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1.  Presentació 

  

 

 l     m                                    l m       l’           l      l   - i els 

factors que la determinen-  de la població del barri de Sant Martí de Provençals i de 

La Verneda i la Pau. 

Aquest document ha estat elaborat pel Grup de Salut Comunitària del CAP Sant 

Martí de Provençals, amb la col·laboració de l´equip directiu, altres professionals del 

CAP, la Tècnica de Salut i  l T         F  m       l         ’           m     

Litoral-Esquerra.  

Des del nostre centre s´han dut a terme accions aïllades de caire comunitari  en els 

darrers anys sense un pla estructurat. En aquest moment ens hem plantejat fer un 

diagnòstic actualitzat de la situació viscuda al barri per tal de configurar un pla 

d´accions amb un fil conductor basat en la demanda de la pròpia comunitat.  

 

2. Introducció 

 

 ’     b           l   ( B ) é  l                   l  l m    l              l’        

   m          l  ,                 x l’  x      b        l      m            

En el cas del barri de Sa   M              ç l      ’            l  V       i la Pau li 

corresponen les ABS 10H i ABS 10J. 

L'ABS 10H comprèn l'àmbit territorial delimitat pels carrers següents:  Ronda de 

Sant Martí, Rambla Prim, Rambla Guipúscoa  i Carrer Espronceda.  

L'ABS 10J comprèn l'àmbit territorial delimitat pels carrers següents:  Rambla 

Guipúscoa, Rambla Prim, Gran Via de les  Corts Catalanes, carrer Espronceda 

(Figura 1). 
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Figura 1  : Mapa ABS 10H i ABS 10J 

  

Font: Google Maps 

 

 

L’ b           l    l     m           t contribuir a millorar la salut dels barris i 

reduir les desigualtats en la salut entre els que estan en situació més desafavorida i 

la resta de la ciutat. 

 

      l  007   B    l              l    l’                l     m         

anomenada Barcelona Salut als Barris (BSaB) adreçada als barris més desafavorits. 

 

 ’ l    b    ,   l                                        l     m          m  l      

      l          ’           m          l   (    )       l      l           l 

COMSalut, inclòs com una de les prioritats del Pla de salut 2016-2020 i que té com 

  f   l     l’ m  l     l    l     m               l           ’           m       

 

De fet, la majoria dels EAPs seleccionats en la primera fase COMSalut formen part 

dels grups motors prioritzats per BSaB (Barceloneta, Carmel, Chafarines i 

Roquetes). 

La situació actual de la salut comunitària a Barcelona es descriu a la Taula 1. 
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Taula 1. Barris en els que l’ajuntament impulsa BSaB i fases de desenvolupament 

durant el període 2016-2019. 

  

1 Barri amb Pla de desenvolupament comunitari 
2 Barri inclòs al Pla de Barris 

3 Equip d’Atenció Primària inclòs a COMSalut 

 

 ’  y  0  , l’             l   Pública de Barcelona (ASPB) va incloure la Verneda i 

la Pau al Pla de Barris,  però Sant Martí de Provençals no era, ni és, un barri 

prioritzat. Tenint en compte que donem cobertura als dos barris, tenim part de la 

nostra població sense diagnòstic de salut. 

Per tant, ens vam proposar completar i actualitzar la informació de la nostra zona 

d´acció ja que no estava previst que un futur a curt termini liderés aquest procés 

l’   B  ni que el nostre equip entrés a formar part del programa COMSalut. 
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2.1 Els barris de Sant Martí de Provençals i La Verneda 

Tant el barri de Sant Martí de Provençals, com el de La Verneda i la Pau pertanyen 

al  districte de Sant Martí . 

L'actual districte de Sant Martí va ser creat l'any 1984. És un districte de Barcelona, 

situat a l'est de la ciutat que limita amb el municipi de Sant Adrià de Besòs, els 

districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Horta-Guinardó, Sant Andreu i el mar 

Mediterrani. Aquest districte  concentra la major part de les platges de Barcelona en 

els seus 2.675 metres de litoral, amb 1.052,4 hectàrees i 232.629 habitants (2014), 

és el quart districte de la ciutat en extensió i el segon en població.  

Actualment el districte de Sant Martí  compta amb 10 barris : El Camp de l´Arpa,  El 

Clot, El Parc i la Llacuna del Poblenou, La Vil.la Olímpica, El Poblenou, Diagonal 

Mar i Front Marítim,  El Besòs i Maresme, Provençals del Poblenou, Sant Martí de 

Provençals, La Verneda i La Pau (Figura 2). 

  Figura 2   : Mapa del districte de Sant Martí. 

  

Font: Ajuntament de Barcelona 
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Originàriament però, Sant Martí de Provençals  era un poble petit i un hàbitat dispers 

que  ’          l ll         l            B    l   ,        l   m   ll   f      l   

voreres del riu Besòs i des del mar fins a la muntanya del Carmel.  El seu nom feia 

referència  al vell temple dedicat a Sant Martí de Tours, reconstruït més d'una 

vegada al llarg dels anys, i origen de l'actual església de Sant Martí Vell. 

 

Integrava cinc nuclis de població aïllats entre si: el de Sant Martí —nucli originari del 

municipi— i els del Clot, la Sagrera, el Poblenou i el barri de la Muntanya, els 

actuals Guinardó i Camp de l'Arpa; situat als afores de la muralla de Barcelona.  

  

No va ser fins el segle XVII que, arrel d´un procés  ’         l       , el municipi es 

va convertir en un dels territoris de més concentració d´activitat industrial de l´estat 

espanyol. Al segle XVIII, el municipi martinenc va adquirir plena consciència de la 

seva personalitat diferenciada i es va consolidar com a poble. Amb la caiguda de 

Barcelona el 1714 i la implantació del Decret de Nova Planta el 1716, el nucli 

originat al voltant de la parròquia de Sant Martí, va passar a ser un municipi 

independent del Pla de Barcelona.  

  

L'any 1897 (decret de 20 d'abril), Sant Martí de Provençals  va perdre la seva 

autonomia administrativa com a municipi en ser annexionat a Barcelona. 

 

http://www.elblogdelapizarra.org/wp-content/uploads/Iglesia-de-Sant-Mart%C3%83%C2%AD.jpg
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El fort creixement demogràfic de la ciutat de Barcelona durant el segle XIX va 

permetre incorporar l'agricultura del territori dins dels circuits comercials, a partir de 

la introducció de noves tècniques agrícoles i cultius, i la dessecació dels terrenys 

pantanosos de la franja marítima. Molta població immigrant va arribar a Sant Martí 

atreta per l'oferta laboral que generava l'agricultura i la manufactura tèxtil, que va 

convertir  el territori de Sant Martí en el segon nucli industrial de Catalunya.  

 

Fins aleshores, havia estat un ampli territori gairebé deshabitat, sent una àrea rural 

on només hi havia camps de conreu, un bosc de verns ubicat a la riba del riu Besós, 

unes quantes masies (Can Planas, Ca l'Arnó, Can Riera, Can Cadena) i l'església. 

Així, el barri, com tants d'altres del districte i de tot Barcelona, es va originar com a 

resposta a les onades immigratòries. 

A la dècada de 1950 la necessitat de vivendes per a acollir  persones provinents  de 

B    l          l       m  ,    mé          l               l  y       l’           y l 

era premiant. Calia la construcció de nous habitatges per als obrers prop de les 

fàbriques. Així, al 1953, es va construir el polígon de la Via Trajana i al 1958,  a 

banda i banda del carrer de Guipúscoa, foren promoguts per la Caixa de Pensions i 

l'Obra Sindical del Hogar els    m               ’  b          '           '    l  

parcial del sector, al mateix any, va accelerar la urbanització dels carrers i va 

possibilitar la culminació edificatòria, amb la multiplicació de grans blocs 

d'habitatges. Així va resultar un barri amb una alta densitat de població i una manca 

total d'equipaments i serveis. 
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Gràcies a la perseverança de la reivindicació veïnal i a la democratització dels 

poders públics, el barri ha cobert aquells greus dèficits. En són mostra ben palpable 

l'arribada del metro i la urbanització de la Rambla de Guipúscoa, entre altres 

importants millores al barri. 

L'encreuament de les renovades Rambles de Prim i de Guipúscoa, i la veïna estació 

de metro, conformen un punt de centralitat i de dinamisme comercial i cívic, que 

exemplifica perfectament la gran millora de qualitat urbana que ha experimentat el 

barri en els darrers anys. 

        00 ,  l’     l b             M              ç l        l m    x   m    l’      

municipi. Aquest està delimitat per la  Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer 

Espronceda, les vies del tren de Girona, i el carrer Cantàbria, que el separa de La 

Verneda i la Pau, barri amb el que forma un contigu social. 

 

 

 

El nom del barri, la Verneda, fa referència a uns dels arbres que creixen al marge 

dels rius, els verns.  El barri està molt relacionat amb el veí Sant Martí de 

Provençals, amb el qual forma un continu urbà i social.  
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3. Objectiu de l’informe 

  

Analitzar la salut dels barri de Sant Martí de Provençals i el de La Verneda i la Pau 

per tal de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora en termes de 

salut, i per tant en qualitat de vida, de la població assignada. 

 

 

4. Metodologia 

 

 ’    l       l          ’           m          f     l                  l   ,  l       

determinants en base a registres poblacionals (tècniques quantitatives) i a la 

percepció que tenen les persones que viuen i/o treballen al barri (tècniques 

qualitatives).  

 

  

   4.1 Els indicadors de salut i els seus determinants 

 

 ’ x m      l m         ll  l                  l  ,  l            m         l  

  f  m      x         b   l’ú    l                     

                ’  n extret a partir dels últims registres poblacionals i 

epidemiològics disponibles    l´ j    m       B    l   ,    l’             l   

Pública de Barcelona (ASPB), de l´Institut Català de la Salut i de la informació 

proveïda pel tècnic de salut i de farmàcia de referència. 

 

 

Aquests indicadors, en ocasions, fan referència a la distribució per ABS, 10H o 10J, i 

en altres a nivell de barri Sant Martí de Provençals o La Verneda i la Pau,  depenent 

de les dades trobades. 

    l           ,  l               mé   ’     resentat a nivell de districte o 

Barcelona ciutat. 
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Els resultats es presenten en forma de taules o figures amb una petita descripció 

narrativa. 

