Més de 2,4 milions d’euros en 5 anys provinents de fons europeus
L’abast dels projectes va des de l’estudi de la mortalitat fins als efectes del tabac en la
població infantil

L’ASPB assoleix finançament europeu en 18 projectes
de recerca sobre salut pública a Barcelona
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigeix i gestiona els serveis de salut
pública a la ciutat, amb una àrea d’actuació dedicada a recerca i avaluació
d’intervencions, assolint les cent publicacions anuals en revistes científiques i superant
els 2,4 milions d’euros en fons per a la recerca obtinguts en els darrers 5 anys.
En el període 2013-2018 s’han assolit recursos europeus per a 14 projectes, amb un
cofinançament total de 977.607,95 € entre els fons europeus i l’Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII), depenent del ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquests 14
projectes de recerca de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) compten amb
el cofinançament del ‘Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): Una
manera de fer Europa’ i del subprograma “Proyectos a la Investigación en Salud” del
Instituto de Salud Carlos III.
Entre els àmbits que cobreixen els treballs cofinançats hi ha el de promoció d’actius
protectors de la violència de gènere, l’estudi de l’impacte en salut de l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús i l’anàlisi de l’exposició al fum ambiental del tabac en infants
a través d’una cohort.
En anys anteriors (2013-2016) es van abordar moltes altres matèries com ara l’impacte
de la crisi econòmica en la salut de la ciutadania i en l’evolució de diferents malalties,
l’efecte de les desigualtats en mortalitat a la ciutat de Barcelona o l’estudi de cohorts de
pacients, com en el cas de persones que rebien tractament per ús d’alcohol o cocaïna.
Altres 4 projectes del programa Horizon2020
En l’actualitat, persones de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) prenen part
també en altres 4 projectes de recerca europeus encabits en la iniciativa Horizon2020,
com són: PULSE –sobre entorns urbans sostenibles, en 5 ciutats: Barcelona, Paris,
Birmingham, New York, i Singapur -; TackSHS –referit a tabaquisme i cigarreta
electrònica-; SafetyCube –de seguretat en la mobilitat-, i la iniciativa Climate-fit.city -de
l’àmbit climàtic-. Tots ells es condueixen en equips multinacionals i abasten
problemàtiques de salut comunes a les grans ciutats del continent.
En els quatre casos s’ha participat en convocatòries de finançament competitiu, sota el
paraigua del Programa Marc d’Investigació i Innovació Horizon2020, de la Comissió
Europea, amb més d’ 1,5 milions d’euros assolits.

Des de l’any 2011, l’ASPB ha pres part en projectes europeus com SolidifY –de
polítiques públiques i drogues-, EuroHealthy, INEQ-CITIES, i ha liderat un ambiciós
treball que durant anys ha fet la revisió de l’impacte de polítiques públiques sota el nom
de SophieProject (Avaluació de lmpacte de les Polítiques Estructurals en les
Desigualtats de Salut a Europa) (http://www.sophie-project.eu ).
Publicacions científiques
Cada any, personal de l’Agència publica un centenar d’articles científics en revistes
indexades i amb impacte elevat. A més, des de 2010 l’ASPB està integrada en l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Sant Pau, amb presència activa en cinc grups de recerca
específics. Igualment és rellevant el paper de persones de l’Agència en la xarxa
CIBERESP (Centro de Investigación Biomédica en Red –CIBER- d’Epidemiologia i Salut
Pública).
Des del segle XIX en salut pública
L’ASPB dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de Barcelona per
encàrrec de l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Combina accions tant de
protecció com de promoció de la salut, i es constitueix en autoritat sanitària a la ciutat.
L’ASPB, amb orígens el 1889 a partir del Laboratori de la ciutat, porta endavant una
important tasca de recerca científica i d’avaluació sistemàtica de les polítiques que es
desenvolupen en favor de la salut de les persones. Des de fa anys, l’ASPB desenvolupa
una aliança estratègica amb la Johns Hopkins University i la seva escola de salut
pública, que juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, fa possible cada any el Fall
Institute de Barcelona.

