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Aquest resum l’han elaborat l’Associació Lectura Fàcil 
i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. S’ha treballat 
sota el principi de democràcia lectora (“tothom ha  
de tenir accés a la informació per poder participar  
de forma activa i responsable en la societat”)  
i amb les recomanacions d’alfabetització en salut 
(“capacitat per obtenir i comprendre la informació 
de salut, i per utilitzar-la a fi de prendre decisions 
responsables”).
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Presentació

S’entén per salut el benestar físic, 
mental i social, i no només l'absència  

de malalties. La salut implica tenir 
cobertes totes les necessitats 

de les persones: afectives, sanitàries, 
nutricionals, socials i culturals. 

La salut de les persones depèn en gran 
part d’elements externs, com la higiene 

dels aliments, l’activitat física, la 
qualitat de l’aire, el lloc de treball

o l’entorn social i econòmic del barri.

És un informe que ens presenta les dades 
més rellevants de la salut de la població  
de Barcelona l’any 2021 i com han 
evolucionat en els últims anys.

L'Agència de Salut Pública de Barcelona,
que té encomanades les funcions de salut 
pública de la ciutat,fa l’informe cada any. 

El seu objectiu és conèixer l’estat de la 
salut de la població i proposar actuacions 
prioritàries per millorar-la.

A la població de Barcelona,  
als professionals, als serveis i a les entitats 
que promouen la salut a la ciutat. 

Què és La salut  
a Barcelona 2021?

Per què es fa  
aquest informe? 

A qui s’adreça?

Podeu consultar
el text complet
de l’informe  
La Salut

a Barcelona 2021.

https://www.aspb.cat/documents/salutbarcelona/
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L’informe mostra algunes característiques 
dels habitants de Barcelona, com la gent 
gran que viu sola o la població nouvinguda. 

Dona a conèixer com és l’entorn on viuen: 
les condicions dels barris i dels habitatges, 
la seguretat en els aliments, la qualitat  
de l’aire i de l’aigua. 

I també explica quin és l’estat de la salut 
de la població: l’esperança de vida,  
els casos d'obesitat i sobrepès  
o els trastorns crònics. 
 
Totes aquestes dades condicionen  
la nostra salut, i analitzades en el seu 
conjunt ofereixen una visió global de l’estat  
de la salut de la població de Barcelona.
 

Quina informació  
hi trobaràs?

LA POBLACIÓ A BARCELONA

L’any 2021, la població de Barcelona 
és de poc més d’1.650.000 habitants.

1.650.000 habitants

65 
anys i més

80% 

Ciutat Vella  
és el districte amb més  

percentatge de persones  
grans que viuen soles  

i de persones nascudes  
fora d’Espanya.

La població estrangera 
resident a Barcelona és una 
població jove: 8 de cada 10 

tenen edat de treballar. 

Entre les persones majors  
de 65 anys, hi ha moltes més 

dones que homes.
D’aquestes dones, 3 de cada  

10 viuen soles.

Per grups d'edat, 
les persones més grans 

de 65 anys superen el grup  
de persones de 0 a 15 anys.
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Com és 
l’entorn físic?
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A Barcelona hi ha 11 estacions que mesuren 
les emissions de diòxid de nitrogen i de 
partícules en suspensió a l’aire (pols, 
cendra, sutge) dins la ciutat. 

Durant el 2021, els nivells de contaminació 
s’han mantingut per sota dels habituals 
abans de la pandèmia. Així i tot, superen  
les recomanacions de l'Organització 
Mundial de la Salut, que recentment ha 
reduït els nivells guia de la qualitat de l’aire 
per protegir la salut de la població. 

Moltes escoles de la ciutat estan a prop  
de carrers amb molt trànsit i tenen nivells 
de contaminació alts.

L’Eixample és el districte on els seus 
habitants estan més exposats  
a la contaminació. 

La contaminació de l’aire continua essent 
el principal risc ambiental per a la salut  
de la població de Barcelona.  

S’estima que cada any causa 1.200 morts, 
750 casos nous d’asma infantil  
i 110 casos nous de càncer de pulmó.