 ’              l   f      ’  f  m        l          l’  y  ´ l b         l             

calculats.  

         m       f      ’  f  m          x      cert decalatge de temps respecte 

l’  y        ;              l    f  m               ll     lm            l    f  m     

no està disponible fins passat cert període de temps. 

 

  l     l   ,              l   f      ’  f  m        l         

 

 

Taula 2. Fonts d’informació dels indicadors analitzats.  

 
 
Indicadors  

 
Font d’informació  

     
Any 

 

Determinants de Salut  

 
 
 

 

 

Característiques socio- 

demogràfiques  

 

 
      M       l  ’  b          B    l    
 

2014 

Condicions de vida i de 
treball 

Enquesta de salut de Barcelona 
 
Enquesta de victimització de Barcelona 

2011 
 
2017 

Factors del medi ambient  

 

Mapes estratègics de soroll, Departament 
de Medi Ambient  
 

Departament d'Estadística. Ajuntament de 
Barcelona.  

 

2012 
 
 
 
2014 

Conductes relacionades 
amb la salut 

Sistema d' informació de drogues de 
Barcelona 
 
Enquesta de salut de Barcelona 
 
          ’             l           ’        
Primària 

2015 
 
 
2011 
 
2015 
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La salut  

Mortalitat  

Salut reproductiva  

 

Lesions de trànsit  

 

Malalties de declaració 

obligatòria  

 

Salut percebuda  

Trastorns crònics  

Salut mental  

 

 
 
Registre de mortalitat 
 
                l        ’              
  l            l’ mb     
 
 
Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de 
Trànsit  a Barcelona  
 
 
Registre de malalties de declaració 
obligatòria 
 
 
Enquesta de salut de Barcelona 
 
Enquesta de salut de Barcelona 
 
Enquesta de salut de Barcelona 

 
 
2009-2013 
 
2012-2014 
 
 
 
2015 
 
 
 
2010-2015 
 
 
 
2011 
 
2011 
 
2011 

Us de serveis sanitaris i 

pràctiques preventives  

Utilització dels serveis 

 

 

Pràctiques preventives 

 

 
 
 
           ’            l           ’        
primària 
Enquesta de salut de Barcelona 
 
 
 
           ’            l           ’        
primària 

 
 
 
2015 
 
2011 
 
 
 
2016 

 

   

 

 

 



 16 

 .    es percepcions dels ve ns i ve nes del barri sobre la salut i els seus     

determinants 

La percepció dels veïns i veïnes del barri, i de la gent que hi treballa s'ha obtingut 

utilitzant metodologia qualitativa, fent servir entrevistes a informadors clau, 

                   l b                 m   l  mb               l’      

 l      x m      l’ x                       l              l     l           

(   f       l       b ll     ,                ’                                 ) é     

element bàsic per a la identificació i priorització de problemes de salut, així com per 

a triar i implementar les  estratègies adequades que donin resposta a les necessitats 

detectades.   

 ’              l                     l b                 l’                  y da i 

 m          l’              l    úbl       B    l   ,         l           m     

dels diagnòstics del pr    m    l    l  b           l’ nnex 1 es pot veure l´entrevista 

utilitzada. 

5. Els indicadors de salut i els seus determinants 

5.1 Els Determinants de Salut 

 .1.1 Caracter stiques demo ràfiques 

-                           

Actualment, l'ABS 10H atén a un total de 20.302 habitants, que representa un 8,6% 

de la població del districte de  Sant Martí i un 1,25% del total habitants de Barcelona 

(Taula 3). L'ABS 10J atén a un total de 22.396 habitants, que representa un 9,5% de 

la població del districte de Sant Martí i el 1,4% del total d'habitants de Barcelona 

(Taula 4). 

Pel que fa  a la distribució segons sexe, tant el barri de Sant Martí com del barri de 

la Verneda i la Pau, es caracteritzen per una major proporció de dones ( 53%) que 

d'homes (47%), distribució que es manté tant al districte com a la resta de 

Barcelona. Aquesta diferència es va accentuant a favor de les dones a mesura que 

arribem a franges d'edat més elevades (Taula 3 i 4). 
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Taula 3. Nombre de persones i distribució segons edat i sexe per ABS, districte, AIS i 

Barcelona. ABS 10H, any 2014. 

 

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

Taula 4. Nombre de persones i distribució segons edat i sexe per ABS, districte, AIS i 

Barcelona. ABS 10J, any 2014. 

  

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
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En relació a la densitat de pobla   ,         é  m l             l’ B  0J   

(401 hab./hm2) sent quasi el doble a la del districte (222,8 hab./hm2) i quasi el triple 

a la de Barcelona (157,9 hab/m2). (Taula 5).  

  l’ B  0H la densitat també és superior (288,3 hab./hm2) però no hi ha tanta 

diferència.  (Taula 6). 

 

Taula 5. Nombre de persones per hectòmetre quadrat per ABS, districte, AIS i 

Barcelona.   ABS 10J, any 2014. 

  ABS10J 

  Pers/hm2 

Densitat d'habitants 401.9 
 

Sant Martí 

Pers/hm2 

222.8 
 

AIS BCN Litoral-Mar 

Pers/hm2 

210.0 
 

Barcelona 

Pers/hm2 

157.9 
 

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 

Taula 6. Nombre de persones per hectòmetre quadrat per ABS, districte, AIS i 
Barcelona.     ABS 10H, any 2014. 

    ABS10H 

    Pers/hm2 

Densitat d'habitants   288.3 
 

Sant Martí 

Pers/hm2 

222.8 
 

AIS BCN Litoral-Mar 

Pers/hm2 

210.0 
 

Barcelona 

Pers/hm2 

157.9 
 

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 

- L’ nv    m n  : 

 

La proporció de majors de 65 anys és d'un 26,1%, tant a La Verneda i la Pau com al 

barri de Sant Martí de Provençals, percentatge molt superior al registrat al districte 

(20,1%) i a la mitjana de Barcelona (21,4%) (Taula 7) 
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Taula 7. Barris del districte de Sant Martí segons grans grups d'edat. 
Percentatges  2014.  

  

 Font: Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny 2014. Departament d'Estadística. Ajuntament 
de Barcelona  

 

En relació als Indicadors de Dependència, l’ ndex de dependència  lobal i  l’ ndex 

de dependència senil, presenten un valor superior al del districte i la ciutat. En 

 mb     B    ’    x        a un valor similar entre els dos barris, i en comparar-lo 

amb el districte i la ciutat, és en l’índex de dependència juvenil (Taula 8). 

 

Les dades sobre els  ndexs d’envelliment són més elevades en els nostres barris 

si es comparen amb els valors del districte i de la ciutat.   

           x                   l          l’ B  0H  

 

 ’ ndex d'envelliment de forma global, és superior  tant en homes com en dones. 

         l   l             ’           x    l                   l    m  ,   l  

significativa diferència dels valors comparats amb el districte i la ciutat.  

 ’ ndex de sobre-envelliment de forma global és  similar en els dos barris, en el 

districte i la ciutat.   

 ’    x é      m                 l            l’ B   0H,        f        l    m   

    l’  B  10J, al  comparar amb la resta de Barcelona (Taula 8). 
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Les dades posen de manifest que els barris de La Verneda i Sant Martí hi ha una 

població més envellida i més depenent que als barris veïns i que a la resta de 

Barcelona. 

Taula 8. Índexs de dependència demo ràfica, d’envelliment i de sobre-envelliment per 
sexe, per ABS, districte i Barcelona, any 2014. 

  ABS 10H  ABS 10J 
   % % 

Índex Dependència Global    

Homes 58.5 52.9 

Dones 72.9 61.8 

    

Índex Dependència Juvenil    

Homes 19.8 20.5 

Dones 18.7 18.7 

    

Índex Dependència Senil    

Homes 38.7 32.4 

Dones 54.2 43.1 

    

Índex Envelliment    

Homes 195.3 158.3 

Dones 290.4 230.1 

    

Índex Sobre-Envelliment    

Homes 52.2 44.7 

Dones 54.7 52.3 
 

Sant Martí 
% 

  

45.7 

55.6 

  

  

20.9 

19.8 

  

  

24.8 

35.8 

  

  

119.2 

180.8 

  

  

48.0 

56.2 
 

 

Barcelona 
 % 

  

46.1 

56.7 

  

  

19.8 

18.2 

  

  

26.3 

38.5 

  

  

132.3 

211.6 

  

  

48.3 

56.9 
 

Font: Padró Municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

 

-   m               llars 

Quant a la tipologia de les llars, la mitjana de persones per llar, és de 2,5,  similar a 

Barcelona i al districte.  En canvi la proporció de llars amb 4 o més persones és 

  f             l’ B   0H ( %)   m   l’ B   0J ( ,4%) comparat amb  Barcelona 

(7,5%) (Taules 9 i 10). 

 

        l       m       l    B    l   , l             ’  m                 a 84 

anys que viuen sols dels     b       ’      ,  é    f        la del districte i a la ciutat. 

En canvi en majors de 85 anys la proporció de gent gran que viu sola és 

ll      m               l’ B  0H (Taules 9 i10). 
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Si comparem les diverses ABS de la ciutat en la taula Urban Heart, el barri de Sant 

Martí de Provençals es troba en el terç mig de la taula i el barri de la Verneda i la 

Pau té menys població m j      7    y            l      l  m j      ’ B     

Barcelona, això seria una condició favorable. ( Annex 2) 

 

Taula 9. Composició de les llars per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 10H, any 
2015. 

 

Font:       m       l  ’  b          B    l      j    ment de Barcelona. 

Taula 10. Composició de les llars per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 10J, any 
2015. 

 

F   :       m       l  ’  b          B    l      j    m       B    l   . 

 

Si tenim en compte el registre a e-   ,  mb l’         VIU SOL en majors de 64 

anys, hi ha 275 dones i 42 homes a la 10H i 283 dones i 51 homes a la 10J; reflexa 

que són les dones qui de forma majoritària viuen soles (Taula 11). 
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Taula 11. Gent  ran que viu sola de l’ABS10H i l’ABS10J 

  ABS10H ABS10J 

HOMES 42 54 

DONES 275 283 

TOTAL >64 ANYS QUE VIUEN SOLS 317 (5,9%) 337 (6,4%) 

TOTAL >64 ANYS 5404 5281 

Font: Sistema de registre de l ’      y  0    

 

-       n     

Respecte al lloc de naixement, tant a la10H com a la 10J, la majoria de la població 

és nascuda a Barcelona (54,5%; 49,2%). 

