estranger. La majoria procedeixen 
de països d’Amèrica Central i d’Amèrica del Sud 
i, en menor proporció, d’Àsia i de la Unió Europea. 

Per primera vegada en els últims 10 anys, 
l’any 2010 va arribar menys població estrangera 
a la ciutat. L’any 2011 el nombre de nouvinguts 
es va mantenir estable respecte a l’any anterior. 

EL TREBALL

El 2011 la taxa d’atur es va mantenir alta, 
igual que el 2010. Hi va haver més persones aturades
de llarga durada, és a dir, que fa més d’un any 
que estan a l’atur. I, al mateix temps, es va reduir 
el nombre de persones aturades 
que rebien prestacions o subsidis. 

La majoria dels contractes signats el 2011 
van ser temporals.

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Quasi 1 de cada 3 dones de Barcelona d’entre 18 i 70 anys
ha patit com a mínim una agressió masclista greu 
al llarg de la seva vida. 

Segons l’enquesta de victimització, 
es consideren agressions masclistes greus 
les violacions i els intents de violació, 
els acostaments sexuals amb violència o amenaces, 
les agressions físiques i les amenaces de mort 
i l’assetjament psicològic sever.
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LES PRÀCTIQUES PREVENTIVES 

La prevenció primària és la que evita l’aparició 
de la malaltia o els factors de risc. 
El control de la pressió arterial i del colesterol 
o vacunar-se de la grip són accions de prevenció primària. 

Segons l’enquesta de salut de Barcelona, 
el 2011 es van fer més controls periòdics 
de la pressió arterial les dones que els homes. 

En el cas del colesterol, les dones de més de 60 anys 
es van fer més revisions que els homes de la mateixa edat. 

En canvi, pel que fa a la vacuna de la grip, 
els homes es van vacunar més que les dones. 
Si ho comparem pel nivell social, 
els de classes socials baixes es vacunen més 
que els de classes més altes. 

Un altre tipus d’activitat preventiva és la que detecta 
la malaltia abans que doni símptomes i, per tant, 
es pot curar o millorar el pronòstic. 

La detecció precoç del càncer de mama o de cèrvix
en són un exemple: 

El nombre de dones de 50 a 69 anys 
que es fan mamografies com a màxim cada 2 anys 
és molt elevat. 

Més de la meitat se les fan a través 
del Programa de detecció precoç de càncer de mama.
Els districtes on hi ha més participació en el programa
són aquells en què la població és menys benestant 
i tenen menys doble cobertura sanitària 
(pública i privada), com Ciutat Vella i Sant Martí.

Més de la meitat de les dones de més de 15 anys 
es fa citologies vaginals periòdicament.
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LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

A Barcelona hi ha dos espais que promouen 
la participació ciutadana en temes de salut: 
els consells de salut dels districtes 
i els grups de treball de barri. 

Als consells de salut es reuneixen entitats, 
serveis de salut i l’Administració local 
per compartir informació i opinions 
i poder influir en les polítiques, programes i serveis 
que afecten la salut al districte.

Els grups de treball, creats dins el programa 
Salut als barris que es desenvolupa en 7 zones 
de la ciutat, promouen la participació de serveis,
entitats i veïns. 

A partir d’una anàlisi de l’entorn i de les necessitats 
en salut proposen intervencions 
i posen en marxa programes i projectes. 

LES ACCIONS EN SALUT PÚBLICA

El 2011 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va assumir 
la distribució regional de vacunes, 
fet que va permetre augmentar en un 15% 
les vacunes distribuïdes als centres de vacunació 
de la ciutat, respecte al 2010.

• Programa de detecció precoç de càncer de mama
Millora de la comunicació i adaptació 
a les noves tecnologies. 

• Nou sistema d’informació sobre la salut de la població
Automatització dels indicadors territorials de salut.
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QUIN ÚS FA LA POBLACIÓ 
DELS SERVEIS SANITARIS?

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Durant el 2011 la majoria de la població es va visitar 
als centres d’atenció primària (CAP). Els CAP són, 
per a la població, el punt de referència per accedir 
als serveis sanitaris. 

Cada persona va visitar el metge/essa de família 
una mitjana de 3,5 vegades l’any 
i els professionals d’infermeria, 1,5 vegades l’any.
Els menors van visitar el pediatre una mitjana 
de 3,7 vegades l’any. 

