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La COVID-19 ha representat una crisi
que ha afectat tots els àmbits de la
societat

A Barcelona hi ha hagut 206.000

persones

residents infectades, de les quals 6.300 vivien
o treballaven en residències

L’excés de mortalitat ha estat al voltant de
5.600 defuncions
(Dades 18-11-21)

Entre febrer de 2020 i setembre de 2021 s’han produït 5 onades amb
característiques diferents
La primera onada va ser
la més greu i va
repercutir notablement a
les residències de
persones grans

Evolució diària del nombre de persones amb diagnòstic confirmat de
COVID-19. Barcelona. Febrer 2020 - Setembre 2021

Mostra sobretot les
persones més greus o les
sanitàries que eren a les
que es feien les proves

FONT: Web #COVIDaldiaBCN: https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Es va identificar una bretxa en la cobertura vacunal que afectava els barris
més desfavorits. Al grup de 60 a 69 anys la bretxa era de 30 punts (40% al 72%)
Cobertura de primera dosi de vacuna
segons ABS. Persones de 60-69 anys.
Maig de 2021

Les barreres digitals, lingüístiques i culturals van ser
factors determinants del retard en la cobertura:
o

o

o

Es van establir 26 punts de suport a la citació
en línia
Es va fer seguiment de les cobertures segons
nacionalitat
Es van implantar espais de vacunació sense
cita

El treball comunitari va ser clau per a abordar
la desigualtat de cobertura vacunal
FONT: Agència de Salut Pública de Barcelona.

La pandèmia ha suposat un infradiagnòstic de malalties cròniques

- 36%

Nous casos diagnosticats de malalties
cròniques en homes i dones segons
edat. Barcelona 2016-2020

NOUS CASOS DE
MALALTIES CRÒNIQUES

Els nous casos de malalties
cròniques diagnosticats a
2020 han disminuït a tots
els grup d’edat i en ambdós
sexes
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del SISAP per a Barcelona 2016-2020

Nota: Les dades del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP) són extretes de la història clínica electrònica d'atenció primària de l’ICS. L’ICS gestiona al voltant del 75% de totes les pràctiques
d'atenció primària en el Sistema sanitari públic català i cobreix uns 5,8 milions de població. És altament representatiu de la població de Catalunya.

La pandèmia ha suposat un infradiagnòstic de malalties cròniques
Percentatge de reducció dels nous diagnòstics a l’any 2020 respecte a 2019.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del SISAP per a Barcelona 2016-2020

La pandèmia ha suposat un infradiagnòstic de malalties cròniques

Nous casos de neoplàsies en
homes i dones segons edat.
Barcelona 2016-2020

- 22%

NOUS CASOS DE CÀNCER

A l’any 2020 es van diagnosticar
7.618 casos nous, 2.203 menys
que l’any 2019
Suposa una reducció del 22%
dels diagnòstics de neoplàsies
malignes respecte de l’any
anterior
FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del SISAP per a Barcelona 2016-2020

Nota: Les dades del Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP) són extretes de la història clínica electrònica d'atenció primària de l’ICS. L’ICS gestiona al voltant del 75% de totes les pràctiques
d'atenció primària en el Sistema sanitari públic català i cobreix uns 5,8 milions de població. És altament representatiu de la població de Catalunya.

La pandèmia ha incrementat la
mala salut mental en tots els grups
d’edat, sobretot entre les dones

La mala salut mental ha passat en els
homes de 16,5% a 23,3% i en les dones de
19,9% a 35,8%

Mala salut mental per edat, Barcelona 2016 i 2021
FONT: Enquesta de salut de Barcelona per 2016 i dades del primer trimestre de 2021

HOMES

DONES

Adolescents a risc de patir un problema de salut
mental (%) per nivell socioeconòmic del centre
(NSE). Barcelona 2016 i 2021
FONT: Enquesta FRESC. Edició 2016 i Enquesta FRESC, edició 2021 (dades provisionals)

La prevalença de noies i nois a risc de patir
un problema de salut mental augmenta en
ambdós sexes i a totes les edats

NOIS

NOIES

La pandèmia ha incrementat la mala salut mental

Evolució de la taxa de mortalitat per suïcidis, per grups
d’edat. Barcelona 2008-2020

•

En el període 2008-2020, s’han
produït 1.389 morts per suïcidi

entre les persones residents: 956
en homes i 433 en dones
•

El nombre de suïcidis ha augmentat

de 82 l’any 2019 a 109 a l’any 2020

L’evolució mostra un patró de certa estabilitat amb moltes oscil·lacions

12 idees principals per a entendre la
pandèmia a la ciutat

CONSULTA’L:

1. La primera onada de COVID-19 va ser la més greu i va
repercutir en la gent gran
2. Va produir un excés de mortalitat important
3. Destaquen tres àrees amb especial implicacions:
residències, laboral i escoles
4. Existeixen desigualtats sòcio-econòmiques en la COVID-19.
5. La importància de la vacunació i l’acció comunitària per
augmentar la cobertura i disminuir les desigualtats
https://www.aspb.cat/documents/
salutbarcelona2020/

12 idees principals per a entendre la
pandèmia a la ciutat
6. La comunicació durant la primera onada va ser crucial
7. La contaminació de l’aire, el soroll i la mobilitat han mostrat
reduccions significatives
8. El confinament no ha estat igual per a totes les persones
9. La COVID-19 va tenir un impacte en el mercat de treball
10. La pandèmia ha suposat un descens en el nombre de
diagnòstics de malalties cròniques
11. La pandèmia ha incrementat la mala salut mental,
sobretot en les dones
12. La mortalitat va augmentar l’any 2020

CONSULTA’L:

https://www.aspb.cat/documents/
salutbarcelona2020/
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