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1. INTRODUCCIÓ

El concepte de salut ha estat definit de diferents maneres. L’Organització
Mundial de la Salut (OMS) la va definir l’any 1946 com «un estat de benes-
tar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia» (WHO, 1948). El 
X Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, de Perpinyà de l’any 1976,
la va definir com «una manera de viure autònoma, solidària i joiosa». Aquestes
definicions ens mostren la salut més enllà de l’absència de malaltia. Posterior-
ment, diverses definicions han posat en evidència aquest fet i també que els
determinants o factors associats amb la salut no són només biològics, com per
exemple la càrrega genètica, sinó que també són l’entorn físic i social de les
persones (Evans i Stoddart, 1996: 29). De fet, la influència d’aquests factors en
la salut es fa a través de la «incorporació» (embodiment), concepte que es refereix
a com incorporem biològicament, des de la vida intrauterina fins a la mort, el
món material i social en què vivim (Krieger, 2005: 350).

El concepte de «desigualtat social en salut» es refereix a les distintes opor-
tunitats i recursos relacionats amb la salut que tenen les persones en funció
de la seva classe social, gènere, territori o ètnia, que es tradueix en una pitjor
salut per part dels col·lectius socialment menys afavorits (Miguélez, García,
Rebollo, Sánchez i Romero, 1996; Whitehead, 1992: 429; Benach i Muntaner,
2005). Estudis científics molt diversos mostren com les desigualtats en salut
són enormes, i causen en molts casos un excés de defuncions i de malalties su-
perior a la majoria de factors de risc d’emmalaltir coneguts. A més, en aquells
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129. Aquest capítol es basa en un treball publicat recentment: Borrell C, Benach J i Grupo de trabajo
CAPS-FJ Bofill (2006), «La evolución de las desigualdades en salud en Cataluña», Gac. Sanit, 20(5), 
p. 396-406. S’han actualitzat les dades disponibles i se n’ha ampliat algun apartat.
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àmbits on s’ha estudiat, aquestes desigualtats gairebé sempre augmenten, ja
que la salut millora més ràpidament en les persones de classe social més avan-
tatjada. També és necessari tenir present que l’evidència científica existent as-
senyala que les desigualtats en salut es poden reduir si es posen en marxa in-
tervencions i polítiques públiques sanitàries i socials adequades (Benach, 1997:
255; Benach, Daponte, Borrell, Artazcoz i Fernández, 2004).

A l’Estat espanyol el coneixement de les desigualtats socioeconòmiques en
la salut ha augmentat en les últimes dècades gràcies a la investigació desenvo-
lupada per alguns grups, els resultats dels quals han estat publicats en revistes
especialitzades (Benach, 1995: 251; Borrell i Pasarín, 1999: 388; Borrell i Pasarín,
2004: 1), i també com a llibres i informes (Regidor, Gutiérrez-Fisac i Rodrí-
guez, 1994; Navarro, Benach i la Comisión Científica de Estudios de las Des-
igualdades Sociales en Salud en España, 1996; Borrell, García-Calvente i Mar-
tí-Boscà, 2004: 96-101; Artazcoz, 2004). No obstant, el coneixement de les
desigualtats en salut en les diverses comunitats autònomes és encara molt es-
càs i incomplet. A Catalunya, els últims anys s’han publicat dos informes mo-
nogràfics (Borrell i Benach, 2003; Borrell i Benach, 2005) els anys 2003 i 2005.
L’objectiu d’aquest capítol és descriure la salut i les desigualtats en salut a 
Catalunya, basant-nos en aquests informes i també en altra informació dis-
ponible. 

2. LA SALUT

2.1. La mortalitat 

La mortalitat és un dels indicadors més analitzats per mesurar l’estat de salut
de la població ja que es basa en informació exhaustiva i fàcilment disponible.
A Catalunya, l’any 2004 (últim any amb dades disponibles), la taxa de morta-
litat va ser de 8,96 per 1000 habitants en el cas dels homes i de 8,02 en el de les
dones. Això es va traduir en una esperança de vida al néixer de 77,4 anys en els
homes i de 84 anys en les dones, essent, doncs, la diferència entre homes i dones
de 6,6 anys (Servei d’Informació i Estudis, Generalitat de Catalunya, 2006).

Les primeres causes de mort varen ser la malaltia isquèmica del cor, el càn-
cer de pulmó i les malalties cerebrovasculars. En el cas de les dones, en pri-
mer lloc varen ser les malalties cerebrovasculars, seguides de la malaltia is-
quèmica del cor, l’Alzheimer i el càncer de mama. Però quan tenim en compte
la mortalitat prematura (el fet de morir abans dels 70 anys), les primeres causes
de defunció en el cas dels homes són: el càncer de pulmó, les lesions per acci-
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dents de trànsit i la malaltia isquèmica del cor i per a les dones, el càncer de
mama, les lesions per accident de vehicles de motor i en tercer lloc el càncer
de pulmó.130 O sigui, que les causes de mortalitat en la gent més jove són dife-
rents a les causes del total de la població.