La qualitat de l’aire 

L’any 2021 s’han fet 157 controls en 
habitatges de la ciutat per analitzar  
la qualitat de l’aigua de l’aixeta.

En 31 d’aquests habitatges i locals, l’aigua no 
és apta per al consum per excés de plom o 
bé pel mal estat de les canonades. La majoria 
són d’edificis construïts abans de 1980.

La qualitat de l’aigua 

L’any 2021 s’han fet prop de 17.000 
inspeccions a la via pública, als espais 
verds i a la xarxa de clavegueram per la 
presència de rates i ratolins. El Poble-Sec 
és el barri on s’han fet més inspeccions. 

També s’han revisat clavegueres i fonts 
amb mosquits. Sants-Montjuïc, Sant Martí  
i Horta-Guinardó són els districtes  
on s’han fet més inspeccions.

Les plagues 

L’exposició continuada al soroll afecta 
la salut i la qualitat de vida, sobretot en 
persones amb malalties del cor i trastorns 
del son.    

Les principals fonts de soroll a Barcelona
són el trànsit i l’oci nocturn.

Ciutat Vella és el districte on la gent 
es queixa més del soroll de l’oci nocturn
i l’Eixample, del soroll del trànsit.

Soroll

El 4% de les 
escoles van 

superar el límits 
de contaminació 
recomanats.

Més de la meitat  
de la població de  
la ciutat considera 
que el seu barri  
és molt sorollós.
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El 2021 s’han fet més de 4.000 controls 
sanitaris en establiments que produeixen  
i venen aliments.

L'activitat de control sanitari ha augmentat 
de manera important, no obstant no s'han 
assolit les xifres d'abans de la pandèmia.

Els resultats indiquen que sols en 6 de cada 
100 establiments, com bars, restaurants, 
peixateries, carnisseries, supermercats o 
fabricants i envasadors no compleixen els 
requisits de seguretat i higiene alimentària.

La seguretat  
dels aliments 

Les males condicions de l’habitatge 
poden afectar la salut física i mental 
de les persones.

A Barcelona, 1 de cada 5 famílies viu  
en un habitatge inadequat. Un habitatge  
és inadequat quan les finestres no aïllen  
del fred ni del soroll, hi ha molta humitat, 
està en mal estat o massa persones viuen  
en poc espai.

També, 1 de cada 5 persones té dificultats 
per pagar la llum, l’aigua o el gas. És el 
que es coneix com a pobresa energètica. 
Aquesta dada ha augmentat respecte  
als últims anys.

Les dones, les persones més joves, les 
persones amb pocs recursos econòmics  
i les nascudes a l’estranger són les que 
pateixen més pobresa energètica. 

L’habitatge 

L’any 2021 hi ha hagut 7.005 accidents  
de trànsit que han causat 8.856 persones 
lesionades i 12 morts. Hi ha hagut menys 
accidents que en anys anteriors, i també 
menys persones lesionades o mortes. 

Les persones que van en motocicleta 
o ciclomotor són les que tenen més 
accidents, seguides de les que van  
en cotxe, a peu, en bicicleta i en patinet. 

Gairebé la meitat de les persones 
lesionades tenen entre 25 i 44 anys.

La mobilitat

Cada dia entren i 
surten de Barcelona 
uns 900.000 vehicles 

privats  
(cotxe o moto).

1 de cada 5  
persones pateix 

pobresa energètica
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Com és 
l’entorn social 
i econòmic?
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Passada la pandèmia, l’economia de la 
ciutat s'ha reactivat. Tot i que, la pujada  
de preus a partir de la segona meitat  
de 2021 ha reduït la capacitat de compra  
de les famílies i el seu benestar. 

A Barcelona, 3 de cada 10 persones tenen 
dificultats per arribar a final de mes. 
Aquesta situació que és més problemàtica 
entre les dones.

El nombre de persones amb treball  
ha augmentat fins a situar-se en valors 
d’abans de la pandèmia. 

