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La població vulnerable amb dificultats
sanitàries i socials a la ciutat de Barcelona

Aquest informe recull les ponències que es van realitzar a les IV Jornades Tècniques de la Corporació Sanitària

de Barcelona sobre «La població vulnerable amb dificultats sanitàries i socials a la ciutat de Barcelona».

La vulnerabilitat social fa referència a la incapacitat que tenen les persones per fer front als problemes de salut i

per assolir el seu potencial de salut. Per tant, l’informe pretén recollir la situació de salut d’aquells col·lectius que

estan en situació de vulnerabilitat a la nostra ciutat com són:

• La gent gran: L’envelliment de la població de Barcelona segueix una tendència creixent, especialment durant la
darrera dècada. Un subconjunt de la gent gran està en situació de vulnerabilitat.

• Les persones amb problemes de salut mental, ja que aquesta té un paper important en la qualitat de vida, la
integració social i en la participació en activitats socials i econòmiques.

• Els col·lectius afectats per les desigualtats sòcioeconòmiques. La desigualtat fa referència a les diferents oportunitats
i recursos lligats a la salut que tenen les persones de diferent classe social, gènere, ètnia o territori, de manera que
els col·lectius més afavorits presenten millor salut que la resta. Aquest concepte de les desigualtats en salut conté
una clara dimensió moral i ètica ja que es basa en diferències en la salut que són innecessàries i evitables i que, a
més, són injustes i intolerables.

• La població sense sostre està en condicions de màxima vulnerabilitat social i sanitària ja que se situa a l’extrem de
l’estructura social. El fet de no tenir llar ni feina col·loca a aquesta població al marge de la societat.

• La població immigrant: al nostre medi la població immigrant ha crescut de forma molt important els darrers anys
ja que hem passat d’uns percentatges de 3,5% de població amb nacionalitat estrangera l’any 2000 a 14,6% l’any
2005. Una part important d’aquest col·lectiu està en situació de vulnerabilitat social relacionada amb diferents
factors com per exemple el treball que realitzen, el barri on viuen o les condicions de l’habitatge. Aquestes
condicions repercuteixen en la seva salut.

• Altres col·lectius de població exclosa com són les dones soles amb càrregues familiars i precarietat econòmica, les
persones que exerceixen la prostitució al carrer i les persones toxicòmanes.

• Les dones afectades per la violència de gènere. Aquest és un problema d’abast mundial que malauradament
també està present a la nostra societat, suposa una greu vulneració dels drets humans, i un problema de salut
pública i, per tant, la població que la pateix es considera un grup de població vulnerable.

Aquest informe ha estat fruit de la col·laboració de diversos professionals que treballen en aquests temes. Les

seves aportacions són de gran rellevància i han de ser útils per avançar en la planificació tant social com sanitària
a la nostra ciutat.

L’informe posa de manifest la magnitud d’un problema de diferents col·lectius de persones vulnerables, on és
necessari fer més per millorar les seves oportunitats i equitat en l’accés, plantejant intervencions multisectorials

planificades i integrades amb vocació de cooperació de xarxes i de prioritat assistencial.
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Cal doncs, establir una agenda de treball concreta en termes d’organització i prestació de serveis, prop del territori
i amb caràcter proactiu.

Des de la perspectiva de la salut les prioritats s’han de centrar en:

• Millorar l’accessibilitat d’aquest col·lectiu a l’atenció primària de salut, als serveis de salut mental comunitaris, als
serveis d’ASSIR i als serveis d’atenció a les addiccions a nivell de cada ABS

• Adequar l’oferta territorial d’aquests dispositius, com també dels comunitaris i d’internament sociosanitari a la
ciutat.

• Desenvolupar línies d’intervenció conjunta de les xarxes sanitàries i socials a cada districte.

• Establir sistemes territorials que integrin la gestió de l’atenció domiciliària, la dependència, l’accés a l’internament
i el retorn a la comunitat en les ABS i barris.

• Desenvolupar i implantar línies formatives per fer front a la diversitat, la immigració, l’acolliment i el suport psicològic
a nivell de les diferents xarxes.

En aquest sentit aquest document vol ser una eina facilitadora per obrir un debat en els dispositius assistencials,
particularment a l’atenció primària, per dotar de mètode per afrontar l’anàlisi i la intervenció de la població

vulnerable.

Ens comprometem a fer passos i a col·laborar amb els professionals en l’abordatge d’aquesta problemàtica.

Carme Borrell
Jaume Estany

Àlex Guarga
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Capítol 1
Gent gran en situació de vulnerabilitat

1. Introducció

1.1. Envelliment i heterogeneïtat de necessitats

L’evolució de les dades demogràfiques posa en evidència la tendència a l’envelliment progressiu de la població.
Aquest envelliment poblacional és el resultat d’una taxa de natalitat molt estable, el descens de la mortalitat i
l’increment de l’esperança de vida (taula 1.1).

Taula 1.1.

Evolució de la taxa de natalitat, mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons sexe.
Barcelona 1993-2002

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Taxa de natalitat x 1000 7,7 7,6 7,4 7,9 8,1 7,7 8,1 8,3 8,3 8,6

HOMES

Taxa bruta x 100.000 1126,0 1126,2 1176,8 1195,5 1156,6 1152,9 1219,3 1151,1 1152,3 1137,4
Taxa estàndard x 100.000* 1247,7 1205,7 1218,5 1195,5 1134,5 1107,9 1147,1 1065,9 1066,2 1048,5
Taxa APVP estàndard* 7943,5 7912,2 7931,5 7661,0 6318,9 5789,6 6017,7 5730,1 5547,9 5333,5
Esperança vida total 73,5 73,7 73,6 74,1 75,0 75,2 74,7 76,0 76,2 76,4
Esperança de vida als 65 anys 15,5 15,6 15,4 16,2 18,6 16,1 15,7 16,8 16,8 16,9

DONES

Taxa bruta x 100.000 956,4 975,7 996,2 982,3 1017,6 1029,6 1075,7 1045,8 1052,1 1050,0
Taxa estàndard x 100.000* 1069,3 1051,1 1034,2 982,3 989,0 970,2 982,5 925,5 931,7 928,0
Taxa APVP estàndard* 3035,7 3129,8 3167,0 2732,1 2743,0 2593,9 2425,0 2355,0 2629,0 2624,9
Esperança vida total 81,4 81,5 81,8 82,5 82,3 82,1 82,2 8,3,3 83,0 83,1
Esperança de vida als 65 anys 19,8 19,8 19,8 20,7 20,4 20,4 20,2 21,1 21,1 21,2

*Població de referència per estandarditzar les dades: població de Barcelona de 1996 / APVP: anys potencials de vida perduts / taxes dels
anys 1997 i 1999 s’han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d’aquells anys segons les poblacions del 1996 i 2000.

Font: Registre de mortalitat. ASPB

L’esperança de vida en néixer ha millorat tant en els homes com en les dones però és més elevada en les dones
(83,1 en dones i 76,4 en homes). També s’observa que l’esperança de vida en les dones de més de 64 anys (21,2
anys) és més alta que la dels homes d’aquest grup d’edat (16,9 anys).

En termes de salut la gent gran quan emmalalteix presenta característiques diferents als joves. L’edat és una

variable epidemiològica important ja que el percentatge de persones amb dependències, comorbiditat, desnutrició,

deteriorament cognitiu, necessitats socials, demanda de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials entre d’altres,
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s’incrementen amb l’edat1-4. Però com a criteri aïllat l’edat és insuficient per identificar i quantificar la població en
situació de vulnerabilitat, ja que ens trobem que la gent gran com a grup de població és força heterogènia amb

característiques i necessitats molt variades1,2,5.

La situació i les necessitats de la gent gran estan determinades per un conjunt de variables d’etiologia molt

diversa. A part dels canvis fisiològics propis de l’envelliment, trastorns crònics de salut, trastorns sensorials,

pèrdues d’autonomia i de capacitat funcional, ocupen un lloc molt important l’estructura familiar i de l’entorn i
les variables socioeconòmiques. Pel que fa a aquestes últimes variables, cal destacar entre d’altres l’increment de

persones que viuen soles, la manca de persones cuidadores, les condicions dels habitatges i les barreres

arquitectòniques en l’entorn, els recursos econòmics limitats o insuficients, etc5.

1.2. La pèrdua d’autonomia i la vulnerabilitat en la gent gran

Els dies 8 i 12 d’abril del 2002 a Madrid va tenir lloc la «Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento» de
l’Organització Mundial de la Salut, on es va presentar i aprovar el document «La Declaración Política y el Plan de

Acción Internacional sobre el Envejecimiento, 2002». En aquest document es defineix l’envelliment actiu com el

procés d’optimització de les oportunitats en relació amb la salut, la participació i la seguretat per millorar la
qualitat de vida a mesura que la persona va envellint6.

Alguns aspectes rellevants que recull aquest document estan dedicats a l’accés universal i equitatiu als serveis
sanitaris, al manteniment de la capacitat funcional durant tota la vida i l’abordatge de les situacions de

maltractament. Entre els eixos que recull el pla d’acció destaca el manteniment de la capacitat funcional i la

integració de les atencions en matèria de salut i serveis socials especialment en les persones que pateixen
discapacitats o exclusió.

El concepte de salut en la gent gran està estretament relacionat amb el de pèrdua d’autonomia i a la incapacitat.
El deteriorament funcional en les persones grans és el principal indicador de fragilitat i un bon predictor de la

morbimortalitat i del consum de recursos assistencials. Dins d’aquest context la fragilitat s’entén com la disminució

progressiva de la capacitat de reserva i adaptació de l’homeostasi de l’organisme que es produeix amb l’envelliment,
està influenciada per factors genètics i biològics i s’accelera per malalties cròniques i agudes, hàbits tòxics i

condicionants socials i assistencials. A partir d’un llindar determinat, la fragilitat comporta una major vulnerabilitat

davant la malaltia, un increment del risc de desenvolupar deteriorament funcional amb la conseqüent dependència
en les activitats de la vida diària i, en última instància, la mort7. Encara que la gent gran fràgil s’identifica com una

població diana important en la intervenció de l’àmbit sanitari i social, la seva definició i els criteris que la

caracteritzen estan en fase de revisió; a més, està fortament interrelacionat amb la comorbiditat i la discapacitat
o dependència8.

El Consell d’Europa defineix la dependència com un estat en que es troben les persones que per raons relacionades
amb la manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i/o ajudes

importants per realitzar les activitats de la vida diària i de manera particular aquelles relacionades amb la cura

personal9. Existeix una estreta relació entre dependència i edat. En incrementar-se l’edat disminueix la capacitat
funcional donant lloc a problemes de dependència i majors necessitats d’atencions sociosanitàries10.

La valoració de les activitats de la vida diària permet detectar diferents graus de dependència i adequar els
serveis sanitaris i socials a les necessitats d’aquest grup de població. En aquest sentit la dependència en les

activitats de la vida diària s’ha descrit com una variable implicada en l’ingrés hospitalari i predictora

d’institucionalització, atencions domiciliàries, necessitats en l’adequació de les condicions de l’habitatge, d’ajut
sociofamiliar, etc.11-14.
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1.3. Objectius i mètode

Aquest capítol té com a objectius descriure les característiques sociodemogràfiques i la salut de la gent gran a la
ciutat de Barcelona, considerar el volum de gent gran amb major fragilitat i descriure les desigualitats segons

sexe, classe social i sobreenvelliment.

Per donar resposta a aquests objectius s’han analitzat les dades sociodemogràfiques del padró municipal de

Barcelona referents a l’any 2003. Les dades disponibles a l’Enquesta de salut de Barcelona de l’any 2000 (ESB-

2000), que inclou una mostra de 2.141 de persones > 64 anys no institucionalitzades representativa de la gent
gran de la ciutat. Les altes als hospitals de la XHUP en gent gran produïdes l’any 2002 a través del CMBD-AH i

les causes de mortalitat a partir del Registre de mortalitat, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, període

1993-2000.

L’estimació de la magnitud de la gent gran amb fragilitat s’ha realitzat partint del grau de dependència segons la

base conceptual i la informació plantejada en l’informe elaborat per Ferrando et al.5. Per determinar les
dependències es reagrupen les limitacions de la vida diària recollides a l’ESB-2000 en dues noves categories: la

variable de limitacions en la cura personal i la variable de limitacions en els assumptes propis.

La variable de limitacions en la cura personal inclou les següents limitacions: caminar, asseure’s i aixecar-se,

pujar i baixar escales, afaitar-se, pentinar-se, banyar-se o dutxar-se, tallar-se les ungles dels peus, menjar. La

variable de limitacions en els assumptes propis inclou les limitacions de: sortir al carrer, anar al mercat, fer la
compra personal, administrar els diners, utilitzar el telèfon, caminar diverses illes de cases. S’inclouen en les

variables de limitacions en la cura personal i assumptes propis, a aquells individus que manifesten necessitar

l’ajut d’algú per realitzar l’activitat i algú els ajuda o bé que malgrat necessitar ajut ningú els ajuda.

A partir d’aquí els subjectes es classifiquen en tres categories:

• Sense dependència: mitjana on s’inclouen les persones amb cap limitació.
• Dependència mitja: engloba les persones que presenten limitacions en menys de la meitat de les activitats.
• Dependència greu: comprén les persones que presenten limitacions en més de la meitat de les activitats.

2. Descripció de la situació de la gent gran a Barcelona

2.1. Característiques sociodemogràfiques

L’any 2003 a la ciutat de Barcelona hi havia 350.244 persones grans. Aquest volum representa que hi havia un
21,5% de persones majors de 64 anys, percentatge que és més elevat en el cas de les dones (24,9%) que en el dels

homes (17,7%). Aquests percentatges varien segons els districtes, sent el Districte de l’Eixample el que té la

població més envellida (23,5%) i el de Sant Andreu el que la té menys (19,7%).

Un 11,3% de la població de Barcelona té més de 75 anys (n:183.692). En les dones aquest percentatge representa

el 14% de la població i en el homes un 8,3%. Novament el Districte de l’Eixample és el que té més població gran
(13,6%), seguit per Gràcia (12,6%) i Sarrià-Sant Gervasi (11,9%).

L’índex de sobreenvelliment reflecteix la proporció de població >= 75 anys respecte a la població de >= 65 anys.
Per a tot Barcelona és de 46,7% en el cas dels homes i de 56,2% en el de les dones. Els districtes amb un major

índex de sobreenvelliment són Eixample, Gràcia i Ciutat Vella.

A Barcelona l’any 2000, hi havia 78.919 llars unipersonals de persones de 65 anys i més (22,5% d’aquest grup de

població), 46.984 de les quals eren de majors de 74 anys (59,5 % d’aquest grup de població).
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2.2. La salut de la gent gran

La salut percebuda i els trastorns crònics

Segons l’ESB-2000 un 46,2% de la població major de 64 anys declaren tenir una salut percebuda molt bona o

bona, un 39,2% regular i un 14,6 % dolenta o molt dolenta. L’estat de salut percebut per la gent gran ha empitjorat
en comparació amb els resultats de les enquestes dels anys 1986 i 1992.

Les dones declaren una pitjor percepció de l’estat de salut. En ambdós sexes el percentatge de gent amb salut
percebuda molt bona o bona disminueix amb l’edat, en les persones amb classes IV-V (més desafavorides),

menors nivells d’estudis i menor suport social.

Un 90,8% de la gent gran declara tenir com a mínim un trastorn crònic i el 54,5% 4 o més trastorns crònics. Les

dones declaren més trastorns que els homes, en ambdós grups la presència de trastorns crònics s’incrementa

amb l’edat (figura1.1).

Els trastorns crònics declarats com a més freqüents són l’artrosi, la mala circulació, el mal d’esquena crònic, el

dolor cervical i els problemes de visió.
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La capacitat funcional

Un 42,3% de les dones de més de 64 anys i un 24% dels homes declaren tenir com a mínim una activitat de la

vida diària que per realitzar-la presenten força o molta dificultat. En la figura 1.2. s’observa que el nombre de
dificultats per realitzar les activitats de la vida diària augmenta amb l’edat i és superior en les dones.

Les persones entrevistades en l’ESB-2000 que presenten limitacions en les seves activitats de la vida diària
manifesten tenir menor suport social. Un 13,6% de les persones que declaren necessitar ajut per realitzar les

activitats de la vida diària no reben cap mena d’ajut5.
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Causes d’hospitalització

L’any 2002 el 50,4% del total de les altes hospitalàries dels residents a Barcelona als hospitals de la XHUP eren de

gent gran. Aquest percentatge representa un total de 79.205 altes.

Per cada 1000 persones >64 anys residents a Barcelona, 239 ingressen als hospitals d’aguts. Els residents de 80

anys o més són els que presenten la taxa d’altes més elevada seguit pel grup d’edat entre 75-79 anys. Ambdós
grups mostren valors que se situen per sobre de la taxa pel conjunt de la gent gran de la ciutat (figura1.3).

Els principals grups diagnòstics de les altes en la gent gran són el sistema nerviós i sentits, l’aparell circulatori i
les neoplàsies.
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Causes de mortalitat

Les taxes estandarditzades de mortalitat mostren una tendència a la disminució en els darrers anys. Les principals

causes de mortalitat en les dones són la malaltia cerebrovascular i la malaltia isquèmica del cor; en els homes són
les mateixes en ordre invers i, s’afegeix, el càncer de pulmó (figura 1.4).
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2.3. La magnitud de la gent gran en situació de fragilitat

La gent gran es constitueix com el grup de població amb major utilització dels recursos sanitaris i socials, tant en
l’àmbit d’atenció primària com d’atenció especialitzada. No obstant això, els dispositius assistencials no disposen

d’un registre sistemàtic i homogeni que permeti identificar el volum de gent gran atesa amb major fragilitat.

En aquest informe l’aproximació a la magnitud de la gent gran amb fragilitat es realitza amb la informació de

l’ESB-2000. Tal com s’ha comentat anteriorment, partint de les categories de dependència proposades en l’informe

elaborat per Ferrando et al.5, podem agrupar els subjectes en tres categories:

• Sense dependència: on s’inclouen les persones amb cap limitació

• Dependència mitjana: engloba les persones que presenten limitacions en menys de la meitat de les activitats

• Dependència greu: comprén les persones que presenten limitacions en més de la meitat de les activitats.

Segons aquesta nova categorització un 65% de la població major de 64 anys no té dependència, un 20% presenta

dependència mitjana i un 15% dependència greu.

Tenint en compte les diferències en el grau de dependència, l’estat de salut i les necessitats de la gent gran, es fa

necessària una aproximació als perfils o subcategories de població més vulnerables que alhora són considerants

com a més rellevants per a la provisió de serveis.

Així identifiquem:

• Persones amb malaltia terminal
• Persones grans amb dependència greu
• Persones amb trastorns cognitius i de la conducta
• Persones grans amb dependència mitjana i amb trastorns crònics

A continuació s’especifica la definició de les subcategories de població i les fonts d’informació utilitzades per a

estimar el volum de persones amb major vulnerabilitat o en situació de fragilitat.

Persones amb malaltia terminal

Nombre de morts anuals per càncer segons grups d’edat: 35-64, 65-74 i >=75 anys.

Les persones amb malaltia terminal es troben en situació de màxima fragilitat ja que tenen una expectativa curta de
vida. En aquest grup les intervencions s’han d’orientar al tractament pal·liatiu, al control de símptomes, al suport emo-
cional al malalt i familiar.

• Nombre de casos del grup 35-64 anys: 1.104
• Nombre de casos del grup 65-74 anys: 1.211
• Nombre de casos del grup >= 75 anys: 2.167

Font: Registre de mortalitat. ASPB, 2002.
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Gent gran amb dependència greu

Persones majors de 64 anys que presenten limitacions en més de la meitat de les activitats de la vida diària

La gent gran amb dependència greu sovint presenta comorbiditat motivada principalment per la presència de malalties
cròniques i una major utilització dels serveis sanitaris, sociosanitaris i socials .

Aquest grup de persones es troba en una situació de fragilitat amb una pèrdua de la capacitat per resistir els canvis,
amb presència de síndromes geriàtriques (caigudes, polimedicació, malnutrició, trastorns cognitius, incontinència…),
major risc de malaltia aguda, d’ingrés als hospitals d’aguts i als recursos sociosanitaris, etc.2 . Per tant, serà un grup de
població amb importants necessitats d’atenció sanitària i social.

És considerat com un dels grups amb situació d’elevada vulnerabilitat:
• Es considera que el 15% de les persones majors de 64 anys presenten dependència greu. Aquest percentatge és

més elevat en les dones que en homes i; en ambdós sexes s’incrementa amb l’edat
• A més s’ha de tenir present que les persones amb dependències presenten uns valors inferiors de suport social

segons l’escala Duke.

Font: Ferrando et al. La salut de la gent gran a Barcelona5

Persones amb demència

Població >= 65 anys amb demència lleu i moderada-greu.

La demència té com a una de les característiques importants la cronicitat, sent la vida mitja d’una persona amb malaltia
d’Alzheimer d’entre 8 a 12 anys.

Les persones amb demència presenten una pèrdua progressiva de les funcions cognitives i de la capacitat per
desenvolupar les activitats de la vida diària. Freqüentment apareixen diferents trastorns del comportament, del son i
de l’estat d’ànim, així com problemes mèdics afegits. Aquests diferents aspectes tenen un fort impacte en l’entorn
familiar.2

• Es considera que el 10% de la població >= 65 anys presenta demència lleu i el 5% demència moderada-greu.

Font: Pla de salut de Catalunya 2002-2005. Servei Català de la Salut7.

Gent gran amb dependència mitja i amb trastorns crònics

Persones majors de 64 anys que presenten limitacions en menys de la meitat de les activitat de la vida diària i

5 o més trastorns crònics.

La gent gran amb dependència mitjana i trastorns crònics és un grup de població amb un major risc d’augmentar la
pèrdua d’autonomia i d’alteracions sensorials.

Dins l’àmbit sanitari és important que les intervencions sobre aquest grup de població s’orientin a retardar la dependència
greu i la detecció precoç de síndromes geriàtriques.
• Es considera que el 20% dels majors de 64 anys presenten limitacions en menys de la meitat de les activitats de la

vida diària, d’aquests un 67,8% presenten 5 o més trastorns crònics.

Font: Ferrando et al. La salut de la gent gran a Barcelona5.

A partir de les anteriors estimacions a Barcelona ciutat s’ha quantificat la magnitud de cada un dels grups

identificats com queda resumit a la figura 1.5.
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Entre les dificultats trobades per fer l’estimació del nombre de persones en situació de fragilitat està la

sobreestimació, ja que les persones amb demències també s’inclouen en el grup de persones amb dependència.

Per aquest motiu en l’estimació realitzada s’han tingut en compte tres grans grups que s’exposen de major a
menor de fragilitat:

Les persones amb malaltia terminal es constitueix com el grup de persones amb major fragilitat. Possiblement

hem subestimat la magnitud d’aquest grup de població ja que només hem tingut en compte la mortalitat per
càncer (4.482). A aquest grup li segueixen les persones amb dependència greu que representa el 15% de la gent

gran.

