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Alguns reptes de la salut comunitària 

• Confusió sobre el significat i l’abast de 
la salut comunitària 

• Manca de marcs conceptuals 

• Manca d’avaluació de les intervencions 



Què és la salut comunitària 

• La salut comunitària és un projecte col·laboratiu, 
intersectorial i multidisciplinari que usa abordatges de salut 
pública, de desenvolupament comunitari i intervencions 
basades en l’evidència per implicar i treballar amb les 
comunitats de manera adequada als seus valors culturals per 
optimitzar la salut i la qualitat de vida de les persones 

 



Determinants i desigualtats socials en la salut 

• Per què és important parlar dels determinants socials de la salut i com 
podem millorar aquests factors ? 

– La salut s’inicia molt abans de la malaltia a les nostres llars, barris, escoles 
i llocs de treball? 

• Per què és important tenir en compte les desigualtats en la salut? 

– Totes les persones haurien de tenir els recursos necessaris (treball, 
habitatge, accés als serveis sanitaris...) que els permetin viure una vida 
llarga i saludable, independentment dels seus ingressos, del seu sexe, 
l'educació o l'origen ètnic. 



Manca de marcs conceptuals 
Models del determinants i de les desigualtats en salut a nivel urbà 

Font: Borrell C, Pons-Vigués M, Morrison J, Díez E. Factors and processes influencing health inequalities in  
urban areas. J Epidemiol Community Health. 2013;67(5):389-91 
 



Fases de Barcelona Salut als Barris 

Fase 1. Cerca d’aliances 

Cerca d’aliances a nivell polític i amb els agents que poden tenir una influència 

sobre la salut i els seus determinants i establiment d’un grup motor al territori. 

Fase 2. Coneixement de la situació 

Anàlisi quantitativa i qualitativa de les necessitats en la salut i els seus 

determinants així com dels actius en salut del territori 

Fase 3. Pla d’acció: Priorització, disseny i implantació de les intervencions 

Priorització participativa de les necessitats en salut, cerca bibliogràfica de les 

intervencions efectives i implantació de les intervencions 

Fase 4. Seguiment i avaluació 

Avaluació de procés i de resultats de totes les intervencions 

Fase 5. Manteniment 

Sostenibilitat de les actuacions i dinàmiques endegades amb els recursos propis 

del territori 





Exemple de priorització a Trinitat Nova (abril de 
2016, 75 persones) 

1. Abandonament estudis, fracàs escolar, poc interès i atenció per aprendre, dificultats per expressar-se (manca de 
constància, d’esforç, de valors, actituds i competències) (ADOLESCENTS I JOVES) 

50 

2. Manca d’equipaments, d’espais per a totes les edats (espais verds mal aprofitats, manca d’ombra, espais entre 
edificis i edificis sense llum), manca d’entitats i d’activitats (falta d’oportunitats culturals i lúdiques)  

49 

3. Manca d’estudis, de preparació i dificultats per trobar feina, manca de constància, d’esforç, de valors, actituds i 
competències (ADULTS) 

47 

4. Pensions baixes i han d’ajudar fills i néts tant econòmicament com tenint cura de l’educació 46 
5. Problemes econòmics (atur, pèrdua d’habitatge) 45 
6. Brutícia, incivisme i poca cura de l’entorn i del barri (caques de gos, mal ús de contenidors i papereres) 42 
7. Centres educatius poc valorats per la gent del barri (les famílies que poden envien els nens a escoles fora del barri i 
ve la població d’altres barris) 

42 

8. Serveis socials desbordats i dificultats en la distribució de recursos 39 
9. Hàbits infància poc saludables: malnutrició, sobrepès, sedentarisme, salut buco-dental (INFÀNCIA) 38 
10. Falta d’urgències 24h i afectació de les retallades per proves diagnòstiques de l’especialista 37 
11. Problemes de salut mental, estrès i ansietat, trastorns afectius, baixa autoestima relacionada amb atur, frustració, 
sentiment d’inutilitat (tornar a viure amb pares), manca de cura de la pròpia imatge (ADULTS) 