La baixada de l’atur també s’explica per 
l’augment d’estudiants i de persones que 
es dediquen a tasques de la llar i a cures.

L’atur de llarga durada (superior als 12 
mesos) ha augmentat en totes les franges 
d’edat. Les persones que fa més temps 
que estan a l’atur són les dones més  
grans de 45 anys. 

Les dones tenen pitjors condicions de 
treball que els homes perquè tenen més 
contractes temporals i fan més jornades  
a temps parcial.

L’economia  
i el treball

L’esforç econòmic per poder pagar 
l’habitatge afecta la salut física i emocional 
de les persones i genera desigualtats  
en salut.

A Barcelona, 3 de cada 10 persones 
es troben en situació d’exclusió social, 
sobretot perquè viuen en un habitatge 
insegur o tenen feines precàries.  

El nombre d’infants en risc d’exclusió social 
ha augmentat: 5 de cada 10 infants tenen  
un estat de salut regular o dolent per l’estat 
de l’habitatge i per la pobresa energètica.

El 2021 hi ha hagut 1.755 desnonaments 
a Barcelona. Tot i que la dada és més alta  
que la de 2020, any en què es van reduir  
els desnonaments per la pandèmia,  
és més baixa que la de 2019. 

El nombre de persones sense llar continua 
creixent, i també augmenta el nombre 
de persones que dormen en espais 
municipals. La meitat d’aquestes persones 
són vingudes d’altres poblacions.

L’habitatge

Les dades del
primer semestre  

de 2021 mostren una
marcada milloria  
de l'economia.

1.755 desnonaments 
que han afectat prop 

de 4.000 adults  
i 2.000 infants.



22 — 23

Des de l’any 2007, l’ASPB desenvolupa  
el programa “Barcelona Salut als Barris” 
per millorar les condicions de vida de la 
població i reduir les desigualtats en salut 
en els barris més desafavorits.

Aquest programa està present a 26 barris 
de la ciutat gràcies a la implicació de més 
de 450 persones, entitats i serveis públics.

Durant el 2021 s'han fet 176 intervencions 
de salut comunitària i han participat  
prop de 1.000 persones.

La participació  
de la comunitat

HABILITATS FAMILIARS

67  
famílies

a través del programa 
d’habilitats familiars  
i altres intervencions 

realitzades per a famílies.

SALUT A LES ESCOLES

6.854  
nois i noies

en els programes  
de promoció  

de la salut a les escoles.

LLEURE SALUDABLE I SALUT AFECTIVOSEXUAL

en els programes 
de lleure saludable 

i de promoció de la salut 
afectivosexual.

ACTIVITAT FÍSICA, MEMÒRIA I SALUT

946  
persones grans 

en el programa d’activitat 
física Activa’t als Parcs de 
Barcelona, Baixem al Carrer, 

tallers de memòria, activitats 
de caminades per evitar 
l’aïllament i fomentar la 

mobilitat, bici sense edat o en 
les escoles de salut per a les 

persones grans.

QUALITAT DE VIDA

503 
persones adultes

en intervencions dirigides  
a millorar la seva qualitat  

de vida, tant física  
com mental.

1.407  
joves     

143  
nens i nenes
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Quin és l’estat 
de salut de la 
població?
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A Barcelona, 8 de cada 10 persones 
declaren tenir bona salut. 

Hi ha diferències per sexe: les dones tenen 
pitjor salut que els homes. I, també, hi ha 
diferències per classe social: les persones 
amb menys recursos tenen pitjor salut  
que les persones amb més recursos. 

En els últims anys, ha augmentat el nombre 
de noies adolescents que diuen que la seva 
salut és regular o dolenta, sobretot en  
els barris més desfavorits.

L’any 2021 han augmentat els nous 
diagnòstics de malalties cròniques, 
però encara són inferiors als d’abans  
de la pandèmia. 

Les principals malalties cròniques de les 
dones són les relacionades amb la salut 
mental: ansietat i depressió. En el cas dels 
homes són la pressió alta, el colesterol  
i els trastorns d’ansietat i angoixa.

