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Presentació de l’Informe de Salut 2011 

 

BARCELONA MILLORA ELS RESULTATS EN SALUT 

 
» Barcelona redueix els fumadors habituals. 7 de cada 10 barcelonins es declara no 

fumador. Es redueix l’exposició a fum del tabac entre els barcelonins, tant a la feina com a 

la llar. 

 

» Millora de la qualitat de l’aire amb nivells per sota del límit en 11 contaminants i en 

partícules PM10. Pel que fa a NO2, es compleix el màxim en algunes estacions, però no en 

totes. 
 

» Els nivells de trihalometans de l’aigua es consoliden per sota dels límits establerts 

 

» Control alimentari en establiments: s’han fet 7.357 inspeccions, la majoria correctes. Tan 

sols 535 no conformitats en total. 

 

» Lleuger increment de l’esperança de vida (79,2 anys en homes i 85,9 anys en dones) i 

reducció de la mortalitat prematura els darrers anys. 

 

» Tuberculosi: Barcelona es manté en les taxes més baixes dels darrers anys:  24,9 casos 

per 100.000 hab. 

 

» Infeccions de transmissió sexual: Augment en sífilis i manteniment en gonocòccia en 

homes, com passa a Europa, especialment entre homes que fan sexe amb homes. 

 

» Baixen els embarassos en tots els grups d’edat, els naixements i també els avortaments. 

 

» Es registra un 67,1% de cobertura en l’atenció primària pública, similar als darrers anys. 

Es fan 3,47 visites al metge de família per persona/any i 3,72 visites per pediatra. 

 

» Es consolida l’atenció en salut mental: 37.092 persones adultes ateses, i 7.657 menors i 

joves.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 
 

Barcelona presenta les dades de l’Informe de Salut corresponents a l’any 2011, amb una nova mirada 

sobre la salut de la ciutat que té en compte els entorns, el context econòmic i social, la participació de la 

ciutadania, així com els estils de vida i l’estat de salut. Aquest any, l’Informe incorpora, a més, les 

primeres dades que es deriven de l’Enquesta de Salut de Barcelona, que es porta a terme cada 4 anys 

amb milers d’entrevistes, i que es farà pública íntegrament els propers mesos. 

 

La nova metodologia de l’Informe de Salut, aplicada per primer cop el 2011, permet reflectir els canvis en 

el perfil de salut de la població i incorporar nous fenòmens emergents, amb la introducció de nous 

apartats específics, com l’alimentació saludable, la obesitat, la salut mental i els trastorns crònics. 

 

També cobra importància en la recerca els factors de context i entorn físic en la salut, com les condicions 

de l’habitatge dels ciutadans, l’entorn de barri, els equipaments i les zones verdes a la seva disposició. 

De la mateixa manera, s’ha fet un anàlisi profund de la salut del gruix de la població i no només dels 

grups de major risc. Així, aquest informe presenta un estudi sobre les malalties cròniques o prevalents 

que afecten els barcelonins i barcelonines. 

 

L’informe s’ha elaborat entenent la salut com un factor transversal que ha d’abordar-se de forma 

intersectorial, perquè serveixi d’eina de gestió per a totes les polítiques  municipals. 

 

Entre els elements destacats de l’Informe hi ha la bona evolució de la mortalitat prematura, sobretot en 

càncer de pulmó i de mama, el control de les malalties cròniques, i l’esforç en garantir la seguretat i 

higiene dels aliments. En l’apartat de reptes immediats destaca el contagi d’infeccions de transmissió 

sexual i la millora d’hàbits saludables. 

 

El coneixement en salut pública, que ha facilitat intervencions efectives en prevenció i promoció de la 

salut, ha estat un factor clau, però també la tasca dels professionals a l’atenció primària, amb un bon 

control dels factors de risc de les principals malalties. Tot plegat, en el context d’una xarxa de serveis 

sanitaris cada cop més integrada, compartint coneixement i avenços tecnològics. I, des de la ciutat, un 

protagonisme important de les entitats, que afavoreixen la qualitat de vida de la ciutadania amb la seva 

capacitat d’acció. 

 

 

Cau el tabaquisme  

 

Coincidint amb la presentació de l’Informe de Salut de Barcelona corresponent a 2011, l’Agència de Salut 

Pública de la ciutat ha detallat que en l’actualitat 7 de cada 10 barcelonins es declaren no fumadors. 

L’evolució d’aquesta xifra ha suposat una caiguda persistent del nombre de persones fumadores, que es 

calcula en un 23% si es comparen les xifres de 2011 amb les que es van registrar el 2006. 

 

Les dades extretes de l’Enquesta de Salut de Barcelona duta a terme fa uns mesos mostren que ara un 

22,2% dels homes i el 15,1% de les dones es declaren fumadors habituals, mentre que el 2006 hi havia 

un 27,8% d’homes fumadors diaris i un 20,3% de dones. Si ens remuntem a les dades de 2001, en una 

edició anterior de l’Enquesta, es va detectar un 35% d’homes fumadors i un 24,8% de dones en la 

mateixa situació.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Delegada de Salut de Barcelona, Cristina Iniesta, destaca “la tendència positiva que ja hem consolidat 

a la ciutat”, i ho atribueix a un conjunt de factors com són “el canvi legislatiu, l’ampli consens social i les 

intervencions de salut pública i de l’atenció primària per ajudar a deixar de fumar”. 

