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SALUT

L’enquesta de
salut evidencia
la bretxa social

a La majoria d’indicadors han millorat en els últims anys,

Enquesta de salut 2014
Hàbits de salut

Estat de salut

Població sedentària
Adults

Autopercepció de bona,
molt bona o excel·lent salut

Infants

(18-74 anys)

19,9%

Nens

Dones

24,4%

Nenes

21,3%

Consum de tabac (15 anys i més)
Homes

Dones

31,8%
BARCELONA

Les dades de la darrera enquesta de salut de Catalunya (Esca), corresponent
al 2014 i presentada ahir
pel conseller Boi Ruiz,
mostren que la majoria
d’indicadors sobre hàbits i
percepció de salut dels ciutadans han millorat en els
darrers quatre anys. No
obstant això, l’enquesta
també evidencia diferències molt significatives en
funció de la classe social.
Els ciutadans pertanyents
a les classes més baixes fumen més, tenen més excés
de pes, tenen més malalties cròniques i són més sedentaris, entre moltes altres diferències.
L’indicador que podria
resumir aquesta bretxa en
l’àmbit sanitari seria, segurament, el de la pròpia percepció de salut que tenen

La xifra
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89,5

per cent dels usuaris estan
satisfets amb els serveis sanitaris públics (l’any 2010
ho estaven el 84,7%).

els ciutadans. Mentre que
el 89,3% de la població de
classe alta considera que té
una salut bona, molt bona
o excel·lent, aquesta percepció només la tenen el
79,5% dels ciutadans que
pertanyen a classes baixes.
L’Esca distingeix les classes socials en funció del tipus d’ocupació de la persona responsable a cada llar.
L’excés de pes (obesitat o sobrepès), per exemple, afecta el 40,2% dels
catalans de classe alta i,
en canvi, arriba al 57,3%

en la classe baixa. Els
grups més desafavorits
pateixen
més
dolor
(35,1%, respecte al 22,7%
entre la població més benestant), tenen més discapacitat (18,3% i 11,3%) i
més risc de patir un trastorn mental (10% i 5,8%).
També tenen més malalties cròniques (39,7% i
33,2%, respectivament),
fumen més (26,7% i
22,3%) i consumeixen
més medicaments.
Un dels únics paràmetres en què els ciutadans
de classe baixa mostren
millors hàbits és en el del
sedentarisme, que afecta
el 19,8% de catalans
d’aquest grup, mentre que
arriba fins al 24,9% en la
classe alta. D’altra banda,
els resultats també tendeixen a equiparar-se a totes
les classes socials pel que fa
a la població que es controla el colesterol i la pressió

20,3%

Consum de risc d’alcohol (15 anys i més)
Homes

Dones

7,3%

1,7%

Alimentació
Homes

Dones

8,8%

12,7%

arterial o les dones que es
fan mamografies.
Segons el director general de Planificació en Recerca i Salut, Carles Constante, aquestes dades posen de manifest que “quan
el sistema sanitari intervé
de manera directa actua
com a element de reequilibri”. Aquest és el cas dels

Jutgen un mosso per
haver lesionat un noi
a la cama dreta del manifestant aquell migdia del 29-M,
en la confluència del passeig
de Gràcia i el carrer Aragó de
Barcelona. “Vam veure que el
jove formava part del grup de
15 persones que movia tanques. En arribar els antidisturbis, molta gent va sortir corrents, ell venia cap on érem
nosaltres, va ensopegar i va
caure al terra i, allà, m’hi vaig
posar a sobre i el vaig detenir”,
va dir el caporal. Una versió
ratificada pels dos agents que
formaven l’equip i el cap de
l’operatiu, tot i que no van
aclarir com o què va fer caure
el jove. Una veïna va mantenir
la versió del noi, tot afirmant
que “un home de negre va donar-li un cop de peu i se li va
tirar a sobre”. El judici es reprendrà el 15 d’abril. ■ M.P.