El trastorn d’ansietat ha augmentat més 
en persones joves que en persones grans, 
de segur per l’augment de problemes 
de salut mental durant la pandèmia.

Després de la pandèmia de COVID-19, 
ha augmentat el malestar emocional,  
en concret entre les noies adolescents, 
especialment les que viuen en barris més 
desfavorits.

Les classes socials menys afavorides
tenen pitjor salut mental que les més 
afavorides. Ara bé, les dones de totes  
les classes socials són les que tenen  
més malestar mental (depressió,  
angoixa o ansietat). 

L’any 2021, el nombre de dones que 
consumeix psicofàrmacs és el doble  
que el d’homes.

La salut percebuda

Els trastorns 
crònics 

La salut mental

Entre gener de 2021 i març de 2022 
s’han notificat més de 400.000 casos  
de COVID-19. En aquest temps hi ha hagut 
quatre onades que han afectat la població 
de diversa manera.

Durant la vacunació hi ha hagut 
desigualtats socials que han necessitat 
accions específiques per superar barreres 
digitals, lingüístiques i culturals. 

La COVID-19

Recuperació 
parcial dels nous 
diagnòstics de 

malalties cròniques.

A juny de 2022, 
quasi 9 de cada 10 
persones majors de 
cinc anys tenen  
la pauta de 

vacunació completa.

Arran de la pandèmia 
empitjora la salut 
mental, sobretot en 

joves i dones. 
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Les dones pateixen el doble de trastorns 
de salut mental relacionats amb el treball 
que els homes. Xifres que es manatenen 
estables respecte l'any anterior. 

L’any 2021 hi ha hagut 91 morts per suïcidi 
(28 dones i 63 homes). La taxa de suïcidis 
és més alta a major edat i la dels homes 
duplica la de les dones

Tabac
El tabac és la primera causa de mortalitat 
que es pot evitar i té relació amb diverses 
malalties cròniques. 

A Barcelona, 2 de cada 10 persones majors 
de 15 anys fumen cada dia. Les persones de 
classes socials més desafavorides fumen 
més que les de classes benestants.

El nombre d’adolescents que fumen cada 
dia augmenta amb l’edat, sobretot en les 
noies i en l’alumnat de centres de barris 
menys afavorits.

Cànnabis
La mitjana d’edat en què els adolescents 
consumeixen cànnabis per primera vegada 
és de 15 anys.

El consum puntual de cànnabis en els 
adolescents tendeix a disminuir. 

Les addiccions

Alcohol  
El consum d’alcohol de risc augmenta,  
sobretot entre les persones de 15 a 44 
anys. 
 
Entre els més joves, 2 de cada 10 nois i 
noies de 15 a 24 anys consumeixen alcohol 
de risc.   
 
Els estudiants de centres educatius  
que es troben en barris desfavorits  
consumeixen més alcohol que els de  
barris afavorits.

Espais de tractament i reducció de danys
Tots els districtes de la ciutat tenen, com 
a mínim, un Centre d’Atenció i Seguiment 
(CAS) a les Drogodependències.
 
Els CAS tenen programes per reduir els 
problemes de salut, psicològics i socials 
causats pel consum de drogues i faciliten 
l’accés al tractament. 

A més, 8 CAS tenen espais per consumir 
drogues de manera higiènica i supervisada. 

El Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD) 
atén i assessora menor de 21 anys que 
consumeixen drogues i les seves famílies.  

El centre residencial d’acollida temporal 
ofereix allotjament i atenció a persones  
que consumeixen drogues i no tenen una llar.

El consum d'alcohol 
de risc en persones 
de 15 a 44 anys  

augmenta 
considerablement.

El consum diari de 
tabac s’ha reduït  
en els últims 20 

anys, sobretot entre  
els homes.
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Recollida de xeringues 
El 2021 s’han recollit menys xeringues  
al carrer que en els últims anys.  
Aquesta davallada s’explica per diversos 
motius: les operacions policials, el treball 
educatiu dels equips, la coordinació amb 
diferents serveis comunitaris, els nous 
pisos de venda i consum i el nou centre 
residencial d’acollida temporal per  
a persones sense llar amb addiccions.
 