36 

12. Masclisme i violència de gènere (ADULTS I JOVES) 35 
13. Consum de substàncies: alcohol, tabac i cànnabis (ADOLESCENTS I JOVES) 35 
14.Problemes de conducta i violència (conflictivitat i baralles) (NOIS) 34 
15. Barreres arquitectòniques: voreres, carrers amb pendent, escales, etc. 34 
16. Absentisme escolar (INFÀNCIA) 33 
17. Consum de substàncies (alcohol, cocaïna, cànnabis i altres) (ADULTS) 33 
18. Problemes de convivència: al parc, en alguns edificis, manca de mediadors culturals, inseguretat al carrer (JOVES) 32 
19. Problemes de salut emocional, problemes afectius, baixa autoestima, trastorns alimentaris i de la imatge (NOIES) 32 
20. Falten alternatives comercials: menjar car i de poca qualitat, la gent s’ha de desplaçar a altres barris, el barri no té 
estructura comercial, els nous edificis no contemplen espai per comerços 

31 



Manca d’avaluació 

• Intervencions basades en les necessitats 

• Intervencions basades en l’evidencia 

• Avaluació de procés 

• Avaluació de resultats 

• Visibilitat 
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La població de Gràcia 

Percentatge de persones grans (75 anys 
i més) que viuen soles 

• Al districte de Gràcia viuen 120.907 persones, que 

suposen el 7,5% de la població de Barcelona. El 

54,2% són dones i el 45,8% són homes. 

 

 

• El 20,6% de la població de Gràcia ha nascut a 

l'estranger, sent la regió d'origen més freqüent 

Centre i Sud-Amèrica seguida dels països de la 

Unió Europea. 

 

 

• La distribució de la població per edat és similar a la 

de la resta de Barcelona, encara que el índex 

d'envelliment és lleugerament superior (Gràcia: 

172,0 Barcelona: 161,1). 

 

• La proporció de persones grans que viuen soles és 

superior a la de Barcelona, especialment en els 

barris de la Vila de Gràcia, el Camp d’en Grassot i 

Gràcia Nova. 

 

 



La població de Gràcia 

Nivell d’estudis per sexe. Districte de Gràcia i Barcelona, 2016 
Homes Dones 

 
• La població del districte de Gràcia té un major percentatge de persones amb estudis universitaris 

que a Barcelona. 

 

• El percentatge de dones amb estudis universitaris és superior que el d'homes, no obstant això, en 

dones també és superior el percentatge que tenen estudis primaris o inferiors. 



El context físic 

 Els nivells de contaminació de l’aire són similars als de la resta de la ciutat (NO2: 35-40 µg/m3 i PM10: 20-25 

µg/m3). 

El 23,6% de la població de Gràcia ha patit pobresa energètica a la seva llar. 

L’any 2016, el 46,5% de la població de Gràcia declara que al seu barri hi ha molt soroll. 

Persones que  declaren estar d’acord o molt 

d’acord amb l’afirmació “al meu barri hi ha molt 

soroll”. Barcelona 2016. 
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Persones que declaren patir pobresa energètica 

a la seva llar per districte. Barcelona 2016 

Font: ESB 2016 



El context socioeconòmic 

Atur: L’atur és inferior al de la total de Barcelona. 

6,4%* Districte de Gràcia; 7,5%* Barcelona 

*(Estimació del Consell Econòmic i Social de Barcerlona a partri de l’atur 

registrat/población. Any 2017) 

 

Pobresa material severa: 

El 6,2% de les persones en pateixen a la seva llar.  

   A Barcelona és un 9% (Font: ESB 2016). 

 

Renda familiar disponible: 

• Els barris de Gràcia, a excepció del Coll, es situen 

per sobre de la renda familiar disponible 

mitjana de Barcelona. 

 

Pobresa material severa per districte. Barcelona 2016 

Renda familiar disponible. Barcelona 2017 



Hàbits relacionats amb la salut 



Consum de tabac i alcohol 

Fumador/a habitual. 

Districte de Gràcia i Barcelona 2016 

 

El consum de tabac és major en dones que en homes. A Gràcia hi ha un major percentatge de dones 

fumadores que a Barcelona, mentre que en homes el percentatge és menor. 

El consum d’alcohol de risc en homes és inferior al de Barcelona. En dones, malgrat ser inferior que en 

homes, és superior que el de les dones de Barcelona. 

Font: ESB 2016 

Consum d’alcohol de risc. 