Les desigualtats en mortalitat
S’ha analitzat la mortalitat en 354 àrees petites de Catalunya (288 municipis o
agregats de municipis de Catalunya i 66 àrees bàsiques de salut de la ciutat de
Barcelona) durant els anys 1984-1998. En el cas dels homes, el risc de mortali-
tat mostra una distribució territorial on les zones amb major mortalitat es
troben al litoral de Catalunya. A la província de Girona destaquen especial-
ment les comarques del Baix Empordà i la Selva, a la província de Barcelona
les comarques litorals, el Vallès Occidental i el Bages, a la província de Tarra-
gona les comarques del Tarragonès i el Baix Ebre, i a la província de Lleida la
comarca del Segrià. En les dones, es fan evidents àrees amb un alt risc de mor-
talitat a la meitat sud del país, sobretot al sud de Lleida, al sud i nord de Tarra-
gona i a algunes zones del sud de Girona (veure el mapa de les comarques de
Catalunya a la figura 1). A la ciutat de Barcelona, les àrees amb major risc 
de mortalitat es localitzen a les zones litoral i nord.

El mapa de la figura 2 a mostra l’evolució de la mortalitat durant els anys
1984-1998 mitjançant l’anàlisi en triennis (Benach, Martínez, Yasui, Borrell,
Pasarín, Español i Benach, 2004). En el cas dels homes, l’evolució general de la
mortalitat mostra una tendència on s’observa una pitjor evolució a les zones
situades al voltant de la ciutat de Barcelona, al Vallès Oriental i l’Anoia. En les
dones, la tendència de la mortalitat general empitjora a les comarques que es
troben al voltant de la ciutat de Barcelona i molt especialment a les comar-
ques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Osona i Garraf. 

L’excés de mortalitat en els homes degut a la privació material s’estima al
voltant de 8.029 morts (2.676 anuals) en el període 1993-1995 i de 5.487 morts
(1.829 anuals) durant 1996-1998. En el cas de les dones, l’excés de morts en 
el període 1993-1995 és d’aproximadament 1.874 morts (625 anuals) i de 
3.866 (1.289 anuals) en els anys 1996-1998. Per tant, entre els anys 1993-1995 
i 1996-1998 s’ha produït una reducció de l’excés de defuncions relacionades
amb la privació material en el cas dels homes (del 9,6% al 6,4%), a la vegada 
que aquest ha augmentat aproximadament al doble en les dones (del 2,5% 
al 5%).
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130. L’any 2004 va ser el segon any que el càncer de pulmó passa a ser la tercera causa de morts prema-
tures en les dones. 
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2.2. La salut percebuda

En aquest apartat es fa referència a les dades obtingudes a través de l’Enquesta
de Salut de Catalunya (ESCA) realitzada els anys 1994 (ESCA-94) i 2002
(ESCA-02).131 L’ESCA és una enquesta mitjançant entrevistes domiciliàries
que es va realitzar a una mostra representativa de la població catalana durant
tot l’any 1994 i durant els mesos d’octubre de 2001 a maig de 2002. La classe so-
cial es va obtenir a partir de l’ocupació actual o de l’última ocupació de la per-
sona entrevistada, o en el seu defecte, a partir de l’ocupació de la persona
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131. Les dades de l’ESCA 2005-06 no estan disponibles al moment de redactar aquest capítol, tot i que el
treball de camp ja està acabat.
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FIGURA 1. Mapa de les comarques de Catalunya
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TD   RR-C

≥Evolució pitjor    Sig.

Sense canvis

Evolució millor   Sig . 

≥ 1,028 - < 1,127(23)
≥ 1,021 - < 1,043(23)
≥ 1,011 - < 1,021(23)
≥ 0,959 - < 1,011(148)
≥ 0,951 - < 0,959(18)
≥ 0,930 - < 0,951(17)
≥ 0,786 - < 0,965(37) . 

TD   RR-C
≥Evolució pitjor    Sig.

Sense canvis

Evolució millor   Sig . 

≥ 0,972 - < 1,091(22)
≥ 0,985 - < 1,010(28)
≥ 0,977 - < 0,985(28)
≥ 0,929 - < 0,977(118)
≥ 0,919 - < 0,929(32)
≥ 0,899 - < 0,919(31)
≥ 0,814 - < 0,935(30) . 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística i de l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

FIGURA 2. Evolució temporal del Risc Relatiu de mortalitat ajustat per edat en àrees petites
de Catalunya. Homes i dones, 1984-98

Homes

Dones

TD: Tendència diferencial; RR-C: Canvi temporal al RR de mortalitat.

TD: Tendència diferencial; RR-C: Canvi temporal al RR de mortalitat.
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TAULA 1. Evolució de la salut percebuda, els estils de vida i la utilització de serveis 
sanitaris per tota la població i segons classe social (% estandarditzats per edat). 
Homes, Catalunya 1994 i 2002

1994 2002

CS I-II CS III CS IV-V Total CS I-II CS III CS IV-V Total

Salut percebuda
Mal estat de salut percebut 14,5 19,0 25,0 22,1 10,2 17,0 23,9 21,2

(≥15 anys)
Presència de trastorns 50,8 54,6 57,2 56,2 57,1 60,7 59,4 58,9

crònics (≥15 anys)
Mala salut mental 6,6 8,2 10,5 9,4 7,4 8,8 9,5 8,9

(≥15 anys)

Estils de vida
Consum de tabac

15-44 anys 36,3 41,0 53,4 43,6 38,1 39,6 51,2 42,1
45-64 anys 37,0 43,7 41,6 40,8 32,6 36,1 39,2 35,9

