
AVALUACIÓ DE LES INTERVENCIONS  
DE REHABILITACIÓ  
DE FAÇANES EN EDIFICIS D’HABITATGE PÚBLIC 

X 

1 Tipus d’intervenció Pla o mesura de govern 

   

2 Descripció de la intervenció Entre el 1950 i el 1970 es van construir edificis residencials als barris de la 

Guineueta, Verdum, Trinitat Noval i la Pau per donar allotjament a la onada 

migratòria que va arribar a la ciutat, majoritàriament famílies treballadores de 

nivell socioeconòmic baix. Els edificis es van construir ràpidament seguint uns 

estàndards baixos de construcció. Des del 1980 i en diferents fases, es van 

subvencionar intervencions enfocades a la millora de l’eficiència energètica 

d’aquests edificis. La primera intervenció es va iniciar al 1988 i la última va 

ser l’any 2009. Els edificis intervinguts consisteixen en 310 blocs amb 

aproximadament 6600 habitatges 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Context físic: entorn construït – habitatge 

 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Classe social, gènere, edat 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny de casos creuats, amb grup intervenció i grup comparació 

   

7 Resultats (outcomes) Relació entre la mortalitat per totes les causes naturals i fred.  

Relació entre la mortalitat per neoplasmes, malalties circulatòries, malalties 

respiratòries i fred 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: registres 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Les intervencions van tindre un impacte en l’associació entre el fred extrem i 

la mortalitat. En el cas de les dones, la intervenció tindria un efecte protector 

reduint el risc relatiu (RR) de mort associat a fred extrem entre 0 i 2 dies 

després de la exposició. El efecte va ser més gran per la mortalitat 

relacionada amb el sistema circulatori. En els homes, la intervenció seria un 

factor de risc, augmentat el RR de mortalitat associada a fred extrem entre 

15 i 17 dies després de la exposició. En dones, una proporció important de 

morts associades amb el fred entre 0 i 2 dies després de la exposició a fred 

ambiental extrem es podrien prevenir amb la intervenció. En canvi, en els 

homes, una proporció important de morts relacionades amb el fred extrem 

entre 15 i 17 dies després de la exposició podrien atribuir-se a la intervenció 
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11 Documents relacionats Article científic 
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12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona, ISGlobal, UPF, CIBERESP i IIB-Sant 

Pau 

 