No obstant, cal destacar que als dos barris hi ha molta població nascuda a en altres 

punts d'Espanya (26,5%; 28,3%) en relació al districte (20,2%) i a la resta de 

Barcelona (18,4) (Figura 3). 

En canvi, la proporció de persones nascudes a l'estranger és més baixa que al 

          ( 0, %)         B    l    (  %)            , %    l    bl        l’ B  

 0J        , %   l’ B  10H (Figura 3). 
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Figura 3. Percentatge de persones segons lloc de naixement, per sexe i per ABS, 
districte i  Barcelona, any 2014. 

 

 

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 

  l     f    l          l     ,      , %   l                l    bl        l’ B   0J   

     , %   l                l’ B   0H                        m        l    , 

ambdós barris tenen major proporció d'aquesta nacionalitat en relació al districte 

(Figura 4). 
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     é   '       ,  l             mé  f   ü       l’ B  0J      l                 

asiàtica (16,3%) i els que provenen de països d'Europa que no pertanyen a la UE 

(  ,9%)   l’ B   0H (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Percentatge de persones estrangeres segons país de naixement, per sexe i 

per ABS, districte i Barcelona, any 2014. 

 

Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 



 25 

 

5.1.2 Condicions de vida i treball 

- N v     ’        

 ’ B   0H  é                                                      mb la primària 

incomplerta (7,4%) en comparació amb dades del districte (5,8%). Aquestes 

diferències s'observen sobretot en el grup de les dones. També té un percentatge 

inferior de persones amb estudis superiors. En comparació amb la resta d' ABS de 

Barcelona és una condició desfavorable del barri a destacar ( Figura 5, Annex 2). 

 ’ B   0J   mbé  é     l                                       mb l     mària 

incomplerta (6,4%) però no hi ha tanta diferència amb les dades del districte. Es 

trobaria en la franja del mig en comparació amb la resta d' ABS  (Figura 5, Annex 2). 

Figura  5. Percentatge de persones segons nivell d'estudis, per sexe i per ABS, 
districte, Barcelona, any 2015. 

ABS 10H     ABS 10J   
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Districte al qual pertany l’ABS    Barcelona 

 

        Font: Padró municipal d'habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 

 

-T x   ’     

Pel que fa referència al percentatge d'atur registrat en persones de 16 a 64  és 

elevat en els dos barris d'estudi, sent 13,1% al barri de La Verneda i la Pau i un 

  ,9%  l b             M          mb    b      é           l’          m          

dones.  

Si tenim en compte la Taula Urban Heart que compara les diferents ABS de 

Barcelona, aquesta és una condició desfavorable destacable (Taula 11 i 12, Annex 

2). 
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Taula 11. Percentatge de persones aturades entre els 16-64 anys al barri de Sant Martí 

de Provençals 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 
http://www.aspb.cat/infobarris 

 

Taula 12. Percentatge de persones aturades entre els 16-64 anys al barri la Verneda i 

la Pau 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 
http://www.aspb.cat/infobarris 

 

Si parlem de situació econòmica familiar, l' índex de renda familiar disponible (RFD) 

del barri de la Verneda i la Pau és un dels més baixos de la ciutat i es situa al terç 

inferior dels barris més desafavorits de Barcelona. El barri de Sant Martí de 

Provençals es troba a la franja del mig respecte la resta d' ABS de Barcelona i 

també es  caracteritza per una RDF baixa. (Taula 13, Annex 2). 
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Taula 13. Renda Familiar Disponible per capita, any 2016 

 

     Font: Gabinet tècnic de programació. Ajuntament de Barcelona. 

 

- Caracte              ’          

Referent a les condicions de la llar, destaca la major proporció d'habitatges sense 

aire condicionat (74,3%) respecte als de la resta de Barcelona (53,5%). La major 

part d'habitatges disposen d'ascensor i estan adaptats per persones amb mobilitat 

reduïda (Taula 14). Aquestes dades no obstant són del districte de Sant Martí en 

general que engloba una gran zona i pot ser que no sigui representatiu de les 

                             l          b       ’        
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Taula 14. Condicions d'habitatge i barri. Districte Sant Martí i  Barcelona, any 2011. 

 

Font: Enquesta de salut de Barcelona. Agència de Salut Pública. 

 

- Seguretat urbana: 

Referent a la seguretat urbana, al districte de Sant Martí la percepció de seguretat al 

barri ha millorat discretament en els últims anys (Taula 15). 

 

Taula 15.  Percepció de la seguretat al barri per districte 2013-2017 

 

     

    Font: Enquesta de victimització de Barcelona 2017.Ajuntament de Barcelona. 
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5.1.3 Factors del medi ambient 

- Nivell de soroll: 

En general es tracta d’uns barris amb qualitat acústica bastant bona fora dels 

principals eixos de trànsit que són les principals fonts de soroll.  Aquests eixos 

serien La Rambla Prim, La Rambla Guipúscoa, el Carrer Cantàbria i la Gran Via.  

El període diürn és el que presenta un nivell de soroll més elevat, que disminueix, 

inclús per sota dels 45DB en període nocturn. El Parc de Sant Martí junt amb els 

           ’ ll              l   m ll rs localitzacions acústiques. (Figura 6 i 7). 

Figura 6. Mapa estratègic de soroll diürn  barri Sant Martí de Provençals i de La 

Verneda i la Pau, any 2012. 

  

 

Font: Departament Reducció de la Contaminació Acústica. Hàbitat Urbà. Departament de Medi 

Ambient. Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 7. Mapa estratègic de soroll nocturn barri Sant Martí de Provençals i de La 

Verneda i la Pau, any 2012. 

 
 

Font: Departament Reducció de la Contaminació Acústica. Hàbitat Urbà. Departament de Medi 

Ambient. Ajuntament de Barcelona. 

 

- D    m n n                      m               ’    v             

Si fem referència a les zones verdes, tant el barri de La Verneda i la Pau (12,4%) 

com el barri de Sant Martí de Provençals (20,4%) tenen una superfície de parcs 

forestals i jardins inferior a la mitjana de Barcelona (28,5%). En canvi, la superfície 

relativa de xarxa viària és molt superior als dos barris ( 39,1%; 37,1%), en relació a 

Barcelona (22,5%) (Taula 16).   l’              l      B    l   ,    90,8%   l  

enquestats van respondre que tenien un parc públic a 1km o 10 min de casa, 

aquestes serien dades referents al districte de Sant Martí (Taula 14). 
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Taula 16. Superfícies relatives de parcs i jardins i de xarxa viària, Barri Sant Martí de 

Provençals, Barri de la Verneda i  la Pau, Districte de Sant Martí i Barcelona 2014. 

  Barri de la 

Verneda  i  la 

Pau 

Barri de 

Sant Martí 

de  

Provençals 

Districte 

de Sant 

Martí 

Barcelona 

Superfície relativa (%) 

de parcs forestals i 

parcs urbans 

12,4 20,4 14,9 28,05 

Superfície relativa (%) 

de xarxa viària 

39,1 37,1 15,52 22,5 

 

Font: Informació de base i cartografia. IMI-Hàbitat Urbà. Departament d'Estadística. Ajuntament de 
Barcelona.  

 

5.1.4. Conductes relacionades amb la salut 

- El consum de drogues 

L’índex de consum problemàtic de drogues es considera problemàtic al barri de 

Sant Martí de Provençals mentre que a la Verneda i la Pau es considera regular en 

comparació als altres barris de Barcelona (Taula 17 i 18). 

Taula 17. Índex de consum problemàtic de drogues Sant Martí de Provençals. Any 

2015. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015). Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 
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Taula 18. Índex de consum problemàtic de drogues Verneda i la Pau. Any 2015. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 

El total d’inicis de tractament  per qualsevol droga és superior a Sant Martí de 

Provençals que a la Verneda i la Pau i en ambdós barris, les dades són 

lleugerament superiors al districte i Barcelona (Taula 19). 

Taula 19. Total d’inicis de tractament Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau. 

Any 2015. 

.        

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 
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Destaca a Sant Martí de Provençals el total d’inicis de tractament per alcohol i el 

total d’inicis de tractament per coca na, en ambdós casos superiors a dades 

districte i Barcelona.  

Les dades al barri de la Verneda i la Pau són discretament inferiors a districte i 

B    l          l m    l’ l    l           m                l     f    l          

(Taules 20 i 21). 

 

Taula 20. Inicis de tractament per alcohol Sant Martí de Provençals i la Verneda i la 

Pau. Any 2015. 

    

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 
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Taula 21. Inicis de tractament per cocaïna Sant Martí de Provençals i la Verneda i la 

Pau. Any 2015. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 

Els inicis de tractament per cànnabis en canvi, al barri de la Verneda i la Pau són 

superiors al districte i Barcelona i a Sant Martí de Provençals discretament inferiors 

(Taula 22). 

Taula 22. Inicis de tractament per cànnabis Sant Martí de Provençals i la Verneda i la 

Pau. Any 2015. 

      

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 
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Referent a les urgències hospitalàries en persones consumidores de substàncies 

psicoactives, destaca l’ l       mb                            l b             M     

de Provençals en comparació amb la Verneda i la Pau,  la resta de districte i 

Barcelona.  

 

Taula 23. Urgències hospitalàries de consumidors de drogues de Sant Martí de 

Provençals i la Verneda i la Pau. Any 2015. 

 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible 

a:http://www.aspb.cat/infobarris 

En totes les variables el consum és superior en homes que en dones en els dos 

b       ’        

 

- Consum de tabac 

Al districte de Sant Martí hi ha menys persones fumadores habituals que a 

Barcelona, no obstant destaca un percentatge superior de dones fumadores que 

homes (Taula 24).  
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-                       

Referent al pes, al districte de Sant Martí hi ha un percentatge més elevat de 

persones obeses (11,9%) que a Barcelona (10,5%). Hi ha més dones obeses que 

homes, a diferència que a la resta de Barcelona (Taula 24). 

-     v            

Al districte de Sant Martí es fa més activitat física intensa, incloent caminar (50,9%) i 

hi ha menys inactivitat (3,3%), que a la resta de Barcelona (48,3% i 5,0%). Aquesta 

proporció baixa     ’ x l    l   m     (Taula 24). 