Les persones grans amb dependència mitjana i trastorns crònics en comparació amb els grups anteriors no

presenten un nivell de vulnerabilitat. Les atencions sobre aquest grup, que presenta el 13,5% de la gent gran,

aniran adreçades a promoure la detecció de factors de risc i les pràctiques preventives.
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2.4. Les desigualtats en la gent gran en situació de vulnerabilitat

Estudis en relació amb la salut de la gent gran en el nostre context mostren diferencies segons sexe, classe social
i edat5,10,15,16.

Tant en les dones com en els homes les dependències greus augmenten en incrementar-se l’edat. Com s’observa
a la figura 1.6 un 78% de les persones identificades amb dependència greu són dones.

Novament el percentatge de dones amb dependència mitjana i 5 o més trastorns crònics és més elevat que el
d’homes. Tant en homes com en dones les classes socials IV i V presenten un percentatge superior de dependències

greus i mitjana (figura1.7).
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2.5. Estructura del sistema sanitari i del sistema d’atenció social

L’atenció a la gent gran amb dependència i fragilitat requereix de les intervencions del serveis socials i sanitaris.
Per donar resposta a les necessitats d’envelliment de la població l’OMS promou la formulació de respostes

integrades dels sistemes d’atenció de salut i socials6. El llibre blanc de la dependència emfasitza la rellevància de

l’atenció sanitària a les persones dependents, entre els motius destaca que les malalties són la causa principal de
la dependència que sovint aquestes malalties s’han pogut prevenir i que la majoria de les malalties que han

causat dependència requereixen controls i tractaments17.

Al nostre context en l’atenció a les necessitats sociosanitàries de la gent gran participen els diversos recursos

sanitaris, sociosanitaris i socials amb diversos nivells d’intervenció que van des de la detecció de necessitats

passant per les diferents fases progressives d’atenció: primària, especialitzada sociosanitària, hospitalària, resi-
dencial.

Els dispositius socials i sanitaris que donen atenció pública a la gent gran formen part del sistema sanitari i del
sistema social. Ambdós sistemes depenen de departaments diferents i compten amb models de planificació i de

finançament diferenciats. No obstant això, tant el sistema sanitari com el social s’estructuren en dos nivells

fortament interrelacionats: l’atenció primària i l’atenció especialitzada18.

L’atenció primària es constitueix com el punt o porta d’accés immediat del ciutadà al sistema sanitari i/o social.

És el nivell que ha de resoldre la majoria dels problemes del ciutadà i seleccionar els casos que requereixen d’un
altre recurs.

Els serveis socials d’atenció primària constitueixen el primer nivell d’atenció i el punt d’accés al Sistema Català
de Serveis Socials a través dels centres de serveis socials. En aquest nivell se situen també els serveis d’atenció

domiciliària que inclouen diferents modalitats (ajuda a domicili, alarma telefònica, menjar a domicili, neteja,

arranjament de l’habitatge, etc.).

L’atenció primària de salut (APS) és la porta d’entrada de la població al sistema sanitari d’atenció pública.

Constitueix el primer graó de l’assistència sanitària i el nucli central del sistema sanitari. En aquest nivell es
presta atenció de medicina de família, pediatria i infermeria tant en l’assistència a la demanda ambulatòria,

domiciliària i urgent; es realitza el seguiment i el control ambulatori i domiciliari, educació sanitària, promoció

de la salut, prevenció de la malaltia, coordinació amb els serveis de referència, etc.

L’atenció especialitzada és el segon esglaó o segon nivell d’atenció específica, del sistema sanitari i del social. Els

serveis socials d’atenció especialitzada inclouen tres tipus de serveis: els habitatges tutelats, els centres de dia i les
residències. Els serveis sanitaris d’atenció especialitzada inclouen els especialistes i l’atenció hospitalària. Dins

d’aquest nivell cal destacar, per la seva especificitat, els recursos de la xarxa sociosanitària: llarga estada,

convalescència i cures pal·liatives, que van adreçats a l’atenció de la gent gran amb malaltia, malalts crònics i en
situació terminal, unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i programa d’atenció domiciliària,

equip de suport (PADES).

A la figura 1.8. es mostren els diferents serveis sanitaris i socials adreçats a la gent gran que conformen el nivell

d’atenció primària i d’atenció especialitzada.
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3. Conclusions

L’envelliment de la població de Barcelona segueix una tendència creixent, especialment durant la darrera dècada.

L’any 2003 hi havia 350.244 persones >64 anys, el que representa que a prop d’un 21,5% de la població és gent
gran. Aquest fenomen afecta de manera més marcada a les dones (24,9%). Els districtes de la ciutat amb més

percentatge de població envellida són Eixample (23,5%), Nou Barris (22,9%) i Gràcia (22,5%).

Tant l’esperança de vida com les taxes de mortalitat en el grup de la gent gran presenten un canvi positiu en els

darrers anys.

Des del punt de vista epidemiològic l’edat és un criteri important ja que el percentatge de persones amb

dependència i/o problemes de salut és més freqüent a mesura que s’envelleix; però com a criteri aïllat és insuficient

per identificar i quantificar la població en situació de vulnerabilitat. L’estat de salut, la dependència però també
els condicionats econòmics, la qualitat de vida, l’estructura familiar i l’entorn influeixen en la situació de

vulnerabilitat de la gent gran.

La pèrdua d’autonomia per realitzar les activitats de la vida diària està estretament relacionada amb la salut de la

gent gran, permet detectar els diferents graus de dependència i adequar els serveis sanitaris i socials a les necessitats

d’aquests grups de població.

Un 14,6% de la gent gran considera la seva salut dolenta o molt dolenta, aquest percentatge de població s’ha

incrementat en relació amb els resultats d’enquestes de salut anteriors. La presencia de trastorns crònics és força
freqüent (90,8%).

El 50% de les altes dels hospitals de la XHUP a la ciutat de Barcelona van ser de gent gran. Els principals grups
diagnòstics de les altes van ser el sistema nerviós i sentits, l’aparell circulatori i les neoplàsies.

Els dispositius assistencials no disposen d’un registre sistemàtic i homogeni que permeti identificar la gent gran
amb major fragilitat.

Aproximadament un 65% de la gent gran no presenta dependència (cura personal i/o assumptes propis), un 20%
dependència mitjana i un 15% presenta dependència greu.

El grup de persones en situació de màxima vulnerabilitat és el que presenta una malaltia en fase terminal,
aproximadament 4.482 persones. Li segueix les persones que pateixen dependències greus que representen el

15% del total de la gent gran, en termes absoluts són 52.536 persones >64 anys.

D’altra banda identifiquem un grup de població amb dependència mitjana i trastorns crònics que presenten un

major risc d’augmentar la pèrdua d’autonomia, alteracions sensorials… Estimem que aquest grup representa el

13,5% de la gent gran, és a dir, un volum de 47.493 persones.

Els indicadors de salut més desfavorables en la gent gran els trobem en les dones, en la població més envellida, les

persones de classes socials més desafavorides, amb nivell d’estudis baix i amb manca o baix suport social.
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4. Recomanacions

Implantar el Pla d’actuacions prioritàries de l’atenció primària de salut per tal de millorar l’atenció sanitària a

les persones grans, reforçant les intervencions orientades a evitar o retardar el màxim temps possible la
dependència:

Actuacions preventives orientades a la gent gran
• Consell: alimentació, exercici físic, tabac, accidents, trastorns cognitius, trastorns depressius, medicaments i

bucodental
• Cribratge: excés de pes, desnutrició, hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, càncer de mama, càncer de coll

d’úter, trastorns visuals, trastorns auditius

Detecció precoç i atenció a les síndromes geriàtriques: caigudes, polimedicació malnutrició i trastorns cognitius.

Consensuar el circuit de detecció, criteris i registre de la gent gran fràgil i/o amb dependència, tot potenciant la

detecció precoç.

Potenciar l’atenció domiciliària adreçada als pacients amb impossibilitat de desplaçar-se al seu centre d’atenció

primària i amb problemes de salut.

Promoure la rehabilitació de la capacitat funcional en pacients amb dependència mitjana així com en aquells

amb possibilitat de manteniment o millora funcional.

Analitzar la cobertura de necessitats sanitàries i socials, així com la completarietat de les intervencions adreçades

a les persones amb major dependència.

Millorar l’accessibilitat i la continuïtat de les atencions entre els diferents serveis i sectors d’assistència, tot

promovent estratègies de coordinació orientades a oferir una atenció integral a la dependència.
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Capítol 2
Risc i vulnerabilitat en salut mental

1. Introducció

1.1. L’impacte dels problemes de salut mental

L’OMS defineix la salut mental com un estat de complet benestar (físic, mental i social), en què l’individu és
capaç de desenvolupar plenament les seves capacitats, superar les tensions de la vida, treballar de manera pro-
ductiva i profitosa i contribuir activament a la seva comunitat. La complexitat i la multidimensionalitat d’aquest
concepte positiu de salut mental implica tenir en compte no únicament els aspectes relacionats amb el nivell de
salut o malaltia sinó també la capacitat funcional, la qualitat de vida i el benestar emocional1. El benestar no és
una qüestió únicament individual, ja que també inclou factors que depenen de la interacció social i l’entorn de
vida més pròxim als individus, la comunitat i la societat en general. Cal tenir present també, que l’estat de salut
mental d’una societat està íntimament relacionat amb l’estat de salut general i els seus determinants, però també
està molt influït pels factors demogràfics, socials i econòmics i pel propi sistema assistencial.

Els trastorns mentals són malalties d’elevada prevalença i constitueixen un important problema de salut pú-
blica2,3,4,5 la magnitud i l’impacte de les malalties mentals, en termes de dependència i discapacitat, costos
econòmics i sanitaris i càrrega social són enormes. L’OMS, en un recent informe publicat l’any 2003, reconeix
una prevalença global del 6% a nivell mundial 2.

La càrrega global de les malalties mentals abasta la tercera part del total d’anys viscuts amb discapacitat6. Quatre
de les sis malalties més freqüents causants de discapacitats són trastorns mentals, i la depressió constitueix la
tercera causa a nivell mundial, amb el 12,5% 2. Tot i què en menor grau, el suïcidi contribueix també al càlcul dels
anys potencials de vida perduts (APVP) i constitueix la segona causa de mortalitat prematura en els joves.
Òbviament, es tracta de mortalitat evitable.

Es preveu que la càrrega dels trastorns mentals augmentarà de manera significativa en els propers 20 anys2. Les
malalties mentals poden afectar a qualsevol persona, però determinats grups socials poden resultar més vulne-
rables: persones amb baix nivell d’educació, en situació d’atur, afectades de pobresa, les víctimes de la violència,
immigrants i refugiats. Les poblacions amb major vulnerabilitat van associades a situacions d’exclusió socials,
dones maltractades i amb fills a càrrec i les persones grans que pateixen abandonament i aïllament social.

L’Organització Internacional del Treball (OIT), en el seu informe sobre la salut mental en l’àmbit laboral elaborat
l’any 2000, destaca l’increment de la incidència dels problemes de salut mental, que afecta a un 10% dels treballadors
i comporten absentisme, incapacitat laboral i la pèrdua del lloc de treball7. Estudis recents en el nostre entorn
afirmen que la precarietat i la inestabilitat laboral són factors de risc de patir trastorns mentals com ara ansietat
i depressió.

Les estratègies d’intervenció per a la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns, impliquen gran

varietat d’intervencions dirigides a estimular els recursos i habilitats personals i promoure millores en l’entorn
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socioeconòmic més proper2. La promoció en salut mental requereix accions de caràcter multisectorial, implicant
tant els diferents àmbits governamentals (salut, educació, treball, medi ambient, transports, justícia, serveis

socials…) com les entitats no governamentals, els serveis comunitaris i la societat civil en general.

Les malalties mentals són, a més, un factor de risc de patir altres malalties8,9. La salut mental està íntimament

associada amb la salut física i el funcionament social. La comorbiditat de la depressió amb d’altres malalties és

molt elevada i l’evidència científica ha constatat que el tractament de la depressió en els casos de comorbiditat
amb malalties físiques cròniques, com ara la hipertensió, diabetes, malalties cardiovasculars, trastorns neurològics

o càncer, millora d’adherència, el compliment dels tractaments i el seguiment de les recomanacions

mèdiques9,10,11,12.

A nivell macroeconòmic els costos directes dels problemes de salut mental s’estimen al voltant del 3% - 4% del

PIB2. Els costos indirectes a nivell de pèrdua de productivitat i altres costos socials són enormes. Les persones
amb depressió consumeixen més recursos sanitaris13; s’ha constatat que el cost mitjà anual d’un treballador amb

depressió, incloent-hi costos mèdics i de seguretat social són 4,2 vegades més grans2. L’evidència mostra que la

major part dels tractaments i intervencions per a les malalties mentals són eficaços, asequibles i costo-efectius;
no obstant això, als països desenvolupats la majoria de les persones afectades de malaltia mental (44% al 70%) no

reben cap tractament2,5,14,15.

En l’àmbit de la salut mental es pot afirmar que, excepte determinats factors genètics, no s’han identificat causes

específiques o factors de risc (o de protecció) de patir transtorns mentals concrets, però sí que està àmpliament

acceptat que algunes condicions o situacions influeixen en la salut mental i en la probabilitat de patir malalties16.
Per exemple, s’ha observat que alguns factors biològics de risc presents en la infància estan associats a una major

vulnerabilitat de desenvolupar trastorns psíquics. Variables biològiques prenatals (malalties de la dona gestant,

consum de fàrmacs o substàncies tòxiques durant l’embaraç…), complicacions perinatals o determinades malalties
durant la primera infància afecten el desenvolupament i s’han associat amb trastorns de la parla i amb trastorns

del comportament17 Aspectes sociofamiliars es constitueixen també en factors de risc detectats en la infància

com, per exemple, els conflictes o disfuncions familiars que causen important estrés psicosocial en l’infant,
incrementen la probabilitat de patir problemes emocionals i transtorns de la personalitat.

En qualsevol cas, en l’àmbit de salut mental, podem afirmar que la noció de vulnerabilitat té una importància
relativa, ja que el trastorn o la malaltia és el resultat de la interacció entre una susceptibilitat biològica o genètica

i una situació ambiental, quan aquesta interacció es produeix de manera continuada al llarg d’un temps.

1.2. Concepte de risc i vulnerabilitat

El concepte de risc és ampliament utilitzat dins del sistema sanitari. Va ser inicialment desenvolupat per

l’epidemiologia amb l’objectiu primordial d’identificar els factors causants de les malalties. La identificació, valoració
i control del risc (o factors de risc) és una base important en el desenvolupament d’algunes disciplines, com per

exemple la salut pública, i incideix també en la planificació i organització de serveis i programes assistencials i

intervencions clíniques. El concepte de risc i vulnerabilitat no és exclusiu del món sanitari, també és àmpliament
utilitzat en el conjunt de les ciències socials.

Tot i l’àmplia utilització dels conceptes de risc i vulnerabilitat, no existeix un consens clar i precís en la literatura
sobre una definició exacta de «risc» o del concepte de «situació de risc». Risc és la probabilitat d’experimentar un

determinat tipus de perill, de lesió, de pèrdua o d’altres conseqüencies adverses. L’enciclopèdia catalana contem-

pla una de les accepcions com: «contingència desfavorable a la qual està exposat algú». Òbviament, la interpretació
de qualsevol definició resulta genèrica i complexa.

El concepte de vulnerabilitat és encara menys precís. Les definicions resulten vagues i tenen a veure amb la
susceptibilitat d’un individu o d’un col·lectiu, de ser ferit, afectat, danyat o vençut, en definitiva, de patir un perjudici.

La literatura mèdica relaciona aquest concepte amb una predisposició a patir una determinada malatia o lesió, o

amb un pronòstic d’obtenir resultats negatius18. Aquesta predisposició pot ser genètica, biològica, o psicosocial.
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En qualsevol cas, la vulnerabilitat és una condició necessària però no un factor suficient per al desenvolupament

d’un problema de salut. Si entenem el concepte de vulnerabilitat com una susceptibilitat particular per

emmalaltir, o una probabilitat elevada de patir uns efectes negatius davant una determinada malaltia o situació

adversa, s’ha d’entendre també que aquesta predisposició va associada a un seguit de factors desencadenants

o situacions ambientals coadjuvants que superen els mecanismes de defensa i desborden les capacitats

d’enfrontament.

Atesa la complexitat i multidimensionalitat del concepte de salut mental i la manca de precisió i globalitat

dels conceptes de risc i vulnerabilitat, podem afirmar que, en certa mesura, tots sóm vulnerables de patir

algun trastorn mental al llarg de la vida. No obstant això, un cop més, la realitat imposa un criteri pràctic i una

aproximació de diferències conceptuals més o menys allunyades, i fa que, en parlar de vulnerabilitat en l’àmbit

de salut mental, existeixi un consens implícit que permet identificar col·lectius amb diferents graus de

dependència.

Bona part d’aquests col·lectius vulnerables precisen del suport d’altres persones per cobrir les necessitats bàsiques,

i han de ser objecte d’acció positiva per part del sistema públic. Sovint, els més afectats no demanden atenció, per

això cal una organització del sistema de serveis per detectar, acollir, atendre i recuperar tant com sigui possible

les capacitats i autonomia personals. I no per últim és menys important, el desplegament dels programes de

prevenció i promoció de la salut mental del més ampli abast.

1.3. Objectius i mètodes

L’objectiu general d’aquest capítol és destacar un seguit de col·lectius amb diferents trastorns de salut mental, en

base a la revisió i anàlisi de les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona (ESB 2000)19 i les d’utilització dels

serveis de la Xarxa de Salut Mental.

Atenent també les directrius de l’OMS per a la priorització dels trastorns mentals a la regió europea per als

propers anys, es concreten els grups de població més vulnerables, atenent a dos criteris fonamentals:

• per grups d’edat d’especial vulnerabilitat: infants/adolescents i gent gran
• per la magnitud i gravetat dels trastorns mentals atesos: els trastorns per depressió i els trastorns mentals severs.

Pel que fa a la població general, les dades utilizades s’han obtingut de l’Enquesta de Salut de Barcelona (ESB-

2000), com a una estimació de la prevalença de patiment psicològic dels ciutadans de Barcelona, analitzada

segons districte i un seguit de variables sociodemogràfiques i socials, així com la relació amb d’altres indicadors

de salut19.

Les fonts utilitzades en l’anàlisi dels trastorns mentals atesos a la Xarxa de Salut Mental, són el CMBD-CSM de

l’any 2003, i el CMBD-AH dels hospitals d’aguts i dels hospitals monogràfics, també de l’any 2003. Ocasionalment

alguna informació es complementa amb dades obtingudes del Consorci Sanitari de Barcelona, any 2003.

2. Descripció de la situació de la població vulnerable a Barcelona

2.1. La salut mental de la població

A Barcelona, l’any 2000, es va avaluar la salut mental de 8.319 persones amb dades de l’ESB 2000. Totes les

anàlisis han estat estandarditzades per edat, ponderades per districte i estratificades per sexe.

La distribució per sexe correspon a un 46% d’homes el 54% de dones. En agrupar les franges d’edat en trams de

deu anys, cadascuna representa aproximadament un 15% de la població, tot i que, a partir dels 75 anys, la
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disminució del percentatge resulta òbvia. En les franges d’edat més grans (65-74 i 75 o més anys) la proporció de
dones és més elevada. La distribució per sexe segons districtes és força equitativa. En canvi, pel que fa a nivell

educatiu apareixen diferències. D’una banda la major part dels enquestats tenien estudis primaris (37%), seguit

d’una proporció important de persones amb estudis secundaris (25%) i universitaris (22%). Les dones estan
sobre-representades en el nivell educatiu més baix (sense estudis i estudis primaris incomplets) i els homes en els

estudis universitaris.

A Barcelona la prevalença de patiment psicològic (General Health Questionnaire de 12 preguntes amb puntuacions

superiors a 2) estimada per l’ESB 2000 és del 14%. Tot seguit es realitza una breu descripció dels resultats obtinguts

atenent a les diferents variables estudiades a l’enquesta

Factors sociodemogràfics: Les dones presenten una prevalença de patiment psicològic més gran (17%) que els

homes (10%). La prevalença de casos probables de mala salut mental augmenta amb l’edat en el cas de les dones.
En homes, en canvi, no apareix un patró tan clar en relació amb l’edat (figura 2.1).

Pel que fa a l’estat civil, les persones separades (21%), els vidus (19%) i especialment les vídues (26%) mostren

una prevalença més elevada de casos probables de mala salut mental que els solters (12%) i solteres (18%) i que

les persones casades o que viuen en parella (14%).

Factors socials: Les persones amb un nivell educatiu baix, com també les de classe social més desafavorida,

mostren una prevalença més elevada de patiment psicològic que les que gaudeixen d’un nivell educatiu elevat o
pertanyen a classes socials més benestants. Les persones sense estudis presenten una prevalença especialment

alta quant a patiment psicològic (30% d’homes i 26% de dones) (figura 2.2).
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D’altra banda, el suport social, mesurat amb l’adaptació del Qüestionari de Duke, es mostra directament relacionat
amb el patiment psicològic: les persones amb més suport social gaudeixen de més bona salut mental que les que

en tenen menys. El patró per homes i dones és similar, tot i que les dones mostren prevalences de patiment

psicològic més elevades en qualsevol categoria que els homes (figura 2.3).

Pel que fa a la situació laboral els homes en atur presenten la prevalença de patiment psicològic més elevada
(23%), seguits de les dones jubilades (22%), les mestresses de casa i les dones en atur (19 i 20% respectivament).
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Estils de vida: Els tranquil·litzants (sense prescripció mèdica) són les substàncies psicoactives més utilitzades i,

contràriament al què succeeix amb les substàncies psicoactives il·legals, apareixen més dones (n=1.242) que

homes (n=633) que declaren haver consumit alguna vegada. Tant els consumidors de tranquil·litzants (prevalença
de patiment del 22% en homes i del 29% en dones) com els de cànem (prevalença de patiment del 21% en homes

i del 23% en dones) es mostren més freqüentment casos probables de mala salut mental.

Tot i que el patiment psicològic no mostra una relació clara amb l’activitat física en el temps lliure, sí que ho fa

amb l’activitat física quotidiana, és a dir, l’activitat que es realitza en les ocupacions habituals. Així les dones que

refereixen una activitat física intensa (l’activitat requereix d’un esforç físic important) com les dones i homes que
es declaren inactius (asseguts la major part del temps), mostren una prevalença més elevada de casos probables

de mala salut mental.

