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Grup de Salut de Gràcia 

 

         A. Veïnal Vila de Gràcia 

    Persones que venim de Assemblea 15-M 



Fuente: Modificado de Dahlgren i Whitehead. 

La salut comunitària és l’expressió col·lectiva de la salut d’una comunitat definida, determinada per la 
interacció entre les característiques de les persones, les famílies, el medi social, cultural i ambiental, així  
com pels serveis de salut i la gran influència de factors socials, polítics i globals 
  
La intervenció en salut comunitària és l’acció en el nivell local per aconseguir millorar la salut d’aquesta 
comunitat 



• El 80% dels determinants de la salut  no són 
els serveis sanitaris, que expliquen  només el 
20% de la salut de la comunitat 

 

• Si els principals determinants de la salut són 
socials, socials han  de ser també les 
solucions 

Michael Marmot 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



La mercantilització de la salut és un fenomen 
global, que afecta als països capitalistes i sobre 
tot als més desenvolupats 
 
Comporta aspectes claus com:  
1. La concepció de la salut com un bé de 

consum i un camp de negoci 
 

2. La privatització i destrucció dels sistemes 
sanitaris públics 
 

3. La medicalització de la vida 
 

4. L’expropiació de les capacitats de reflexió 
i d’autocura personals i comunitàries 
 

5. L’enfocament a la malaltia (i no a la salut) 
que s’entén com un fet biològic. Valora 
molt allò biològic i menysprea els 
determinants socials com factors 
fonamentals de la salut/malaltia  
 



Ja dintre del sistema sanitari  (20%) 
hem de considerar que: 

• Els sistemes sanitaris basats en una AP 
forta obtenen millors resultats en salut, 
provoquen menys danys, són més 
equitatius i a un menor cost 

• El nivell que menys medicalitza és 
l’atenció primària. Molt menys que 
l’atenció especialitzada i l’hospitalària  

• Els sistemes de salut basats en 
especialistes i hospitals són nocius per la 
salut i molt més cars (no assumibles?) 

• Per tot això l’atenció primària no agrada 
al mercat, perquè és la que menys negoci 
origina i el pal de paller dels SS públics 

 



El Sistema sanitari que volem ha de ser: 

 100% públic 

 Universal per a totes les persones 

 No mercantilitzat 

 Primarista (no hospitalocèntric) 

 Amb consciència del paper dels 
condicionants socials i abordatge dels 
mateixos 

 No medicalitzador de les vides. Basat més 
en la salut que en la malaltia 

Tres eixos de treball: 
 Contra l'exclusió sanitària. Provocada pel 
RD 16/2012. Acompanyament  

 Sistemes sanitaris al barri: públics, 
primaristes, de qualitat i amb enfoc 
comunitari 

 Per la desmedicalització de les nostres 
vides i la recuperació dels sabers personals, 
familiars i socials 



  El 40% dels pacients majors de 65 
anys  estan polimedicats (2017) 

 El 50% de les persones majors de 
65 anys polimedicats pateixen 
efectes secundaris: intoxicació, 

caigudes (fractures), somnolència, 
trastorns cognitius, insuficiència 

renal, etc... (2017) 

  El 23% de la població està prenent 
psicofàrmacs (2014) 

  El 60% de les dones i el 37% dels 
homes  majors de 65 anys prenen 

psicofàrmacs (2015) 





Any 2016 



Medicalització de la dona. Any 2016 



Any 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=8qKUHpRl
A4w 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8qKUHpRlA4w
https://www.youtube.com/watch?v=8qKUHpRlA4w


• L'osteoporosi no és una malaltia 

• “La malaltia” són les fractures 

• Les fractures es produeixen per debilitat 
muscular, caigudes, consum de fàrmacs 
sobre tot d’hipnòtics. La osteoporosis és 
un risc molt petit de fractures 

• Abordatge no farmacològic de les 
fractures: taichi, desmedicalitzar a la 
gent gran, no prendre pastilles per 
dormir..... 

Any 2017 

http://www.nogracias.eu/wp-content/uploads/2015/07/osteoporosis-huesos-madera.jpg


Any 2018 



Intervenció per la desmedicalització 
al pla comunitari Vallcarca 



La vida és incerta, menja't les postres primer 
Atribuïda a l’escriptora nord-americana Ernestine Ulmer (1902-1989) 

 

Siempre he tratado de poner esa grieta capaz de golpear las certezas 
Diario Fo (1926 –  2016) 

 
 