La meitat dels pacients hipertensos tenien un bon control 
de la tensió arterial. Aquesta dada està per sobre 
del valor recomanat.

Més de la meitat dels pacients amb diabetis 
estaven ben controlats. Aquesta dada ha millorat 
amb els anys i està per sobre del que es considera normal. 

Pel que fa a la vacuna contra la grip, 
va disminuir lleugerament el nombre de persones 
de més de 59 anys vacunades, en comparació amb el 2010.
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LES URGÈNCIES 

L’atenció de les urgències a la ciutat s’ha reestructurat. 
Això ha comportat una disminució d’urgències 
als hospitals i un augment en els centres d’urgències
d’atenció primària (CUAP). 

Les principals accions del Pla d’ordenació de les urgències 
2008-2012 de Barcelona han consistit a: 

• Ampliar els centres d’urgències d’atenció primària. 

• Adreçar les consultes especialitzades als centres 
que puguin oferir una atenció més eficaç. 

• Millorar l’atenció i rapidesa en casos d’infart, 
politrauma, ictus, intoxicacions, agitació psicomotora
i aturada cardiorespiratòria. 

L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA 

L’any 2011 l’activitat global dels hospitals va ser similar 
a la dels darrers anys.
L’activitat global fa referència a primeres visites,
urgències, hospitalització convencional 
i cirurgia major ambulatòria.

Els diagnòstics mèdics més comuns van ser les malalties 
de l’aparell circulatori, del sistema nerviós 
i dels òrgans dels sentits, seguides dels tumors 
i les malalties de l’aparell digestiu.
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L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

L’atenció sociosanitària és el conjunt de cures 
i de serveis adreçats a persones grans 
amb malalties cròniques, dependència 
o manca de suport familiar i social. 

La xarxa d’atenció sociosanitària ofereix serveis
adaptats a les necessitats dels pacients crònics 
i amb un enfocament més ampli de la malaltia, 
com a alternativa a l’hospitalització.

El nombre de persones ateses el 2011 va ser similar 
al de l’any anterior. Els serveis més utilitzats 
van ser la mitjana estada en convalescència, 
seguida de la llarga estada i de l’hospital de dia.

LA FARMÀCIA 

El 2011 hi va haver un lleuger increment 
en la prescripció de receptes mèdiques del CatSalut, 
respecte de l’any anterior. 
La recepta electrònica va ser més freqüent 
en la gent més gran de 65 anys. 
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COM ÉS L’ENTORN FÍSIC?

LES CONDICIONS DE L’HABITATGE I DEL BARRI

Per a les persones que viuen a Barcelona, 
els principals inconvenients dels seus habitatges 
són la manca d’espai i el soroll, 
segons l’enquesta de condicions de vida i hàbits 
de la població de Catalunya de l’any 2006.

A Barcelona, 1 de cada 5 habitatges amb dos o més pisos 
no té ascensor. 
Una gran part dels habitatges del nucli històric de la ciutat 
són força antics, d’abans de 1960. 
Les condicions dels habitatges varien molt 
segons el districte. 

També hi ha diferències socioeconòmiques 
entre els diferents barris. 
La renda familiar disponible per càpita, 
és a dir, els ingressos familiars, 
és fins a 6 vegades més elevada en uns barris 
que en d’altres. 
El preu de venda i de lloguer dels habitatges també varia 
d’un barri a un altre. 
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LA SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS 

L’any 2011 es van fer més de 7.000 inspeccions sanitàries 
a establiments alimentaris. En 500 casos, 
es van detectar deficiències greus que implicaven
algun risc per a la salut dels consumidors. 
En aquests casos, es van aplicar mesures de correcció
amb un seguiment.

LA QUALITAT DE L’AIRE

Al llarg del 2011 es va registrar una millora dels nivells 
de diòxid de nitrogen en les estacions situades 
a les zones verdes de la ciutat amb menor trànsit. 
En canvi, es va superar el valor límit anual 
en les estacions que mesuren el trànsit dins la ciutat. 

Per segon any consecutiu, a totes les estacions 
de la ciutat es va complir el valor límit anual 
per a les partícules en suspensió a l’aire.