Finalment l’índex de massa corporal (IMC) en dones, es relaciona amb el patiment psicològic. En aquest sentit,

les dones obeses (n=410) i les de baix pes (n=45) reporten pitjor salut mental que les de baix pes moderat

(n=673), pes normal (n=2.049) o sobrepès (n=1.109). Concretament la prevalença de patiment psicològic és del
26% en les de baix pes i del 22% en les obeses.

Indicadors de salut: La prevalença de patiment psicològic és més gran entre els qui declaren tenir quatre o més
trastorns crònics, i aquesta prevalença disminueix paral·lelament a la disminució del nombre de trastorns crònics

(figura 2.4).
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Districtes de Barcelona: La prevalença de patiment psicològic es distribueix segons un continu que va des d’un

6% entre els homes de Sarrià- Sant Gervasi fins a un 23% de les dones del districte d’Horta-Guinardó i de Ciutat

Vella. Així, segons el districte, Horta-Guinardó (15% en homes i 23% en dones) i Ciutat Vella (14% en homes i
23% en dones) mostren una prevalença més elevada de casos probables de mala salut mental. Els homes de

Sarrià-Sant Gervasi (6%) i Sant Andreu (7%), i les dones de Sant Andreu (14%) i l’Eixample (15%) són els que

presenten les prevalences més baixes (figura 2.5).
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2.2. Utilització dels serveis de salut mental a BCN

La xarxa d’atenció psiquiàtrica i de salut mental a Barcelona s’organitza en tres nivells assistencials:

1) Atenció especialitzada de suport a la primària: centres de salut mental (CSM)

2) Hospitalització psiquiàtrica (urgències, aguts, subaguts i mitjana i llarga estada)

3) Rehabilitació psiquiàtrica (centres de dia)

Els diferents dispositius s’organitzen d’acord amb un territori definit que conformen el que es coneix com «circuit

assistencial de salut mental» i es coordinen i interactuen amb l’objectiu de garantir la continuïtat assistencial dels
malalts més greus.

L’any 2003 els CSM de la ciutat van atendre al voltant de 45.000 persones, 7.500 de les quals eren infants i
adolescents (fins 18 anys). La prevalença atesa per trastorns mentals als centres especialitzats va ser del 2,9% pels

adults i del 3,2% per infants i joves. La figura 2.6. mostra la prevalença global atesa als CSM de cada districte de

la ciutat; el color més fosc assenyala els territoris amb més demanda assistencial.
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Els hospitals que atenen la demanda de psiquiatria d’aguts de la ciutat van realitzar gairebé 20.000 atencions
urgents, amb una proporció global del 20% d’urgències ingressades l’any 2003, amb una variabilitat que oscil·la

entre el 3% i el 45% segons els centres. La freqüentació global dels serveis d’urgències i d’hospitalització d’aguts

de la població de Barcelona és de 14 per mil habitants i de 3 per mil habitants respectivament. No obstant això,
existeix una gran variabilitat segons els diferents districtes o sectors sanitaris. La figura 2.7. reflecteix les taxes

estandarditzades de freqüentació dels serveis d’urgències i d’hospitalització d’aguts dels districtes de la ciutat.

Les taxes de freqüentació d’urgències per mil habitants oscil·len en un rang d’entre 5,7 a Sarrià-SG, i el 21,4 a

Ciutat Vella. Pel que fa a les altes d’aguts el rang de la taxa per mil habitants oscil·la entre un 1,9 a Gràcia i el 4,9

de Ciutat Vella.
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S’ha analitzat també la morbiditat atesa a la xarxa de salut mental l’any 2003. La demanda que arriba als CSM es
deriva majoritàriament des de l’atenció primària de salut. Al voltant del 45% de la demanda atesa ambulatòriament

correspon a trastorns d’ansietat i depressió i aproximadament 1 de cada 4 pacients presenta un diagnòstic de

trastorn mental sever.

Pel que fa als hospitals, el 80% de la demanda que arriba als serveis d’urgències ho fa per iniciativa pròpia del

malalt o la família. L’any 2003 van produir-se unes 4.000 altes d’aguts de malalts mentals a Barcelona. Al voltant
del 30% corresponen a esquizofrènies i d’altres trastorns psicòtics.

La figura 2.8. mostra les 10 agrupacions diagnòstiques més prevalents ateses a la xarxa de salut mental,

diferenciades segons serveis ambulatoris (CSM) o hospitalaris (aguts).
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2.3. Col·lectius d’especial vulnerabilitat en salut mental

En termes generals, i atenent a l’edat, es poden destacar uns col·lectius amb especial vulnerabilitat, on les accions

de prevenció primària mostren la millor efectivitat: infants i adolescents. També la gent gran constitueix un

col·lectiu altament vulnerable de patir trastorns mentals, que sovint passen desapercebuts als serveis assistencials.

En la vida adulta, com a exemple de col·lectius vulnerables, destaquem dues tipologies de problemes de salut

mental, que requereixen estratègies d’intervenció molt diferents:

• els trastorns per depressió, com un exemple del que en salut mental s’entén com «patologia menor»

• els trastorns mentals severs, que constitueix el col·lectiu amb major vulnerabilitat per a la xarxa pública de

salut mental.

2.3.1 La salut mental dels infants i adolescents

El desenvolupament cognitiu i psicosocial de l’infant depèn de la interacció amb els pares. La influència de l’entorn
familiar incideix en el desenvolupament psicoafectiu i sol traduir-se amb diferents tipologies de problemes que

solen manifestar-se en dificultats en l’àmbit escolar i amb l’aparició de diferents problemàtiques en l’adolescència17.

Les recomanacions de la Unió Europea en el Pla d’acció per a la salut mental senyalen que la promoció de la salut

mental en la infància comporta una àmplia gama de resultats positius en la vida adulta, amb millor estat de salut

mental, menor risc de patir trastorns i problemes de conducta, millor qualitat de vida i una diversitat de
conseqüències positives a nivell econòmic i social20.
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Per això cal destacar la importància del món de l’educació. L’escola és l’entorn on l’infant es prepara per a la vida
i la convivència amb els altres. És necessari involucrar el món de l’educació, estimular i ampliar el seu enfoc per

fomentar la salut i el desenvolupament social i emocional20. Les estratègies d’intervenció han d’ajudar a establir

connexions entre família i escola, promoure no únicament els coneixements i capacitats acadèmiques sino també
la creativitat, l’autoestima i l’autoconfiança dels infants, tot estimulant la tolerància i la igualtat entre nens i nenes

i superar les diferències ètniques, culturals, religioses o socials. I sempre en un sentit positiu, de promoure la

implicació activa i la cooperació i evitar els càstigs o altres actuacions intimidatòries.

Els programes de promoció de la salut mental han de prestar especial atenció a la salut mental de la infància. El

desenvolupament de polítiques ha de preveure la promoció del benestar dels infants i les famílies, donant suport
a la paternitat responsable i sensible i estimulant el desenvolupament positiu de les relacions paternofilials21.

Especial atenció requereixen els infants vulnerables, com per exemple:

• Infants amb dificultats de salut o dificultats psicosocials (prematurs, disminuïts, o amb problemes del

desenvolupament o de conducta…)

• Infants que viuen en un entorn familiar desfavorable amb adversitats socials (amb violència o negligència,

fills d’adolescents, en acollida o adopció, amb famílies problemàtiques i fills de pares amb malalties mentals

o addiccions…).

• Cal destacar l’especial significació de les llars monoparentals, especialment els casos de mares amb fills a
càrrec que viuen en condicions d’estrès i adversitat social, ja que esdevenen un col·lectiu doblement vulne-

rable per patir trastorns mentals elles mateixes i per l’impacte i repercussions que pot tenir en la vida i

desenvolupament dels fills.

• Infants amb vulnerabilitats socials, ètniques o culturals (víctimes de desastres, immigrans, refugiats, marginats,

famílies en atur, pobresa i exclusió social)

2.3.2. La salut mental de la gent gran

D’acord amb l’OMS, l’envelliment progressiu de la població al món desenvolupat és una de les causes que fan

preveure l’increment dels problemes de salut mental en els propers 20 anys. L’esperança de vida en el nostre país

és una de les més elevades del món. La gent gran és un grup altament vulnerable de patir trastorns mentals.
L’envelliment implica canvis en la salut i les capacitats cognitives de les persones i afecta la memòria, la intel·ligència,

la personalitat i la conducta de les persones grans2. L’Alzheimer i altres demències senils afecten aproximadament

al 25% de les persones majors de 85 anys. Però deixant de banda els trastorns psiquiàtrics orgànics, que ja són
tractats en altres apartats, gran part de les persones grans pateixen problemes de salut mental, sent la depressió la

més freqüent i important22.

La disminució de les capacitats i el funcionament mental poden ser conseqüències de les malalties pròpies de

l’edat, però també incidèixen sovint altres factors ambientals i socials que tenen a veure amb els canvis en el seu

entorn de referència i la pèrdua dels sistemes de suport (econòmic, laboral, familiar, emocional o social). Els
trastorns mentals en la gent gran són malalties reals que si no es tracten afecten altres àrees de la salut i la qualitat

de vida. D’un 25% a un 40% dels suïcidis són comesos per persones grans23. L’abús de substàncies (alcohol i

múltiples medicacions) són molt freqüents. La disminució del metabolisme propi de l’edat agreuja el risc
d’interaccions indesitjables i d’efectes secundaris. La soledat afecta a una gran part de persones grans, la pèrdua

de la parella i l’allunyament de la família sol traduir-se en aïllament social24. Malnutrició i malalties infeccioses

juntament amb la disminució de les capacitats sensorials poden resultar en símptomes de paranoia, desorientació
i confusió mental.
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2.3.3. Els trastorns mentals en la vida adulta

2.3.3.1. Depressió

Els trastorns afectius són malalties d’alta prevalença a la població, especialment la depressió2,3,5. Malgrat que

els tractaments actualment disponibles han mostrat una bona efectivitat, el nombre de persones amb recaigudes

o que evolucionen cap a la cronicitat és preocupant, així com les complicacions somàtiques i socials associades25.
Entre un 3% al 15% de la població general pot presentar un episodi de depressió major al llarg de la vida i un

50% dels casos presenten recaigudes9. Entre el 15% al 20% evolucionen cap a la cronicitat14,15,26.

La simptomatologia depressiva en atenció primària és molt freqüent (12% a 38%), amb una prevalença global

estimada al voltant del 20%26. La prevalença per depressió major és menor (6% a 22%), amb una prevalença

global estimada del 14%27.S’estima que les persones que presenten simptomatologia depressiva presenten un
risc anual 4 vegades més gran de desenvolupar una depressió major en el termini d’un any26.

En l’àmbit de l’atenció primària de salut, la depressió és poc detectada i infradiagnosticada. Els metges d’atenció
primària detecten al voltant del 50% dels casos, i només en la meitat dels casos detectats indiquen tractament5,15,28.

Els motius de consulta per aquests problemes en AP són poc freqüents26, la major part de les persones consul-

ten el seu metge per altres problemes de salut i només al voltant del 15% de les persones consulten per males-
tar psicològic o psicosocial29. Els tractaments prescrits pels metges de familia es focalitzen a la fase aguda6,30;

menys del 50% de pacients amb depressió major tractats completen una fase de 6 mesos de tractament. Els

indicadors mesurats tenen en compte tant l’ús de medicació com les visites psicoterapèutiques31.

A Barcelona, els trastorns per depressió atesos als centres de salut mental se situen al voltant del 25% (CMBD-

CSM, 2003). Un 5% de pacients són diagnosticats de depressió major i un altre 5% presenten episodis recurrents.

2.3.3.2. Els trastorns mentals severs

L’atenció a les persones amb trastorns mentals severs (TMS) ha estat, de sempre, un dels reptes més importants

de l’assistència psiquiàtrica pública, sobretot en els models assistencials comunitaris, atès el nombre important
de persones afectades, la diversitat i complexitat de les seves necessitats i les conseqüències socials d’aquestes.

El concepte TMS engloba un conjunt d’entitats nosològiques, de diferent naturalesa i presentació clínica, que
tenen en comú criteris de gravetat i persistència en el temps, amb tendència al deteriorament i a l’alteració de

les relacions personals, familiars i socials de la persona que els pateix. L’organització dels centres de salut

mental en el nostre entorn està adaptada per prioritzar la seva atenció.
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El criteri de risc de TMS s’estableix quan un cas presenta algun dels següents diagnòstics: trastorns esquizofrènics,
depressió major, trastorns bipolars, paranoia, TOC, agorafòbia amb crisi d’angoixa, trastorns de la personalitat

esquizotípica i trastorn límit de la personalitat.

El criteri de TMS es confirma en els casos que, a més del diagnòstic, presenten gravetat clínica, una evolució

crònica de 2 o més anys i discapacitat funcional mesurat amb un GAF inferior a 50. L’acompliment de tots

aquests criteris genera l’entrada en el registre de TMS dels CSM. Els casos més greus i refractaris, amb dificultats
o mancances de suport familiar i amb tendència a la desvinculació, són candidats a entrar un Programa d’atenció

específica als TMS que es desenvolupa a tots els CSM de Barcelona.

TOC: Trastorn obsessivocompulsiu
TLP: Trastorn límit de la personalitat

La figura 2.10. mostra la proporció de diagnòstics de persones incloses al Programa d’atenció específica de

TMS, que implica l’adopció de mesures per millorar l’adherència i evitar desvinculacions, així com atenció i
suport a les famílies. El 68% d’aquestes persones pateixen algun tipus d’esquizofrènia.

Taula 2.1. Magnitud de l’atenció als Trastorns Mentals Severs (TMS) als Centres de Salut Mental d’adults. Barcelona 2003

Barcelona

Pacients atesos als CSMA: 2003* 36.776

Risc de TMS 23%

Registre de TMS 13%

TMS atesos en programa específic 3,8%

* : amb un 90% de centres declarants
Font: CSB, 2003
CSMA: Centre Salut mental d’adults

Les persones amb TMS són un col·lectiu extremadament vulnerable, amb dificultats importants d’inclusió

social i esdevenen, per tant, un col·lectiu prioritari de l’acció dels serveis públics. Presenten unes necessitats

molt complexes i costoses, tant des del punt de vista de l’articulació de recursos necessària per garantir la
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continuïtat assistencial, com de la naturalesa d’aquests recursos, atès el seu caràcter intersectorial. L’objectiu
fonamental s’adreça a reduir al mínim possible l’impacte negatiu que la malaltia mental comporta i aconseguir

la recuperació de la persona perquè pugui assolir una forma de vida satisfactòria, acceptant, fins i tot, les

limitacions que puguin resultar del seu trastorn.

Les intervencions de les administracions públiques, el grau de desenvolupament de les organitzacions de la

societat civil, la sensibilitat del mercat vers aquestes persones, són alguns dels elements estratègics clau per
garantir la plena integració

La constatació que existeixen col·lectius més vulnerables i amb major risc d’exclusió social ha de mobilitzar
sistemes de protecció social que garanteixin l’atenció dels drets dels ciutadans i promoguin la participació i

integració social. La diferenciació actualment existent entre necessitats sanitàries i necessitats socials no respon

a la realitat del que els malalts mentals requereixen, sinó a una lògica organitzativa del propi sistema. Actualment
existeix ja prou evidència científica que assenyala que la incorporació de mesures de suport social a l’atenció

sanitària tradicional millora significativament la situació dels malalts mentals. L’agència Cochrane conclou

que una atenció integrada que aporti suport social disminueix el nombre i la durada de les hospitalitzacions i
millora sensiblement la qualitat de vida i la satisfacció dels pacients i les famílies.

2.3.3.3. Les famílies i cuidadors

Amb la reforma psiquiàtrica i el desenvolupament de la psiquiatria comunitària s’emfasitza la importància

d’apropar els serveis als ciutadans i atendre els malalts en el seu entorn natural, per mantenir-los integrats en

el seu nucli familiar i social i evitar la institucionalització. Actualment la gran majoria de malalts mentals

viuen a casa i les famílies són els cuidadors principals.

L’OMS estima que una de cada quatre families té un o més membres afectats de malaltia mental. La familia és

qui té cura del malalt a nivell econòmic, afectiu i instrumental. A més del patiment que comporta la malaltia

mental, les famílies poden també veure’s afectades per la discriminació, el rebuig i l’estigma social. La inversió

de temps, esforços i la incomprensió social pot fàcilment donar lloc a la restricció d’activitats i aïllament

social2. A la sobrecàrrega que sol comportar tenir cura de persones grans o malalts amb discapacitat, les famílies

i ciudadors de malalts mentals solen experimentar també por, inseguretat, vergonya i sentiments de culpa.

Per tot això els ciudadors de malalts mentals constitueixen un grup altament vulnerable de patir malalties

mentals i l’impacte negatiu sobre la salut general. L’ansietat i depressió i altres símptomes de distress psicològic

són els problemes més freqüents. S’estima que entre el 40% i 60% dels familiars que tenen cura d’un malalt

mental pateixen depressió32. Aquestes elevades taxes posen les families en risc de patir malalties físiques. La

literatura mèdica internacional destaca també les barreres existents per a la detecció i tractament dels ciudadors.

Sovint no demanen ajuda ni consulten als serveis pels seus propis problemes, doncs es focalitzen en l’atenció

i cura del malalt i sovint són negligents amb la seva salut i les seves necessitats.

3. Conclusions

En el món desenvolupat, els trastorns mentals figuren entre les malalties cròniques més prevalents en la població

general; apareixen en edats més joves que altres malalties cròniques i són de les més incapacitants. Els problemes de

salut mental no tractats impliquen un gran patiment i poden conduir a dificultats en les relacions personals i

laborals, així com discapacitats significatives. D’aquesta manera la salut mental dels individus juga un paper important

en la seva qualitat de vida, integració social i en la seva participació en activitats socials i econòmiques. Els problemes

i malalties mentals redueixen l’esperança de vida i tenen efectes adversos en les economies dels països.

Quatre de les sis malalties més freqüent causants de discapacitants són trastorns mentals, i la depressió constitueix

la tercera causa a nivell mundial. Les malalties mentals poden afectar qualsevol persona, però determinats grups
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socials poden resultar més vulnerables: persones amb nivell d’educació en situació d’atur, afectades de pobresa,
víctimes de violència, immigrants i refugiats i, en general, presenten un alt risc d’exclusió social.

La prevalença de trastorns mentals atesa als serveis especialitzats en salut mental presenta diferències segons els
districtes. La població atesa és del 2,9% de la població general de la ciutat, amb una variabilitat d’entre un 2,1% a

Sarrià-SG, i el 3,8 a Nou Barris. Les taxes d’hospitalització psiquiàtrica per mil habitants varien també entre un

1,9 a Gràcia i el 4,9 a Ciutat Vella.

L’enquesta de Salut de Barcelona de l’any 2000 mostra una prevalença de patiment psicològic del 14%, amb

diferències segons el gènere (17% en dones i 10% els homes) i l’edat en el cas de les dones, amb major patiment
psicològic a més edat (25% en dones majors de 75 anys). Els resultats obtinguts confirmen l’elevada prevalença

obtinguda per altres estudis internacionals, així com la distribució desigual de les prevalences amb d’altres varia-

bles i factors sociodemogràfics i socials. Les dones, els separats, divorciats i vidus i els estrangers tenen prevalences
més elevades de patiment psicològic.

L’estat de salut mental i els problemes físics de salut estan interrelacionats, i moltes vegades són difícilment
diferenciables. Tal com s’esperava, els indicadors relacionats amb la salut general estan associats a la salut mental.

Les persones amb discapacitats i amb malalties cròniques presenten una prevalença més elevada de patiment

psicològic.

Tot i que les persones amb patiment psicològic visiten més al metge de família o als especialistes de la salut

mental que les que no presenten patiment, només representen un 16% dels homes i un 18% de les dones. Quant
al consum de fàrmacs, els tranquil·lizants van ser, darrera de l’aspirina, els més consumits.

Pel que fa a la vulnerabilitat en salut mental es pot afirmar que algunes condicions o situacions influeixen en la
salut mental i en la probabilitat de patir malalties. Factors biològics de risc presents en la infància estan associats

a una major vulnerabilitat de desenvolupar trastorns psíquics. Aspectes sociofamiliars poden ser també factors

de risc: conflictes o disfuncions familiars que causen important estrés psicosocial en l’infant, incrementen la
probabilitat de patir problemes emocionals i transtorns de la personalitat. Sigui, com sigui, el trastorn o la malaltia

és el resultat de la interacció entre una vulnerabilitat biològica o genètica i una situació ambiental desfavorable,

quan aquesta interacció es produeix de manera continuada al llarg del temps.

A l’hora de definir col·lectius d’especial vulnerabilitat, i atenent a l’edat, es poden destacar els infants i adolescents.

D’altra banda, la gent gran constitueix també un col·lectiu altament vulnerable de patir trastorns mentals, i
sovint passen desapercebuts als serveis assistencials.

En la vida adulta, com a exemple de col·lectius vulnerables, es destaquen dos tipologies de problemes de salut
mental, que requereixen estratègies d’intervenció molt diferents:

• els trastorns per depressió, com un exemple del que en salut mental s’entén com «patologia menor»

• els trastorns mentals severs, que constitueix el col·lectiu amb major vulnerabilitat per a la xarxa pública de
salut mental.

Es pot considerar també que les famílies de persones amb TMS constitueixen un grup altament vulnerable de

patir trastorns mentals. La major part de malalts mentals viuen a casa i les familíes esdevenen els cuidadors

principals. D’acord amb l’OMS, una de cada quatre families té un o més membres afectats de malaltia mental i
això implica costos a nivell econòmic, afectiu i instrumental. A més del patiment que comporta la malaltia

mental, les famílies poden també veure’s afectades per la discriminació, el rebuig i l’estigma social.
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4. Recomanacions

Les millors recomanacions que es poden efectuar són les formulades al gener del 2005, en el marc de l’Organització

Mundial de la Salut: Pla d’acció de Salut Mental per Europa33. Aquest Pla es va consensuar a la Conferència
Ministerial d’Helsinki, ratificat pel director general de l’OMS, el comissionat europeu, el director regional i els

Estats Membres de la Regió Europea, i reconeix la salut i el benestar mental com l’eix fonamental per a la qualitat

de vida i productivitat de les persones, les famílies, la comunitat i els països, i que permet desenvolupar una vida
plena i esdevenir ciutadans actius i creatius.

De forma molt resumida, fixa unes prioritats per als propers 10 anys:

a. Conscienciar de la importància del benestar mental

b. Lluitar contra l’estigma i rebutjar col·lectivament contra la discriminació i desigualtat, tot capacitant a les

persones (malalts i famílies) perquè s’impliquin activament en aquest procés

c. Dissenyar i desenvolupar programes integrals, integrats i eficients, del més ampli abast: prevenció i promoció

de la salut mental, el tractament i la rehabilitació, assistència, recuperació i inserció en la comunitat.

d. Disposar de professionals compenents, en cadascuna de les àrees.

e. Reconeixer l’acceptar l’experiència i coneixement dels usuaris i les famílies, com element important en la

planificació i l’organització dels serveis de salut mental.