Abandonament de consum 
de tabac

15-44 anys 35,8 32,5 23,6 30,2 25,7 25,7 18,7 23,6
45-64 anys 45,8 44,4 45,1 45,1 49,9 42,8 44,8 45,7
≥65 anys 65,7 66,6 69,9 67,3 60,2 70,5 65,2 66

Consum d’alcohol
(≥15 anys)

No consum d’alcohol 24,4 26,1 25,5 25,3 23,2 27,8 29,6 26,7
Consum de risc 5,8 6,8 9,6 7,4 5,0 4,4 6,6 5,2

Sedentarisme al temps 30,4 22,1 30,3 27,6 28,5 32,5 40,0 33,3
lliure (≥15 anys)

Utilització de serveis sanitaris
Cobertura sanitària 53,6 69,2 84,2 69,0 57,1 69,9 79,4 73,1

només pública
Visita al dentista l’últim any 29,2 25,9 20,6 25,2 38,4 29,1 27,8 30,7
Visita al metge general 56,4 64,6 69,3 63,4 63,5 67,6 70,9 69,2

l’últim any (≥15 anys)
Visita a l’especialista 39,4 42,3 38,3 40,0 31,9 29,7 27,0 31,1

l’últim any
Hospitalització l’últim any 6,6 7,6 9,2 7,8 9,6 7,9 9,8 8,9
Presa periòdica de la tensió 27,2 27,7 24,0 26,3 51,0 48,2 51,2 48,0

arterial (≥15 anys)

CS I-II: Classes socials I-II (directius i professionals amb titulació de segon i tercer cicle universitari).
CS III: Classe social III (personal administratiu de serveis i de seguretat).
CS IV-V: Classes socials IV-V (treballadors manuals qualificats i no qualificats).
Font: Elaboració pròpia a partir de les ESCA-94 i ESCA-02. 
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TAULA 2. Evolució de la salut percebuda, els estils de vida i la utilització de serveis 
sanitaris per tota la població i segons classe social (% estandarditzats per edat). 
Dones, Catalunya 1994 i 2002

1994 2002

CS I-II CS III CS IV-V Total CS I-II CS III CS IV-V Total

Salut percebuda
Mal estat de salut percebut 21,5 21,2 34,3 31,1 16,8 19,6 32,6 27,7

(≥15 anys)
Presència de trastorns 61,1 60,6 68,7 66,0 60,2 64,8 74,0 70,5

crònics (≥15 anys)
Mala salut mental 12,3 11,3 17,0 15,1 15,8 13,6 19,4 17,5

(≥15 anys)

Estils de vida
Consum de tabac

15-44 anys 32,2 33,0 33,0 32,7 32,8 36,1 39,2 38,6
45-64 anys 9,7 6,1 4,3 6,7 18,7 20,1 11,9 15,9

Abandonament de consum 
de tabac

15-44 anys 34,9 37,0 31,6 34,5 27,3 24,0 21,3 24,4
45-64 anys 43,3 65,6 50,5 53,8 41,5 33,7 33,7 36,5
≥65 anys 76,7 66,8 74,0 71,8 73,6 31,9 53,3 47,1

Consum d’alcohol
(≥15 anys)

No consum d’alcohol 47,0 44,2 55,8 49,0 42,6 49,4 57,6 50,2
Consum de risc 0,7 0,9 0,9 0,8 0,3 1,4 1,1 0,9

Sedentarisme al temps 36,6 29,8 36,0 34,2 28,5 32,5 40,0 38,3
lliure ≥15 anys)

Utilització de serveis sanitaris
Cobertura sanitària 57,2 62,7 84,0 68,0 60,6 67,9 83,4 75,0

només pública
Visita al dentista l’últim any 37,2 34,1 25,6 32,3 45,6 41,5 34,3 37,8
Visita al metge general 64,2 68,6 75,3 69,4 66,0 73,4 78,6 76,3

l’últim any (≥15 anys)
Visita a l’especialista 58,2 57,5 54,6 56,8 57,0 58,3 52,1 56,7

l’últim any
Hospitalització l’últim any 7,0 5,3 6,6 6,3 9,6 8,3 9,0 9,3
Presa periòdica de la tensió 30,1 32,3 24,7 29,0 51,1 51,7 51,8 51,3

arterial (≥15 anys)
Mamografia periòdica 34,6 40,1 27,6 34,1 87,0 81,9 71,9 73,6

(15-64 anys)

CS I-II: Classes socials I-II (directius i professionals amb titulació de segon i tercer cicle universitari).
CS III: Classe social III (personal administratiu de serveis i de seguretat).
CS IV-V: Classes socials IV-V (treballadors manuals qualificats i no qualificats).
Font: Elaboració pròpia a partir de les ESCA-94 i ESCA-02.
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principal de la llar, i es va reagrupar en: classes socials I-II (directius i profes-
sionals amb titulació de segon i tercer cicle universitari), classe social III (per-
sonal administratiu, de serveis i de seguretat), classes socials IV-V (treballa-
dors manuals qualificats i no qualificats) (Grup SEE i Grup SEMFyC, 2000:
350). Es presenten percentatges estandarditzats per edat pel mètode directe,
essent la població de referència el total de la mostra de l’ESCA-94.

