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Context socioeconòmic
El 2018 vivien a Barcelona 24.093 persones més que el 2017, en total 1.641.548 persones residents: el 47,4% homes i el 52,6% dones
La població nascuda a l’estranger superava les 400.000 persones, representant un 25,4% del total el 2018 [2017: 23,7%]
La taxa d’atur va baixar en 2018 a 9,3% en homes i 10,2% en dones [2017:10,6% i 11,3%]
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Persones de més de 64 anys
La població de més de 64 anys creix progressivament, el 2018 prop de 350 mil persones, la xifra més elevada des de 2001
Igualment, s’arriba al màxim històric en nombre de persones de més de 64 anys que viuen soles, majoritàriament dones

Font: Padró d’habitants, Ajuntament de Barcelona

Condicions de vida en persones de més de 64 anys

29,7% dels homes i el 40,5% de les dones de més de
64 anys arriben a final de mes amb algun grau de
dificultat econòmica
El 16,6% dels homes i el 30,5% de les dones de més
de 64 anys han trobat a faltar companyia en
l’últim any
El 46% dels homes i el 40% de les dones de més de

64 anys ha assistit el darrer any a activitats
organitzades en grup
Font:
- Padró d’habitants, Ajuntament de Barcelona
- Enquesta de Salut de Barcelona 2016/17, ASPB

Salut en persones de més de 64 anys
En les persones de més de 64 anys la prevalença de problemes de salut físics i psicològics és superior en dones i
augmenta amb l’edat
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Consum de fàrmacs en persones de més de 64 anys
En les persones de més de 64 anys el consum de fàrmacs és més freqüent en les dones i augmenta amb l’edat
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L’esperança de vida
L’any 2017 l’esperança de vida es va situar en 80,7 anys en homes i 86,7 anys en dones
[2016: 81,2 en homes i 86,9 en dones]
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La mortalitat prematura
El 2017 la taxa de mortalitat prematura va augmentar a 3.250 en homes i 1.602 en dones (anys de vida perduts d’1 a 70 anys x 100.000 hab.)
[ 2016: 3.003,9 i 1.529,7 en homes i dones respectivament]

Disminueix la mortalitat prematura per tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó en homes

Evolució de les 4 principals causes de mortalitat prematura 2008-2017
Anys potencials de vida perduts d’ 1 a 70 anys x 100.000 habitants

Font: Registre de mortalitat de Barcelona, ASPB

La salut reproductiva
El 2018 van nàixer 13.172 nadons de dones de 15 a 49 anys, 694 menys que el 2017

En dones adolescents, de 15 a 19 anys, baixen els embarassos i els avortaments
La tendència a la baixa dels embarassos en dones de 15 a 19 anys s’observa, sobretot, a Ciutat Vella i Nou Barris

Evolució de la salut reproductiva en dones de 15 a 19 anys

Casos per 1.000 dones
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El VIH i la sida
VIH: el 2018 disminueixen els casos a 332 i una taxa de 20,2 per 100.000 habitants (39,2 homes i 3,1 dones)
[ 2017: 371 casos, taxes per 100.000 hab. de 43,1 i 4,8 en homes i dones respectivament]

Sida: el 2018 disminueixen els casos a 37 i una taxa de 2,3 per 100.000 habitants (4,1 homes i 0,6 dones)
[ 2017: 51 casos, taxes per 100.000 hab. de 5,9 i 0,7 en homes i dones respectivament

Font: Registre de VIH i sida de Barcelona, ASPB

Les infeccions de transmissió sexual
L’any 2018 augmenten altres ITS, segueix la tendència creixent de la sífilis, la gonocòccia i clamídia

Sífilis

1.364 casos el 2018
taxa de 83,1 per 100.000 habitants
↑ 22,3% vs. 2017

Gonocòccia

2.470 casos el 2018
taxa de 150,5 per 100.000 habitants
↑ 22,7% vs. 2017

Font: Registre de ITS, ASPB

Clamídia

2.687 casos el 2018
taxa de 163,7 per 100.000 habitants
↑ 44,1% vs. 2017

Informació per Districtes
Disposem d’una eina interactiva, on cada persona
usuària pot seleccionar el districte de la ciutat de
Barcelona d’interès, i que permet la visualització
d’un conjunt d'indicadors de salut i els seus
determinants per a cadascun d’ells:

A. Població
B. Context Físic
C. Context Socio-Econòmic
D. Salut

E. Seguretat
F. Salut Sexual
G. Mortalitat
H. Drogues

I. Conductes de Salut
https://www.aspb.cat/infodistrictes/
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