A continuació es detallen les dotze àrees on cal desenvolupar polítiques de millora i/o desenvolupament d’accions:

1) Promoció de la salut mental

2) Consideració de la salut mental com a eix central de la salut i benestar
3) Eradicació de l’estigma i la discriminació

4) Promoció de la salut mental en etapes crítiques de la vida

5) Prevenció del trastorns mentals i del suïcidi
6) Facilitar l’accés a l’atenció primària de les persones amb problemes de salut mental

7) Garantir una atenció efectiva i integral als trastorns mentals severs, amb programes assistencials comunitaris
8) Impulsar relacions efectives amb altres sectors o àrees d’atenció no sanitàries

9) Potenciar la capacitació tecnicocientífica dels professionals per disposar d’un contingent humà competent

10) Promoure sistemes d’informació adaptats a la salut mental
11) Finançament adequat i ajustat a necessitats

12) Avaluar l’efectivitat i generar evidències contrastables

En el nostre entorn, algunes accions concretes on caldria avançar i enfortir són:

• La promoció de la salut mental i detecció precoç de problemes en l’àmbit de l’educació,

• L’atenció dels adolescents, especialment amb consum de substàncies i problemes de conducta

• La col·laboració dels serveis especialitzats i els equips d’atenció primària per a millorar l’abordatge dels
trastorns mentals no severs,

• L’atenció de les persones amb trastorns mentals severs i els seus cuidadors, amb programes intersectorials
integrats, una atenció més flexible i adaptada a les necessitats individuals, intervencions més intensives i,

especialment, millorar l’atenció en la comunitat i el seu entorn de vida per evitar desvinculacions i revincular

els pacients amb majors dificultats d’adherència.

• L’atenció de la patologia dual

• L’atenció de la salut mental de la gent gran

• El suport als serveis socials
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Capítol 3
Les desigualtats socials en salut a Barcelona

1. Introducció

Durant les darreres dècades s’ha descrit a bastament l’existència de desigualtats en salut produïda per factors
socials1,2,3,4. Així, per exemple, les persones de classe social desfavorida o que viuen en àrees geogràfiques amb
més privació socioeconòmica presenten pitjor nivell de salut que la resta de població. Un altre aspecte a tenir en
compte és el gènere, ja que existeixen desigualtats entre homes i dones en els rols, els treballs i el poder, els quals
repercuteixen de manera diferent en la seva salut. Mentre que les dones tenen una esperança de vida més llarga,
sempre declaren tenir un pitjor estat de salut percebut.

A l’Estat espanyol, malgrat que l’estudi de les desigualtats socioeconòmiques en salut ha augmentat durant les
darreres dues dècades, el nombre de treballs empírics encara és molt limitat. Als darrers anys diversos grups
d’investigadors han documentat progressivament l’existència de desigualtats socials en salut5. És l’any 1996 quan
es publica el primer informe global sobre aquest tema a l’Estat espanyol6 i l’any 2003 quan es fa, per primera
vegada en una CCAA, un informe exhaustiu sobre les desigualtats en salut a Catalunya7 que s’ha actualitzat l’any
20058. Aquest últim informe abastava tant les desigualtats segons nivell socioeconòmic com segons el gènere.
Malgrat ambdós informes tenen conclusions i recomanacions específiques per reduir aquestes desigualtats, són
molt poques les intervencions i polítiques posades en marxa amb aquesta finalitat9.

Les grans ciutats com Barcelona acumulen desigualtats socials importants, ja que solen assimilar la pobresa en
barris cèntrics i perifèrics, conseqüència de diversos factors com l’encariment de la vida, el preu de l’habitatge i la
immigració. En aquests barris on es concentren les carències materials i socials és on alhora es detecten pitjors
indicadors de salut, com per exemple la sida, la tuberculosi o la sobredosi de drogues10. Diversos estudis realitzats
a la ciutat de Barcelona han documentat l’existència de desigualtats en salut segons el nivell socioeconòmic i
també segons el gènere.

1.1. Objectiu i mètodes

Aquest treball pretén descriure les desigualtats socials en salut a Barcelona els darrers anys, analitzant les
desigualtats en el fet de morir (mortalitat) als barris i la salut percebuda i els estils de vida segons classe social i
gènere a la ciutat.

Les dades de mortalitat es refereixen als anys 1997-2001 i s’han obtingut del registre de defuncions de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, que es basa en la informació del Butlletí Estadístic de Defunció i és facilitada per
l’Institut Municipal d’Informàtica (residents morts a Barcelona) i pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya (residents morts fora de Barcelona). A cada defunció se li atribueix la zona estadística (a partir d’ara
anomenada barri) on vivia la persona (figura 3.1). La causa de mort és codificada utilitzant la Classificació Inter-
nacional de Malalties (CIM-novena revisió fins 1999 i desena revisió pels anys 2000 i 2001). La població utilitzada
és la de residents a la ciutat de Barcelona l’any 2000 obtinguda del Padró d’Habitants.
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Les dades de salut percebuda i d’estils de vida procedeixen de l’Enquesta de Salut de Barcelona de l’any 2000

(ESB 2000)11. És una enquesta que es va fer mitjançant entrevista al domicili a una mostra de 10.000 persones no

institucionalitzades de Barcelona. La classe social s’ha obtingut a través de l’ocupació de la persona entrevistada,

o en el cas que la persona no treballés, a través de l’ocupació del cap de família. Les classes estudiades són: Classe

I: Directius de l’Administració Pública i d’empreses de 10 o més assalariats, professions associades a titulacions

universitàries; Classe II: Directius d’empreses amb menys de 10 assalariats, professions associades a una titulació

de ler cicle universitari, tècnics i professionals de suport, artistes i esportistes; Classe III: Personal de tipus

administratiu i professionals de suport a la gestió administrativa i financera, treballadors dels serveis personals

i de seguretat, treballadors per compte propi i supervisors de treballadors manuals; Classe IV: treballadors manuals

qualificats i semiqualificats; Classe V: treballadors manuals no qualificats. Per la obtenció de la classe social ens

hem basat en la classificació del British Registrar General del Regne Unit12.

2. Les desigulatats socials en salut a Barcelona

2.1. Les desigualtats territorials en la mortalitat

En aquest apartat es descriu la distribució de la mortalitat total i segons causes en els 38 barris de Barcelona

(figura 3.1). Per poder comparar la mortalitat dels diferents barris cal tenir en compte les diferents estructures

d’edat; per tant, es presenten taxes estandarditzades per edat pel mètode directe.

Durant els anys 1997-2001, la mortalitat total per barris ha oscil·lat entre 799 i 1647 per 100.000 habitants en els

homes i 820 i 1699 per 100.000 habitants en les dones. Tal com s’observa en la figura 3.2 els barris que donen al

litoral i alguns del Nord, com són els barris de Ciutat Vella i alguns de Sant Martí, Nou Barris i Sant Andreu, són
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els que presenten taxes més altes i els barris de Sant Gervasi i les Corts els que les presenten més baixes. Aquesta

distribució de la mortalitat es correspon amb la distribució dels indicadors de nivell socioeconòmic en el sentit

que els barris més desfavorits mostren més mortalitat que els més afavorits. Una excepció és el barri de Vallvidrera

on també existeix excés de mortalitat tot i no tenir un baix nivell socioeconòmic, fet que podria explicar-se per

l’elevat nombre de residències de gent gran que hi ha (tal com ja vàrem descriure fa anys13).

La figura 3.3 ens mostra la distribució de la mortalitat en els homes segons les principals causes de defunció

(malaltia cerebrovascular, malaltia isquèmica del cor, càncer de pulmó i cirrosi) i les principals causes de defunció

en els joves (lesions per accidents de trànsit i VIH-sida). En la majoria d’elles la distribució és similar a la mortalitat

total existint un excés en els mateixos barris descrits anteriorment i les taxes més baixes en els barris benestants

(de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts). Cal assenyalar que en la mortalitat per lesions degudes als accidents de

trànsit, aquesta distribució canvia una mica, probablement perquè el fet d’utilitzar vehicles de motor és més

freqüent en les persones de barris benestants (de fet els Districte de Sarrià i les Corts són els que tenen més

turismes per 1000 habitants).

La figura 3.4 mostra també les principals causes en les dones (la malaltia cerebrovascular, la malaltia isquèmica

del cor, el càncer de mama i la diabetis) i les principals causes de defunció de les dones joves que també són el

VIH-sida i les lesions degudes a accidents de trànsit. Per la majoria de causes, existeix un excés de mortalitat en

els barris amb pitjor nivell socioeconòmic (majoritàriament els de la zona litoral i Nord) i menor en els barris

benestants. En aquest cas, les excepcions són també les lesions per accidents de trànsit i el càncer de mama.

Estudis anteriors han posat en evidència que les dones de nivell socioeconòmic alt tenen més mortalitat per

càncer de mama que les de nivell baix, fet que s’explica pels diferents factors de risc reproductius (edat del primer

fill/a, paritat …)14.
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Una causa que ha canviat molt durant la darrera dècada ha estat la mortalitat per VIH-sida, doncs va augmentar
fins 1995, i va arribar a ser la primera causa de mort entre els joves, per després disminuir, a causa de la introducció
dels nous tractaments antiretrovirals. Tal com s’observa a la figura 3.5, la mortalitat per aquesta causa és major
en els homes i les dones que viuen als barris amb més privació sòcioeconòmica i que tenen un nivell d’estudis
inferior a la primària, diferències que varen augmentar sobretot fins l’any 1995.

Un fet important a tenir en compte és que la majoria d’aquestes causes de defunció són malalties prevenibles, bé
amb la prevenció primària (disminució del consum de tabac i d’alcohol, conducció amb proteccions –cinturó de
seguretat i casc–, relacions sexuals protegides) o amb la prevenció secundària (cribratge del càncer de mama,
control de la tensió arterial alta, etc).

2.2. Les desigualtats segons classe social i gènere en la salut percebuda

L’autovaloració de l’estat de salut combina l’experiència subjectiva de malalties agudes i/o cròniques, fatals i no
fatals i també sensacions com sentir-se esgotat/ada (energia de l’individu en comparació amb altres individus de
la mateixa edat i valoració de la forma física). L’ estat de salut percebut és un indicador relacionat amb la informació
i la percepció de la persona que, alhora, interfereix molt poc amb els símptomes i les interpretacions mèdiques.
A més, aquest indicador és un important predictor de la mortalitat15.

La salut percebuda està relacionada tant amb la classe social com amb el gènere: els homes i les persones de
classes afavorides perceben millor la seva salut. La figura 3.6 ens mostra aquesta relació, sent els homes de classes
avantatjades (I i II) els que declaren millor salut (un 13 % presenten salut percebuda regular, dolenta o molt
dolenta) i les dones de classe IV-V les que perceben una salut pitjor (39 % d’elles).

L’ESB 2000 incloïa un qüestionari de salut mental, el General Health Questionnaire, que és un instrument que
detecta dos tipus de patiment psicològic, la incapacitat per a seguir desenvolupant amb normalitat les activitats
d’un individu «sa» i els fenòmens de nova aparició de naturalesa ansiògena (distress). Per tant, detecta patiment,
més que malaltia. La figura 3.7 ens mostra la distribució del patiment psicològic per classe social en els homes i
les dones. Novament, les dones presenten més patiment que els homes i també les persones de classes IV i V.

Finalment, a l’entrevista realitzada en l’ESB 2000 a les persones de 65 anys o més es preguntava sobre la dificultat
de realitzar una sèrie d’activitats quotidianes de la vida diària (ex: tallar-se les ungles, anar a comprar, cami-
nar…). La figura 3.8 mostra que tant les dones com les persones de classes desfavorides declaren més sovint tenir
com a mínim una activitat de la vida diària en que fer-la representa força o molta dificultat.



La població vulnerable a Barcelona 51

Les desigualtats socials en salut a Barcelona

2.3. Les desigualtats segons classe social i gènere en els estils de vida

La relació entre el consum de tabac i el fet d’emmalaltir i morir ha estat un tema àmpliament estudiat. S’ha descrit
l’epidèmia del tabaquisme en quatre fases16. En la fase I el tabaquisme és excepcional i fumen sobretot els homes
de classes privilegiades. En la fase II el consum de tabac es fa més important i sobretot en homes, les dones de
classes privilegiades comencen tot just a fumar. En la fase III la prevalença en homes es redueix, sent sobretot els
de classes IV i V els que fumen ja que els de classes privilegiades ho han deixat, mentre que les dones, que porten
un endarreriment de 20-30 anys respecte dels homes, ara ja fumen més. En la fase IV la prevalença del consum
es redueix en ambdós sexes i és més alta en les classes desfavorides. Las poblacions del sud d’Europa, i per tant
Barcelona, estan en la fase III tal com s’observa a la figura 3.9: el consum de tabac és més alt en els homes de
classes IV i V (44,2 %), sent un 29,1 % dels de classes I-II. En les dones, el consum és més baix i és igual en les
diferents classes socials (fumen una quarta part de les dones), fet que probablement canviarà en el futur ja que
les noies joves s’incorporen al consum en una freqüència més alta que els nois.

La dieta realitzada i el control del pes també són importants doncs tant el sobrepès com l’obesitat i el baix pes
estan relacionats amb diverses malalties. L’ESB 2000 ens permet conèixer l’estat del pes ja que durant l’entrevista
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cada persona declarava el seu pes i la seva talla. La figura 3.10 ens mostra com les dones presenten percentatges
de baix pes i de sobrepès i obesitat més alts que els homes. Són les dones de classe privilegiada les que presenten
més baix pes (un 23,4%), just a l’inrevés que l’excés de pes que es dóna sobretot en les classes IV i V.

Finalment, l’activitat física és un dels components importants per assolir un estil de vida saludable. Estudis
epidemiològics mostren que l’activitat física té un efecte beneficiós per a la salut. Novament, existeix un patró
segons classe social i gènere, sent les persones de classes privilegiades les que fan més activitat física en el temps
de lleure i també més els homes (figura 3.11).
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3. Conclusions

• Existeix un patró geogràfic de la distribució de la mortalitat als barris de Barcelona, sent els barris del litoral
i del Nord (barris de Ciutat Vella i alguns de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) els que presenten taxes

més elevades per la majoria de les principals causes de defunció. Aquesta distribució es correspon amb la

dels indicadors socioeconòmics que denoten pitjors condicions materials i socials. La relació entre la
mortalitat i el nivell socioeconòmic ha estat àmpliament descrita a la literatura, sent els resultats trobats a

Barcelona concordants amb els descrits anteriorment i també a d’altres ciutats.

• Les dones i les persones de classe social menys privilegiada presenten un pitjor estat de salut percebut, més

patiment psicològic i més limitacions de les activitats de la vida diària. La pitjor salut percebuda en les dones
està relacionada amb els seus rols en la societat, la doble jornada de treball que realitzen (treball productiu i

reproductiu) i la manca de poder en tots els àmbits. Les causes de les desigualats en salut segons nivell

socioeconòmic són multifactorials, però els factors estructurals relacionats amb les males condicions de vida
(treball a casa i fora de casa, habitatge precari, el fet de viure en zones amb carències materials i socials …) hi

estan altament relacionats.

• El consum de tabac és més important en els homes i sobretot en els de classes desafavorides. Les dones

encara no han assolit uns nivells alts de consum, tot i que aquest està augmentat. Actualment, en les dones,

no hi ha diferències entre classes en el consum, fet que probablement canviarà els propers anys, tal com ja
s’ha descrit a d’altres països desenvolupats.

• Tant el baix pes com l’obesitat són més importants en les dones que en els homes. Mentre que el baix pes
augmenta en les dones de classes privilegiades, l’obesitat es dóna més freqüentment en les persones de

classes IV i V. Tant el tipus d’alimentació, com la dieta realitzada i les imatges esterotipades de la bellesa

femenina tenen a veure amb aquests resultats.

• Els homes fan més activitat física en el temps de lleure que les dones i entre aquestes les de classes avantatjades
en fan més. La manca de disponibilitat de temps lliure, sobretot en les dones de classes desafavorides, és una

dificultat important per poder realitzar aquest tipus d’activitat.

4. Recomanacions

L’existència de desigualtats en salut posa de manifest la necessitat de posar en marxa polítiques públiques destinades
a reduir-les. Han de ser tant polítiques dirigides a tota la població com polítiques dirigides als grups més vulne-

rables.

Aquest capítol va ser publicat a Barcelona Societat, núm 13, 2005.
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Capítol 4
La població sense sostre

1. Introducció

Arreu del món, i des dels anys vuitanta, s’ha produït un important increment del nombre d’exclosos anomenats
transeünts, indigents, nens del carrer (meninos da rua), persones sense sostre, persones sense casa (homeless),

rodamón (clochard)1,2. Són persones que es troben en una greu situació d’exclusió, que no disposen d’una llar,

pateixen desarrelament social i no accedeixen a la xarxa normalitzada d’atenció primària.

Que una persona arribi a ser un sense sostre, és una situació fruit d’un procés en què han interaccionat elements

diversos i que s’ha anat produint progressivament. Els processos de marginalització, però, sovint tenen causes
associades amb la pèrdua o trencament de xarxes relacionals i familiars; en els últims anys també, i de manera

molt especial, estan vinculats a la pèrdua de feina i a les feines precàries i poc remunerades, que juntament a l’alt

preu de l’habitatge, fa que hi hagi persones que, fins i tot tenint feina, no puguin pagar-se un habitatge. Totes
aquestes situacions es donen molt especialment en les grans ciutats, on les persones i els processos de marginació

són més anònims, i on l’actuació per part de les xarxes de suport social públiques i privades pot ser més complexa
per la diversitat i la intensitat de les problemàtiques. Estem, doncs, parlant d’una població caracteritzada per una

plena situació de vulnerabilitat que la posiciona com a més feble i en més risc social i sanitari en relació amb la

resta de la població.

A l’actualitat no existeix una definició consensuada a nivell mundial, així com una nomenclatura clara de les

persones que pateixen aquesta situació màxima de vulnerabilitat i marginació social; sense sostre i sense llar
serien les més acceptades deixant de banda conceptes com carrilanos, transeünts, indigents, rodamons entre

altres, que respondrien més a un concepte centrat en la persona exclusivament i no a qüestions de caire estruc-

tural no vinculades a l’individu. Darrerament el terme més reivindicat si bé no emprat, és el de sense llar, pel fet
que engloba més la multicausalitat de problemes que afecten a aquestes persones i que no es només la manca

d’habitatge.

Alguns trets comuns a aquestes persones són: inestabilitat o inexistència d’habitatge, pràctica del transeüntisme

amb major o menor intensitat, desvinculació del mercat laboral, escassa o nul·la existència de recursos econòmics,

relacions familiars i socials febles o inexistents, els hàbits d’higiene i cura personal s’han perdut o bé estan en
procés de perdre’s, no fan demanda d’atenció o bé si en fan presenten dificultats per mantenir una intervenció,

poca motivació per sortir de la seva siuació, no reconeixen la seva situació i hi ha poca o nul·la capacitat per

sortir-se’n per ells mateixos.

Altres trets que poden presentar de manera específica són: l’ús de l’alcohol o d’altres substàncies addictives,

característiques personals psicopatològiques i presència de malalties cròniques2.
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1.1. Objectius i mètodes

Els objectius d’aquest capítol són, en primer lloc, fer una descripció del perfil de les persones sense sostre de
Barcelona, així com descriure el seu estat de salut.

Aquesta informació s’obté d’una banda a partir de les dades de la Direcció de Serveis de Gestió de Benestar, a
través entre altres, de les persones ateses en el Programa d’Atenció a Persones Sense Sostre. D’altra banda a partir

dels resultats obtinguts en una enquesta de salut duta a terme a Barcelona realitzada a persones en situació

vulnerable, entre elles els sense sostre. Aquest treball es va fer des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona en
col·laboració amb la Direcció de Serveis d’Afers Socials.

Aquest va ser un estudi transversal, en el qual es va dissenyar una enquesta que incloïa dades sòciodemogràfiques,
de salut percebuda, utilització de serveis sanitaris, tuberculosi, consum d’alcohol i drogues il·legals i salut mental.

L’estudi es va fer al llarg de tot un any entre 1997 i 1998, tant per poder disposar d’una àmplia mostra de població

com pel fet que és conegut que la població sense sostre en un determinat territori no és estable i presenta variacions
al llarg del temps3. L’enquesta es va dur a terme tant entre les persones que vivien al carrer com a les que s’ubicaven

en els centres assistencials específics per aquesta població: Alberg de Sant Joan de Déu, Alberg i Centre de la

Fundació Arrels, Centre de Dia Meridiana i Centre de Primeres Atencions (Alberg Valldonzella) de la Direcció
de Serveis d’Afers Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Les entrevistes al carrer les van dur a terme dos equips de dues persones formats per educadors de carrer i
treballadors socials. Quant al qüestionari, si bé tenia preguntes amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement

d’aspectes específics d’aquest col·lectiu, en general es va intentar que les preguntes claus per a determinar l’estat

de salut de les persones enquestades fossin comparables amb les de l’Enquesta de Salut de Barcelona4.

Les preguntes relacionades amb la salut mental dels entrevistats es recolliren mitjançant la traducció castellana

del Delusions-Symptoms-States Inventory (DSSI)5, que és un qüestionari que ha estat prèviament utilitzat per
detectar símptomes psiquiàtrics en població sense sostre i que recull alteracions relacionades amb l’ansietat,

depressió, paranoia, megalomania, culpa delirant i esquizofrènia. Es tracta, de fet, d’un instrument de cribratge

que permet identificar símptomes però no fer un diagnòstic i que permet, per tant, una aproximació a l’estat de
salut mental dels entrevistats. Quan s’identifiquen com a mínim 4 símptomes d’una determinada patologia, la

persona es considera positiva a la prova per a aquesta patologia concreta.

2. Descripció de la situació de les persones sense sostre de Barcelona

2.1. Descripció de la població

Durant l’any 2003, el Programa d’Atenció a Persones Sense Sostre (PASPSS) va atendre a 3.477 persones, sent
una part contactades al carrer i d’altres al Servei de Primera Acollida. No totes aquestes persones dormen al
carrer de manera habitual. De fet és complex saber quantes persones pernocten al carrer, ja que no totes elles hi
viuen de manera estable, ja que els seus hàbits van canviant en funció de factors climàtics, contractacions laborals,
esdeveniments socials i culturals, factors internacionals, etc.