Tal i com s’observa a les taules 1 i 2, les prevalences de mal estat de salut
percebut, de presència de trastorns crònics i de mala salut mental en les per-
sones de 15 anys o més són bastant estables entre 1994 i 2002, essent sempre 
les dones les que tenen uns indicadors més desfavorables. Així per exemple,
l’any 2002, mentre un 21,2 % dels homes presentava mal estat de salut perce-
but i un 8,9% presentava risc de mala salut mental, aquests percentatges eren
de 27,7% i de 17,5% en les dones.

A més, les persones de les classes socials menys afavorides segueixen pre-
sentant pitjor salut que les d’altres classes socials. Així per exemple, durant
l’any 2002 un 23,9% dels homes pertanyents a les classes socials IV-V i un 32,6%
de les dones presentaven mala salut percebuda, percentatges que per a les
classes socials I-II eren de 10,2 i 16,8 respectivament. Les desigualtats en-
tre classes són bastant similars l’any 2002 respecte a les existents el 1994 (Fer-
nández, Schiaffino, Rajmil, Borrell, García i Segura, 2000: 560).

Tal com s’ha comentat, les desigualtats de gènere són patents a totes dues
enquestes de salut. Un altre exemple n’és la prevalença dels diferents tras-
torns crònics. La figura 3 mostra com l’any 2002, 7 dels 12 trastorns crònics
que s’estudien tenen major prevalença en les dones, especialment les varius,
el restrenyiment i la depressió, diferències que ja apareixien el 1994. L’ESCA-02
recull també altres trastorns crònics com ara l’anèmia, l’osteoporosi i els pro-
blemes de tiroides, que presenten prevalences molt més altes en les dones
(7,4% a les anèmies, 5,9% osteoporosi i 4,5% tiroides) que en els homes, on
aquestes no sobrepassen mai l’1%. A més, també a l’ESCA-02 s’analitza amb
més detall els trastorns relacionats amb l’artrosi i/o el mal d’esquena, que són
també molt més prevalents en les dones.

2.3. La salut reproductiva 

Respecte a la salut reproductiva, l’embaràs en l’adolescència és un indicador
que evidencia la manca de planificació dels embarassos, ja que la majoria d’a-
quests embarassos no són desitjats. Així doncs, cal assenyalar que ha existit un
augment dels embarassos de dones de 14 a 17 anys, i s’ha passat d’una taxa 
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Fonts: Elaboració pròpia a partir de les ESCA-94 i ESCA-02. 

FIGURA 3. Prevalença de trastorns crònics. Homes i dones de 15 anys o més. 
Catalunya, 1994 i 2002
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de 3,9 per cada 1000 dones l’any 1989 a 9,8 per 1000 l’any 2003, amb un elevat
nombre d’avortaments. 

D’altra banda, tant el baix pes en néixer com la prematuritat mantenen
prevalences majors al límit (7%) establert al Pla de salut de Catalunya 2002-
2005. Finalment, podem citar també l’augment de parts per cesària, que 
l’any 2003 van arribar al 26,5% dels parts (essent superior en els centres privats
que en els públics). El percentatge acceptable de cesàries hauria de ser entre el
12 i el 15 % (Mayor, 2002: 1118). A la vista de les recents evolucions seria reco-
manable poder donar diverses xifres ajustades segons el perfil de risc de l’em-
baràs, ja que en alguns casos la cesària és l’única opció de supervivència per al
nadó i per a la mare. Tot i això, aquest procediment no està exempt de riscos i
augmenta tant la morbiditat com la mortalitat maternes quan es compara
amb el part normal (Penn i Ghaem-Maghami, 2001: 1). 

2.4. La violència domèstica

L’Organització Mundial de la Salut defineix la violència com «l’ús intencional
de la força física o el poder contra un mateix, contra una altra persona, grup
o comunitat, i que té com a conseqüències probables les lesions físiques, els
danys psicològics, les alteracions del desenvolupament, l’abandonament i fins
i tot la mort» (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi i Lozano, 2002).

La violència de gènere fa referència a la violència exercida sobre les per-
sones pel sol fet de pertànyer a un sexe determinat, majoritàriament el 
femení. Aquesta violència específica s’utilitza com a instrument per mante-
nir la discriminació, la desigualtat i les relacions de poder, sobretot dels 
homes sobre les dones. Comprèn la violència física, la sexual i la psicològica,
incloses les amenaces, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, que 
es dóna en la vida pública o privada, i el principal factor de risc el consti-
tueix el fet de ser dona. La salut, tant física com psicològica, de les dones és 
un indicador molt important per entendre la magnitud d’aquest problema
social.

La violència contra les dones és un problema de salut pública que ha anat
adquirint cada vegada més rellevància tal i com es reflecteix en l’augment de
les denúncies per maltractaments produïts per la parella, que han crescut no-
tablement a Catalunya en molt pocs anys: de 2.530 l’any 2001 a 4.699 l’any 2005
(dades del Ministerio del Interior, Anuario Estadístico, 2005).
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3. ELS ESTILS DE VIDA I LA UTILITZACIÓ DE SERVEIS SANITARIS

3.1. Els estils de vida

Els estils de vida són comportaments relacionats amb la salut que es troben
clarament influïts per determinants socials com la classe social i el gènere. Les
dades mostren com en els últims anys el consum de tabac ha disminuït en els
homes i ha augmentat en les dones tal com han posat en evidència estudis an-
teriors d’àmbit català (Fernández, García, Schiaffino, Borràs, Nebot i Segura,
2001: 218) i de l’Estat espanyol (Schiaffino, Fernández, Borrell, Saltó, García i
Borràs, 2003: 56; Giskes, Kunst, Benach, Borrell, Costa, Dahl et al., 2005: 395).