Taula 24. Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física en persones de 15 
anys i més. Districte de Sant Martí i Barcelona, any 2011. 

 

 

Font: Enquesta de salut de Barcelona de l'any 2011. Agència de Salut Pública de Barcelona 

  

DISTRICTE DE SANT       
MARTÍ            BARCELONA    

 Homes Dones Total Homes Dones Total  

  % % % % % %  

CONSUM DE TABAC           

Persones fumadores habituals 12.4 15.9 14.3 22.2 15.8 18.8  

            

SOBREPÈS I OBESITAT              

Persones amb sobrepès 18.2 22.5 20.5 19.4 26.8 23.3  

Persones amb obesitat 10.7 13.0 11.9 10.6 10.5 10.5  

Persones amb sobrepès o obesitat 28.9 35.5 32.4 30.0 37.3 33.8  

            

NIVELL D'ACTIVITAT FÍSICA EN TEMPS DE 
LLEURE              

 (INCLOENT EL CAMINAR)           

Inactivitat 1.7 4.6 3.3 4.0 5.8 5.0  

Activitat física lleu 21.0 25.9 23.7 21.4 26.5 24.1  

Activitat física moderada 18.1 25.5 22.1 20.0 25.0 22.7  

Activitat física intensa 59.2 43.9 50.9 54.6 42.6 48.3  

NIVELL D'ACTIVITAT FÍSICA EN TEMPS DE 
LLEURE               

 (EXCLOENT EL CAMINAR)           

Inactivitat 59.8 71.3 66.0 56.0 67.7 62.2  

Activitat física lleu 6.1 7.3 6.8 10.5 12.4 11.5  

Activitat física moderada 9.5 13.3 11.5 11.3 10.1 10.7  

Activitat física intensa 24.6 8.1 15.7 22.2 9.8 15.6  
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5.2 La salut  

5.2.1 Esperança de Vida i Mortalitat  

No hem trobat diferències en l’       ç          en néixer en la nostra zona 

d´estudi, sent similar a la del districte i a la de Barcelona en els dos barris; al voltant 

dels 80 anys en homes i dels 86 en dones (Taula 25 i 26).  

Taula 25. Esperança de vida se ons sexe i  rups d’edats . ABS 10H. Barcelona  009-

2013

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

Taula 26. Esperança de vida se ons sexe i  rups d’edats . ABS 10J. Barcelona  009-

2013 

       

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
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- Mortalitat per sexe i edat 

A la 10H la taxa de mortalitat és superior en el global i diferenciada per sexes. En 

menors de 14 anys la taxa de mortalitat és zero en ambdós sexes. Únicament 

observem més mortalitat en la franja d´edat entre els 45 i els 74 anys; en la 

comparativa amb districte i Barcelona ciutat (Taula 27) 

A la 10J la taxa de mortalitat total és inferior en ambdós sexes; sent superior 

únicament en la franja dels 15 als 44 anys, respecte a districte i Barcelona ciutat 

(Taula 28). 

Donat que són números petits; una mínima diferència té un impacte important en el 

percentatge.  

Taula 27.  a mortalitat se ons sexe i  rups d’edat. ABS10H. Barcelona,  009-2013. 

 

 Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
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Taula 28.  a mortalitat se ons sexe i  rups d’edat. ABS10J. Barcelona,  009-2013. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

-Mortalitat evitable 

A la 10H la  mortalitat evitable  per  diferents causes és superior en tots els apartats 
estudiats en la globalitat i mirant separadament per sexes . Si fem la comparativa 
respecte a les TEM; globalment és igual a districte i discretament majors respecte a 
Barcelona ciutat. Per sexes, la TEM és superior en homes i menor en dones 
respecte a districte, ABS i Barcelona ciutat ( Taula 29). 

A la 10 J, destaca que la mortalitat evitable és superior si fem la comparativa en el 

global i en homes a la del districte i Barcelona, en ambdós sexes; però cal destacar 

que en l´apartat de dones exclusivament, la mortalitat és inferior. No coincideix, però 

amb l´anàlisi de les TEM; aquesta és menor en el global i en les anàlisis per sexe 

respecte a ABS i Barcelona ciutat (Taula 30). 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
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Taula 29. Mortalitat evitable per grups de causes segons sexe. ABS 10H. Barcelona 

2009-2014. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

Taula 30. Mortalitat evitable per grups de causes segons sexe. ABS 10J. Barcelona 

2009-2014. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
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- Mortalitat prematura 

A la 10H si fem la comparativa de TEAPVP, aquesta és molt similar en el global a 

Barcelona. En els homes  la taxa és superior a Barcelona i en les dones la taxa és menor 

(Taula 31). 

A la 10J la comparativa de TEAPVP és superior a Barcelona ciutat en global. En homes és 

molt similar i en dones trobem una taxa superior respecte a Barcelona ciutat (Taula 32). 

Taula 31. Mortalitat prematura, estandarditzada per edat, per grups de causes segons 
sexe. ABS 10H, Barcelona, 2009 -2014 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

Taula 32. Mortalitat prematura, estandarditzada per edat, per grups de causes segons 
sexe. ABS 10J, Barcelona, 2009-2014. 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. InfoABS BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/ 

 

 

 

http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
http://www.aspb.cat/informacio-abs-infoabs-any-2015/
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- Mortalitat per barris 

Hi ha un percentatge discretament més alt  de les morts prematures per tumors i per 

causes externes al barri de Sant Martí respecte al del districte i Barcelona (Taula 

33). 

Al barri de La Verneda i la Pau, destaca un percentatge lleument elevat en els casos 

   m    l        m          m l l        l’     ll                     m lalties de 

l’     ll          (Taula 34). 

Taula 33. Causes de mortalitat i mortalitat prematura al barri de Sant Martí. 2009-2013 

 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 

http://www.aspb.cat/infobarris 
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Taula 34. Causes de mortalitat i mortalitat prematura al barri de la Verneda i la Pau. 

2009-2013 

 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 
http://www.aspb.cat/infobarris 

 



 45 

5.2.2 Salut reproductiva  

-  Edat de les mares i embarassos adolescents. 

  l     f    l        b           x m            l’        l  m   ,  ’ b            

l´ABS10H els embarassos en adolescents són inferiors als del districte i Barcelona 

(Taula 35). 

A  l’ABS10J, en canvi, els embarassos en adolescents en el període 2012-2014 

dupliquen als de Barcelona i districte. Produint-se 9 naixements en adolescents al 

barri que até  l’ B   0J                   (Taula 36). 

Cal tenir en compte que, al tractar-se d´una mostra petita, qualsevol modificació té 

un impacte gran en el percentatge.  

Taula 35. Nombre i taxa de fecunditat per 1000 dones segons grup d'edat per ABS, 
districte, i Barcelona. ABS 10H, 2012-2014 

  ABS 10H 

   N 

15 a 19 anys 2 

20 a 34 anys 176 

35 a 49 anys 133 

15 a 49 anys 311 

 

       

 % 

0.6 

56.6 

42.8 

100.0 

 

       

TX 

5.8 

110.8 

56.5 

72.6 

 

Sant Martí 

 N 

93 

3428 

2771 

6292 

 

       

 % 

1.5 

54.5 

44.0 

100.0 

 

               

 TX 

20.9 

161.9 

94.9 

114.8 

 

Barcelona 

 N 

613 

23802 

18039 

42454 

 

      

 % 

1.4 

56.1 

42.5 

100.0 

 

      

TX 

6.7 

48.8 

31.2 

36.7 

 

F   :                 l             ’  b       de Barcelona. Agència de salut pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Taula 36. Nombre i taxa de fecunditat per 1000 dones segons grup d'edat per ABS, 
districte i Barcelona. ABS 10J, 2012-2014 

  ABS 10J 

    N 

15 a 19 anys   9 

20 a 34 anys  160 

35 a 49 anys  143 

15 a 49 anys  312 

 

       

 % 

2.9 

51.3 

45.8 

100.0 

 

       

TX 

19.8   

90.6 

53.3 

63.6 

 

Sant Martí 

 N 

93 

3428 

2771 

6292 

 

       

 % 

1.5 

54.5 

44.0 

100.0 

 

               

 TX 

20.9 

161.9 

94.9 

114.8 

 

 

Barcelona 

 N 

613 

23802 

18039 

42454 

 

      

 % 

1.4 

56.1 

42.5 

100.0 

 

      

TX 

6.7 

48.8 

31.2 

36.7 

 

F   :                 l             ’  b          B    l                  l    úbl     

 

-  n         n  v   n           ’ m             

     x                     l            l’ mb     é  m      l                   M     

que la registrada a Barcelona en dones nascudes a Espanya i estrangeres. 

       l’  y  0                     88        l districte dels quals 41 van ser IVEs 

en adolescents (Taula 37 i 38). 

                 l’        l          M        l            l           l      7  

 V          l’  y  0  ,    l      l       , %                            l’      

espanyol i la resta a pacients estrangers.  

És important saber que són dades poc acurades; doncs corresponen a les IVEs 

realitzades a pacients dels barris Besós, Clot, Ramón Turró, La Pau, Sant Martí de 

provençals i Verneda i la Pau. 
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Taula 37. Interrupcions en l’embaràs (15-19 anys) segons país de naixement de la 

mare (Total), any 2014.  

 

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 
http://www.aspb.cat/infobarris 

 

Taula 38. Interrupcions en l’embaràs (15-49 anys) segons país de naixement de la 

mare (Total), any 2014.  

 

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Infobarris BCN (2015) Accessible a: 
http://www.aspb.cat/infobarris 

 

 

 

http://www.aspb.cat/infobarris
http://www.aspb.cat/infobarris
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-               ’ m       

En general destaquen com a efectes adversos de l´embaràs la prematuritat i el baix 

pes al néixer. 

El percentatge de naixements amb baix pes en néixer (<percentil 10) de la població 

atesa a la 10H i la10J  és del 7,5%, percentatge superior al del districte de Sant 

Martí (6,6%) i a Barcelona (6,6 %).  

En contraposició el percentatge de naixements prematurs a la 10J és de 6,1%, molt 

similar al districte (6,3%) i a Barcelona (6,3%), per la població 10H, el percentatge  

és del 5,6%, inferior respecte al districte  i Barcelona (Taula 39 I 40). 