En general el perfil de la persona sense sostre sol ser el d’un home sol, de 43 anys d’edat mitjana, amb estudis
primaris incomplets, espanyol de fora de Catalunya, no treballa o està a l’atur, amb un temps mitjà de vida al
carrer de 3 anys i en una fase inicial de desestructuració. Tot i així, entre les persones ateses durant el 2003, es van
constatar alguns fets diferencials importants, com que en els darrers anys s’ha observat un augment important i
gradual de famílies dins d’aquest col·lectiu; així el 2001 varen representar el 18%, el 2002 el 20% i el 2003 varen
arribar al 25,5%. Cal dir, però, que dins d’aquestes famílies hi tenen un pes molt important les monoparentals
formades per dones i fills al seu càrrec, les quals suposen més d’una tercera part. Directament relacionat amb
aquesta situació, és l’augment de dones que viuen al carrer, arribant a representar durant el 2003 més del 24% de
la població atesa. Un altre fet important que es constata és l’important augment de població immigrant, sent l’any
2003 d’un 36,2% i el nivell de formació, en general, sol ser baix.
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Quant al grau de desestructuració de la persona, en general està molt vinculat al temps d’estada al carrer. Així, es
considera que les persones que fa 3 anys o menys que viuen al carrer encara estan en una fase inicial de
desestructuració, caracteritzada per tenir encara fortes motivacions per intentar sortir de la situació en què es
troben i no han perdut els hàbits personals d’autocura. Entre els 3 i 10 anys que una persona es troba vivint al
carrer, ja s’entra en una fase avançada de desestructuració personal i es comença per tant a perdre hàbits d’autocura
i el carrer comença a formar part de la vida de la persona. Finalment, quan ja fa més de 10 anys que es viu al
carrer, les persones ja es troben en una fase consolidada de desestructuració personal, i per tant, plenament
instal·lades al carrer on hi troben suport, presenten una manca total d’hàbits personals així com la presència de
malalties cròniques i un grau important d’addiccions.

Durant l’any 2003 doncs, un 67,8% de les persones sense sostre que havien contactat el PASPSS estaven en fase
inicial (menys de 3 anys), 24,4% en fase avançada i 7,8% en fase consolidada. És possible però que aquestes dades
no s’acabin d’ajustar a la realitat, tal vegada a causa del fet que les persones en la fase inicial i per tant encara amb
ganes i energia per superar la seva situació, siguin les que més busquen atenció.

Quant a les zones de la ciutat en què es concentra majoritàriament la població de persones sense sostre, Ciutat
Vella és el districte amb major presència d’aquest col·lectiu, fet que condiciona enormement la seva integració, ja
que impedeix la diversificació dels recursos i un repartiment territorial més equitatiu que faciliti l’actuació dels
serveis socials. Altres zones de la ciutat amb una presència important d’aquest col·lectiu són l’Eixample, Sants-
Montjuïc, Sant Martí i Sant Andreu.

2.2. La salut de la població sense sostre de Barcelona

Tal com mostra l’enquesta de salut del 1998 quant a l’estat de salut percebuda, el 67% dels homes entrevistats de

menys de 45 anys, tant els que viuen al carrer com els dels centres, declaren tenir un bon estat de salut. En els de

més de 45 anys aquesta xifra es redueix al 54%. En preguntar sobre la presència de trastorns crònics, tal com es
pot veure a la taula 4.1, s’observa una major freqüència de trastorns entre les persones de més edat i com a molt,

només un 23% declaren no tenir cap trastorn, si bé aquestes dades s’han de mirar amb cura degut als pocs

efectius d’alguns grups.

Taula 4.1 Presència de trastorns crònics de les persones sense sostre segons siguin de carrer o de centres i per
grups de d’edat. Barcelona 1997-98.

Homes carrer Dones carrer
< 45 anys > 45 anys < 45 anys > 45 anys

n % n % n % n %
Cap trastorn 33 23,4 13 12,4 1 5,3 - -
1 trastorn 27 19,1 12 11,4 2 10,5 1 10,0
2-3 trastorns 34 24,1 32 30,5 5 26,3 2 20,0
>3 trastorns 47 33,3 48 45,7 11 57,9 7 70,0

Homes centres Dones centres
< 45 anys  > 45 anys < 45 anys > 45 anys

n % n % n % n %
Cap trastorn 6 6,2 10 11,9 - - - -
1 trastorn 13 13,4 9 10,7 2 13,3 1 25,0
2-3 trastorns 42 43,3 28 33,3 7 46,7 2 50,0
>3 trastorns 36 37,1 37 44,0 6 40,0 1 25,0

n = nombre de casos
Font: Enquesta de salut de població sense sostre de Barcelona 1997-98. ASPB.

A la figura 4.1, es pot observar l’important percentatge de persones que declaren tenir més de 3 trastorns crònics,
destacant sobretot el cas de les dones que viuen al carrer, tant les de menys de 45 anys com les que en tenen més,

si bé s’ha de tenir en compte que el nombre d’efectius és molt baix.
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Quant a quins són els trastorns crònics que pateixen majoritàriament, destaquen amb una gran diferència tal
com es mostra a la taula 4.2, les depressions que oscil·len des d’un 47% en els majors de 45 anys que viuen al

carrer fins al 79% en els homes de menys de 45 anys que viuen en els centres. Seguidament hi ha una important

presència d’altres trastorns com el mal d’esquena (entre un 24 i un 37%), migranyes, cirrosis hepàtiques, bron-
quitis, artrosis, úlceres i problemes de circulació per anomenar-ne alguns dels més destacats. Contràriament,

processos com la sida, les malalties de transmissió sexual, el càncer i la sarna, apareixen amb una escassa
representació entre els trastorns crònics referits per aquesta població.



La població vulnerable a Barcelona 59

La població sense sostre

Taula 4.2 Principals trastorns crònics i aguts de les persones sense sostre segons siguin de carrer o centres.
Barcelona 1997-98.

Trastorns crònics

Carrer Centres
< 45 anys > 45 anys < 45 anys > 45 anys

n % n % n % n %
artrosi 8 5,0 30 26,1 9 8,0 16 18,2
bronquitis 25 15,6 33 28,7 25 22,3 24 27,3
asma 8 5,0 14 12,2 9 8,0 11 12,5
diabetes 7 4,4 4 3,5 2 1,8 7 8,0
migranya 33 20,6 24 20,9 37 33,0 17 19,3
mal esquena 43 26,9 43 37,4 27 24,1 20 22,7
mala circulació 35 21,9 30 26,1 24 21,4 19 21,6
t. cardíacs 12 7,5 16 13,9 15 13,4 11 12,5
depressions 90* 56,3 54 47,0 88 78,6 49 55,7
embòlia 3 1,9 3 2,6 2 1,8 5 5,7
varius 17 10,6 19 16,5 15 13,4 11 12,5
angina/infart 3 1,9 - - - - 8 9,1
úlcera 1 15,0 29 25,2 18 16,1 22 25,0
cirrosi 21 13,1 22 19,1 27 24,1 25 28,4
def.físic 26* 16,3 31* 27,0 8 7,1 9 10,2
hepatitis 43 26,9 11 9,6 20 17,9 14 15,9
cáncer 1 0,6 2* 1,7 1 0,9 1 1,1
sida 3 1,9 2 1,7 2 1,8 - -
VIH+ 15* 9,4 3* 2,6 8 7,1 3 3,4
diarrea 44 27,5 34* 29,6 21 18,8 9 10,2
picors pell 32 20,0 29 25,2 19 17,0 14 15,9
picors cap 21 13,1 20 17,4 7 6,3 6 6,8
sarna 7 4,4 3 2,6 1 0,9 1 1,1
sífilis 2 1,3 1 0,9 - - - -
gonorrea 7 4,4 3 2,6 2 1,8 1 1,1
llèmenes 12* 7,5 15* 13,0 1 0,9 2 2,3
herpes 4 2,5 2 1,7 - - - -
fluxos 16* 10,0 8 7,0 2 1,8 1 1,1

* Són aquells casos en què les diferències són significatives comparant carrer i centres.
** Els % inclosos es llegeixen verticalment, és a dir: «total de persones joves que hi ha al carrer, quantes pateixen artrosi, bronquitis,….»

Font: Enquesta de persones sense sostre de Bacelona 1997-98. ASPB.

Pel que fa a la tuberculosi com a malaltia relacionada amb dèficits sociosanitaris, un total de 9 persones declaren

tenir-ne i, d’aquestes, 5 manifesten estar fent el tractament.

Quant a la tuberculina, més de la meitat dels enquestats (53% dels del carrer i 62% dels de centres), diuen haver-

se-la fet; de tots ells, un 20% manifesten haver presentat un resultat positiu a la prova, el que determinaria uns

nivells d’infecció més baixos dels esperats i equivalent al de la població general de la ciutat de Barcelona en el
moment en què es va fer l’enquesta.

En relació amb la salut mental, un 40% dels homes de menys de 45 anys i un 52% de les dones presentaven
almenys un trastorn dels inclosos en el questionari (DSSI) i que determina la presència d’almenys quatre dels

símptomes de cada una de les categories de trastorns.

Com es pot observar en la figura 4.2, és molt important la proporció de persones que presenten com a mínim 4

símptomes de 2 o més patologies mentals, destacant també el cas de les dones que viuen al carrer; així, un 50% de

les de més de 45 anys i un 31,6% de les de menys, es troben en aquesta situació.
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A la taula 4.3, es presenta la distribució de les persones amb símptomes suficients per pensar que tenen una alta
probabilitat de presentar una patologia mental d’un determinat tipus. Es pot observar en tots els grups d’edat,

tant homes com dones i de carrer o centres, que els trastorns dels que presenten símptomes de manera més

freqüent són l’ansietat i la depressió.

Taula 4.3. Presència detectada amb el Delusions Symptoms dels diferents trastorns mentals en homes i dones de
carrers i centres. Barcelona, 1997-98.

Homes Dones
< 45 anys > 45 anys < 45 anys > 45 anys

n % n % n % n %
Ansietat 37* 23,1 20 17,4 45 40,2 22 25,0
Depressió 34 21,3 21 18,3 26 23,2 20 22,7
Culpa delirant 13 8,1 7 6,1 8,9 1 1,1
Megalomania 19* 11,9 17* 14,8 4 3,6 2 2,3
Esquizofrènia 17 10,6 14* 12,2 6 5,4 1 1,1
Paranoia 17 10,6 16* 13,9 11 9,8 4 4,5

* presenten diferències significatives segons comparant carrer i centres.

Font: Enquesta de salut de persones sense sostre 1997-98. ASPB.

Pel que fa a la utilització de recursos sanitaris com a indicador de l’estat de salut d’aquesta població, com es pot
observar a la taula 4.4, destaca que dels 140 ingressats durant l’any previ al moment de realitzar l’entrevista, un

64,3% ho havien estat una vegada i gairebé un 18% dues vegades. La resta, tres vegades o respongueren de forma

imprecisa. Les causes per les que van ser ingressats són diverses, però bàsicament podrien agrupar-se en les
vinculades als consums d’alcohol i drogues il·legals, afeccions pulmonars, agressions i/o accidents i depressions

i/o nervis.
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Taula 4.4 Utilització de recursos sanitaris per part de la població sense sostre. Barcelona 1997-98.

Carrer Centres
n % n % p

Ha anat al metge el darrer mes 103 36,7 115 56,9 0,000
On va al metge 31 35,2 57 64,8 0,000

• Serveis socials 147 52,3 56 27,7 0,000
• Urgències 14 5 7 3,5 0,42
• Bus MSF
• CAP 172 61,2 138 68,3 0,108

Ha estat ingressat el darrer any 79 28,1 61 30,2 0,62
Ha anat a urgències el darrer mes 66 23,5 45 22,3 0,66

n = nombre de casos
Font: Enquesta de salut de persones sense sostre 1997-98. ASPB.

Respecte al consum de substàncies addictives, pel que fa al tabac tal com es pot veure en la figura 4.3, entre en 80
i el 90% de les persones sense sostre es declaren fumadors, la qual cosa són uns valors molt alts.

En relació amb consum d’alcohol (figura 4.3), un 31% dels que viuen al carrer i gairebé un 53% dels que viuen en

centres, es declaren abstinents, mentre que entre els que consumeixen alcohol, la majoria ho fan en quantitats
excessives de més de 40 gr/dia; així més de la meitat dels de carrer i gairebé un 42% dels de centres, consumeixen

alcohol en excés.

Quant al consum de drogues psicoactives (figura 4.4), es posa en evidència que és més elevat entre les persones

que viuen al carrer que en els que viuen en els centres, tot i que el consum de marihuana, amb un 47,3% en els de

carrer i un 42,6% en els de centres, és molt elevat en ambdós casos. A continuació destaca el consum de cocaïna,
arribant a superar el 25% en les persones que viuen al carrer. En menor mesura, també hi ha present el consum

d’heroïna i el de benzodiazepines.
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3. Conclusions

En primer lloc, cal dir que les dades presentades cal mirar-les tenint present que poden no ser un fidel reflex de

la realitat. En el cas de l’enquesta de salut, la primera limitació important és que les dades són ja una mica

antigues, si bé continuen sent vàlides a causa del fet que no s’han fet estudis similars amb posterioritat. D’altra

banda, com ja s’ha comentat, es va estar realitzant el treball de camp durant gairebé un any per tal d’obtenir

informació del màxim nombre possible de persones i de perfils i pensem que es va assolir, ja que al final del

període de l’estudi resultava progressivament més difícil trobar persones noves, tant al carrer com als centres,

que no haguessin estat prèviament entrevistades, la qual cosa constituiria un indicador indirecte que ja s’havia

entrevistat una part considerable de les persones entrevistables. D’altra banda, però, som conscients que existeix

tot un grup de persones a qui per raons diverses no es va poder realitzar l’entrevista (ubicació, salut mental…) i

que podrien representar un subgrup de persones que es troben en una situació més marginal i per tant més

desfavorable respecte a la població sense sostre de la ciutat.

Les dades sobre salut percebuda i presència de trastorns crònics, aporten evidències sobre una molt pitjor salut

que la població general. Així, un 23% de les persones de classe V ( la més baixa, treballadors no qualificats)

entrevistades en l’Enquesta de Salut de Barcelona presentaven 2-3 trastorns crònics, sent aquesta la xifra més

elevada del conjunt. En el cas de les persones sense sostre, aquesta xifra arriba al 45%.

Respecte a la tuberculosi, vinculada a condicions de vida precàries, en molts casos, estudis i programes, s’inclouen

punts específics referents als indigents o homeless5 en els que destaquen les altes prevalences d’infecció i incidència

de tuberculosi, especialment en grans ciutats com Nova York o Los Angeles6 i també en ciutats com Londres s’ha

plantejat quina és la millor estratègia per resoldre aquest important problema de salut pública7. A Barcelona, en

el context del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi, des de l’any 1986 s’han posat en marxa iniciatives

adreçades a col·lectius d’alt risc entre els quals hi ha també els sense sostre. En aquest sentit, les dades d’aquest

estudi de salut indiquen menys presència de la malaltia de la que s’esperava, el que pot ser tant degut als efectes

de l’esmentat programa com a la limitació pròpia de la metodologia de l’estudi que al no fer anàlisis biològics, no

pot constatar les respostes obtingudes, sent aquest un altre factor limitant que cal afegir als comentats anteriorment

a l’hora d’interpretar les dades.
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Pel que fa a la salut mental, resulta obvi que l’aparició i l’aparent increment d’aquests «malalts mentals» als

carrers ha de situar-se en el context de la «nova pobresa» que s’estén cap a les nostres ciutats i conurbacions,

constituint un fenomen en el qual la marginació i l’exclusió social donen pas a una pobresa creixent, manca de

suport familiar i social, desarrelament, trastorns psicopatològics, deteriorament psicosocial i problemàtica

d’habitatge, com a factors que d’una manera sinèrgica caracteritzen aquest col·lectiu, establint un cercle viciós de

deteriorament, marginalitat i exclusió social.

Dels resultats obtinguts sobre la presència d’aquests trastorns, destaquen les simptomatologies ansioses i

depressives que, malgrat no implicar quadres clínics específics, orienten sobre els quadres de malestar psíquic

més habituals d’aquestes poblacions. D’altra banda les dades sobre megalomania, esquizofrènia i paranoia serien

molt superiors a les de la població general, el que confirmaria l’aproximació empírica que els trastorns mentals

greus constitueixen una prioritat en matèria de salut entre les persones sense sostre. Cal considerar a més, que tal

com s’ha comentat prèviament, una part considerable de les persones «no entrevistables» representen amb tota

probabilitat un subgrup que es troba encara en pitjors condicions pel que fa a la salut mental.

Pel que fa al consum d’alcohol, tant les dades del PASPSS com les de l’enquesta de salut del 1998, situen entorn

del 50% el consum excessiu d’alcohol entre la població sense sostre, identificant aquest factor com un dels causals

de la indigència pel PASPSS. Igualment el consum de tabac supera en molt el de la població general, fet que en

menor mesura però en tot cas, també molt freqüent i per tant molt important, s’observa també en el consum de

drogues il·legals.

4. Recomanacions

Les característiques de la població sense sostre, tal com ja hem descrit, situen a aquesta població com a un dels

col·lectius més vulnerables des d´un punt de vista social i molt especialment des d´un punt de vista sanitari, ja

que com hem vist, quan el grau de desestructuració avança la presència de malalties pren un paper rellevant. És

per això que és de vital importància que la xarxa de serveis socials i la de salut treballin conjuntament en l’abordatge

d’aquest sector de la societat.

Així, respecte a la salut mental, els acords entre Benestar Social i la xarxa sanitària han permès fer un abordatge

integral de les persones sense sostre amb trastorns mentals severs, però encara queda per resoldre la manca de

places residencials de salut mental, la llarga espera per poder-hi accedir així com l’exclusió d’alguns perfils a

causa de factors com l’edat, la gravetat, la manca d’autonomia, etc.

En l’àmbit de les drogodependències, cal millorar la coordinació en els processos de derivació dels CAS als

serveis socials d’atenció a persones sense sostre. Són necessaris més centres residencials com ara comunitats

terapèutiques o pisos tutelats que permetin un abordatge integral d’aquesta població, així com treballar per

poder arribar al nucli de subpoblació que no respon, ni vol acceptar cap tractament i que dorm al carrer en

situació d’exclusió extrema.

En l’àmbit de les malalties cròniques, i sobretot en les persones en fase avançada i consolidada de desestructuració

personal, la principal dificultat és la inexistència d’un recurs assistencial de llarga estada per aquestes persones

que no tenen on anar a fer la seva convalescència. És necessari establir uns acords amb els hospitals que permetin

valorar la situació d’alta sanitària en un recurs social de persones amb un estat de salut delicat i fràgil o amb

necessitat d’atenció sanitària i ajudar, així, a evidenciar els buits existents per tal de poder atendre a una població

que no s’ajusta a criteris d’atenció sanitària-hospitalària però tampoc s’ajusta a criteris d’atenció social.

En relació amb la detecció al carrer, la intervenció també ha de ser conjunta, ja que des de la vessant social

exclusivament no es poden abordar moltes situacions. Caldria determinar els principals camps de treball conjunt

que són bàsicament els mencionats fins ara: salut mental, malalties cròniques, toxicomanies i el circuit de trasllat

a hospitals.
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Capítol 5
La població immigrant

1. Introducció

Durant la dècada dels 90 s’ha experimentat un fort increment d’immigrants a tot Catalunya i principalment a
Barcelona. Cal estar preparats a tots els nivells en general i des de l’àmbit de la salut pública en concret per acollir
aquest augment sobtat de població. Per a això, és necessari en primer lloc saber qui són aquests immigrants i
quines les seves necessitats en salut, tenint en compte que la salut de les persones està determinada per un
conjunt de factors que no depenen només de l’administració sanitària; és, per tant, cada cop més evident la
necessitat de la multidisciplinarietat i el treball conjunt de diferents administracions, serveis i nivells assistencials
per tal d’assolir nivells acceptables de benestar per a tots els ciutadans.

1.1. Objectius i mètodes

Els objectius d’aquest capítol són en primer lloc descriure el perfil sociodemogràfic dels immigrants de Barcelo-
na així com descriure també les principals necessitats en salut del col·lectiu.

Aquesta informació és recopilada a partir dels diferents estudis duts a terme a la ciutat en els quals s’ha recollit
informació de l’estat de salut dels immigrants; la recent publicació del Departament d’Estadística de l’Ajuntament
de Barcelona sobre la població immigrant contribueix de manera molt valuosa al coneixement del perfil de la
immigració a la ciutat.

2. Descripció de la situació dels immigrants de Barcelona

2.1. El fenomen de la immigració: un clàssic o una novetat?

Els fluxos migratoris no són un fenomen nou; des de sempre hi ha hagut diferents moments de la història en què
l’home ha tingut la necessitat d’emigrar empès per motius diversos, però en tot cas en general sempre han estat
els més forts, els més necessitats, els d’esperit més aventurer els que han obert camí.

En la història recent i ja dins del nostre context cultural, el moviment migratori més recent és el dels anys 60, en
què van haver-hi importants fluxos de població de diferents zones d’Espanya1 amb més privació socioeconòmica,
cap a les comunitats amb més possibilitats de futur, sobretot Catalunya, País Basc i Madrid. Altres s’aventuraven
més enllà, França, Alemanya, Suïssa, etc. Era una emigració de tipus econòmic, en la qual van marxar dels seus
llocs d’origen els més necessitats però també els que sense tenir grans necessitats volien aventurar-se i provar
sort. Alguns van tornar, molts es van quedar i van obrir camí a familiars i amics.

Després dels diferents processos de descolonització, hi va haver una forta atracció per part dels originaris de les

ex-colònies cap al país podríem dir-ne mare: Anglaterra, Holanda, Alemanya,…Ara és un altre moment de la
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història en el que arreu d’Europa però de manera molt rellevant al nostre país hi ha una important arribada
d’immigrants de més enllà de les nostres fronteres i de la nostra cultura, en gran part propiciat per ser

geogràficament la porta d’entrada al continent. Catalunya i Barcelona en concret, són un dels principals pols

d’atracció i per tant punt de destí final d’una part molt important de les persones immigrants. Cada cop que es
produeixen aquests moviments migratoris, els diferents dispositius del país d’acollida han de poder proveir a

aquestes persones d’aquells drets bàsics de la humanitat pels quals en moltes ocasions els immigrants surten del

seu país esperant trobar-los en el d’acollida: habitatge, treball, educació i assistència sanitària.

A Barcelona, des dels anys 90 hi ha hagut un fort increment de població immigrant, de manera que amb data

gener de l’any 2005, els immigrants empadronats a la ciutat són 230.942 persones, la qual cosa representa el
14,6% de la població2 (figura 5.1). Més de la meitat dels immigrants (52%) provenen d’Amèrica, gairebé tots ells

de Centre i Sudamèrica, seguits per europeus (23%) majoritàriament de països de l’Europa dels 25, el 16%

provenen d’Àsia, principalment de l’Àsia Central i finalment el 9% provenen d’Àfrica, sobretot de la zona
nord i del Magrib.

2.2. Qui són els immigrants?

Són diferents les maneres en que s’intenta classificar els immigrants segons les causes que han motivat l’emigració.
Com en moltes altres coses, no sempre hi ha una única causa, però en termes generals d’una banda hi ha les

persones que emigren per una necessitat vital de buscar una vida millor, són els anomenats immigrants econòmics.