Segons les dades de les taules 1 i 2, el consum de tabac en els homes de 
15 anys o més disminueix entre 1994 i 2002, però en les dones augmenta, tant
en les joves i adultes de 15 a 44 anys (passa de 32,7% a 38,6%) com en les més
grans (passa de 6,7% a 15,9%). 

Els homes de les classes mes desfavorides (classes IV i V) fumen més que els
de les classes I-II. Aquest patró és similar l’any 2002 en les dones més joves ja
que fumen el 39,2% de les dones de 15-44 anys de les classes IV-V i el 32,8% de
les de classes I-II. No obstant, les dones de 45 a 64 anys de les classes I-II encara
fumen més (18,7% enfront de l’11,9% de les de classes IV-V). 

El patró de consum d’alcohol no canvia l’any 2002 respecte l’any 1994. Les
dones declaren ser abstèmies en molt més gran mesura que els homes i so-
bretot les de classes desavantatjades. En relació al consum d’alcohol d’alt risc,
aquest és molt més important en els homes (5,2% dels homes de >=15 anys
l’any 2002 i 0,9% de les dones), i destaquen els homes de les classes IV-V. 

El sedentarisme durant el temps lliure augmenta l’any 2002, així la pre-
valença en els homes més grans de 15 anys passa de 27,6% l’any 1994 a 33,3%
l’any 2002 i en les dones augmenta de 34,2% a 38,3%. Aquest increment és 
especialment important en les persones de classes desavantatjades, això fa que
les desigualtats segons classe social augmentin tant en els homes com en les
dones (taules 1 i 2).

3.2. La utilització dels serveis sanitaris

Encara que els serveis sanitaris no es troben entre els principals determinants
socials de la salut, és important garantir-ne l’accés i la qualitat a tota la pobla-
ció sense distincions socials. 

Malgrat que pràcticament tota la població té cobertura sanitària pública,
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la població de les classes més avantatjades té menys freqüentment una cober-
tura sanitària exclusivament pública (entorn del 60% de les persones de les
classes I-II i del 85% de les persones de les classes IV-V). Tot i així, l’accés al met-
ge general, a l’especialista i a l’hospitalització no presenta desigualtats entre
les classes socials els anys analitzats (1994 i 2002), igual que s’havia descrit per 
a 1994 (Rajmil, Borrell, Starfield, Fernández, Serra, Schiaffino i Segura, 2000:
211; Borrell, Fernández, Schiaffino, Benach, Rajmil, Villalbí i Segura, 2001: 117),
encara que les dones acudeixen més a l’especialista que els homes (56,7% de les
dones l’any 2002 enfront d’un 31,1% dels homes) (taules 1 i 2).

Malgrat aquest progrés, la doble cobertura sanitària influeix en la genera-
ció de desigualtats segons la classe social, sobretot pel que fa a les prestacions
no cobertes pels serveis públics com és el cas de la visita al dentista, que se-
gueix sent més freqüent en les persones que pertanyen a les classes I-II. A més,
les dones acudeixen més al dentista que els homes (37,8% de les dones l’any
2002 enfront d’un 30,7% dels homes).

La realització de pràctiques preventives augmenta el 2002 respecte al 1994,
així per exemple, 3,4 de cada 10 dones de 50 a 64 anys declaraven fer-se una ma-
mografia periòdica l’any 1994 mentre que l’any 2002 són 7,4 de cada 10 dones,
existint encara desigualtats segons classe social. L’extensió a tot Catalunya del
programa de cribatge poblacional de càncer de mama a totes les dones d’aquest
grup d’edat d’acord amb el Pla de salut i el Pla director d’oncologia deu haver
afavorit aquest augment (Masuet, Séculi, Brugulat i Tresserras, 2004: 321).

4. ALGUNS TEMES DE SALUT PÚBLICA D’ESPECIAL 
RELLEVÀNCIA

4.1. La salut laboral

Durant el tercer trimestre de 2006,132 la taxa d’activitat laboral va ser molt su-
perior en els homes (72,6%) que en les dones (52,3%). Malgrat l’augment que
aquesta taxa ha experimentat en les dones, l’activitat laboral no sempre es tra-
dueix en ocupació ja que l’atur afecta en més mesura les dones que els homes
(8,2 enfront del 4,8%). D’altra banda, els percentatges de contractació tempo-
ral són molt elevats, especialment en les dones (28,4 enfront del 25,9% en els
homes) i en les persones de classes socials més desafavorides.
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FIGURA 4. Prevalences de diferents indicadors de salut percebuda a les dones ocupades 
(no manuals, resta de manuals, servei domèstic). Catalunya, 1994 i 2002
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Un dels col·lectius on conflueixen en més mesura les desigualtats de salut
laboral segons gènere i classe social són les dones que treballen al servei do-
mèstic. L’any 2002 aquestes representaven el 9% de la població ocupada feme-
nina, entre les quals un 40,5% tenien un contracte fix i un 26,1% no tenien
contracte. A més, el 20% de les mares que treballen al servei domèstic són
també responsables de llars monoparentals (aquesta proporció en les dones
ocupades que són mares és només de l’11,6%).