85,2%

81,2%

Qualitat de vida
Dolor/malestar

Ansietat/depressió

Homes

23,9%

Homes

13,5%

Dones

37,8%

Dones

22,6%

Excés de pes (obesitat+sobrepès)
Adults

Infants

(18-74 anys)

(6-12 anys)

Homes

55,5%

Nens

32,2%

Dones

40,7%

Nenes

28,6%

Risc de trastorn mental

(ingesta de 5 racions de fruita i/o verdura al dia)

TRIBUNALS

L’Audiència de Barcelona va
començar a jutjar ahir un caporal dels Mossos d’Esquadra, acusat d’un delicte de lesions per haver trencat la cama a un manifestant de la vaga general del 29 de març del
2012, per fer-lo caure a terra i
detenir-lo. El jove també va
ser jutjat per una falta contra
l’ordre públic per haver mogut
una tanca i haver dificultat el
trànsit. La fiscal demana per
al caporal un any de presó
i un any d’inhabilitació professional, i una multa per al manifestant. L’acusació particular, exercida per l’advocada
Anaïs Franquesa, eleva la petició de condemna a tres anys
de presó per al caporal.
En el judici, a la secció segona, el caporal va negar haver donat una puntada de peu

Dones

23%

però hi ha diferències importants entre classes socials
Marta Ciércoles

Homes

(oci sedentari 3-14 anys)

Homes

Homes

Dones

6,5%

10,5%

programes de prevenció o
l’accessibilitat al sistema
sanitari. Però Constante
també va recordar que “un
de cada deu determinants
de salut no depenen del sistema sanitari”. Per aconseguir equiparar la resta
d’indicadors cal insistir en
intervencions de salut pública que afecten moltes al-

tres polítiques, més enllà
de la sanitària.
Per la seva banda, el
conseller va destacar com
a prioritari reduir l’excés
de pes i incrementar l’activitat física en els anys vinents: “A Catalunya no
suspenem, però aquest és
un repte de totes les societats desenvolupades.” ■

TECNOLOGIA

TRIBUNALS

Twitter permet
afegir 116 espais
a les repiulades
Twitter permet, des d’ahir, afegir 116 caràcters a les piulades
que citin altres tuits i escriure
un text quan es clica la icona
de retuitejar. De moment, l’opció només està disponible per
a PC i IOS, però s’espera que
aviat arribarà als dispositius
Android. ■ REDACCIÓ
—————————————————————————————————
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Munté reivindica el poble gitano
Amb motiu de la commemoració avui del Dia Internacional del Poble Gitano, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va visitar
ahir l’exposició de fotografies
Dones i gitanes. Les seves mirades al Casal Pere IV de Sabadell. Munté va destacar que

la mostra reflecteix el moment històric que viu el poble
gitano, on “les dones s’han
convertit en el motor de la revolució”, perquè reclamen
més espai de participació social i política. També va participar en una recepció a l’Ajuntament de Sabadell. ■ S.P.

SALUT

La Generalitat
deu tres mesos
a les farmàcies
El deute de la Generalitat
amb les farmàcies ha arribat
als 340 milions d’euros en
sumar tres mesos d’impagament de medicaments, segons va informar ahir el Consell de Col·legis Farmacèutics
de Catalunya. ■ REDACCIÓ

L’acusada de matar els dos
fills, en el judici ■ QUIM PUIG

Vint anys de presó
per a la infanticida
del Carmel
El magistrat del jurat de l’Audiència de Barcelona, que va
considerar culpable Rina Martínez d’haver assassinat els
seus dos fills –Alyson, d’11
anys, i Andrés, de 9– al seu
pis del Carmel, l’ha condemnat a 20 anys de presó. És la
pena pactada per la fiscal i els
advocats de l’acusació particular i de la defensa. Li accepta els atenuants de confessió
i d’alteració psíquica. ■ M.P.