Taula 39. Resultats adversos de l'embaràs ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 10H, 
2012-2014 

 ABS 10H 

 N 

Prematuritat 26 

BPEG(P10) 35 

 

       

 % 

5.6 

7.5 

 

Sant Martí 

N 

401 

419 

 

 

% 

6.3 

6.6 

 

AIS BCN Litoral_Mar 

N 

491 

521 

 

 

% 

6.3 

6.7 

 

Barcelona 

N 

2765 

2809 

 

      

 % 

6.5 

6.6 

 

F   :                 l             ’  b          B    l                  l    úbl    

Taula 40. Resultats adversos de l'embaràs ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 10J, 
2012-2014 

 ABS 10J 

 N 

Prematuritat 30 

BPEG(P10) 37 

 

 

% 

6.1 

7.5 

 

Sant Martí 

N 

401 

419 

 

 

% 

6.3 

6.6 

 

AIS BCN Litoral_Mar 

N 

491 

521 

 

 

% 

6.3 

6.7 

 

Barcelona 

N 

2765 

2809 

 

 

% 

6.5 

6.6 

 

Font: Regi            l             ’  b          B    l                  l    úbl    
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5.2.3  esions de trànsit 

Es consideren trams prioritaris per intervenir aquelles zones que risc de col·lisions i 

 mb     l                              l   m    x         ’    sts trams es troben 

en els no      b       ’       (Taula 41). 

Taula 41. Trams amb elevat risc de col.lisió en dies laborables i que una concentració 

de més de 3 col.lisions en dies laborables en 100m de via. Barcelona 2015. 

 

Font: Analisi Geoespacial de l     l·l          T          B    l    l’  y  0              l    úbl     

 

5.2.4 Malalties de declaració obli atòria  M O  

La incidència de malalties de declaració obligatòria en el seu conjunt és més reduïda 

al barri de Sant Martí de Provençals i a La Verneda comparada amb el districte i 

Barcelona durant el període 2010-2015. 

Caldria poder esbrinar si es tracta d´una taxa realment menor o d´una manca de 

declaració. 

A les taules 42 i 43,    m      l    x   ’              l   m l l           l       

obligatòria inclosa la tuberculosis. 

  l’ B  0J           l                 m l l      e declaració obligatòria en front 

 l              l’ B  0H           b        l     f       m l l     é  m l    m l     

les dues ABS. 
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Taula 42. Nombre de MDOs segons edat i sexe, per ABS, districte AIS i Barcelona, 

ABS 10J, quinqueni que comença 2010. 

 

F   :          m l l           l        bl                 ’  b          B    l                 l   

pública. 

Taula 43. Nombre de MDOs segons edat i sexe, per ABS, districte AIS i Barcelona, 

ABS 10,H quinqueni que comença 2010. 

Font: Registre malalties de d  l        bl                 ’  b          B    l                 l   

pública. 
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5.2.5 Salut percebuda 

Les persones que viuen al districte de Sant Martí refereixen una millor salut auto-

percebuda que les que viuen a Barcelona                 l’            Salut. 

(Taula 44 i 45).   

Taula 44. Salut percebuda al districte de Sant Martí, any 2011. 

 

F   :               l      B    l       l’  y  0  ,              l    úbl       B    l    

5.2.6 Trastorns crònics  

La proporció de persones amb 4 o més trastorns crònics és més petita al districte de 

Sant Martí (12,7%), en comparació a Barcelona (17,8%) (Taula 45). Cal tenir en 

compte que només tenim dades per districte, per tant la realitat dels nostres barris 

 ’                 f       

5.2.7 Salut mental 

Segons els registres existent per districtes, les persones del districte de Sant Martí 

tenen un menor risc de patir trastorns mentals i la prevalença de depressió i/o 

ansietat és lleugerament inferior en relació a Barcelona. El consum de psicofàrmacs 

al districte també és inferior que a la registrada per Barcelona (Taula 45). 
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Taula 45. Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental en persones de 15 
anys i més. Districte al que pertany l'ABS 10H i 10J  i Barcelona, any 2011 

 

Font: Enquesta de salut de Barcelona de l'any 2011. Agència de Salut Pública de Barcelona 

 

5.3.  s de serveis sanitaris i pràctiques preventives  

5.3.1  tilització dels serveis  

- Cobertura sanitària 

El 75% de la població del districte de Sant Martí  té cobertura sanitària pública i un 

24% té cobertura mixta. Hi ha més usuaris del sistema públic en relació a la mitjana 

de Barcelona (Taula 46). 

Taula 46. Cobertura sanitària i accés al dentista en persones de 15 anys i més. 
Districte al que pertany l'ABS 10H i 10J i Barcelona, any 2011. 

 

Font: Enquesta de salut de Barcelona de l'any 2011. Agència de Salut Pública de Barcelona 
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- Salut bucodental 

E  l    bl       f    l   l b        b m     l       l  ç                       é   ’   

7%, sent un percentatge inferior que el registrat en la població de Barcelona ciutat. 

Tot i així, cal destacar que el registre de visites al dentista en un any és bastant 

inferior al districte que a la resta de Barcelona (Taules 46 i 47). 

Taula 47. Salut bucodental línia pediàtrica i Barcelona. 

 K02 Z01.2 

LINIA PEDÀTRICA SANT 

MARTI 

583 (7%) 449 (5,4%) 

BARCELONA 14486 (9,4%) 18985 (12,3%) 

 
Font:      m                 l’       

( K02: càries dental en <15 anys i Z01.2, CONTACTE PER A REVISIO I NETEJA DENTAL) 

 

- Motius de consulta més freqüents 

 

 ’anàlisi dels motius de consulta més freqüents   l        l     ’           m ria   

 ’      l              -los segons problemes o aparell fisiològic (Taula 48 i 49). 

 Problemes cardiovasculars:   ’   l       l                m             

els tres motius de consulta principals en ambdues àrees, són malalties 

cròniques, Hipertensió, Hipercolesterolèmia i Obesitat, sent totes elles 

considerades factors de rics cardiovascular. Al comparar els percentatge de 

les dades del barri amb les dades resultants de la SAP Litoral i Barcelona, el 

percentatge de registre és superior. 

 Problemes de salut mental:  destaquen com a motius de consulta la 

depressió i l’an oixa. Aquests problemes mentals són discretament 

superiors en el registre de la 10J, sent  totes dues superiors a les dades 

obtingudes en la SAP Litoral i Barcelona. 

 Problemes de l’aparell locomotor:  trobem Artrosis, artrosis de genoll i 

l’osteoporosi. En totes dues àrees, els percentatges són superiors en 

comparació a la SAP litoral i Barcelona.  
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 Problemes  de l’aparell circulatori: Com a motius més freqüents trobem les 

varius en les cames. En la comparació amb la SAP Litoral i Barcelona 

resulta ser quelcom superior. 

 Problemes de l’aparell respiratori: Consten com a principals diagnòstics 

l’asma i malalties respiratòries. Els valors obtinguts en aquests motius de 

consulta són similars per a les dues àrees. En la comparació dels valors amb 

la SAP Litoral i Barcelona no hi ha quasi diferència. 

 

Taula 48.  Motius més freqüents de consulta ABS10H, SAP Litoral, Barcelona,  2016. 

     

    10H 
SAP 

LITORAL BCN 

K86 Hipertensió arterial no 
complicada 

25,82  16,81  18,57  

T93 Alteracions del metabolisme 
lipídic 

22,85  16,88  18,47  

T82 Obesitat 15,65  11,73  11,08  

P76 Depressió 11,25  7,81  8,75  

T90 Diabetis no insulinodependent 9,74  6,54  6,44  

P74 Trastorn d'ansietat / angoixa / 
estat ansiós 

9,22  9,34  9,93  

F92 Cataracta 6,89  4,28  4,50  

L91 Altres artrosis 6,77  4,78  5,41  

K95 Varices de les cames 6,62  4,95  5,38  

R97 Rinitis al·lèrgica 6,18  6,96  6,89  

L95 Osteoporosi 6,09  3,48  4,43  

L90 Artrosi del genoll / gonartrosi 6,02  4,22  4,30  

R96 Asma 4,91  4,66  4,35  

R95 Enfisema / malaltia pulmonar 
obstructiva crònica 

3,04  2,28  2,20  

Font: Sistema de registre ecap. 
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Taula 49. Motius més freqüents de consulta ABS10J, SAP Litoral, Barcelona, 

2016. 

  10J 
SAP 

LITORAL BCN 

K86 Hipertensió arterial no complicada 23,30 16,81 18,57 

T93 Alteracions del metabolisme 
lipídic 

21,15 16,88 18,47 

T82 Obesitat 14,94 11,73 11,08 

P76 Depressió 12,47 7,81 8,75 

P74 Trastorn d'ansietat / angoixa / 
estat ansiós 

10,96 9,34 9,93 

T90 Diabetis no insulinodependent 8,47 6,54 6,44 

R97 Rinitis al·lèrgica 8,06 6,96 6,89 

L91 Altres artrosis 7,15 4,78 5,41 

K95 Varices de les cames 6,35 4,95 5,38 

L90 Artrosi del genoll / gonartrosi 6,11 4,22 4,30 

R96 Asma 4,97 4,66 4,35 

R95 Enfisema / malaltia pulmonar 
obstructiva crònica 

3,08 2,28 2,20 

Font: Sistema de registre ecap.  

 

5.3.  Pràctiques preventives. 

-Cobertura vacunal infantil 

La cobertura de vacunació infantil de la zona estudiada és molt alt; superior a la 

registrada a la SAP Litoral i a la de la resta de Barcelona (Taula 50). 

Taula 50. Cobertura vacunal infantil a la línia pediàtrica Sant Martí, SAP litoral i 

Barcelona. 

    
LÍNIA PEDIÀTRICA 

SANT MARTI SAP LITORAL BCN 

COBERTURA 
VACUNAL  92,32% 

 
91,55% 91,56% 

    

 

F   :         ’  f  m       l         ’           m                  mb    0    
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-               v n  v        n       m      

Segons dades dels indicadors  ’                l                l (EQA) dels 

      ,         ’    b       0  ,   b       l’ B   0J                   b    

resultats en els indicadors que fan referència a les pràctiques preventives dirigides 

al control de factors de risc cardiovascular (FRCV) (control òptim de la tensió 

       l,           ’       l      l m  ,   l  l   l                 l  ,       l   l 

colesterol LDL i reducció de pes en obesitat).  