Majoritàriament provenen de països amb una situació socioeconòmica precària; dins d’aquest grup hi podríem
incloure els refugiats polítics, provinents de països amb uns governs opressors i lluny de vetllar pel benestar dels

seus habitants i que per tant solen coincidir amb els països amb situació socioeconòmica desavantatjada. D’altra

banda hi ha els immigrants provinents de països rics que es desplacen per altres motius no vinculats a una
necessitat directa de sobreviure o de buscar una vida millor que la que els ofereix el seu país d’origen3.
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Són per tant les persones que emigren buscant millorar la seva situació vital, aquelles per les quals el país d’acollida
ha de vetllar especialment per tal de d’establir els dispositius necessaris perquè aquestes persones puguin tenir
les necessitats bàsiques cobertes.

No disposem de dades exactes respecte als motius d’emigració, però si ens guiem pels països d’origen1, a l’actualitat
un 17% dels immigrants de Barcelona provenen d’Amèrica del Nord i Canadà i de l’Europa dels 25, principalment
Alemanya, Itàlia i França, i que en principi no estarien dins del grup dels immigrants econòmics. Tota la resta, un
83% provenen de països classificats com a no tant rics i per tant, podem extrapolar que una gran part d’ells són
immigrants per motius econòmics. Són originaris, de més a menys nombrosos, d’Equador, Perú, Marroc, Colòmbia,
Argentina, Pakistan, Xina, Bolívia, República Dominicana i Filipines entre altres, sent els de Bolívia, Xina i Pakistan
els que han experimentat la taxa de creixement més alta.

Quant als territoris de la ciutat en què s’ubiquen principalment els immigrants, els districtes de l’Eixample,
Ciutat Vella i Sant Martí concentren el 44,7% de tots els immigrants. Els districtes més rics de la ciutat, Les Corts
i Sarrià-Sant Gervasi, són els que menys presència tenen de població immigrant i els que hi ha, són justament els
provinents de països rics, França i Itàlia principalment. La diferència entre Ciutat Vella i els altres districtes amb
forta presència d’immigrants, és que Ciutat Vella concentra les persones procedents de Pakistà, Marroc i Filipines,
mentre que en els altres districtes és més notable la presència de persones llatinoamericanes.

Respecte a altres característiques sociodemogràfiques que defineixen el perfil dels immigrants dels col·lectius
no comunitaris, tal com es pot veure a la taula 5.1, en primer lloc es constata que entre el 81 i el 99% fa com a molt
5 anys que van arribar a Barcelona, són persones joves que es concentren en edats entre els 25 i 39 anys, tenint
una mitjana d’edat al voltant dels 30 anys. Quant al nivell d’estudis i el sexe s’observen diferències segons es tracti
de persones llatinoamericanes o de les altres nacionalitats no comunitàries més nombroses a la ciutat. Així, les
persones de Marroc, Pakistan i Xina, majoritàriament són homes (entre 53,3% els xinesos i 89,9% els pakistanesos)
i amb nivell d’estudis baixos, de primaris o menys (entre 75% els xinesos i 88,2% els pakistanesos). Per contra, en
el cas de les persones provinents del continent americà, a excepció d’Argentina i Colòmbia, i de Filipines, són
dones (entre 54,6% en el cas d’Equador i gairebé 63% en el cas de la República Dominicana) i si bé amb
predominància d’estudis primaris, no de manera tan genèrica, oscil·lant entre 42 i 62%. En el cas de Colòmbia i
Argentina, si bé hi ha més homes que dones, és una distribució més equitativa i predominen les persones amb
nivells d’estudis per damunt dels primaris.

Taula 5.1

Perfil sociodemogràfic dels immigrants no comunitaris més nombrosos a Barcelona. Barcelona, gener 2005.

% % % estudis Edat % de persones
d’homes de dones primaris mitjana <= 5 anys

o menys a Barcelona

Equador 45,4 54,6 59,6 28 anys 99,1
Perú 44,1 55,9 42 33 anys 88,3
Marroc 64,5 35,5 79,5 29 anys 82,3
Colòmbia 54 46 35,9 31 anys 97
Argentina 51,5 48,5 38,2 33 anys 95
Pakistan 89,9 10,1 88,2 31 anys 93,9
Xina 53,3 46,7 75,1 29 anys 93,5
Bolívia 40,1 59,9 54 29 anys 99,1
Rep. Dominicana 37,4 62,6 62 29 anys 87,3
Filipines 44,1 55,9 61,6 32 anys 80,8

Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Pel que fa a la situació laboral dels immigrants, segons dades del cens de població i habitatge del 2001, el 63,3%
de la població estrangera és població activa i la resta estudiants, persones que fan la feina de la llar i jubilats o
pensionistes entre altres. El 85,6% de la població estrangera activa treballa si bé un 40,6% com a assalariats
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eventuals. De fet, dels 671.879 contractes de treball realitzats a Barcelona durant l’any 2003 tant a espanyols com
a estrangers, només un 13,7% varen ser contractes indefinits, tota la resta varen ser temporals no van presentar
massa diferències segons fossin espanyols (86% contractes temporals) o estrangers (87,9% de contractes
temporals). Les principals tasques realitzades pels estrangers són en primer lloc les feines domèstiques seguit per
l’hosteleria, cosa que lliga perfectament amb el perfil descrit quant a gènere dels immigrants; a continuació,
destaca el sector de la construcció, comerç i reparacions i la indústria manufacturera.

En referència a les condicions d’habitatge de la població immigrant, segons dades del mateix cens del 2001 i
sense diferenciar si són immigrants extracomunitaris o no, s’observa que quant a les dimensions de l’habitatge, hi
ha una barrera a partir dels 60 m2. Els pisos de 60 o més m2 majoritàriament estan habitats per espanyols i els de
menys de 60 m2 per estrangers i mentre que gairebé el 74% dels espanyols viuen en habitatges en propietat, el
73% dels immigrants ho fan en habitatges de lloguer. A l’hora que els immigrants viuen en pisos més petits,
majoritàriament viuen 5 o més persones en la mateixa llar i sense formar un nucli familiar, mentre que els
espanyols viuen majoritàriament amb el seu nucli familiar i les llars són menys nombroses.

2.3. Estat de salut dels immigrants de Barcelona

«La salut és un estat de complert benestar físic, mental i social i no només l’absència de malaltia o dolència.»

La ja clàssica definició de salut formulada l’any 1947 per l’Organització Mundial de la Salut, continua sent un
bon punt de partida per parlar de la salut de les persones ja que la contempla com el resultat d’un ampli ventall

de factors. Aquesta confluència de factors que acaben determinant l’estat de salut de les persones, d’una banda en

simplifica l’explicació i la comprensió, però a l’hora en fa l’anàlisi més complexa.

En general l’immigrant econòmic sol ser una persona jove i amb un nivell de salut freqüentment superior a

l’habitual en el seu país d’origen, tot i que cada cop van arribant persones de més edat com a conseqüència del
reagrupament familiar4. No hem d’oblidar, però, que l’immigrant econòmic sol arribar de països amb una

epidemiologia pròpia quant a malalties cròniques i infeccioses i, d’altra banda, que el fet de la immigració en sí

mateix genera una situació d’estrès que juntament amb les condicions precàries i d’inestabilitat amb què es troba
a l’arribada al país d’acollida, el fan més vulnerable a la malaltia.

A l’igual que molts esdeveniments en la vida, la migració suposa un complex conjunt de riscos, beneficis i pèrdues.
Hi ha una part de benefici per tot allò a què s’accedeix i que motiva la migració, però també hi ha una part de dol

per tot allò estimat que es deixa enrera. En tot cas, és un procés voluntari que situa a l’individu davant l’elecció del

seu destí5. L’estrès vinculat al procés migratori, els temors durant el viatge, la pèrdua de familiars i amics i la
ruptura en general de les seves xarxes socials, unit a la dificultat de fer-se un lloc en el país d’acollida, té uns

efectes sobre la salut mental i física6. S’ha descrit el «procés del dol» dels immigrants; segons Atxotegui almenys

hi ha set dols en el procés migratori7,1:

1. La família i els amics, especialment difícil si hi ha separació dels fills. Molt important en els infants que

deixen persones importants per ells (avis, oncles,…)

2. La llengua, sobretot en les persones de baix nivell d’instrucció i en els de més edat.

3. La cultura, sobretot quan hi ha dificultats per expressar la seva cultura d’origen.

4. La terra, el paisatge, el clima, els colors, els olors,….

5. L’estatus social, quan es baixa en l’escala social.

6. El contacte amb el grup ètnic, complicat quan es ressalta la diferència entre els autòctons i els immigrants.

7. Els riscos per la pròpia integritat física, en les situacions d’infrahabitatge, alt risc d’accidents laborals, domèstics,
etc.

En general es disposa de poca informació quant a la salut dels immigrants com a col·lectiu a causa de la manca

d’enquestes específiques i de tractament amb perspectiva d’immigració en les enquestes rutinàries, l’última de les
quals correspon a l’any 2000.
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Tot i així, l’any 1997 a Barcelona es va dur a terme un treball de recerca amb l’objectiu de determinar l’estat de

salut d’alguns grups de persones considerades més vulnerables, entre elles el col·lectiu d’immigrants8. El mostreig

no va ser aleatori sinó que es buscava a les persones amb el mètode del target cells o punts de contacte, ja que les

persones que es volien localitzar sortien de les vies convencionals que permeten fer mostratges aleatoris amb

dades, per exemple, del padró. Quant a la descripció sociodemogràfica trobada coincideix amb la descrita

anteriorment: el 58% eren homes joves, només el 12% tenien més de 45 anys, el 60% tenien nivell d’estudis

primaris o inferiors. Gairebé el 37% havien estat detinguts i entre el 20 i el 30% tenien unes condicions quant a

l’habitatge bastant precàries, el 42% ha arribat a declarar tenir problemes d’insectes, rates i similars a casa seva i

en menor mesura però també en un percentatge important tenien problemes de goteres, esquerdes importants,

humitats, mala ventilació i il·luminació.

Quant a l’estat de salut percebut, el 65,7% de les dones i el 34,3% dels homes declaraven tenir mala salut, descrivint

2 o més trastorns crònics el 83% de les dones i el 65% dels homes, sent aquests principalment: nervis i depressions,

migranya i mal d’esquena entre altres.

Altrament, amb les dades de què es disposa i atenent als factors fins ara esmentats, a continuació es descriuen

alguns aspectes relacionats amb la salut dels immigrants.

Malalties importades: són parasitosis intestinals, filariasis, esquistosomiasis, paludisme, etc. En general són

malalties difícilment transmissibles en el nostre medi i el seu impacte sobre el propi immigrant és molt menor

que quan afecta a una persona no immune, com per exemple un viatger9,10,11. Aquests problemes solen relacio-

nar-se amb la importació de malalties d’alta prevalença en el seu país d’origen, ja siguin malalties tropicals com

l’esquistosomiasi, paludisme, etc o malalties també existents a Espanya encara que amb menor prevalença com

és el cas de la tuberculosi i la sida entre altres malalties infeccioses12.

Si bé la taxa d’incidència de tuberculosi dels immigrants a Espanya encara no és tan alta com en alguns països

d’Europa Occidental amb una més llarga tradició en immigració13, la realitat és que en els darrers anys a Espanya

en general i a Barcelona en concret, la incidència d’aquesta malaltia ha disminuït més lentament a causa de les

elevades taxes detectades en certs col·lectius anomenats de risc entre ells els immigrants els quals, si bé són perso-

nes sanes, provenen de països on en moltes ocasions aquesta malaltia és endèmica. Això sumat a les condicions

d’amuntegament, estrès, etc. en què viuen els immigrants i que els fa més vulnerables, explica les taxes detectades.

Així, l’any 2003 del total de casos de tuberculosi detectats en persones residents a Barcelona (481 casos), el 34%

(163 casos) va ser en persones immigrants sobretot provinents d’Amèrica Llatina (el 40,5% dels casos)

principalment d’Equador. El 31,3% d’Àsia, principalment de Pakistan i 18,4% d’Àfrica, eminentment de Marroc.

Entre els europeus, la majoria eren d’Europa de l’Est. Ciutat Vella continua sent el districte de la ciutat més

afectat, i durant el 2003 gairebé el 60% dels casos diagnosticats en aquest districte va ser en estrangers, sent la

primera vegada en què la taxa de detecció en immigrants supera la dels autòctons14.Tot i així, tal com es pot

observar a la gràfica 5.2, la taxa a la ciutat està disminuint i en els immigrants també, sobretot en els últims anys.

A la figura 5.3 es pot observar les taxes de tuberculosi en immigrants segons districte de residència durant l’any 2003.

Com ja s’ha comentat, Ciutat Vella és el districte més afectat per ser també el que concentra més factors de risc

associats a la malaltia, la qual cosa fa que la majoria dels immigrants desenvolupin la tuberculosi en el nostre país.

Respecte al VIH/sida15, la informació de què es disposa és només referent a casos de sida, ja que no hi ha registre

d’infectats pel VIH. Respecte als casos, tal com es pot veure a la gràfica 5.4 en la població general autòctona hi ha

hagut una davallada important mentre que en els immigrants el nombre de casos s’ha mantingut estable malgrat

l’augment de població estrangera. Això fa que si ens referim a la contribució dels immigrants en el percentatge

total de casos de la ciutat, certament ha augmentat; l’any 2004 del total de casos de sida registrats a Barcelona, el

20% va ser en persones immigrants mentre que l’any 1995 aquesta proporció era del 6%. Però si tenim en compte

que el numero de casos de sida en immigrants s’ha mantingut estable (de fet ha disminuït, ja que l’any 1995 es

van detectar 36 casos i el 2004 23) mentre que la població immigrant ha augmentat, comprovem que la taxa

d’immigrants amb sida també ha disminuït considerablement a l’igual que en la població autòctona.
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Malalties adquirides: són aquelles malalties adquirides en el nou lloc de residència, i que seran les mateixes que

la població general o molt probablement vinculades a la situació de marginació en què viuen. El fet de la immigració
en si mateix determina que en molts casos l’adaptació dels immigrants a la nova realitat cultural i el fer-se un lloc

en la nova societat fan que la cura de la salut passi a un segon terme16. Les persones immigrades solen baixar en

l’escalafó social en el país d’acollida que a cops es tradueix fins i tot en els rols que la dona té dins la pròpia xarxa
familiar17. Aquest desplaçament de classe social en ocasions provoca que els immigrants visquin en situacions

gairebé de marginació i experimentin una pitjor salut que els autòctons18. D’altra banda, els immigrants experi-

menten també un desplaçament quant a les taxes de mortalitat dels països d’acollida. Així per exemple, quan una
dona d’un país d’origen amb baixes taxes de mortalitat per càncer de mama emigra a un país amb taxes elevades,

el risc d’aquesta dona passa a ser també el del país d’acollida tal com ho demostren les taxes de mortalitat

trobades en països amb llarga tradició d’immigració19,20,21. En ocasions fins i tot s’observa que mentre la mortalitat
per càncer de mama disminueix en les dones autòctones, en algunes minories ètniques augmenta i els càncers es

diagnostiquen en estadis molt més avançats, a causa de creences errònies i estigmatitzadores de la malaltia que fa

que les dones rebutgin la detecció precoç22.

Com que el moviment migratori que ens ocupa és relativament recent, no es disposa encara de dades pròpies per

contrastar el que en altres països ja s’ha anat observant. En el nostre àmbit, el que sí s’ha anat descrivint és
l’evolució d’algunes malalties infeccioses ja comentades anteriorment, i també en l’últim informe de salut del

2003 dels ciutadans de Barcelona23 es documenta que de les 35 malalties de declaració obligatòria (MDO) a

Catalunya (sense incloure sida i tuberculosi), n’hi ha 9 que presenten una incidència superior en immigrants:
xarampió, tos ferina, rubeola, parotiditis, hepatitis A, hepatitis B, meningitis, shigellosi i febre tifoidea. Totes

aquestes malalties tenen un patró de transmissió persona a persona, on els factors socieconòmics hi juguen un

paper molt important igual que en el cas de la tuberculosi. Aquestes dades concorden amb la situació descrita en
altres àmbits tal com mostren les dades del National Health and Nutrition Examination Survey a Estats Units24,
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referents a la seroprevalença de 6 malalties infeccioses: hepatitis A, B i C, toxoplasma gondii, helicobacter pilori
i herpes simple. En tots els casos hi ha una forta vinculació entre la seroprevalença d’aquestes afeccions i factors

tal com el nivell d’estudis, les condicions d’amuntegament en què viuen les persones, el nivell de pobresa i el

consum de drogues, trobant prevalences més altes en les persones que viuen en condicions socieconòmiques
més deprimides, sent principalment negres i hispanos.

Altres patologies experimentades pels immigrants són les anomenades malalties reactives i d’adaptació, amb
base social com serien les drogodependències, malalties psicosomàtiques, etc. i també malalties mentals i

depressions vinculades al fet de la immigració en si mateixa i l’estrès implícit tal com ja s’ha comentat anteriorment

en descriure les fases del dol i la dificultat d’adaptació al nou medi.

Naixements: en un estudi realitzat a Barcelona amb les dades de naixements que havien tingut lloc entre els anys

1995 i 199925, es va observar (figura 5.5) que un 9,4% dels naixements de residents a la ciutat varen ser de mares
estrangeres representant un augment important (8,6% el 1995 i 10,3% el 1999).

Els països de naixement de la mare més freqüents varen ser de Centre i Sud-Amèrica (Taula 5.2). El districte de
Ciutat Vella és el que presenta el percentatge més important de fills de dones immigrades (30,5% de tots els

naixements), i es concentra sobretot en els barris del Raval, Gòtic i Parc. A Trinitat Vella es detecta una proporció

important de naixements de dones del Magrib i al barri del Raval de Filipines. Els fills de dones procedents
d’Europa i resta de països rics, es localitzen als districtes de Sarrià-Sant Gervasi (als barris de Sarrià i Pedralbes)

i Les Corts.

Pel que fa al baix pes en néixer (menys de 2.500 grams) i els embarassos preterme (menys de 37 setmanes de

gestació) considerats variables que mesuren la salut infantil, s’observa que són els fills de dones Filipines i d’Àfrica

Subsahariana els que presenten percentatges més elevats de baix pes i en les últimes també d’embarassos preterme.
Tot i així, és important constatar que el percentatge de baix pes en nèixer en fills de mares del Magrib, Centre i

Sud Amèrica i Àsia són inferiors als percentatges observats en fills de mares catalanes i de la resta d’Espanya.

(Taula 5.2)
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Taula 5.2

País d’origen de la mare, nadons nascuts a la Xarxa Hospitalària Pública, nadons amb baix pes en nèixer i nadons
preterme, segons l’origen de la mare dels naixements en residents a Barcelona. Barcelona 1995-99.

Origen de la Nascuts a Baix pes Nadons
mare % la XHUP % en nèixer % preterme %

Catalunya 74,5 38,1 5,8 4

Resta Espanya 14,9 50,7 6,1 4,4

Europa 2,9 38,4 4,7 3,3

Magrib 1,2 87,2 4,5 4,1

Resta d’Àfrica 0,2 72,7 6,3 5,5

C i S Amèrica 3,7 63,5 4,9 3,8

Asia 0,7 79,4 4,9 2,8

Filipines 0,7 91,4 7,6 2,5

No hi consta 1,1 55,8 5,1 3,1

Font: Registre de naixements. ASPB. Elaboració pròpia.

Quant a l’edat de la mare, els països del Magrib-Vall del Nil i la resta d’Àfrica tenen un percentatge més elevat de

naixements en adolescents (6,3% de tots els nascuts de mares de la resta d’Àfrica). Destaca també l’elevat

percentatge d’embarassos adolescents en dones de Mèxic i d’Amèrica central i la República Dominicana.

L’any 2000 es va prendre una de les primeres mesures encaminades a facilitar l’accés dels immigrants als recur-

sos sanitaris. Així, la Llei orgànica 4/2000 d’11 de gener diu: «Los extranjeros que se encuentren en España inscri-

tos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a la asistencia sanitaria en las

mismas condiciones que los españoles». De la mateixa manera, en aquest es dictamina que tenen dret a assistència

sanitària pública d’urgència tots els estrangers que es trobin en territori espanyol i que tinguin una malaltia o

accident; els estrangers menors de 18 anys tenen dret a assistència en les mateixes condicions que els espanyols

i les dones embarassades tenen dret a l’assistència durant l’embaràs, part i post part26.

Aquesta mesura ha suposat, segons dades del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)27, que entre març de l’any

2000 i desembre del 2003 els immigrants empadronats a Barcelona van sol·licitar 88.557 targetes sanitàries

individuals (TSI), la qual cosa va representar un increment del 150%. De la mateixa manera, entre els anys 2001

i 2003 el CSB va realitzar 26.458 autoritzacions d’assistència sanitària hospitalària a immigrants sense recursos

ni residència legal, significant un augment del 1,8%.

Tot i així, si tenim en compte que amb data gener del 2004 la població immigrant empadronada a Barcelona era

de 163.046 persones, vol dir que aproximadament el 45% dels immigrants encara no tenien TSI. Aquesta dada fa

pensar en una possible manca d’informació entre altres factors.

3. Conclusions

Davant el fet de la immigració una de les preocupacions polítiques més importants és la capacitat del sistema

sanitari per fer front a aquesta arribada d’immigrants i a les seves necessitats25.

Les persones que emigren buscant millorar la situació que viuen en el seu propi país, solen ser joves i sanes i
poden ser les d’esperit més aventurer i que fa que en el balanç entre riscos i beneficis que suposa la immigració,

prenguin la decisió d’iniciar un viatge incert i insegur. En el país d’acollida es troben amb una realitat certament

millor que la del seu país, però on les coses tampoc són fàcils i en moltes ocasions passen a engrandir el grup de
l’anomenada «població vulnerable» i a patir-ne, per tant, els seus mateixos problemes. Provenen de països on

algunes malalties infeccioses encara hi són endèmiques però és aquí on les desenvolupen i quant a malalties poc
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rellevants en els seus països d’origen com poden ser determinats tipus de càncer i altres malalties cròniques,
passen també a adquirir-ne els riscos propis del país d’acollida.

Segons les dades exposades en el capítol, quant a l’estat de salut de la població immigrant es conclou:

1. L’estrès vinculat al fet de la immigració i les condicions de vida precàries són els principals factors de risc

que pateixen.

2. Pateixen problemes de salut mental o depressions vinculats molt probablement a la somatització dels

problemes que els suposa la seva situació de precarietat.

3. Presenten una incidència alta de tuberculosi, havent superat durant el 2003 la dels autòctons en el districte

de Ciutat Vella.

4. El nombre de casos de sida s’ha mantingut estable i tenint en compte que la població immigrant ha augmentat,

es pot dir que la incidència ha disminuït si bé en proporció inferior a la població autòctona.