 

 

 2011 2006 2001 

Homes fumadors 

  

22,2% 27,8% 35% 

Dones fumadores  15,1% 20,3% 24,8% 

 

 

Una prova de la consistència i l’èxit de les mesures per reduir el tabaquisme és que la xifra de no 

fumadors no para de créixer a Barcelona, situant-se actualment a la ratlla del 70% del total de la 

població, i que cada cop és menys el nombre de persones que expliquen que a la feina o a casa estan 

exposades al fum ambiental del tabac. 

 

L’esperança de vida i mortalitat 

 

A Barcelona, l’esperança de vida es situa en 79,2 anys en homes i 85,9 en dones, amb una reducció 

important de la mortalitat prematura registrada en el període 2000-2010, especialment en malaltia 

isquèmica del cor, sida, lesions per accident i càncer de pulmó en els homes. En dones, la mortalitat 

prematura és molt més baixa, però s’ha comprovat que cau en malaltia cerebrovascular i en els 

principals càncers, especialment el càncer de mama. Els experts consideren que “part d’aquesta 

reducció es podria atribuir als més de 20 anys que porta desplegat a Barcelona el Programa de detecció 

precoç de càncer de mama per a dones d’entre 50 i 69 anys”. 

 

Un 84,1% dels barcelonins camina almenys 10 minuts al dia. I pel que fa a mobilitat, el mitjà de transport 

més freqüent en dia feiner és el desplaçament a peu i en transport públic. 

 

Dels hàbits d’alimentació saludable convé destacar que entre els adults el 45,5% dels homes i el 56,8% 

de les dones consumeixen 3 ó més peces de fruita i/o verdura al dia. Pel que fa a infants: el 41,1% dels 

nois i els 51,9% de les noies consumeixen 3 ó més peces  de fruita i/o verdura al dia. 

 

En quant a salut reproductiva, Barcelona ha registrat la disminució de la taxa d’avortament i 

d’embarassos en tots els grups d’edat entre els 15 i 49 anys. Els naixements han estat 14.754. 

 

Malalties que cal vigilar 

 

La malaltia infecciosa és objecte de vigilància des dels serveis de Salut Pública. Pel que fa a la 

tuberculosi, Barcelona compta amb un model propi d’abordar aquesta malaltia, i els efectes d’aquesta 

política queden palesos en l’evolució del nombre de casos, que ha passat de situar-se l’any 2000 en 37,1 

casos per 100.000 habitants, als actuals 24,9 casos per 100.000 habitants, acumulant una mitjana de 

reducció anual del 3% sostingut. 

 

Al 2011, es van detectar a la ciutat 404 casos de tuberculosi, 244 homes i 160 dones. La incidència ha 

disminuït un 6% respecte de l’any anterior, assolint una taxa d’entre les més baixes dels darrers 

decennis: 24,9 casos per cada 100.000 habitants. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El VIH a Barcelona mostra una lleugera davallada respecte l’any anterior , amb 400 nous casos. En 

canvi, infeccions de transmissió sexual com el limfogranuloma veneri o la sífilis experimenten un 

augment, especialment en el grup d’homes.  

 

Davant d’aquestes dades, els experts de l’Agència de Salut Pública de Barcelona expliquen que “cal 

aconseguir una major detecció del VIH, estenent la prova al màxim, i consolidar el sexe segur com 

l’única via per a garantir la salut completa per a tothom”. Des de l’Agència creuen molt important que “si 

es sospita la infecció es consulti immediatament als serveis de salut”, i que l’interessat “ofereixi àmplia 

informació sobre les seves parelles sexuals que també podrien patir la infecció, per atendre-les 

oportunament”. 

 

Malalties cròniques 

 

Les malalties de l’aparell circulatori són les principals causants de mortalitat i morbiditat en el nostre 
entorn. Es constata que més de la meitat dels pacients de centres de salut controlen bé la hipertensió 
arterial (52,75). Fins a un 71,6% dels atesos a centres de salut fan un bon control del colesterol en sang.  

 

La diabetis mellitus és una malaltia crònica del metabolisme que pot ocasionar descompensacions 

hiperglucèmiques i a llarg termini afavoreix les complicacions. Hi ha evidència sobre l’eficàcia de la 

prevenció, del bon control de la diabetis i dels factors de risc per millorar-ne el pronòstic. El 64,4% dels 

pacients diabètics dels Equips d’Atenció Primària de Barcelona mostren un bon control metabòlic. 

 
La patologia neoplàsica (càncer) és la tercera causa global d’hospitalització a Barcelona. Cal destacar el 

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, que es porta a terme a diferents ABS de 

Barcelona Esquerra i Litoral Mar. Aquest programa s’uneix als programes de detecció precoç de càncer 

de mama i de coll d’úter, implantats a la ciutat des de fa dècades. 

 

La salut mental 

 

L’any 2011 es consolida l’atenció en salut mental: s’ha atès 37.092 persones als centres de salut mental 

d’adults i 7,657 als centres de salut mental infantil i juvenil.  

 

Així mateix, l’atenció primària ha derivat a la Unitat de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona 366 trastorns de salut mental relacionats amb el treball, en especial de tipus ansiós-depressiu. 

 

 