T       l’ B   0H   m    l’ B   0J   l     millorar el cribatge de consum 

 ’ l    l, l  m ll       l’          f                               mb F  V          l  

indicadors que fan referència a les vacunacions ( en especial a les vacunes  de 

l´Hepatitis A i B en VHC i a la vacuna triple vírica). 

 

 

6.  a percepció de les persones que viuen i o treballen al barri sobre la salut i 

els seus determinants. 

6.1 Objectiu 

Anàlisi de la percepció de les persones que viuen i/o treballen al barri sobre la salut i 

els seus determinants. 

6.   escripció  

Després de la recollida i anàlisi de les dades quantitatives,   ’      l      l  

metodologia qualitativa per a conèixer la percepció que tenen les persones que 

viuen i/o treballen al barri sobre la salut percebuda i els seus determinants.  

              ’  f  m  ió és fonamental per a la identificació i priorització de 

problemes de salut, així com per a buscar estratègies adequades que donin 

resposta a les necessitats detectades. 
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          f      l          l     bl m        l     l b      ’        ll          s de 

              l      l b      mb   f          f l         l’  y  0     ’      l      

tècniques qualitatives: entrevistes a informants claus, i entrevistes a usuaris del 

centre de salut i tallers de pluja d´idees amb professionals del Centre d´Atenció 

Primària (CAP).  

 

 

 

6.3 Resultats. 

Entrevistes a usuàries i usuaris del CAP i a informants clau de la Comunitat 

Amb la intenció de copsar la percepció en salut de persones que vivien i/o 

treballaven al barri, es van realitzar 10 entrevistes a informants clau: 

 Directora del  Casal de Gent Gran de Bac de Roda. 

      f       l   ’            m     (    l   l     x  ;     l       

Rafael) 

 Farmacèutica del barri. 

              l’              V          M              ç l   

 Conseller de la memòria històrica i de salut del districte de Sant Martí 

 Responsable de la vocalia de persones amb mobilitat reduïda de Sant Martí 

 Membre    l’associació de comerciants    l’ ix Sant Marti. 

 Mossèn del barri. 

 Mosso d´Esquadra que treballa al barri. 

 

També es van realitzar 29 entrevistes a usuaris i usuàries del CAP: 13 dones: 1 

menor de 35 anys, 5 de 36-60 i 7 de més de 60 anys ; i 16 homes: 1 menor de 35 

anys, 5 de 36-60 anys i 10 de més de 60 anys. 

A tots els participants se´ls va fer la mateixa entrevista; validada després d´un 

pilotatge. 
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 Quines creus que són les fortaleses i les debilitats d´aquesta 

Comunitat? 

- Fortaleses del barri. 

 Solidaritat veïnal i bona convivència.  

 Barri amb zones verdes, zones peatonals i pla   ’       úbl   é  m l     l      

per la gent gran i la gent joves. 

 Important millora de les infraestructures del barri en els darrers 20 anys: 

transport, comerç i urbanisme sobretot. Bones comunicacions. 

 Existència de casals i altres zones de reunions; destaca un important teixit 

associatiu. 

 Població on famílies de vàries generacions viuen a prop cosa que fa que hi 

hagi molta ajuda mútua i hagi amortitzat els afectes de la crisi, tot i que 

manifesten que també ha comportat problemes. 

 Equip de professionals del CAP/CUAP. Proximitat als recursos sanitaris. 

 
- Febleses del barri. 

 Nivell econòmic baix. 

 Dificultat per accedir a habitatge digne. 

 Població envellida. Poques activitats enfocades a aquesta població. 

 Problemes laborals. Dificultat per accedir a feines ben remunerades. 

 Poc personal sanitari. 

 Problemes de seguretat (robatoris, sobretot a persones grans). 

 Llunyania de centres sanitaris col·laboradors (rehabilitació i hospital). 

 Contaminació ambiental. Molt trànsit. 

 Desmotivació de la població. 
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 Quins problemes de salut principals, o amb repercussió en ella, 

identifiques en aquests grups de població? 

 

Les necessitats de salut  identificades per grups d´edat són:  

 

Infància 

 Malnutrició per manca de coneixements, per mals hàbits alimentaris o per 

aspectes econòmics. 

 Famílies desestructurades que afecta directament als infants. 

 Economia familiar precària que afecta als més petits. 

 Necessitats de logopèdia . 

 Dificultats auditives (derivats en molts casos per mucositats). 

 Alteracions visuals per problemes de refracció.  

 Manca tractament en casos dislèxies, TEA, TDH (més enllà de la 

medicació). Dificultat en el diagnòstic i curt seguiment per part del CDIAP 

(poc temps de seguiment), CSMIJ (grans llistes d’espera, no tenen 

contacte amb l’escola, no visió integral del subjecte). 

 Manca professionals dedicats a la detecció de problemàtiques 

especifiques. 

 Problemes dermatològics, respiratoris i digestius. 

 Sedentarisme. 

 Obesitat. 

 Manca coneixement de les famílies en qüestions de criança i poca 

capacitat resolutiva (tendència a les modes extremes i descàrrega de les 

responsabilitats en l’EAP). 

 Deficient salut buco-dental. 

 

Adolescència 

 Drogues legals i il·legals (Alcohol, tabac, cànnabis i cocaïna).  

 Malalties de transmissió sexual. 

 Desigualtat de gènere. 
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            l         x  l           m l              l’   l        :  bú  

d´anticoncepció d´emergència. 

 Obesitat lligada a la mala alimentació. 

 Cistitis. 

 Trastorns alimentaris. 

 Mal d´esquena. 

 

Persones adultes 

           m    m      ’             l   bl  . 

 Estrès. 

 Vertígens . 

 Dolors articulars i musculars. 

 Problemes circulatoris, HTA, colesterol. 

 Càncer. 

 Mal d´esquena. 

 Consum de tabac i alcohol sobretot en homes. 

   l   m    l:                           l       l’    ,    bl m        m    

greus, manca de suport familiar, problemes de convivència familiar. 

 Somatització. 

 M      ’  b litats en la criança dels fills/es. 

 
    Persones grans  

 Soledat i aïllament. 

 Pluripatologia crònica: artrosi, DM, malalties cardiovasculars. 

 Manca de recursos econòmics. 

 Salut mental per convivència familiar forçada: Fills/es que tornen a casa 

per manca de recursos. 

 Demències. 

 Medicalització: polifarmàcia. 

 Manca de serveis per a persones grans i discapacitades. 

 Sedentarisme. 

 Aïllament per barreres arquitectòniques. 

 M      ’             f   . 
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 Hi ha algun grup de població especialment vulnerable?  

 Persones grans i cuidadors.  

 Joves. 

 Nens/es (especialment grup de 0 a 3 anys). 

 Famílies desestructurades amb nens. 

 Immigrants. 

 Persones amb mobilitat reduïda. 

 Persones en risc d´exclusió social. 

 

 

 Quines intervencions creus que serien més adients per a les persones 

del barri?  

En tots els grups d´edat 

 Intervencions per a promoure hàbits de vida saludable: hàbits saludables 

en alimentació i exercici. 

 Utilització de centres sanitaris propers al barri per determinats serveis 

(Rehabilitació, Centres Sociosanitaris, certes intervencions). 

 Millorar un bon ús dels medicaments. 

 Millorar convivència entre bicicletes, patinets, i vianants per evitar 

accidents. 

 Augment de recursos econòmics per a millorar la dotació en recursos 

humans i materials a la Sanitat Pública. 

 Fomentar l´ajuda entre veïns. 

 Introducció de personal qualificat en llengua de signes per a poder 

atendre a persones amb sordmudesa.  

 

En gent gran 

 Subvencions per a centres esportius. 

 Suport als cuidadors.  

 Actitud proactiva per a prevenir la fragilitat. 
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 Millora de l´accessibilitat a proves complementàries a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 Coordinació proves mèdiques (unificar-les mateix dia). 

 

En infància/joves/adults 

 Seguiment per a la prevenció de consum de tòxics i salut sexual. 

 Fomentar l´autonomia i responsabil      ’   l          j    . 

 Programes per problemes odontològics. 

 Millorar i establir comunicació entre salut i educació (escoles, CAP i SS). 

Xerrades informatives sobre patologies concretes.  

  “    l          ”:          l   f m l          m ll      l   der de resolució. 

 

 

 

Taller de pluja d´idees (brainstorming) amb              n        ’      

 ’   n       m      

 

Per a complementar la visió global mancava l´opinió del personal de salut que 

treballava al barri; pel que es van realitzar dos tallers de treball amb els 

professionals de les dues ABS10H i 10J, els dies 9 i 10 de maig de 2016; en 

sessions d´1,30h aproximadament cadascuna.  

Van assistir membres de l´equip; amb representació de la majoria d´estaments: 

administratius, infermeria, medicina, odontologia, treball social i direcció. No hi va 

haver representació d´altres especialitats. 

Es van plantejar les mateixes preguntes que se´ls havien fet als agents claus i a les 

entrevistes                        l         ’           m    . 
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 Quines creus que són les fortaleses i les debilitats d´aquesta 

Comunitat? 

 

Fortaleses 

 Bona resposta a les demandes del CAP i a les activitats preventives. 

 Nivell sociocultural mig. 

 Potent teixit associatiu (Associacions de veïns, Tela de Penélope, 

casals...) 

 Equip d´Atenció Primària potent. 

 Barri verd (bo per exercici, bici, jocs). 

 Poques barreres arquitectòniques/pisos amplis. 

 Població estable, família col·laboradora.  

 

Febleses 

 Població envellida/depenent. 

                 ’ autocura /resolució. 

 Nivell sociocultural mig. 

 Pobre xarxa veïnal. 

 Nivell socioeconòmic baix. 

 Gran àrea geogràfica. 

 Algunes barreres geogràfiques. 

 Pensions baixes/atur en joves. 

 Majors de 50 anys sense feina ni pensions. 

 Fracàs escolar. 

 Poca participació. 

 

 Quins problemes de salut principals, o amb repercussió en ella, 

identifiques en aquests grups de població? 

Nens: 

 Famílies desestructurades. 

 Molts a càrrecs dels avis. 

 Medicalitzats. 
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 Si prenen   m               f      l “     m ”. 

 Sobrepès/Obesitat. 

 Càries (+ en xinesos). 

 T          ’ daptació /ansietat. 

 Sedentarisme. 

 Risc d´aïllament (per dependència de les  noves tecnologies). 