Ciutat Vella continua sent el districte  
on es recullen més xeringues. 
 
Inicis de tractament 
L’any 2021, unes 4.200 persones  
han començat tractament per abús  
o dependència a les drogues.

 
Una gran part dels nous tractaments són 
per consum d’alcohol, seguit de la cocaïna. 
 
L’edat mitjana d’inici de tractament 
augmenta per a totes les substàncies.

Mortalitat per drogues
La mortalitat per consum de drogues 
és més gran entre els homes que entre  
les dones. Així mateix, entre els homes  
ha anat disminuint des de 2011, mentre  
que en les dones s’ha estabilitzat.

Durant el 2021 han augmentat les persones 
que fan esport o una activitat física en  
el seu temps de lleure, sobretot entre  
les classes més afavorides.

Els nois fan més activitat física que  
les noies en el seu temps de lleure. 
A partir dels 17 anys, les noies es tornen 
més sedentàries, sobretot les nascudes 
fora de l’estat espanyol. 

L’activitat física 

3 de cada 10 dones  
i 4 de cada 10 homes 
fan esport o una 
activitat física  
en el seu temps  

de lleure.
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Els casos d’obesitat i de sobrepès 
augmenten amb l’edat i varien segons  
les classes socials. Les persones de 
classes socials menys afavorides tenen 
més sobrepès i obesitat que les  
de classes més afavorides. 

La tuberculosi
Durant el 2021 han augmentat els casos  
de tuberculosi, sobretot en dones d’origen 
estranger. Així i tot, la malaltia continua 
sent més freqüent en els homes que en  
les dones. Els principals factors de risc són  
el tabac i l’abús d’alcohol.

El VIH-sida
Continuen baixant els nous diagnòstics 
de VIH i de sida. La majoria de nous casos 
són homes joves d’origen estranger amb 
relacions homosexuals. 

Els districtes amb més casos són Ciutat 
Vella i l’Eixample.

Les infeccions de transmissió sexual (ITS)
El 2021 han augmentat les infeccions 
de transmissió sexual. Continua així la 
tendència creixent dels últims anys. 

Les ITS, com la gonocòccia, la sífilis i el 
limfogranuloma veneri, afecten sobretot 
homes que tenen sexe amb altres homes.
En canvi, la clamídia afecta per igual  
homes i dones. 

La clamídia continua sent la ITS que afecta 
més persones.

L’alimentació influeix en l’estat de salut  
de la població. Els àpats han de suficients, 
equilibrats i sostenibles, però no són així 
per a tota la població. 

Entre els nois i noies adolescents, 1 de 
cada 10 ha anat al llit amb gana per falta  
de menjar, alguna vegada o sovint. Ciutat 
Vella i Nou Barris són els districtes on  
la població té més manca d’aliments.

La meitat dels adolescents no mengen  
cap peça de fruita al dia.

Quasi la meitat de la població menja més 
carn vermella de la recomanada (màxim  
2 cops per setmana). 

L’obesitat  
i el sobrepès

Les malalties 
transmissibles 

L’alimentació

El 6% de la població 
adulta ha reduït la 
quantitat de menjar 
o s'ha saltat apats 
per manca de diners. 
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L’any 2021 han nascut 11.797 infants  
a Barcelona, 337 menys que l’any anterior.

La tendència a la baixa dels naixements 
es veu acompanyada per un retard  
en l'edat a la maternitat. L'edat mitjana  
de la primera maternitat és de 34 anys.

Els embarassos i naixements en noies  
de 15 a 19 anys continuen baixant. 

Les noies joves se senten més atretes 
per persones del mateix sexe i de l'altre, 
tot mostrant una manera més oberta 
d'encarar la sexualitat.

La salut sexual  
i reproductiva 

Les lesions greus per accident de treball 
disminueixen respecte al 2019.