Durant l’any 1994 aquest col·lectiu tenia un risc 3 vegades superior de te-
nir un mal estat de salut percebut, mala salut mental, dolor i restricció de
l’activitat (figura 4). L’any 2002 el patró és similar encara que les diferències
són només estadísticament significatives per a l’estat de salut percebut (la pre-
valença de mal estat de salut percebut en aquest col·lectiu és del 29,5% men-
tre que a la resta de treballadores de classe V es situa al 10,5%) i el dolor. Una
diferència negativa és que mentre que l’any 1994 no existien diferències en el
consum de tranquil·litzants, l’any 2002 les dones del servei domèstic consu-
meixen aquests fàrmacs en molta més gran mesura que la resta de treballa-
dores manuals (11,7 enfront de 5,4%).

4.2. La salut de les persones immigrades 

El fenomen migratori ha evolucionat molt ràpidament els darrers anys, i exis-
teix cada vegada més població estrangera resident. A Catalunya, aquest
col·lectiu va assolir ja l’any 2005 les 798.000 persones (Institut d’Estadística de
Catalunya, Padró Municipal d’Habitants). Tot i així, actualment existeix enca-
ra molt poca informació sobre la salut de les persones immigrants i encara
menys sobre les seves possibles desigualtats socials en salut. La propera En-
questa de Salut de Catalunya serà una bona font d’informació sobre aquest
tema.

Un estudi qualitatiu realitzat amb 21 participants d’Amèrica Llatina basat
en grups focals en una primera etapa i, posteriorment, en el comentari de fo-
tografies narratives realitzades per les mateixes persones immigrades, posa de
manifest l’elevada precarietat en l’habitatge i en el treball, així com la manca
de recolzament social i la discriminació a què estan sotmeses (Ordóñez, 2004).
Cada un d’aquests factors socials es troba estretament relacionat amb la salut.
Les frases extretes de les entrevistes que consten a la taula 3 il·lustren aquest
tipus de situacions.
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4.3. La salut ambiental

Molts dels factors de risc de la salut ambiental tenen un caràcter universal i
no tenen fronteres. Per tant, gran part de la població hi pot estar igualment
exposada. L’exposició segons factors socials relacionats amb la salut ambiental
és avui en dia molt poc coneguda, sense que a Catalunya existeixi l’apropiada
informació que permeti conèixer-la amb algun detall. No obstant, donada la
importància del tema, es presenten alguns fets que il·lustren la necessitat del
seu estudi.

Respecte a la contaminació urbana no sembla probable esperar diferències
notables en l’exposició que els ciutadans d’una mateixa ciutat puguin tenir,
encara que la proximitat a les grans vies de trànsit s’ha demostrat un factor
que incrementa el risc de malalties respiratòries i cardiovasculars. No obstant,
la distància a les vies de trànsit al nord d’Europa no s’associa a la classe social.
S’han demostrat diferències geogràfiques entre ciutats quant a la supervivèn-
cia en relació amb els nivells de partícules respirables a causa de la diferència
de l’impacte del trànsit rodat i de certa activitat industrial. Seria oportú estu-
diar si aquestes diferències geogràfiques s’associen a diferències en determi-
nants socioeconòmics. Donat el coneixement actual dels efectes dels nivells
actuals de partícules respirables sobre la salut, sembla necessari fer un esforç
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TAULA 3. Frases extretes de les entrevistes a persones immigrades llatinoamericanes

«La vivienda es muy pequeña sin vista a la calle, sin buena ventilación, si no entra el sol no entra la vida… Aquí
todo son pisos reformados… Aquí hay un nido de cucarachas, no podemos apagar ninguna luz por que empiezan a
caer. No hay control de sanidad. El piso es alquilado y por la necesidad, sin cédula de habitabilidad» (A1, home).

«Hace 2 años y medio, trabajaba en una fábrica de embutidos. Como el piso de la fábrica estaba mal, me cayó un
carro con 800 kilos encima; no tenía aún los papeles y como estaba ilegal el señor de la fábrica me dijo: «no vas a
decir que fue un accidente laboral.» … Me tocó apañarme yo misma, mi esposo tuvo que ir por mí, traerme a Bar-
celona para que me atendieran. Tuve que callar por cuidar el trabajo de los inmigrantes. Si yo decía algo, echaban
a los 15 inmigrantes que trabajaban conmigo. Y yo por no ver 15 familias en la calle me quedé callada. Además
quedé con secuelas de cervicales por eso» (A, dona).

«En el trabajo, no nos dan medidas de protección… si uno mismo no las compra, no le dan nada. A los empleado-
res les gusta el inmigrante sin papeles pues es un costo que se ahorran. Uno pide la protección... ah sí 
sí pero nunca llega. Entonces me toca aspirar todo el polvo...» (A2, home). 

«Lo que pasa es que en el caso de uno sin papeles, uno sospesa qué es más importante... perder el trabajo... 
O ir al médico? Voy sólo al médico, cuando ya no doy más… Conozco mucha gente que no van a donde el médico
porque no tienen tarjeta sanitaria... La mayoría de las veces hago 18 horas diarias...» (N, dona).

«Casi siempre tengo presión psicológica por parte de los jefes... para sacar el trabajo... La carga horaria normal es
de 8 horas pero me toca trabajar entre 10 y 12 horas, las horas extras no me las pagan» (A2, home).

Font: Elaboració pròpia a partir de l’estudi d’Ordóñez (Ordóñez, 2004).
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considerable per reduir els nivells de partícules a l’aire urbà així com estudiar-
ne les possibles diferències territorials.