 Discapacitat. 

 

Adolescents:  

 Ansietat.  

 Mares sobreprotectores /fills amb baixa capacitat d´autocura. 

 Conductes sexuals de risc/MTS/embarassos no desitjats. 

 Obesitat/mals hàbits alimentaris/T. Alimentaris. 

 Bullying. 

 Consum de tòxics/Addiccions. 

 Desestructuració familiar. 

 Acné. 

 

Adults: 

 Obesitat/sobrepès. 

 Ansietat/Depressió/somatitzacions. 

 Sedentarisme. 

 Poca capacitat d´autocura. 

 Dones: Neo mama /Homes: pròstata. 

 Malalties cròniques: HTA, DM. 

 Dones: sobrecàrrega familiar a més de la sobrecàrrega per la feina. 

 Hàbits tòxics socialment acceptats. 

 Maltractament psicològic encobert/ cultura masclista. 
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Gent gran: 

 Sobrecàrrega per cura dels néts/fills. 

 Pocs recursos econòmics. 

 Solitud. 

 Malalties cròniques/ Pluripatologia. 

 Fragilitat/Dependència. 

 Caigudes. 

 Aïllament. 

 Demències. 

 “ b  l    l       ” (       m                    f       f ll ). 

 

 Hi ha algun grup de població especialment vulnerable? Per què?  

 

Es va considerar que la gent gran era el grup més vulnerable, per la 

dependència, la solitud, la polifarmacia, la rotació familiar, el reagrupament 

f m l   …    l           l    l    b l              l        

 

 

 Quines intervencions creus que serien més adients per a les persones 

del barri?  

 
En totes les franges d´edat: Promoció d´activitat física, tallers de cuina, teràpies 

grupals per a gestió de l’      ,     os subvencionats als gimnasos. 

 
En adolescents: 
 

 Facebook per a actualitzar notícies de l’     Sant Martí. 

 Conèixer la xarxa associativa del barri i difondre-la per a maximitzar la seva 

         (      j   , “     y       l”)  

 Xerrades a les escoles (interessant que s´aportessin testimonis) sobre 

coneixement i control de tòxics. 
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En adults: 
 

 Tallers de relaxació. 

 Cursos de coaching. 

 Coneixement de teràpies alternatives. 

 
 
En gent gran: 
 

 Col·laborar i potenciar xarxes d´acompanyament per a la gent gran. 

 Xerrades en centres de reunió de la gent gran sobre els recursos existents al 

barri.  

    j     “      ”  

 Banc del temps (persones que intercanvien serveis). 

 Fer una parada saludable al costat del Mercat de Provençals coincidint amb 

el dia de mercat setmanal al carrer. 

 

 

Per als membres de l´Equip d’Atenció Primària (EAP): 

Es recomana conèixer i potenciar la xarxa de serveis comunitaris del barri; 

participant activament en la promoció d´hàbits saludables a traves de xerrades, 

activitats de promoció de l´exercici i participació en xarxes socials, es van fer 

propostes de crear, i mantenir actiu el blog del CAP i publicar una cartera de serveis 

comunitaris. 

 

No hi va haver propostes específiques per a la franja infantil.  
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7. Priorització de les Necessitats en Salut. 

 

7.1 Objectiu 

     m     l’       ' m          de les principals necessitats en salut a partir de 

l’        els residents del barris de Sant Martí 10H i 10J.  

7.2 Descripció 

En el segon dia de taller amb els professionals de CAP es va  treballar la priorització 

de problemes identificats i les intervencions que es considerarien adients dur a 

terme davant de les necessitats prioritzades.  

La priorització ha estat feta des de la importància que li aportaven les persones que 

han participat en el diagnòstic. Per tant es tracta d´una priorització tècnica; pendent 

de completar amb una priorització comunitària.  

 

En resum:  

Si creuem les dades entre l´anàlisi de dades quantitatives i qualitatives cal 

destacar:  

- Tractem amb una població envellida; el que repercuteix en la dinàmica social 

del barri. Hi ha agregació familiar, i destaca la percepció subjectiva de solitud, 

que queda parcialment recolzada per les dades quantitatives. 

- Alt grau de dependència en gent gran. 

- Manca formació formal, i informal, de bona part de la població. Destaca un 

menor nivell formatiu en les dones. 

- Hi ha greus problemes d´atur i baixos ingressos que afecten a la salut de la 

comunitat; sobretot en el barri de La Verneda i La Pau. 

- Hi ha un major percentatge de mort prematura en part de la nostra població 

assignada; que depèn, entre d´altres, de polítiques sanitàries.  
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- Hi ha una problemàtica quantificada, i sentida, de consum de tòxics sobretot 

d’ alcohol. 

- Manca d´estils de vida saludables, el que queda reflectit en tabaquisme, 

sedentarisme, obesitat,  enolisme. 

- Es percep subjectivament important percentatge d´afectats en salut 

emocional amb consultes freqüents sobre ansietat. Objectivament no queda 

recolzada per dades estadístiques. 

- Hi ha un escàs empoderament d´adolescents i adults joves de la seva salut 

sexual i reproductiva. 

- Hi ha certa percepció subjectiva i objectiva de perillositat al barri; el que no 

coincideix amb l´enquesta de salut del 2011.  

- Escassegen les zones verdes. 

 

8. Limitacions  

8.1  imitacions en l’anàlisi dels indicadors de salut i els seus determinants 

Les dades presentades provenen de diferents registres en els quals no es disposa 

sempre de dades actualitzades, per exemple, l            l’   B més 

actualitzades són de 2015.   

Les dades epidemiològiques bàsiques són fàcilment localitzables; però no la 

interpretació de taxes, la cobertura de certs programes de actuacions preventives o 

la disponibilitat de alguns recursos.  

Un altre limitació prové de la diferent distribució geogràfica que s´utilitza en les 

diferents àrees: la sanitària, la distribució per barris...; de manera que no ha estat 

fàcil el parlar d´una zona concreta. En ocasions podem parlar d´ABS, però en altres 

les dades que podem analitzar són del districte o de barris.  Això explica la 

diferència en la presentació de les taules. 
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8.   imitacions en l’anàlisi de la percepció de les persones que viuen i o 

treballen al barri sobre la salut i els seus determinants 

        l     é                l                               l      l   ’            

entrevistar però no ha estat possible. La mostra suposa una percepció parcial de la 

visió, tot i que creiem que prou representativa, de la comunitat sobre aquesta 

qüestió. 

No s´ha pogut realitzar una priorització de les problemàtiques identificades i de les 

intervencions proposades amb els membres de la Comunitat, fora de l´equip de 

l´EAP; el que representa l´inici ideal de la intervenció comunitària, per problemes 

logístics. 

Tot i així, creiem tenir una mostra representativa i una anàlisi qualitatiu prou 

fonamentat; i per tant, una base real on començar a treballar. 

Tenir una mostra petita podria donar lloc a un augment de la sensibilitat i, per tant, a 

una alta variabilitat.  

S´intentarà fer una sessió de retorn dels resultats amb la Comunitat.  

 

9. Conclusions  

 9.1 Conclusions de l’anàlisi dels indicadors de salut i els seus determinants  

 

1. En comparació a Barcelona la població dels nostres barris d’        é     

m j                           ’  m  ;               b        m       

favor de les dones    l   f        ’     mé   l   . 

2. La densitat de població és alta,   b         l’ B   0J, que representa el 

doble que la del districte i el triple de la de Barcelona. 
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3. La proporció de majors de 65 anys , en tots dos barris, és molt superior al 

registrat al districte i a la mitjana de Barcelona ciutat. Tenim més població 

    ll        l           B    l      b           ,   b        l’ B   0H     

canvi, la proporció de persones que viuen soles als dos barris és 

lleugerament inferior que al districte i Barcelona, sent les dones les que ho 

fan majoritàriament. 

4. La composició de les llars, presenta una mitjana de 2,5 persones per llar, 

trobant  poques famílies de mé       m mb        m j         ’  b        

          ’                                   bl m      m b l      

5.  En comparació a Barcelona, els nostres barris mostren un major índex de 

dependència,   b                T mbé          m j       x  ’    ll m  t 

i dependència senil en dones i major dependència juvenil en els homes. En 

     ,    l’    x      b      ll m   ,                f             f        

respecte el districte i Barcelona.  

6. Aproximadament la meitat de la població dels nostres barris és nascuda a 

B    l             l’ l       mb                             altres punts 

de l’           y l      m         l             a Barcelona. Hi ha poca 

immigració estrangera, que procedeix majoritàriament de països sud-

americans. Seguidament la procedènci  mé  f   ü      l’ B   0J       

l’                     ’                    y          l´ B   0H  

7. No tenim dades per barris sobre seguretat urbana, les dades per districte 

mostren una milloria en la percepció de violència en els últims anys al 

districte de Sant Martí. 

8.  La principal font de soroll és el trànsit en eixos com Rambla Prim, Rambla 

Guipúscoa, carrer Cantàbria i Gran via. Les àrees amb menys soroll serien 

 l              M        l             ’ ll   

9. El percentatge de superfície de parcs i jardins és inferior als dos barris en 

comparació al Districte i a Barcelona. 
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10.  ’       ç          m  j    é     80   y       m        8          , 

similar al districte i a Barcelona. Comparativament   l’ B   0H           

taxa superior de mortalitat. 

11. En l´ABS 10H té una major taxa de mortalitat global. Predomina la 

mortalitat prematura en homes.  

12. En l´ABS 10J té una menor taxa de mortalitat global. Predomina la 

mortalitat prematura en dones. 

13.        x   ’                l            l’ mb       l      icte de Sant Martí, 

és inferior al comparar-la  amb la taxa de Barcelona.   

14. El percentatge de naixements amb baix pes en néixer és lleugerament 

superior en tots dos barris en contraposició al districte de Sant Martí i a 

Barcelona. En canvi, als dos barris neixen menys nens prematurs que a la 

resta de Barcelona. 

15. La incidència de malalties de declaració obligatòries en el seu conjunt és 

més baixa als nostres barris que al districte de Sant Martí i a Barcelona. La 

distribució de les malalties en les dues ABS és similar.  

16. La proporció de persones amb 4 o més trastorns crònics és menor al 

districte de Sant Martí en comparació a la de Barcelona. 