Pel que fa a la resta de contaminants (10 en total), 
es va seguir la tendència dels darrers anys 
i es van complir els valors límit.

LA QUALITAT DE L’AIGUA

Del 2004 al 2011, l’ASPB va fer diferents controls 
de la qualitat de l’aigua de l’aixeta dels consumidors,
sobretot en edificis antics.

Les poques incidències detectades feien referència 
a una concentració de plom superior al límit permès,
falta de clor, presència de bacteris coliformes 
i una concentració de ferro també superior 
al límit permès. 
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QUINS HÀBITS DE SALUT 
TÉ LA POBLACIÓ?

L’ACTIVITAT FÍSICA

Segons dades de 2011, 4 de cada 10 persones 
feien una activitat sedentària la major part del dia. 

En dies feiners, la majoria de persones es va desplaçar
per la ciutat a peu o en transport públic. 

Durant el seu temps de lleure, 
4 de cada 10 adults van caminar 30 minuts al dia. 
Els homes van fer més activitat física que les dones. 

I els infants, quines activitats van fer en el seu temps
de lleure?

• 1 de cada 3 menors va participar quasi cada dia 
en activitats físiques i esportives 

• 4 de cada 10 van mirar la televisió més de 7 hores 
a la setmana

• 3 de cada 4 van dedicar almenys 2 hores a la setmana
a jocs de consola i d’ordinador

L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE

La meitat de la població adulta i els infants de 3 a 14 anys 
van consumir 3 o més racions de fruita i verdura al dia.

La meitat dels menors va consumir menjar no saludable 
(menjar ràpid, begudes amb sucre i productes salats)
entre 1 i 3 cops per setmana. 
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El Projecte de prevenció de l’obesitat infantil 
fet a Barcelona el 2011 en escolars de 8 a 10 anys 
va detectar que els nens i nenes que mengen sols, 
sopen davant la televisió i no dinen a l’escola 
tenen més problemes de pes. 

EL CONSUM DE TABAC

El nombre de persones que fumaven cada dia va disminuir 
entre el 2006 i el 2011. 
El 2011, 2 de cada 10 homes fumaven cada dia. 
En les dones, la xifra era una mica inferior. 
El percentatge de persones exposades al fum a la llar 
i al lloc de treball es va reduir entre 2006 i 2011.

EL CONSUM DE DROGUES

L’any 2011, prop de 5.000 persones van iniciar tractament 
per abús o dependència a les drogues. 
En la meitat dels casos, per causa de l’alcohol.
La majoria dels pacients eren homes. 

En el cas dels pacients ja en tractament 
als centres municipals, més de la meitat 
eren consumidors d’alcohol o d’opiacis.

El nombre de pacients en tractament per heroïna 
ha disminuït en els últims anys.
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QUIN ÉS L’ESTAT DE SALUT 
DE LA POBLACIÓ?

L’ESPERANÇA DE VIDA I LA MORTALITAT

En els darrers anys, l’esperança de vida de la població 
de Barcelona ha crescut. 
L’any 2010 l’esperança de vida al néixer era de 79,2 anys 
en els homes i de 85,9 anys en les dones.

Els casos de mort prematura, abans dels 70 anys, 
han disminuït en l’última dècada.

Les principals causes de mort prematura en els homes 
són el càncer de pulmó i la malaltia isquèmica del cor. 
En les dones és el càncer de mama, i destaca l’augment
del càncer de pulmó en els últims 10 anys. 

També cal destacar una davallada important 
de la mortalitat prematura per sida 
i per lesions d’accident de trànsit. 

LA PERCEPCIÓ DE LA SALUT

L’any 2011 un alt percentatge de la població va declarar 
tenir un estat de salut excel·lent, molt bo o bo. 
Aquestes dades són similars a les de 2006.

La gent que té més percepció de mala salut pertany 
a les classes socials menys avantatjades. 

Les dones consideraven tenir pitjor qualitat de vida 
que els homes. Les principals causes: 
el dolor o malestar i els problemes d’ansietat i depressió.
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L’OBESITAT I EL SOBREPÈS

Una persona té sobrepès quan té un excés de pes en funció 
de la seva talla, però no sempre és a causa 
d’un excés de greix.
En canvi, una persona obesa té un excés de greix al cos.