Districte de Gràcia i Barcelona 2016 

 



Alimentació i activitat física 

Al districte de Gràcia hi ha més dones que mengen 3 o més racions de fruita/verdura que homes. En 

ambdós sexes els percentatges són superiors als del total de la ciutat. 

El sedentarisme en temps lleure és més freqüent en dones que en homes, així i tot, és inferior al del 

total de la ciutat. 

Mengen diàriament 3 o més racions de fruita/verdura al 

dia. Districte de Gràcia i Barcelona 2016 

 

Sedentarisme en temps lleure (exclou caminar). Districte 

de Gràcia i Barcelona 2016 
 

Font: ESB 2016 



Els serveis sanitaris 



Els serveis sanitaris 

El 2016, un 47,6% dels homes i un 43,4% de les dones tenien doble cobertura sanitària (pública i 

privada). La doble cobertura disminueix respecte a l’any 2011. 

 

Font: ESB 2016 

Doble cobertura sanitària per sexe. Districte de 

Gràcia i Barcelona 2016 
Evolució de doble cobertura sanitària per sexe al 

districte de Gràcia 2001-2016 

Font: ESB 2001, 2006, 2011, 2016 



Els serveis sanitaris 

 

Persones que han visitat urgències almenys 

una vegada l’últim any per sexe. 2016 

Font: ESB 2016 

Consum d’algun medicament els darrers dos 

dies per sexe. 2016 

Tant el consum d'algun medicament els dos darrers dies com el fet d'haver visitat les urgències el 

darrer any són més elevats en dones que en homes. Els valors de tots dos indicadors estan per sota 

dels del total de Barcelona, a excepció de les visites a urgències en dones. 



Resultats en salut 



La salut autopercebuda  

El 2016, el 18,6% de dones i el 13,6% d'homes majors de 15 anys declararen una salut regular o dolenta. 

Els percentatges es situen per sota dels del total de Barcelona tant en homes com en dones. 

 
Percentatge de salut regular o dolenta autopercebuda per districte i sexe 2016 

Homes Dones 

Font: ESB 2016 



La salut mental 

Font: ESB 2016 

Malestar psicològic per sexe.  

Districte de Gràcia i Barcelona 2016 

 

Evolució del risc de malestar psicològic per sexe. Districte 
de Gràcia i Barcelona 2001-2016 

 

La prevalença de malestar psicològic és més del doble en dones que en homes. A Gràcia el 

percentatge en dones és similar al del total de Barcelona, en homes és molt inferior. 

En dones es produeix un augment respecte a l'any 2011, següent la tendència de la ciutat. En homes es 

manté estable. 



La salut reproductiva 

El 2016, la taxa d’embarassos en les dones adolescents de 15 a 19 anys és de 11,4 per 1.000 

dones, es manté inferior a la del total de Barcelona i disminueix respecte l’any 2015. 
[ Gràcia, 2015: 15,1 x 1000 dones 15-19 ]  

[ Barcelona, 2016: 18,7 x 1000 dones 15-19 ]  

El 2016, el 17,4% dels embarassos en les dones adolescents de Gràcia acaben en un naixement .  

Taxa d’embarassos en dones adolescents per districtes. Barcelona 2016 



Las malalties transmissibles 

Evolució de la incidència de tuberculosi. Districte de Gràcia i Barcelona. 2002-2016 

 

Incidència de 

VIH per sexe. 

Districte de 

Gràcia i 

Barcelona, 

2016 

Incidència de 

tuberculosis 

per sexe. 

Districte de 

Gràcia i 

Barcelona, 

2016 



La mortalitat 

La taxa de mortalitat el 2015 es inferior a la de Barcelona tant en homes com en dones. 

Taxa estandarditzada de mortalitat.  

Districte de Gràcia i Barcelona, 2015 

  



L’esperança de vida 

El 2015, l’esperança de vida en dones és inferior al districte de Gràcia que a Barcelona (85,8 

anys a Gràcia, 86,6 anys a Barcelona). En homes, l’esperança de vida és inferior però molt similar a 

la de Barcelona (80,7 anys a Gràcia i 80,8 anys a Barcelona). 

 

L’esperança de vida es manté estable en homes i disminueix en dones respecte al 2014 (86,5 anys). 

Homes Dones 

Esperança de vida per districte i sexe. Barcelona, 2015 
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