5. La població immigrant presenta més casos de malalties infeccioses vacunables que els autòctons.

6. La natalitat ha anat augmentant en els casos de les dones immigrants, sent les dones filipines i de l’Àfrica

Subsahariana les que presenten els percentatges més elevats de nadons amb baix pes al nàixer. Són també les

dones subsaharianes les que presenten més embarassos preterme.

4. Recomanacions

A curt termini cal esperar un creixement sostingut i una feminització dels fluxos migratoris a Catalunya. Això és,

perquè el motor per al creixement i el volum d’aquesta emigració, que és el desnivell econòmic, no només no

s’atura, sinó que el procés de la globalització el continua alimentant28. Els factors que determinaran un increment

dels corrents migratoris femenins són: el reagrupament familiar, l’augment de la demanda en el sector terciari i

la creixent autonomia de la dona en països que farà que, si bé a l’actualitat el projecte migratori és bàsicament

masculí (com per exemple Marroc), la dona es vagi incorporant també a aquesta iniciativa.

En el fons, estem davant d’un tema de desigualtats en salut i, per tant, el marc general que ha d’englobar les

recomanacions respecte a accions encaminades a millorar la salut dels immigrants, són recomanacions en el

sentit de disminuir les desigualtats. La reducció de les desigualtats està relacionada amb les condicions

socioeconòmiques generals, condicions de vida i treball, influències socials i comunitàries i estils de vida29. Si les

intervencions són dirigides a factors causals més genèrics, solucionaran més les desigualtats que intervencions

més concretes, però les primeres solen ser més complicades. D’altra banda però, cal evitar mesures de discriminació

positiva, generadores de greuges i conflictes amb la població autòctona30.

En primer lloc, seria necessari un estudi més aprofundit de les necessitats en salut de la població immigrant. No

s’han dut a terme enquestes de salut específiques ni tampoc en les que es fan a nivell de població general, s’ha

contemplat la perspectiva d’immigració d’una manera transversal en els diferents àmbits estudiats de l’enquesta,

tal vegada pel fet que la immigració era encara un fet més minoritari. La realitat actual fa necessari, doncs, la

realització d’enquestes de salut específiques o la integració i adaptació de les enquestes adreçades a població

general.

Cal continuar treballant per garantir l’accés als serveis sanitaris. Tal com s’ha descrit, si bé el nombre de TSI

facilitades a immigrants ha augmentat molt en els darrers anys, encara resta un 45% de la població immigrant

sense targeta sanitària. Continuen existint barreres de comunicació i manca d’informació i cal anar buscant els

mecanismes per tal d’eliminar-les.

Caldria establir una xarxa de mediadors socials per tal de facilitar la informació, formació i sobretot la comunicació,

més enllà de la simple traducció, amb els professionals dels diferents nivells del sistema sanitari. Aquesta

comunicació, en el sentit ampli, passa necessàriament pel coneixement i l’atansament cultural mutu per tal de

poder establir canals de comunicació i integració.
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És necessari reduir les desigualtats observades en patologies clarament vinculades a les condicions de vida des-
favorables, així com dotar dels mitjans necessaris per tal d’assegurar el tractament complet de malalties com la

tuberculosi.

És important invertir esforços en programes d’educació sanitària adreçats als col·lectius més vulnerables de la

nostra societat que tinguin en compte les diferents realitats culturals. L’elaboració però, d’aquests programes,

hauria de passar per un coneixement més aprofundit tant de les necessitats en salut dels immigrants (a través
d’enquestes tal com ja s’ha comentat), com també per un coneixement de les percepcions i actituds d’aquests

enfront de la malaltia.

En algunes patologies concretes, com les vacunables, caldria plantejar-se modificacions o adaptacions dels

calendaris vacunals a la població infantil immigrant per tal d’eliminar l’excés de determinades malalties evita-

bles.

Tot això implica treball conjunt entre institucions i entre els diferents nivells assistencials així com l’existència de

mediadors sanitaris, materials de difusió no només en diferents llengües sinó adaptats a les diferents realitats
culturals. Cal treballar per l’atansament intercultural per tal d’arribar al coneixement i respecte mutu que faciliti

la comunicació en el sentit ampli de la paraula, sense que això impliqui la pèrdua de la pròpia identitat.
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Capítol 6
Altres col·lectius de població exclosa

1. Introducció

Les situacions d’exclusió social són el resultat d’una cadena d’esdeveniments reforçats o impulsats per les
desigualtats i per les determinacions estructurals del sistema econòmic i social. És un procés creixent de

vulnerabilitat que afecta sectors cada cop més amplis de la societat i que es materialitza en una precarietat

creixent a nivell laboral, residencial i econòmic1. Un pas previ de l’exclusió és la vulnerabilitat social, caracteritzada
per un equilibri social precari que, mitjançant un procés d’intensificació, es transforma en exclusió.

Segons Juliano, la integració en un grup social concret es caracteritza per una integració a tres nivells: econòmic
(participació en els processos de producció, distribució i consum), social (inclusió en xarxes socials) i ideològic

(compartir l’escala de valors imperant en la societat en la que es viu). Les persones excloses o marginades són

aquelles que no participen de cap d’aquests tres nivells d’integració2.

Un factor comú de les persones excloses, si bé a nivell teòric no és una condició sine qua non, és la precarietat econòmica.
Si considerem pobres aquelles persones que viuen en una llar amb una renda equivalent disponible inferior al 60% de

la renda mitjana, a Catalunya gairebé el 19% de la població (més d’un milió de persones) són pobres3.

Quant a l’estat de salut, està vinculat a la pobresa des d’una doble perspectiva: d’una banda la mala salut constitueix

un element important en la trajectòria de precarització de l’individu, ja que pot ajudar a desequilibrar situacions

socials i professionals ja inestables i, a més, sovint és un obstacle per poder aconseguir feina remunerada i
estable. De manera recíproca, la precarietat de les condicions de vida de la persona propicien l’aparició de

patologies4.

Com ja s’ha mencionat hi ha una multiplicitat de factors que desemboquen en situacions d’exclusió i que, des

d’una perspectiva macroscòpica, molts es repeteixen en totes les situacions i ja s’ha apuntat que estan vinculats

principalment al mercat laboral, a l’habitatge i a aspectes socials. D’altra banda, quan es vol abordar l’exclusió
social des de la perspectiva de l’individu i ens volem atansar a les persones, cal saber qui són aquestes persones,

i per a això, cal delimitar grups de població que viuen en situació d’exclusió i que responen a unes tipologies molt

diferents.

1.1. Objectius i mètodes

Els objectius d’aquest capítol són, d’una banda, descriure els trets més importants que defineixen alguns grups
de persones en situació d’exclusió social; en concret, abordarem les dones soles amb càrregues familiars i situació

econòmica precària, les prostitutes i transvestits de carrer i els toxicòmans. A continuació es descriuran els

principals problemes de salut que afecten aquests grups de població amb dades obtingudes de diverses fonts,
però principalment a partir d’una enquesta de salut duta a terme a Barcelona durant l’any 1997 adreçada
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específicament a aquests col·lectius. Aquest estudi té la particularitat que, si bé es va realitzar ja fa alguns anys, no
es té constància que a Barcelona s’hagi dut a terme una altra enquesta de salut adreçada específicament a aquests

col·lectius entre altres.

2. Descripció de la població vulnerable a Barcelona

2.1. Grups de població en situació de vulnerabilitat

Pobresa té nom de dona i no només per una simple casualitat gramatical; probablement a causa de que a excepció
d’algunes societats matriarcals, la majoria de civilitzacions i cultures a través dels temps han tingut el denomina-
dor comú de discriminar i marginar a la dona. A l’actualitat en els països desenvolupats la dona ha guanyat
terreny tot i que encara queda molt per fer, i sobretot en països en vies de desenvolupament5. A Catalunya,
coexisteixen realitats diferents per les dones en funció del seu estatus social i l’edat, però en conjunt les dones
encara es troben en els segments menys privilegiats del mercat laboral: tenen menys contractes indefinits, ocu-
pen menys posicions de poder,…., i sobretot el seu rol en la cura dels fills i les tasques de la llar, encara les manté
a distància de la posició dels homes6.

Aquest contingent de dones en situació precària en els darrers anys es veu incrementat per la immigració; així,
mentre que al Nord d’Europa els immigrants tradicionalment eren reclutats pel propi Estat del país d’acollida i
passaven a formar part dels treballadors normalitzats i per tant amb una protecció legal, la immigració del Sud
d’Europa es caracteritza per ser una immigració irregular i amb un volum molt important de tràfic il·legal de
persones que vénen atretes per la important presència d’economies submergides7. Això ha fet que en moltes
ocasions siguin principalment les dones soles les que emigren per tal de treballar en aquestes economies
submergides: servei domèstic, tenir cura de persones grans i en la prostitució8.

La situació s’agreuja quan la dona a més és cap de família. Subirats en el seu estudi defineix 6 categories en les que
es concentra la precarietat: persones en edat activa i que pateixen exclusió social, persones amb inclusió laboral
molt precària, persones excloses del mercat laboral, persones en situació d’inclusió social precària i persones de
llars econòmicament vulnerables. En tots aquests grups hi ha representades persones de nivell formatiu baix, i la
situació empitjora quan la persona sobre la que recau la principal responsabilitat de mantenir la família és una
dona que, en ocasions, a més ha de tenir cura de fills menors o de persones grans o amb discapacitats, és a dir, ha
d’assumir el rol de cuidadora i cap de casa1.

Dins d’aquests grups de persones amb més precarietat, hi ha també una important representació de persones
joves, amb baix nivell formatiu i poques oportunitats laborals. La presència de les drogues es fa palès en els joves
de la nostra societat i no només en els provinents d’ambients socioculturals precaris.

2.1.1. Dones soles amb càrregues familiars i precarietat econòmica

Les dones viuen més anys que els homes, a Barcelona en concret 8 més, però el seu estat de salut és pitjor que el
dels homes. Durant els últims anys les recerques de gènere i salut s’han centrat a explicar i entendre aquesta
situació paradoxal perquè, com és lògic suposar, si les polítiques sanitàries volen atendre amb èxit les necessitats
en salut de la població han de tenir en compte, entre altres factors, aquestes diferències.

Per a entendre aquestes diferències, en primer lloc cal conceptualitzar gènere i sexe. Així, parlem de diferències de
salut entre homes i dones quan ens referim a aquelles vinculades al fet de ser diferents biològicament. Alguns
exemples de les diferències biològiques que afecten a la salut poden ser les vinculades a la influència hormonal i
metabòlica, càncer de mama, malalties vinculades a l’aparell reproductor, l’embaràs i el part. D’altra banda, hi ha
el concepte de desigualtat vinculat al gènere, el qual és un constructe social generat per unes convencions culturals
que imposen a la dona uns rols i uns comportaments socials a causa del seu sexe i que, per tant, a l’igual que les
desigualtats socioeconòmiques tenen implícit unes certes injustícies socials9.Per tant, parlar de diferències de
gènere en salut significa reconèixer que més enllà de les diferències biològiques entre els dos sexes hi ha
condicionants socials estretament associats com ara la situació laboral, els rols familiars o la classe social que
ajuden a explicar les diferències entre homes i dones10.
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A Barcelona segons dades de l’Enquesta de Salut de l’any 2000, el nivell d’estudis i la classe social són més baixos
entre les dones, sent més paleses les diferències de gènere en els grups de més edat. Entre les persones de 45 a 64

anys, la proporció de dones sense estudis duplica la dels homes, mentre que la d’universitàries és la meitat. També es

detecten diferències en la situació laboral, tal com ja s’ha descrit anteriorment, sent la primera diferència el major
nombre d’homes que de dones presents en el mercat laboral11. També segons dades de l’ESB 2000 un 11% de les

dones de 25 a 64 anys són responsables d’una llar monoparental amb fills i en menor proporció amb persones grans

al seu càrrec. El 9% són treballadores i 2% sense feina remunerada. Les dones treballadores en la majoria dels casos
són separades o divorciades i la majoria de les mestresses de casa són vídues. L’edat també és diferent sent les

mestresses de casa les més grans. Es detecten diferències segons la classe social, destacant l’alt nombre de treballadores

responsables de llars monoparentals en la classe més desafavorida.

A la taula 6.1, es presenta un llistat de trastorns de salut estudiats a l’ESB del 2000 mostrant les diferències per

gènere. Un 20,4% de les dones tenen mal estat de salut percebut front un 14,5% dels homes, trobant-se diferències
en detriment de les dones en diversos trastorns, sent els que més destaquen: salut mental, artrosi o reumatisme,

migranya, mal d’esquena crònic, dolor cervical, mala circulació i varius. Això explica la major freqüentació als

serveis mèdics per part de les dones, així com en moltes ocasions les dones visiten al metge però en el seu rol de
cuidadores, és a dir, a fer consultes pel marit, per l’avi o per algun altre membre de la família del que la dona té

cura.

Taula 6.1

Trastorns de salut i visites mèdiques segons el sexe en la població de 25 a 64 anys.
Enquesta de salut de Barcelona, 2000.

Homes % Dones %

Mal estat de salut percebut 14,5 20,4
Mal estat de salut mental 10,6 16,5
Limitació crònica de l’activitat 12,4 16,3
Al·lèrgies 13,6 16,7
Artrosi o reumatisme 9,6 20,1
Bronquitis crònica 4,8 4,0
Asma 3,6 3,7
Diabetes 3,3 2,9
Migranya 5,4 15,9
Trastorns de pròstata 3,6 -
Mal d’esquena lumbar crònic 16,1 27,7
Dolor cervical 14,5 31,1
Mala circulació 6,8 25,1
Trastorns cardíacs 3,3 3,0
Morenes 5,5 8,9
Embòlia/atac de feridura 1,0 0,5
Varius a les cames 5,0 22,1
Cataracta 1,9 1,8
Angina de pit/infart 1,4 0,5
Hipertensió arterial 9,9 8,8
Úlcera d’estòmac o duodè 3,6 2,7
Restrenyiment crònic 2,5 10,8
Problemes de visió 15,7 16,7
Problemes d’audició 6,0 4,2
Altres trastorns crònics 14,1 17,4
Accidents en els últims 12 mesos 13,7 14,5
Accidents de treball en els últims 12 mesos 6,4 3,3
Visites mèdiques en els últims 15 díes 16,4 24,1

Font: Enquesta de Salut de Barcelona, 2000. ASPB
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2.1.2. Persones que exerceixen la prostitució al carrer

La prostitució és el segon negoci més lucratiu del món, per davant del tràfic de drogues i només superat pel tràfic

d’armes. A Espanya, a finals dels anys 90, es calculava que es mobilitzaven diàriament 30 mil·lions d’€ (5000
mil·lions de pessetes). Hi ha unes 300.000 prostitutes, que diàriament atenen una mitjana de 3 clients, la qual

cosa vol dir gairebé un milió de clients diaris.

Els preus oscil·len entre gairebé 500€ (80.000 pessetes) per sessió, en el cas de la prostitució de luxe, fins a 30€

(5.000 pessetes) per «un servei complet» en el cas de la prostitució de carrer.

Només a Barcelona es calcula que hi ha 30.000 dones que hi treballen, sent la ciutat amb més prostitutes de tot

Europa, per davant fins i tot d’Amsterdam, París, Londres o Nova York12.

El primer debat que es genera al voltant de la prostitució és si cal considerar-la marginal o no. Segons Negre13,

parlar de marginació femenina és, en moltes ocasions, parlar de prostitució. La prostitució sorgeix de la marginació

i margina a qui la exerceix. De la mateixa manera, segons Legardinier, la transformació del sofriment i del fracàs
en un objecte de consum, l’explotació i la manipulació de les persones no pot ser un ofici com qualsevol altre tal

com se sol dir en al·lusió al fet que «és l’ofici més vell del món». En canvi, Pons manté que si bé l’estudi de la

prostitució és un tema clàssic de la «Sociologia de la desviació», els comportaments de les prostitutes són
normalitzats, conseqüents amb el sistema d’organització de la sexualitat i l’afectivitat en les societats en què es

produeixen. És una professió amb una normalitat tipificada, amb uns preus, un lloc de treball localitzat i amb

horaris regulars i coneguts14,15.

En els darrers anys, a més, hi ha hagut un fort increment de prostitutes immigrants, al voltant de les quals es genera

el mateix debat entorn de la seva marginació i causalitat. Malgrat la idea generalitzada que la majoria d’elles han
estat enganyades i forçades a entrar en la prostitució a contracor i sense saber on anaven, el cas és que la majoria

d’elles arriben a Europa amb la voluntària decisió d’exercir la prostitució i només un petit sector de dones són

coaccionades o enganyades, sent només aquest petit grup el que acapara els mitjans de comunicació donant la
imatge generalitzada d’aquest problema, la qual cosa en el fons encara contribueix més a la seva discriminació i

marginació7,8. De fet, les dones immigrants que es dediquen a la prostitució són el principal suport econòmic de

les seves famílies. D’altra banda, en algunes societats on la dona és completament discriminada pel poder de
l’home, la dona viu la prostitució com una alliberació i per això l’home la discrimina i l’acusa.

Probablement no hi ha una única veritat i hi ha persones que exerceixen la prostitució voluntàriament i amb
plena consciència com a medi de vida en ocasions menys cansat i més lucratiu que altres sortides professionals;

d’altra banda, hi ha tot un mercat negre de persones, en moltes ocasions nens i nenes, autènticament esclavitzades,

venudes per les seves pròpies famílies16. És aquesta mateixa complexitat la que s’aborda quan es debat sobre la
conveniència de legalitzar-la o no: per aquelles persones que és simplement un medi de vida escollit lliurement,

el més lògic probablement sigui legalitzar-la, però amb això es dóna «cobertura legal» a aquells que provoquen el

sofriment de moltes altres persones que no han escollit lliurement aquest camí. Per tant, més que tractar la
prostitució com un tot, caldria abordar-la com un tema complex i amb una gran multiplicitat de casuístiques.

Per ubicar el tema en el nostre àmbit, a Barcelona la prostitució de carrer clàssicament s’ubica a tota la zona del
Raval, en l’anomenat «barri xino» i a les Rambles, a Ciutat Vella. Un altre focus seria en alguns dels carrers de

Sant Martí i finalment l’anomenada zona del Camp del Barça a Les Corts. Al tradicional Barri Xino, les prostitutes

es belluguen en el que anomenen «el ambiente», definit com un lloc per disfrutar i passar-s’ho bé persones de
móns diferents (diferent sexualitat, estils de vida, socials, …) però on hi ha respecte mutu i sense jutjar-se uns als

altres17. Les prostitutes del barri xino pensen que aquest ambient en els últims anys s’ha degradat molt,

principalment a causa de la presència de toxicòmans.

Quant als tipus de prostitució, segons el lloc on s’exerceix es distingeix:

• Prostitució de carrer: normalment treballen en pensions, cases d’habitacions o casa pròpia. Les que treballen a
l’aire lliure són les més grans i les que cobren menys.
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• Prostitució de carretera: solen ser prostitutes joves toxicòmanes i que han estat expulsades del carrer de les ciutats
per les pròpies prostitutes de carrer, les quals no volen ser confoses amb les toxicòmanes, que han perdut qualsevol
tipus d’esquema social i de «l’ofici». Es tracta simplement de trobar diners per a droga. Darrerament en alguns
punts de Catalunya, a més, ha aparegut un important ingent de dones immigrants exercint aquest tipus de
prostitució.

• Prostitució de bar: poden no tenir cap relació de dependència amb el propietari del bar o tenir una mena de
«contracte» o millor dit de tracte. Una subcategoria són les cambreres.

• Els clubs de carretera.

• Les cases tancades o bordells, cases de cites o prostíbuls (en moltes ocasions són, alhora, lloc de treball i vivenda).

• Apartament on es lloguen les habitacions per treballar uns dies a la setmana o, en ocasions, casa pròpia.

D’altra banda, segons la dedicació professional hi ha prostitutes ocasionals, semiprofessionals (que compaginen
la prostitució amb altres fonts d’ingressos) i les professionals.

2.1.3. Persones toxicòmanes

En els últims anys el consum de drogues il·legals ha provocat una seriosa preocupació social, deguda principalment
als comportaments delictius i de marginació associats a les toxicomanies. Les drogues han deixat de tenir un ús

funcional i cultural per passar a ser objecte d’un mercat il·legal, la qual cosa implica una sèrie de conseqüències

per a la salut i el benestar social, ja que el consumidor, per controlar la seva addicció entra en una espiral d’activitats
marginals que en el cas de les dones van encaminades a la prostitució. Tal vegada perquè el nombre de dones

addictes sempre ha estat menor que el dels homes, la literatura i els programes de tractament han estat

principalment encaminats als homes, als seus problemes i a les seves característiques d’addicció18,19.

Les dones addictes presenten més problemes mèdics, aguts i crònics que els homes de les seves mateixes

característiques. En elles, a més de les malalties infeccioses pròpies de l’addicció per via parenteral (HIV,
tuberculosi) s’hi afegeixen les malalties ginecològiques, venèrees i les gestacions problemàtiques, que són més

freqüents que en les no addictes20. També cal destacar la manca d’autocura que tenen en general les dones,
especialment les d’aquest col·lectiu i la poca predisposició a l’hora de canviar d’hàbits sociosanitaris21. Un altre

aspecte molt important és la gestant toxicòmana, la qual a un embaràs probablement no desitjat se li afegeixen

les greus conseqüències en la vessant personal, sanitària, familiar i de relació social. És a dir, les dones addictes
presenten una major prevalença d’embarassos no desitjats i de risc, amb una alta probabilitat d’avortament i

mort perinatal, amb una especial incidència de síndrome d’abstinència neonatal. De la mateixa manera, es dóna

un elevat abandonament dels fills i/o dificultats per tenir-ne cura, quan no existeixen situacions de maltractament
infantil. Aquests infants constitueixen un grup especialment vulnerable a les infeccions, malalties carencials i en

general a tota la patologia secundària a l’abandó, convertint-se en candidats a la marginació, a la delinqüència i

a ser ells mateixos toxicòmans22. Si mirem l’esfera psicològica, observem que les dones addictes presenten més
diagnòstic dual (addicció més malaltia psiquiàtrica) amb una major prevalença de depressió i menys autoestima

que en els homes addictes. La taxa de suïcidis és més alta i l’aïllament social més marcat. També aquestes alteracions

psicològiques afecten a la seva parella i a l’estabilitat familiar, impedint-los tenir una família estructurada23,24.

En general, tant en homes com dones, l’heroïna és l’opiaci il·legal consumit amb més freqüència i generalment

s’injecta, inhala, aspira o fuma. La via parenteral va contribuir a una ràpida disseminació entre el col·lectiu de
toxicòmans del VIH; les activitats preventives dutes a terme han fet que darrerament entre els consumidors d’heroïna

s’hagi produït un canvi en els patrons d’ús, de manera que s’ha substituït en molts casos la via parenteral per la via

pulmonar. Probablement aquest canvi explica l’evolució a la baixa observada en la prevalença de la infecció tant
per VIH com per altres virus també transmesos per via parenteral com els de les diferents hepatitis25.