Un estudi recent posa en evidència com l’onada de calor de l’estiu de 2003,
a Barcelona, va tenir un impacte més important en la mortalitat de les perso-
nes grans, les de baix nivell socioeconòmic i les dones (Borrell, Marí-dell’Ol-
mo, Rodríguez-Sanz, García-Olalla, Caylà, Benach, Muntaner, 2006).

L’exposició als residus químics de la cloració de l’aigua de l’aixeta pot dis-
tribuir-se de forma desigual ja que són les persones de classes socials més pri-
vilegiades les que consumeixen amb més freqüència aigua embotellada (figu-
ra 5). És necessari reduir els nivells de subproductes de la cloració existents a
l’aigua potable així com també assegurar la potabilitat de l’aigua a tots els mu-
nicipis de Catalunya, ja que una part extensa del territori té amenaçada la
qualitat de l’aigua de beure per raó de la mala gestió dels residus agrícoles i ra-
maders.

Finalment, podem assenyalar que existeix molt poca informació sobre la
contaminació dels aliments per compostos orgànics persistents i es desconeix
si els nivells individuals poden associar-se a factors socials. Fins al moment, els
estudis realitzats a Catalunya mostren com tots els individus estudiats pre-
senten d’igual manera contaminants com els PCB o el metabòlit del DDT
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’ESCA-02. 

FIGURA 5. Persones que utilitzen aigua envasada per beure o cuinar segons classe social. 
Catalunya, 2002
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(Porta-Serra, Kogevinas, Zumeta, Sunyer, Ribas-Fitó i Grupo de Trabajo so-
bre Compuestos Tóxicos Persistentes y Salud del IMIM, 2002: 257).

5. LES POLÍTIQUES PER REDUIR LES DESIGUALTATS
SOCIOECONÒMIQUES EN LA SALUT

A Catalunya i a l’Estat espanyol ha augmentat el coneixement sobre les des-
igualtats socioeconòmiques en salut a les últimes dècades. Tot i així, fins al
moment, les polítiques realitzades per reduir-les (Diez i Peiró, 2004: 158) són
escasses, sense que el tema sigui objecte de debat a l’agenda política. Malgrat
el progrés en la investigació realitzat per alguns grups concrets, l’existència de
les desigualtats en salut pràcticament no ha transcendit a la ciutadania, els
grups socials i els responsables polítics.

En qualsevol cas, existeixen alguns pocs exemples de polítiques o inter-
vencions dirigides a reduir les desigualtats socioeconòmiques en salut, sense
que moltes d’elles s’hagin avaluat adequadament, analitzant-ne el possible
impacte sobre les desigualtats en salut. Com a il·lustració, podem citar les se-
güents accions: el «Pla d’atenció integral de serveis socials a l’Alt Urgell» (Con-
sell Social de la Seu d’Urgell, 1999) realitzat els anys 1998-2002; o algunes in-
tervencions per reduir les desigualtats que han estat avaluades com la
«Intervenció per reduir les desigualtats en salut maternoinfantil al districte de
Ciutat Vella a la ciutat de Barcelona» (Díez, Villalbí, Benaque i Nebot, 1995:
224), la «Intervenció per reduir la tuberculosi a persones “sense sostre” i en
usuaris de drogues injectades» (Díez, Clavería, Serra, Caylà, Jansà, Pedro et al.,
1996: 420), la «Intervenció per reduir la drogoaddicció» (Manzanera, Torralba,
Brugal, Armengol, Solanes i Villalbí, 2000: 58; Brugal, Domingo-Salvany,
Puig, Barrio, García de Olalla i Fuente, 2005: 981), la «Reforma de l’atenció pri-
mària a la ciutat de Barcelona» o el «Programa de cribatge de càncer de mama
a Barcelona» (Borrell, Villalbí, Díez, Brugal i Benach, 2002: 77).

Una novetat de l’any 2006 és la progressiva introducció del programa Salut
als Barris de Catalunya. Aquest programa s’ha posat en marxa a partir de la
Llei de barris (Llei 2/2004, de 4 de juny), que és una llei de millora de barris, àre-
es urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Va ser la primera llei
aprovada en aquesta legislatura i respon a una de les prioritats del Govern de
Catalunya: la millora de les condicions de vida de totes les ciutadanes i els ciu-
tadans, especialment d’aquells que resideixen en els entorns urbans més frà-
gils i que aguditzen la fractura social.133 Actualment hi participen 47 barris
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d’arreu de Catalunya. El programa de Salut als Barris es posa en marxa per
disminuir les desigualtats socials en salut. Durant els propers anys, caldrà ava-
luar tant la posada en marxa del programa com els seus resultats.

6. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Encara que la majoria d’indicadors de salut han millorat al llarg dels últims
anys, aquest treball ha posat de manifest l’existència de múltiples desigualtats
socials en salut tant el 1994 com el 2002 i el fet que aquestes es mantenen o, en
determinats casos, fins i tot augmenten. Així, les persones que viuen a les àre-
es geogràfiques amb més privació material, la població de les classes desafavo-
rides, les dones i els immigrants provinents de països de renda baixa són els
col·lectius més perjudicats.

Per tot això, es proposen una sèrie de recomanacions generals, relaciona-
des amb tres apartats: a) la difusió, sistemes d’informació i formació, b) la in-
vestigació i c) les polítiques.