La meitat de les lesions greus en dones 
són causades per accidents durant  
el trasllat de casa a la feina, i al revés.
Mentre que en els homes són lesions 
traumàtiques per accident de treball.

Les malalties més freqüents relacionades 
amb el treball són els trastorns mentals.

La mortalitat i la mortalitat prematura, 
és a dir, abans dels 70 anys, han augmentat 
respecte de l’any anterior.

Tant la mortalitat com la mortalitat 
prematura és més elevada en els homes 
que en les dones.

Les principals causes de mort per franja 
d’edat són: 

— En la població de 15 a 44 anys: 
en les dones, el càncer de mama, el suïcidi  
i la COVID-19. I en els homes, el suïcidi,  
la intoxicació accidental i les lesions  
per accidents de trànsit. 

— En la població de 45 a 74 anys:
la COVID-19 és la primera causa, seguida  
del càncer de tràquea, bronquis i pulmó. 

— En el grup de més de 75 anys:  
la COVID-19, seguida de les demències,  
en les dones i de les malalties del cor,  
en els homes. 

La salut laboral

La mortalitat

L'any 2020 1 de cada 
4 morts a la ciutat 

va ser a causa  
de la COVID-19. 
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El 2021 l’esperança de vida es recupera 
respecte al 2020. L’esperança de vida és 
de 87,6 anys en les dones i de 81,6 anys en 
els homes. 

Tot i que l'esperança de vida és més alta en 
dones que en homes, si tenim en compte 
els anys de vida viscuts sense cap limitació 
funcional, l'esperança de vida és més curta 
en els dos sexes, però sobretot en les 
dones: 70,6 anys en les dones i 69,1 anys  
en els homes.

L’esperança de vida 

Diferència  
de gènere

Esperança de vida

87,6
anys

70,6
anys

81,6
anys

69,1
anys

6
anys

1,5
anys

Dones Homes

Esperança de vida sense limitació funcional
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El canvi climàtic es considera l’amenaça 
més gran per a la salut d’aquest segle,
tot i que és difícil conèixer el seu impacte 
real sobre la salut física i mental de les 
persones.

Un dels principals reptes que ha d’afrontar 
Barcelona és l’augment de la temperatura 
i les onades de calor.

A Barcelona, les temperatures extremes 
(més de 33 °C) augmenten el risc de 
mortalitat un 35% més en les dones 
i un 15% més en els homes.

Canvi climàtic

El canvi  
climàtic
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Les  
desigualtats 
en salut

Al llarg de l’informe s’observen diferències 
en la salut de la població, en funció de la 
classe social, el gènere, el país de naixement 
o el barri. Aquestes diferències es coneixen 
com a desigualtats socials en salut.

Les desigualtats de gènere entre homes  
i dones s’accentuen en la salut percebuda, 
sobretot entre les adolescents.
Les dones tenen més malalties cròniques, 
pitjor salut mental i pitjor situació laboral 
i econòmica. L’esperança de vida és més 
alta en les dones que en els homes.

Les desigualtats socials mostren una 
situació més vulnerable per a les persones 
de classes socials desafavorides i les 
persones nascudes a l’estranger. Tenen 
pitjor alimentació i més mala salut mental. 
També tenen més dificultats per pagar 
l’aigua, la llum, el gas i arribar a final de mes.

Segons el país de naixement, varia la 
incidència de les malalties infeccioses. 
Hi ha més casos de tuberculosi entre les 
persones d’origen estranger que entre  
les autòctones. 

La salut també es distribueix de manera 
desigual en funció del territori. 
En general, les condicions de salut més 
desfavorables es troben en els barris  
amb menys ingressos. La població de 
Ciutat Vella i Nou Barris és la que té més 
manca d’aliments i l’esperança de vida  
més baixa de la ciutat.

Les desigualtats  
en salut
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Algunes 
dades 
destacades

La contaminació de l’aire està per sota  
dels nivells habituals abans de 2020,  
per influència encara de les restriccions  
de la pandèmia.

El soroll al barri és un problema  
per a moltes persones.

Després del fort impacte econòmic derivat 
de la pandèmia, l’economia s'ha reactivat.