D’altra banda també s’ha observat en els últims anys un canvi de patró quant al tipus de droga consumida. Així, hi
ha hagut un increment de consum de cocaïna tot i que les dades trobades a Catalunya no fan pensar que els

consumidors d’heroïna hagin canviat de droga, sinó que s’ha anat implementant aquest tipus de droga en els nous

consumidors. En enquestes realitzades durant els últims anys, Espanya és un dels països de la Unió Europea amb
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una major prevalença de consum de cocaïna i, de fet, els decomisos policials presenten un creixement sostingut

en el conjunt de la Unió Europea des de 1985. En conseqüència, a Catalunya s’ha observat també un increment

dels problemes de salut associats a l’ús d’aquesta droga, principalment a la zona del Barcelonès i Girona, tal com

s’ha pogut estudiar a través de la mortalitat i les urgències ateses en els principals hospitals de Barcelona26.

Malgrat aquesta lleugera millora en alguns indicadors, el consum de drogues continua sent a Espanya una causa

important de mortalitat juvenil. D’una banda hi ha la sobredosi (intoxicació aguda) que és ja probablement la

primera causa de mort per drogues il·legals i d’altra banda, hi ha causes indirectament relacionades amb l’ús de

drogues com són la sida, hepatitis, accidents, etc27.

A Barcelona, segons dades d’una enquesta duta a terme entre els joves de la ciutat des del Pla d’Acció de Drogues

i de l’Observatori de nous consums juvenils28, es conclou que les drogues fan part d’un model recreacional que

els joves tendeixen a veure com un fet normal. S’observa un increment del consum d’alcohol de forma extensa,

un increment del consum de cocaïna i un descens del de l’heroïna. Quant a la valoració que es fa de les drogues,

en general totes i en especial les estimulants, són viscudes com elements facilitadors de la comunicació en els

espais d’oci, valorant molt positivament els estats de desinhibició i sobreestimulació; es barregen diferents tipus

de drogues, sent l’alcohol, el tabac i el cannabis les drogues consumides en una primera sessió. Després apareixen

els estimulants i en alguns casos, finalment, s’utilitzen drogues que relaxen (heroïna i benzodiazepines). A Barce-

lona, hi ha un 3% de la població d’entre 15 i 54 anys que és consumidora problemàtica de cocaïna.

Segons aquest mateix informe, l’alcohol és la substància més important, la més acceptada, la que més s’utilitza i

es combina. Està present en tots els itineraris, en totes les edats i estils de vida. Per a un nombre important

d’adolescents i joves emborratxar-se és el seu objectiu.

El cannabis és la substància més consumida després de l’alcohol. Augmenta el nombre de consumidors diaris i

habituals. Culturalment està normalitzat i integrat. La difusió dels seus efectes terapèutics en els mitjans de

comunicació contribueix a la normalització, sobretot entre els adolescents. Disminueix l’edat d’inici, sent entre

els 13-14 anys.

Quant a l’èxtasi el seu consum està estabilitzat en una petita minoria, entre la qual està molt valorat el format de

càpsules i a una certa edat es canvia el seu consum per la cocaïna. La cocaïna, tal com ja s’ha comentat anteriorment,

ha tingut un procés de difusió i popularització i pot estar present en una gran diversitat d’espais. El seu ús és

considerat diferenciador d’estatus social, edat i de prestigi.

2.2. Estat de salut de les dones soles amb càrregues familiars i situació econòmica precària, prostitutes i toxicòmans de Barcelona

Les enquestes de salut adreçades a població general, difícilment aporten dades sobre la salut i els estils de vida de

les persones en situació d’exclusió. De la mateixa manera, els estudis de desigualtats socials estudien les desigualtats

trobades en població integrada o normalitzada, però tampoc solen arribar al col·lectiu d’exclosos. Sovint el pri-

mer problema , és contactar aquestes persones, ja que les tècniques de mostreig habituals a partir de bases de

dades regularitzades com poden ser el padró d’habitants, no permeten localitzar aquestes persones com a col·lectiu

en sí mateix. D’altra banda, la mateixa classificació nacional d’ocupacions en què es basa la classificació de les

persones en les 5 classe socials establertes, no té en compte aquelles persones que viuen d’activitats marginals

com són la prostitució, la venda il·legal d’objectes a cops igualment il·legals, activitats marginals com netejar

vidres o vendre mocadors en els semàfors, pidolar pels carrers, i tants altres medis de subsistència completament

al «marge», entre ells fins i tot les entrades i sortides d’albergs d’acollida i altres serveis institucionals.

Tenint en compte aquestes limitacions, l’any 1997 a Barcelona es va plantejar la necessitat de dur a terme una

enquesta de salut i estils de vida específica per a aquests col·lectius de persones29,30,31. Per a l’obtenció de la mostra

es varen localitzar uns punts anomenats «zones blanc» en tota la ciutat; són llocs coneguts de reunió i interacció

social dels col·lectius a estudi i és on es van localitzar les persones a enquestar. En cada una d’aquestes zones

blanc s’hi varen fer només 2 o 3 enquestes per tal d’anar diversificant les persones enquestades.
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Es va elaborar un qüestionari en el qual hi havia una part de preguntes comunes a les de l’Enquesta de Salut de
Barcelona del 1992, per tal de poder comparar les dades obtingudes i principalment pel fet de ser preguntes ja

validades32. A més es varen introduir preguntes específiques per a cada col·lectiu que es varen elaborar consultant

enquestes i estudis previs realitzats en algun dels col·lectius a estudi de tot l’Estat Espanyol33.

A la figura 6.1 es pot observar les persones que declaren tenir un estat de salut percebut regular, dolent i/o molt

dolent en l’estudi del 1997 amb població marginal i comparant amb el declarat per la població general en l’enquesta
de salut de Barcelona del 1992 (ESB 1992). En tots els casos, les dones declaren un pitjor estat de salut que els

homes; a més, en els col·lectius de població marginal l’estat de salut percebut és pitjor, destacant el col·lectiu dels

toxicòmans, on gairebé el 67% de les dones i 56% dels homes declaren tenir mala salut, enfront del 18,5% i 27%
respectivament declarat en la població general.

Quant als trastorns crònics que pateixen, mentre que en la població general enquestada en la ESB 1992, declaren

tenir com a mínim un trastorn crònic un 44,8% dels homes i un 61,8% de les dones en els col·lectius de persones
marginals les que declaren patir-ne com a mínim 2, superen amb escreix aquestes xifres. Així, tal com es pot

veure a la figura 6.2, les persones que declaren patir 2 o més trastorns crònics oscil·len entre un 74,6% en el cas

de les dones soles i un 95,2% en el cas de les dones toxicòmanes. En el grup de persones que es dediquen a la
prostitució, són els transvestits els que declaren patir més trastorns que les dones.

En la taula 6.2, es pot veure quins són els principals trastorns crònics que pateixen aquestes persones, destacant
els nervis i/o depressions, mal d’esquena, migranya, trastorns de tipus circulatori i hepatitis, sobretot en el col·lectiu

de toxicòmans.
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Taula 6.2

Trastorns crònics declarats en els col·lectius de dones soles amb càrregues familiars, prostitutes/transvestits i
toxicòmans. Barcelona, 1997.

Prostitutes Dones soles Toxicòmans Total
(n=61) (n=60) (n=60) (n=240)

n % n % n % n %

Artrosi 9 14,8 8 13,3 6 10,2 34 14,2
Bronquitis 14 23,0 13 21,7 17 28,8 52 21,7
Asma 7 11,5 11 18,3 10 16,9 32 13,3
Diabetis 2 3,3 1 1,7 1 1,7 7 2,9
Migranya 30 49,2 24 40,0 20 33,9 96 40,0
Mal d’esquena 32 52,5 28 46,7 17 28,8 97 40,4
Circulació 26 42,6 20 33,3 24 40,7 83 34,6
T. cardíacs 12 19,7 6 10,0 16 27,1 39 16,3
Nervis/depressions 41 67,2 33 55,0 48 81,4 157 65,4
Embòlia - - - - 5 8,5 5 2,1
Varius 16 26,2 22 36,7 12 20,3 55 22,9
Angina/infart 1 1,6 - - 6 10,2 8 3,3
Úlcera 7 11,5 4 6,7 9 15,3 34 14,2
Cirrosi 6 9,8 5 8,3 15 25,4 28 11,7
Def. físic 23 37,7 2 3,3 13 22,0 49 20,4
Hepatitis 14 23,0 9 15,0 51 86,4 81 33,8
Càncer 1 1,6 1 1,7 - - 2 0,8
Sida 2 3,3 1 1,7 8 13,6 11 4,6
VIH 6 9,8 1 1,7 29 49,2 37 15,4
Tuberculosi 3 4,9 1 1,7 18 30,5 23 9,6

Font: Enquesta de salut de població marginal, Barcelona 1997. ASPB. Elaboració pròpia.
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Es constata, també, una elevada presència de malalties com la sida, seropositius al VIH i tuberculosi en col·lectius
com els toxicòmans, on els seropositius són gairebé la meitat, i també en les prostitutes i transvestits.

Respecte a la salut mental, cal assenyalar que els col·lectius que tenen unes puntuacions més baixes i per tant
pitjor salut mental són les prostitutes/transvestits (36,1%) i els toxicòmans (33,9%). Quant a la vitalitat, els

toxicòmans amb un 40,7% d’ells amb nivells baixos de vitalitat, són el grup pitjor situat tal com es pot veure en la

figura 6.3.

Pel que fa a conductes relacionades amb la salut, consum de tabac i d’alcohol, en la figura 6.4 es comparen també

els resultats obtinguts en l’estudi del 1997 i en la població general enquestada el 1992. En el cas del consum
d’alcohol, per tal de valorar el consum excessiu, s’ha establert un punt de tall únic per a homes i dones, sent de

consum més alt de 40 g/dia, valor normalment utilitzat per establir consum excessiu en el cas dels homes. S’observa

en primer lloc l’elevat consum tant de tabac com d’alcohol per part de toxicòmans i prostitutes i transvestits;
d’altra banda també, de nou destaca la diferència existent amb la població general, presentant aquest uns nivells

de consum més baixos que els col·lectius marginals estudiats.

Pel que fa al consum de drogues durant algun moment de la seva vida (figura 6.5), s’observa que és més alt el de

la cocaïna que el de l’heroïna en tots els grups, i destaquen sobretot les prostitutes/transvestits (18% han pres

heroïna i 39,3% cocaïna) i els toxicòmans (88,1% han pres heroïna i 89,8% cocaïna). Les prostitutes/transvestits
i els toxicòmans que han pres heroïna alguna vegada ho han fet majoritàriament per via injectada. La cocaïna ha

estat presa per via esnifada en la majoria de prostitutes/transvestits (83,3%) i, en canvi, la majoria de toxicòmans

(67,9%) l’han pres per via injectada.

Quant a les condicions de vida d’aquestes persones, el 48,7% dels enquestats viuen amb menys de 60 € a la

setmana, si bé en el grup de persones que exerceixen la prostitució un 34,4% declaren ingressar més de 300 €
setmanals, la qual cosa ratifica el fet que la pobresa econòmica no és una condició indispensable per viure en

situació de marginació, si bé la pateixen la majoria dels exclosos. La situació laboral en cap cas és una situació
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normalitzada, és a dir, es declaren aturats (42,1%), viure d’una pensió (39,6%) i mestresses de casa (15%). Per
obtenir diners fan feines sense contracte, els obtenen de la parella o exerceixen la prostitució. Un 47,9% declaren

haver estat detinguts i només un 15% tenen un nivell d’instrucció per damunt d’estudis primaris.

3. Conclusions

En aquest estudi s’evidencia amb dades que la població en situació marginal i/o vulnerable de Barcelona presen-

ta uns resultats en salut molt pitjor que la població general. Tenen un pitjor estat de salut percebut, major presència

de trastorns crònics arribant en alguns col·lectius fins a un 95% de persones que declaren tenir 2 o més trastorns

crònics.

Les prevalences dels trastorns crònics declarats també són més altes que en la població general on, sempre segons

dades de l’ESB 1992, el trastorn crònic més prevalent és l’artrosi o reumatisme tant en homes com en dones amb un

12,4% i 30,1% respectivament. En la població marginal estudiada, la presència de trastorns crònics arriba a valors

de més del 80% sobretot en el cas dels nervis i depressions, on en població general per aquest mateix trastorns les

prevalences trobades són de 8,4% en homes i 15,1% en dones. Aquests valors tant alts de presència de nervis/

depressions lliguen perfectament amb els resultats observats quant a problemes de salut mental i baixa vitalitat.

La prevalença de malalties infeccioses com la tuberculosi, la sida i sobretot l’hepatitis també presenta uns valors

alts, de manera destacada en el grup dels toxicòmans.

Respecte a les conductes relacionades amb la salut, el consum de tabac és també molt més elevat que el de la

població general de Barcelona i el mateix passa amb el consum d’alcohol i drogues.

Tal com s’ha mencionat a l’inici del capítol, el baix nivell d’instrucció, la pobresa, les condicions materials de vida

i els riscos afegits com la il·legalitat, les relacions socials en què la violència és present i les conductes de risc

directament relacionades amb la salut (alimentació, tabac, alcohol, risc de contagi de malalties de transmissió

sexual i parenteral entre altres) són determinants bàsics per explicar aquests nivells baixos de salut.

4. Recomanacions

En el cas de les persones que viuen en condicions marginals, les condicions dures de supervivència, fan que el

plantejament per a disminuir les desigualtats en salut respecte a la població general, hagin de fer-se necessàriament

des d’un abordatge integral i per tant complex i amb nombroses dificultats. No es pot plantejar un abordatge

simplement des del sistema sanitari, sinó que cal combatre els factors socials que fan que cada cop hi hagi més

persones que viuen en situacions precàries.

El primer gran problema és la precarietat laboral de la nostra societat, l’alt preu de l’habitatge, els pressupostos

destinats a millorar el benestar dels ciutadans, escassos malgrat l’augment de les desigualtats i desviats cap a

partides pressupostàries peregrines en nom de l’anomenada seguretat internacional… Vivim en un món injust

on hi ha persones, ja no països, que concentren fortunes que podrien treure de la misèria un país sencer. Cal per

tant una voluntat política internacional per tal de, si no eradicar, com a mínim disminuir les desigualtats fins que

tots els ciutadans puguin optar a tenir una vida digna.

Mentrestant, des dels serveis sociosanitaris es recomanen mesures preventives que passen normalment per

l’educació sanitària encaminada a la disminució de riscos i mesures curatives especialitzades encaminades a la

disminució de danys. A la vista dels resultats exposats cal continuar treballant per evitar els mecanismes de

transmissió sexual i parenteral en malalties infeccioses que tinguin aquesta via de transmissió.

És important continuar incidint en programes educatius als joves i adolescents que abordin les drogues no
només des de l’aspecte dels problemes socials i sanitaris que s’hi vinculen, sinó que és necessari combatre i
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eradicar la imatge mitificada de les drogues quant a objecte a través del qual assolir triomfs, èxits i en definitiva
ser acceptats en la societat. Cal treballar amb els joves, pares i educadors el model de societat que s’està «venent»,

on l’important és divertir-se, i en el que la diversió molts cops passa per arribar a estats d’embriaguesa, si no, un

objectiu en sí mateix.

Finalment, cal també facilitar l’atenció psiquiàtrica i psicològica als col·lectius de persones marginals.
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Capítol 7
Violència de gènere

1. Introducció

La violència de gènere és un problema d’abast mundial que malauradament també està present a la nostra societat,
suposa una greu vulneració dels drets humans, i un problema de salut pública, tal com ha estat definit per

l’Organització Mundial de la Salut i, per tant, la població que la pateix es considera un grup de població vulnera-

ble.

La conferència de les Dones de les Nacions Unides que va tenir lloc a Pequín l’any 1995 va definir la violència

vers les dones com un acte de violència basat en el gènere que té o pot tenir com a resultat danys i/o patiments
físics, sexuals i/o psicològics per a les dones. També té en compte les amenaces d’aquests actes, la coacció i la

privació arbitrària de la llibertat, tant en la vida pública com en la privada.

A Catalunya, entre 1999 i 2003, quasi s’ha triplicat el nombre de denúncies per violència de gènere (figura 7.1). A
l’Estat Espanyol, les xifres pel que fa dones mortes en els darrers 6 anys gairebé s’ha duplicat (figura 7.2).

1.1. Objectius i mètode

L’objectiu d’aquest capítol és descriure algunes de les accions que s’estan duent a terme a la ciutat de Barcelona
des de l’any 2001 front a la violència de gènere.
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La gran diversitat de fonts i sistemes d’informació, i la diversitat d’agents que atenen les víctimes de violència, fan
molt difícil poder concretar el nombre de víctimes de violència de gènere que s’atenen anualment a la ciutat de

Barcelona.

2. L’experiència de la nostra ciutat: «Circuit Barcelona contra la violència vers les dones»

Conscients de la necessitat de l’abordatge integral de la violència vers les dones, la Corporació Sanitària de

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van impulsar l’any 2001 la creació del Circuit BCN contra la violència

vers les dones, amb la finalitat d’implementar estratègies de coordinació entre diferents àmbits i professionals
com a condició necessària per donar una atenció de qualitat a les dones que estan patint situacions de violència,

tot contemplant la dimensió preventiva.

L’any 2002 es va crear la Comissió tècnica de coordinació del Circuit BCN com a nucli impulsor i estructurador

de la xarxa de la ciutat, formada per persones dels diferents àmbits (sanitari, social, policíac, educatiu, serveis

especialitzats, etc.). Una de les funcions d’aquesta comissió és dinamitzar la creació de diferents grups de treball
al voltant de la problemàtica: circuits territorials, salut mental, sistemes d’informació, sessions de treball, violència

sexual, necessitats emergents i situacions d’especial vulnerabilitat, grup de casos, etc.

La necessitat d’establir estratègies de proximitat en l’atenció i la idiosincràcia territorial de la ciutat de Barcelona

va provocar la creació de circuits de coordinació en cada un dels districtes de la ciutat, anomenats circuits

territorials. La seva finalitat és millorar la qualitat de l’atenció de les dones que pateixen situacions de violència
de gènere i desenvolupar estratègies proactives que permetin prevenir i detectar la violència a través de la creació

d’un circuit territorial definit, així com identificar i conèixer els agents implicats, establir criteris d’atenció, millorar

els canals de coordinació i el flux d’informació, i identificar els punts febles per tal d’avançar i superar-los.

S’ha establert una xarxa en l’àmbit del territori per tal de facilitar el treball interdisciplinari, millorar l’atenció a

les dones que pateixen situacions de violència i evitar la victimització secundària. Així doncs, s’han creat comissions
de coordinació als deu districtes de la ciutat, formades per professionals de referència dels diferents àmbits:

sanitari, social, policíac, entre altres, per tal d’establir la configuració dels circuits territorials.

L’any 2003 es va publicar el llibre «Circuit Barcelona contra la violència vers les dones»1 on es recullen, entre

altres, els algoritmes i mapes de recursos del circuit de la ciutat de Barcelona i de cada districte, els protocols

d’actuació i els serveis en l’atenció i tractament de la violència de gènere, el procediment i protocol de l’informe
a fiscalia en les situacions de violència de gènere, etc.

L’any 2004 els objectius del grup de treball «circuits territorials» són la definició de les estratègies d’implementació:
difusió i sessions de treball a l’intern de cada institució i de cada territori i la creació de comissions de seguiment

i avaluació a cada districte.

Els objectius del grup de «salut mental» són continuar treballant en l’objectivació del maltractament psíquic

introduint indicadors que permetin objectivar i facilitar la detecció i avaluació de la violència psicològica (recerca

impulsada pel servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva - ASSIR) i assegurar l’articulació dels recursos de
salut mental en els circuits d’atenció tant en l’àmbit territorial com de ciutat, fer una proposta de funcionament

i desplegament del circuit d’atenció en salut mental i definir el paper dels centres de salut mental de districte i de

l’ASSIR.

El grup de «sistemes d’informació» ha elaborat una proposta de registre unificat, per tal que els diferents

professionals que formen part del circuit puguin introduir un conjunt mínim de dades dels casos detectats, i
d’aquesta manera puguin disposar de la seva pròpia base de dades i, d’altra banda, tenir les dades centralitzades,

amb la qual cosa es podran monitorar d’una manera fiable el nombre de casos de la ciutat i la seva casuística.

Pel que fa al grup de «violència sexual» els objectius són l’establiment d’un protocol medicoassistencial en episodis

aguts per a l’atenció de les agressions sexuals, tenint en compte la infància, l’adolescència i les dones adultes.
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També està previst l’establiment d’un circuit articulat que tingui en compte el continum d’atenció necessària en
els casos d’agressions sexuals i l’estudi i plantejament d’una proposta integral del procés d’intervenció i de

recuperació.

El «grup de casos» té com a objectiu fer el seguiment, l’anàlisi i l’avaluació de les diferents actuacions professionals,

en casos greus d’agressions a dones, per millorar la resposta i identificar els punts febles en la coordinació i

actuació dels diferents agents implicats.

L’Organització Mundial de la Salut indica que l’ésser humà no està capacitat per viure situacions de violència

sense que aquesta no tingui un impacte en la salut física, emocional i espiritual. Des del Circuit Barcelona treballem
per contribuir a atendre i reparar les conseqüències de la violència. La nostra experiència ens indica també que

viure situacions de violència és un risc de vulnerabilitat i/o exclusió social.

Fruit d’aquesta reflexió, el 2004 es va crear el grup de necessitats emergents i situacions d’especial vulnerabilitat,

el qual té com a objectiu l’anàlisi de les noves realitats emergents en relació amb la problemàtica de la violència

vers les dones i l’articulació de propostes d’intervenció per donar respostes a les noves necessitats plantejades.

Aquest grup té com a línies prioritàries de treball:

• Aproximar-nos al coneixement de la realitat d’aquests col·lectius a la ciutat de Barcelona.

• Identificar les necessitats derivades dels diferents col·lectius.

• Establir propostes d’intervenció amb aquests col·lectius des dels diferents àmbits de treball.

Treballar per a la prevenció i l’atenció de la violència de gènere és la millor manera d’evitar els riscos de
vulnerabilitat que implica, però per a això és necessari aprofundir en el coneixement de les necessitats de les

dones que la pateixen, així com en la seva diversitat de situacions.

3. Conclusions i recomanacions

• Incrementar la coordinació interprofessional com a element necessari per a la millora de l’atenció

• Avançar en la prevenció de la violència a través d’actuacions i propostes proactives

• Evitar la victimització secundària facilitant als professionals una formació específica

• Adequar, avançar i innovar: reflexionar sobre projectes i pràctiques a posar en marxa
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