Respecte a la difusió, sistemes d’informació i formació cal assenyalar que a
l’actualitat existeix un notable desconeixement per part de la ciutadania i un
clar oblit per part dels responsables polítics sobre l’existència de les desigual-
tats en salut. A més, la majoria de sistemes d’informació no estan preparats
per analitzar aquest tema ja que no solen contenir variables socials molt im-
portants. Pel que fa a la investigació institucional respecte a les desigualtats en
salut, la seva evolució i les seves causes, és a dia d’avui molt deficient. Final-
ment, cal emfasitzar que les polítiques socials i sanitàries més efectives per mi-
llorar els nivells de salut de tota la població són aquelles que redueixen les
desigualtats en salut. No obstant, fins al moment les desigualtats en la salut
gairebé no són objecte de debat públic ni són un tema que rebi l’adequada
atenció i acció per part de les administracions i les institucions públiques. Cal-
drà veure si el programa de Salut als Barris és una eina efectiva per disminuir
les desigualtats socials en salut. Per tot això, es fan una sèrie de recomanacions
generals i específiques, i es presenten les generals a la taula 4.

Agraïments

Aquest article i els llibres en què es basa han estat coordinats pel Centre 
d’Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS) i finançats per la Fundació Jaume 
Bofill. Amb la col·laboració de la Xarxa Temàtica sobre les Desigualtats Socials
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TAULA 4. Principals recomanacions generals

Difusió, sistemes d’informació i formació:
• Que es promogui la difusió entre els partits polítics, els professionals, els agents socials i la ciutadania en

general de la situació actual sobre les desigualtats en la salut. 

• Que el Govern de la Generalitat desenvolupi els sistemes d’informació socials i sanitaris de forma adequa-
da per poder així estudiar les diverses dimensions de les desigualtats en la salut.

• Que les dades sobre la salut i els seus determinants es desagreguin geogràficament i per variables socials
fonamentals com són la classe social, el sexe, el país d’origen, la nacionalitat i l’ètnia. 

• Que els programes de formació dels professionals socials i sanitaris incloguin detalladament l’estudi de 
la situació, l’evolució i les causes de la producció i reproducció de les desigualtats en la salut, tot ampliant
l’enfocament predominant, de tipus excessivament biologista. 

• Que el Govern de la Generalitat constitueixi un «Centre d’Anàlisi i Vigilància de les Desigualtats en la Salut»
que periòdicament produeixi informes de desigualtats en la salut.

Investigació:
• Que les administracions públiques ajudin a desenvolupar programes d’investigació amb el finançament ins-

titucional necessari per aprofundir en la investigació de les desigualtats en la salut.

• Que les administracions públiques fomentin en les institucions acadèmiques i d’investigació l’estudi dels 
determinants i els mecanismes generadors de les desigualtats en la salut, així com de la seva evolució i 
reproducció.

• Que es fomenti la investigació mitjançant ajuts i beques específiques per a aquest àmbit amb la promoció
de xarxes i grups de col·laboració.

Polítiques:
• Que el Govern de la Generalitat i la resta d’institucions públiques catalanes considerin com una prioritat fo-

namental de la seva agenda política l’objectiu de reduir les desigualtats en salut existents.

• Que les polítiques generals i els programes d’intervenció afectin tota la població amb especial atenció als
grups socials més vulnerables i que aquestes accions i els seus resultats siguin avaluats al llarg del temps
mitjançant els indicadors necessaris.

• Que els Plans de Salut de Catalunya tinguin com un dels seus objectius principals la reducció de les des-
igualtats en salut.

• Que les autoritats amb competències sobre desigualtats (sanitàries, econòmiques i de serveis socials) 
coordinin les intervencions entre elles promovent que els grups de defensa de la salut pública, els pro-
fessionals sociosanitaris, els sindicats, els moviments veïnals i d’altres organitzacions socials puguin 
participar activament en l’elaboració i la realització de programes de reducció de les desigualtats en 
salut.

• Que es constitueixi una «Comissió sobre Desigualtats en Salut» que, en base a la informació generada 
pel «Centre d’Anàlisi i Vigilància de les Desigualtats en Salut», proposi la realització d’un Llibre Blanc on es
puguin establir les prioritats i activitats necessàries per reduir les desigualtats en la salut.

Font: Elaboració pròpia.
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en Salut, la Red de Centros de Epidemiología y Salud Pública (RCESP C03/09) i la Red de
Investigación sobre Salud y Género (RISG G03/042).

Grup de treball CAPS-FJ Bofill

Lucía Artazcoz, Joan Benach, Carme Borrell, Laura Bouso, Maria Buxó, Im-
maculada Cortès, Esteve Fernández, Montse García, Fernando G. Benavides,
Patrícia García de Olalla, Josep M. Jansà, José Miguel Martínez, Manel Nebot,
Juana Isabela Ordóñez, M. Isabel Pasarín, Glòria Pérez, Luís Rajmil, Núria Ri-
bas-Fitó, Maica Rodríguez-Sanz, Izabella Rohlfs, Anna Schiaffino, Jordi Su-
nyer, Carme Valls-Llobet, Yutaka Yasui.

Conflicte d’interessos

Les opinions dels autors no tenen perquè representar les de les institucions on
desenvolupen la seva pràctica professional. Ni el CAPS ni la Fundació Jaume
Bofill han influït els resultats i opinions presentats en aquest treball. 
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