17. Hi ha menys fumadors habituals al districte de Sant Martí que a la resta de 

Barcelona. En canvi, hi ha més dones fumadores que homes, a diferència que 

a la resta de Barcelona. 

19. Hi ha més inicis de tractament per alcohol i cocaïna al barri de Sant Martí 

que a la resta de Barcelona. La taxa a la Verneda és similar a les dades de 

Barcelona excepte en el cas del cànnabis que és superior.  

20. H     mé               ’ b        l                   M rtí que a Barcelona, 

  b                           ’          f       l           són similars a les de 

Barcelona. 
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21. A Sant Martí refereixen una millor salut auto-percebuda que a la resta de 

Barcelona. 

22. La prevalença de depressió i/o ansietat és lleugerament inferior en relació 

a Barcelona. 

23. En tote        B ,  ’ b         m j                            mb 

estudis primaris incomplets o amb la primària incomplerta i baixa proporció 

amb estudis superiors. 

24.      x   ’     é   l          mb    b  ris en comparació amb Barcelona; 

i aquesta és superior en els homes. 

25.   ’     x          f m l           bl  ( F ) en les dues ABS és baixa; 

situades en el terç inferior dels barris més desfavorits de Barcelona; 

si   f       m     mé  b  x     l’ B  10H. 

26.  Els motius de consulta més freqüents són els lligats a factors de risc 

cardiovascular (Hipertensió, hipercolesterolèmia, obesitat). 

27.  Tot i tenir uns bons resultats en l´EQA en ambdós equips; es veu una 

possibilitat de millora en el cribatge de consum d´alcohol i en les cobertures 

vacunals.  

28.  Al districte de Sant Martí, hi trobem majoritàriament una cobertura sanitària 

pública exclusiva. 

29.  El percentatge de vacunació infantil és molt alt,  superior al registrat a la 

SAP Litoral i a la resta de Barcelona. 

30.  En relació a la  salut bucodental, i segons dades del registre informàtic 

ecap,  hi ha menys registre de visites al dentista i menys registre de càries 

 l            ’             l           B    l   .  
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9.  Conclusions de l’anàlisi de la percepció de les persones que viuen i o 

treballen al barri sobre la salut i els seus determinants 

 

 ’   l       l        l b             Martí ha estat un treball llarg i intens. Ens ha 

proporcionat informació interessant i indispensable per a posar en marxa el 

Programa de Salut Comunitària del barri. Val a dir que ha existit una predisposició 

de participació per part de les persones que viuen i/o treballen al barri per a ser 

entrevistades. Tot i així, ens hem trobat amb franges d´edat on ha estat més difícil 

accedir-hi,  i  són aquestes franges poc presents com a entrevistats. 

 l      b              M           x    ’                       eressants, els  

aspectes  expressats per les persones entrevistades.  

Com a poblacions més vulnerables del barri els veïns i veïnes van considerar que 

eren les persones grans, seguit dels infants, joves i adults. Es destaca també la 

fragilitat de la població immigrada i persones amb mobilitat limitada i els que es 

troben en situació de risc social. 

Un dels aspectes més esmentat a les entrevistes ha estat la solitud i aïllament de la 

gent gran, seguit de la mancança d´hàbits de vida saludables (alimentació no 

  l   bl              m )          l   f        ’                     ´ bú       x    

en adolescents també ha estat un aspecte assenyalat pels entrevistats. 

Una de les punts de debilitat de la Comunitat és la dispersió de recursos, molts dels 

quals no resulten eficients, la manca de coneixement de la potencialitat real xarxa 

associativa i la patologia familiar i personal existent fan complexe poder arribar a les 

persones afectades si no es potencia la intersectorialitat. 

Evidentment això s´enmarca en un context desfavorable general amb manca de 

recursos econòmics, elevada taxa d´atur i desmotivació per una bona part de la 

població degut a les expectatives negatives sobre millores en un futur proper; del 

que el món de la salut no queda salvaguardat. 

Caldria empoderar una franja d´edat, la dels joves i adults, que sovint resulten 

massa absents, tot i ser el motor econòmic i, potencialment, gestor del barri. 
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10. Glossari 

 

ÍNDEX ENVELLIMENT  

Relació de la població gran respecte la jove. 

Numerador: Nombre de persones >=65 anys *100  

Denominador: Nombre de persones <15 anys 

ÍNDEX SOBREENVELLIMENT 

Proporció que representa la població molt gran sobre la població gran. 

Numerador: Nombre de persones >=75 anys *100  

Denominador: Nombre de persones >=65 anys 

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA DEMOGRÀFICA 

Relació de la població depenent respecte la població no depenent. 

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA GLOBAL 

Numerador: Nombre de persones <15 anys i >=65 anys *100  

Denominador: Nombre de persones entre 15 i 64 anys  

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA SENIL (de persones grans) 

Numerador: Nombre de persones >=65 anys *100  

Denominador: Nombre de persones entre 15 i 64 anys 

ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA JUVENIL (de menors) 

Numerador: Nombre de persones <15 anys *100  

Denominador: Nombre de persones entre 15 i 64 anys  

CONSUM DE RISC/ BEVEDOR DE RISC:  

En homes >280 g/setmana o >28 UBE/setmana; en dones >170 g/setmana i >17 UBE/setmana. 

ÍNDEX DE CONSUM PROBLEMÀTIC DE DROGUES (ICPD):  

Es calcula segons la suma de la puntuació jeràrquica dels 73 barris (o 10 districtes) per 4 indicadors: 

l    x   ’                m         l    l    l            , l    x     m    l           b      , l    x  

 ’                  m       ’ l    l    l                l   mb      x            b       l      

pública. 

 RGÈNCIES HOSPITA ÀRIES  E CONS MI ORS  ’A COHO  I A TRES  ROG ES: 

Nombre i taxa per mil de les urgències en persones consumidores de substàncies psicoactives en els quatre 

hospitals universitaris de la ciutat. 

TAXES CRUES DE MORTALITAT (TX) :  

N m      :   mb        f                 x          ’     * 00 000 

Denominador: nombre de persones (sumatori dels 5 anys) 
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TAXES DE MORTALITAT ESTANDARDITZADES PER EDAT (TEM): 

Numerador: Sumatori del nombre de defuncions segons sexe i grups de causes, calculades 

m l   l      l     x         f                    ’       l   mb                      ll       ’     

a la població de referència (p.ex., població de Barcelona ciutat el darrer any del quinquenni), 

*100.000 

Denominador: nombre de persones (sumatori dels 5 anys) 

 EF NCIONS S SCEPTIB ES  ’INTERVENCIÓ PE S SERVEIS  ’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

INCLOUEN:  

tuberculosi i seqüeles (0-74 anys); tumor maligne de pell (0-7 );   m   m l             ’ú       l   s 

         l’ú             f       (0-74); tumor maligne de testicles (0-74); malaltia de Hodgkin (0-44); 

leucèmia (0-74); anèmies carencials (0-74); trastorns de la glàndula tiroide (0-74); diabetis (0-49); 

malalties reumàtiques cròniques (0-74); malalties hipertensives (0-74); malalties isquèmiques del cor 

(0-74); malalties cerebrovasculars (0-74); neumòniesi malalties infeccioses respiratòries agudes per 

influença (0-74); asma (0-44); úlceres pèptiques (0-7 ); m l l        l’      x (0-74); hèrnia 

abdominal (0-74); colelitiasi/colecistiti i altres malalties de les vies biliars (0-74); hiperplàsia benigna 

de pròstata (0-7 );   m l            l’ mb    ,                 (      l        );         f        

originades en el període perinatal (totes les edats); malformacions congènites del sistema circulatori 

(0-74); lesions per accidents i complicacions medicoquirúrgiques (totes les edats)). 

 EF NCIONS S SCEPTIB ES  ’INTERVENCIÓ PER PROGRAMES PREVENTI S 

POBLACIONALS INCLOUEN: : 

T m   m l          ll  ’ú    (0-74); tumor maligne de mama femení (dones 0-74); malalties 

vacunables (0-74). 

 EF NCIONS S SCEPTIB ES  ’INTERVENCIÓ PER PO ÍTIQ ES SANITÀRIES 

INTERSECTORIALS INCLOUEN: 

 tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó (0-74), malaltia alcohòlica del fetge (0-74), SIDA i VIH+ 

(totes edats), lesions per accident de trànsit (totes edats), enverinaments accidentals per 

substàncies tòxiques (totes edats), suïcidis i autolesions (totes les edats), homicidis (totes edats), 

resta de causes externes (totes les edats). 

 

APVP : 

N mb    ’  y          l                   

 

TEAPVP:  

T x   ’  V                           

N m      :   m        l   mb    ’  V           x ,   l  l    m l   l      l     x         f      

              ’       l   mb                      ll       ’     a la població de referència (p.ex., 

població de Barcelona ciutat el darrer any del quinquenni), *100.000 

Denominador: nombre de persones (sumatori dels 5 anys) 

 

RAÓ  ’APVP: 

Numerador: taxa de mortalitat estandarditzada segons sexe a la divisió territorial  ’        * 00 

Denominador: taxa de mortalitat estandarditzada segons sexe a Barcelona 

MORTALITAT PREMATURA:  

La mortalitat prematura, mesurada com els anys potencials de vida perduts (APVP) entre 1 i 70 anys. 
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11.  Annex 

 

Annex 1. Instrument emprat per les enquestes a la gent del barri i per les 
entrevistes als informants clau  

 

QÜESTIONARI DE SALUT  
 
 
1.- Quins problemes de salut  principals, o amb repercusió en ella, identifiques en 
aquest grups de població? 
 
 

1.1 En infants 
 

1.2 En adolescents: homes i dones 
 

1.3 En adults: homes i dones 
 

1.4  Gent gran  
 
 
2.- Hi ha algún grup de població especialmente vulnerable? Per què? 
 
 
3.- Quins recursos /programes/entitats coneixes que treballin en aquesta Comunitat? 
 
5.2 Hi col.labores amb alguna? 

 
 
4.- Quines creus que són les fortalesses i febleses d´aquesta Comunitat? 
 
 
5.- Quines intervencions creus que s´haurien, i es podrien, implementar en aquesta 
Comunitat? 
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Annex 2. Urban Heart 

 

Accesible a: http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/Processos%20i%20procediments/ 

Matriu%20Urban%20Heart(1).pdf 

 

http://10.80.217.110/ambit_bcn/media/upload/arxius/Processos%20i%20procediments/