El 2011 hi havia més casos de sobrepès i obesitat 
entre les dones que entre els homes, 
especialment en dones grans.

En la població infantil, el percentatge d’obesitat 
va ser més alt en els nens que en les nenes. 
En canvi, el sobrepès va ser semblant en els dos sexes. 

LA SALUT MENTAL

L’any 2011, 1 de cada 10 persones de més de 15 anys 
estava en risc de patir trastorns mentals, 
com ara ansietat o depressió. 
En els homes, les dades són les mateixes de 2006 
i en les dones són lleugerament inferiors.

A Barcelona, es van atendre 37.000 persones 
als centres de salut mental d’adults 
i 7.600 als centres de salut mental infantil i juvenil.
Aquestes dades es mantenen estables des de 2006.

En els últims anys s’han iniciat el Programa d’atenció 
a persones amb trastorns mentals severs (TMS) 
i el Programa d’atenció a la població infantil i juvenil
amb trastorn mental greu (TMG). 
Això ha permès atendre més pacients 
amb patologies severes als centres de salut mental. 
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LA SALUT LABORAL

L’any 2011 hi va haver 31.161 lesions per accident de treball, 
de les quals 285 van ser greus i 20 mortals.

Els homes van patir més accidents laborals que les dones,
i amb lesions més greus. 

En les dones, la meitat de les lesions greus 
per accident de treball i l’única mortal es van produir 
a l’anada o a la tornada al lloc de treball. 

En els homes les lesions greus i mortals més freqüents 
van ser les traumàtiques durant la jornada laboral, 
seguides per les causades durant els desplaçaments 
d’anada o tornada entre el domicili i la feina. 

Les malalties relacionades amb el treball més freqüents 
van ser els trastorns ansiosos i depressius. 
Es van donar més casos entre les dones 
que entre els homes. 

Les ocupacions que van causar més malalties 
en els homes van ser les del grup elemental 
(peons, manipuladors d’aliments...), 
els serveis i el comerç. 
En les dones també van ser les ocupacions de serveis 
i comerç i les professionals de suport. 
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ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT 

L’any 2011 hi va haver prop de 8.000 accidents de trànsit 
amb víctimes, que van tenir com a conseqüència 
10.239 persones lesionades (més del doble d’homes 
que de dones) i 31 morts (24 homes i 7 dones).

Segons el mitjà de transport, hi va haver menys 
persones lesionades usuàries de ciclomotor, cotxe 
i motocicletes, que l’any anterior. 
En canvi, va augmentar el nombre 
de ciclistes lesionats/des.

El nombre de víctimes, lesionades i mortes, 
va disminuint des de l’any 2005. 

ALGUNES MALALTIES CRÒNIQUES

Les malalties de l’aparell circulatori (cardiopatia isquèmica 
i malaltia cerebrovascular –ictus–) van ser 
la primera causa de mortalitat entre la població 
de Barcelona el 2011 i, alhora, les van patir 
una alta proporció de persones. 

Les malalties de l’aparell circulatori van ser 
la primera causa d’hospitalització en els homes. 
En les dones van ocupar el tercer lloc després 
de les malalties dels sistema nerviós 
i dels òrgans dels sentits, i de les complicacions 
de l’embaràs, part i postpart. 

Un control òptim de la hipertensió arterial i de la diabetis 
ajuden a reduir els factors de risc cardiovascular.
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El control d’altres factors de risc, com l’obesitat 
o la hipertensió, redueix les complicacions
macrovasculars, com la cardiopatia isquèmica,
l’accident vascular cerebral i la malaltia vascular.

Les malalties cròniques de l’aparell respiratori
(asma, malalties pulmonars obstructives cròniques, 
al·lèrgies respiratòries, malalties pulmonars 
d’origen laboral o hipertensió pulmonar) 
van afectar un nombre elevat de la població 
i van ser la tercera causa de mort a Barcelona.

Es calcula que la malaltia pulmonar obstructiva crònica 
afecta 1 de cada 10 persones d’entre 40 i 70 anys. 
El consum de tabac n’és la principal causa.

La diabetis mellitus és una malaltia crònica 
que afecta cada vegada més persones. 
En els darrers anys han augmentat les morts 
per aquest tipus de diabetis. 
També és un factor de risc cardiovascular.