Augmenten els nous diagnòstics de 
malalties cròniques, sobretot els trastorns 
d’ansietat. 

La pandèmia ha empitjorat la salut mental 
de la població, sobretot entre les persones 
joves i les dones de les classes socials més 
desfavorides. 

Han augmentat les persones que fan 
activitat física en el seu temps de lleure, 
sobretot entre les classes més afavorides.

L’any 2020, 1 de cada 4 morts a la ciutat  
va ser a causa de la COVID-19.

L’esperança de vida l’any 2021 es recupera 
respecte al 2020. 

Quasi la meitat de la població menja 
més carn vermella de la recomanada. 
L’alimentació suficient, equilibrada i 
sostenible és important per a la salut.

Els efectes del canvi climàtic són una  
de les principals amenaces per a la salut 
d’aquest segle.



Enquesta de salut de Barcelona
Web que permet visualitzar  
els principals resultats de salut 
de l’enquesta que es fa cada  
5 anys.  

Enquesta Factors de risc  
a l'escola secundària (FRESC)
Web amb els resultats  
de la darrera edició 2021  
de l'enquesta FRESC. 

Observatori de salut i impacte 
de polítiques
Eina que ofereix informació 
sobre l'estat de salut de la 
població i la seva evolució. 

Sistema de vigilància de les 
desigualtats socials en salut
Projecte que permet visualitzar 
les desigualtats en salut per tal 
de prioritzar intervencions. 

Infobarris
Eina que permet conèixer les 
característiques socials i de 
salut de la població dels barris 
de Barcelona.  
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On trobar 
més  
informació

https://www.aspb.cat/documents/enquestasalutbcn/
https://www.aspb.cat/documents/factors-risc-estudiants-secundaria/
https://www.aspb.cat/documents/factors-risc-estudiants-secundaria/
https://ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/
https://ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/
https://www.aspb.cat/documents/vigilanciadesigualtats/
https://www.aspb.cat/documents/vigilanciadesigualtats/
https://www.aspb.cat/docs/infobarris/


Lesions i col·lisions de trànsit
Mapa interactiu que permet 
veure on es produeixen  
els accidents de trànsit 
i el nombre de persones 
lesionades a Barcelona.

Temperatura i mortalitat  
a Barcelona (TEMOB)
Web interactiva que permet 
conèixer els indicadors 
climàtics i la relació entre  
la calor i la mortalitat  
als 73 barris de Barcelona. 

Vigilància de la COVID-19  
a Barcelona
Informe setmanal amb els 
principals indicadors  de la 
COVID-19 a la ciutat. 

Infodistrictes
Eina que permet conèixer 
les característiques socials 
i de salut de la població dels 
districtes de Barcelona. 

Malalties transmissibles A-Z
Web que ofereix informació de 
les malalties transmissibles més 
comunes en el nostre entorn. 

Pobresa energètica i salut  
a Barcelona (PENSA)
Web interactiva que dona a 
conèixer la distribució de la 
pobresa energètica a la ciutat i 
els seus efectes sobre la salut. 

Web de mortalitat
Web interactiva amb els 
principals indicadors de 
mortalitat de la població de 
Barcelona i la seva evolució. 
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AQUEST DOCUMENT ES POT CONSULTAR:
WWW.ASPB.CAT/DOCUMENTS/SALUTBARCELONA-BREU/
 
PER A MÉS INFORMACIÓ:  
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
WWW.ASPB.CAT

https://www.aspb.cat/documents/indicadorslesionsbcn/
https://www.aspb.cat/documents/temob/
https://www.aspb.cat/documents/temob/
https://www.aspb.cat/noticies/vigilanciacovid19-dades/
https://www.aspb.cat/noticies/vigilanciacovid19-dades/
https://www.aspb.cat/documents/infodistrictes/
https://www.aspb.cat/documents/pensa/
https://www.aspb.cat/documents/pensa/
https://www.aspb.cat/documents/pensa/
https://www.aspb.cat/indicadorsmortalitatbcn/
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