Uns hàbits i estils de vida saludables ajuden a prevenir
la diabetis mellitus de tipus 2, com per exemple: 
no fumar, menjar sa o fer activitat física.

El càncer de mama és el tumor més freqüent 
entre les dones.
A partir dels 50 anys, es recomana fer una mamografia 
cada 2 anys. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir 
la mortalitat entre un 20% i un 35% dels casos. 
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El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte
es va iniciar a Barcelona l’any 2009.
El 2011, hi va participar la meitat de la població convidada 
(38.000 persones de 50 a 69 anys).
La participació va ser més alta en dones que en homes, 
sobretot en dones de 60 a 64 anys.

El 2011, el càncer va ser la tercera causa d’hospitalització 
als centres públics de Barcelona.

Les malalties de l’aparell locomotor (mal d’esquena,
osteoporosi) són les malalties cròniques 
més freqüents en la població adulta 
i les que més afecten la qualitat de vida. 
Dificulten la mobilitat i la capacitat per a les tasques
quotidianes, i afavoreixen el sedentarisme. 
Els factors de risc d’aquestes malalties estan relacionats 
amb un estil de vida sedentari i poca activitat física 
als llocs de treball on, a més, predominen 
moviments repetitius.

L’artrosi afecta més de la meitat de les persones 
més grans de 60 anys i el mal d’esquena, 
la meitat de la població en algun moment de la vida.

LES MALALTIES TRANSMISSIBLES

Durant l’any 2011 es van detectar entre els residents 
a la ciutat 404 casos de tuberculosi: 244 homes 
i 160 dones. El nombre de casos va disminuir 
respecte a l’any anterior i també la forma 
més contagiosa de la malaltia. 
La malaltia és més freqüent en barris 
amb pitjors indicadors econòmics. 
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La infecció per VIH/sida continua sent un problema 
de salut pública. 
L’any 2011 es van detectar 332 nous casos 
d’infecció pel VIH en persones residents a Barcelona
(309 homes i 29 dones) entre els 17 i els 79 anys. 
Les relacions sexuals no protegides van ser la via 
de transmissió més freqüent. 

Malgrat la disponibilitat de la prova del VIH/sida, 
el retard en el diagnòstic és molt elevat 
(6 de cada 10 persones). Per aquesta raó 
és important millorar la promoció de la prova, 
ja que la major part de les transmissions i de les morts 
es produeixen en persones que es diagnostiquen 
amb retard.

A Barcelona, les infeccions de transmissió sexual (ITS)
com la sífilis infecciosa, la infecció gonocòccica 
i el limfogranuloma veneri afecten sobretot homes 
amb pràctiques homosexuals. 
La tendència a l’augment fa necessari millorar 
la prevenció, el diagnòstic i tractament precoç 
i l’estudi de les parelles sexuals. 
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CONCLUSIONS

• Important participació ciutadana 
en polítiques de salut. 

• Estabilitat en l’ús dels serveis sanitaris.

• Bon nivell en la seguretat dels aliments 
i la qualitat de l’aigua.

• Millora la qualitat de l’aire. 
Estancament dels nivells de diòxid de nitrogen.

• Augmenta l’activitat física en temps de lleure. 

• La meitat de la població consumeix 
racions adequades de fruites i/o verdures.

• Disminueix el consum habitual de tabac 
i l’exposició passiva al fum del tabac.

• L’esperança de vida es manté alta. 
En la darrera dècada disminueix la mortalitat prematura.

• Continua la millora del control de risc 
d’algunes malalties cròniques. 

• Estabilitat en els registres d’activitat de salut mental.

• Continua disminuint la incidència de la tuberculosi.

• Els casos de sida i VIH es mantenen estables
respecte a 2010.

• Augmenta la incidència de la sífilis i el limfogranuloma.

• Disminueixen les interrupcions voluntàries de l’embaràs. 

• Estabilitat de naixements en els darrers anys. 
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Més enllà de les conductes i els estils de vida,
i la tasca que fan els serveis de salut, 
l’entorn en què les persones viuen i treballen,
així com el context social, econòmic i polític, 
són els principals factors que incideixen sobre la salut.

Tant l’adopció d’hàbits saludables 
com la creació d’entorns que afavoreixin la salut 
promouran una “ciutat saludable”.
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