Diagnòstic de Salut Comunitària
ABS Barcelona - 8J Cotxeres
Novembre 2017

Índex

Autoria

Coordinació general de l’Informe
Coordinadora
Lucía Salvans.
Equip de Salut Comunitària del CIS Cotxeres
Domingo Gutiérrez, Isabel Mulero, Lourdes Garcia Gonzàlez, Lucia Salvans, María José Molina,
Montserrat Muñoz, Verónica Díaz, Visitación Perdiguero, Sara Jaurrieta, Aina Blanch, Teresa
Martínez, Lluïsa Giménez.
Redacció de l’Informe
Teresa Martínez, Aïna Blanch, Sara Jaurrieta, Lluïsa Giménez.
Revisió de l’Informe
Domingo Gutiérrez, Isabel Mulero, Lourdes Garcia Gonzàlez, Lucía Salvans, María José Molina,
Montserrat Muñoz, Verónica Díaz, Visitación Perdiguero i Sergi Estudillo.
Presentació
Ana Ribera.
Elaboració del Directori de recursos de l’ABS Barcelona 8J - Cotxeres
Montse Muñoz, Ana Lorenzo, Veronica Díaz, Alex Gibert i Lluïsa Giménez.
Agraïments
A totes les persones del territori i de les diverses entitats que han col·laborat en les entrevistes i
enquestes.
A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
Al Districte de Nou Barris.
.

2

Índex

Índex

Presentació ..................................................................................................................... 9
Resum Executiu .............................................................................................................10
Marc de referència .........................................................................................................17
Objectiu i Metodologia ..................................................................................................26
El Territori de l’ABS Barcelona 8J Cotxeres ................................................................29
La identitat del barri ..................................................................................................31
Resultats ........................................................................................................................33
1. Eixos de desigualtat ..................................................................................................33
Edat i sexe ................................................................................................................33
Procedència..............................................................................................................35
Persones grans.........................................................................................................38
Joves ........................................................................................................................39
Infància .....................................................................................................................41
Dones .......................................................................................................................43
2. Els determinants de la salut ......................................................................................44
Context econòmic ........................................................................................................44
Condicions econòmiques ..........................................................................................44
Ocupació ..................................................................................................................46
Educació ...................................................................................................................47
Ús dels Serveis Socials ............................................................................................50
Context físic .................................................................................................................53
Seguretat ciutadana i conflictes de convivència ........................................................53
Habitatge ..................................................................................................................54
Mobilitat ....................................................................................................................57
Espais verds .............................................................................................................59
Qualitat de l’aire ........................................................................................................61
Contaminació acústica ..............................................................................................64
3. Salut i conductes relacionades amb la salut..............................................................65
Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental............................................65
Lesions per col·lisions de trànsit ...............................................................................67
Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física ..............................................69
Conseqüències del consum de drogues ...................................................................71
Salut sexual i reproductiva ........................................................................................73
Ús de serveis sanitaris ..............................................................................................76
Malalties de declaració obligatòria ............................................................................80
Persones amb discapacitat .......................................................................................82
3

Índex

Salut laboral..............................................................................................................83
Esperança de vida i mortalitat ...................................................................................84
4. Els actius del territori .................................................................................................86
Recursos relacionats amb les persones ...................................................................86
Entitats del barri ........................................................................................................86
Serveis i equipaments...............................................................................................86
Mapa d’actors i recursos (elaboració pròpia) ............................................................87
Propostes a tenir en compte en el futur pla d’acció ....................................................88
Limitacions .....................................................................................................................89
Conclusions ...................................................................................................................90
Bibliografia .....................................................................................................................91
Annex 1. Full de consentiment informat ......................................................................95
Annex 2. Mapa de recursos..........................................................................................96
Sigles, acrònims, abreviatures i símbols ...................................................................108

4

Índex

Índex de Taules
Taula 1. Els indicadors de salut i els seus determinants ................................................................. 26
Taula 2. Distribució població, segons sexe i densitat població per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i
Barcelona, any 2015. ....................................................................................................................... 33
Taula 3. Nombre de persones i distribució segons edat per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i
Barcelona, any 2015. ....................................................................................................................... 33
Taula 4. Nombre de persones i distribució segons edat i sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i
Barcelona, any 2015. ....................................................................................................................... 34
Taula 5. Índexs de dependència demogràfica, d’envelliment i de sobre-envelliment per sexe, per
ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015. ..................................................................... 34
Taula 6. Nombre de persones nascudes fora d'Espanya i distribució segons edat i sexe per ABS
8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015. ............................................................................. 36
Taula 7. Nombre de persones nascudes fora d'Espanya, segons país d’origen dels immigrants
(segons regió) i distribució segons sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
.......................................................................................................................................................... 37
Taula 8. Persones grans que viuen soles. ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015. . 38
Taula 9. Casos detectats de dones víctimes de violència masclista per grups d’edat. CAP i CUAP
Cotxeres 2014-2016. ........................................................................................................................ 43
Taula 10. Valor de l’Índex Sòcio-econòmic (referenciat al de Barcelona ciutat) i dels indicadors
utilitzats per a la seva generació per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 8J, any 2015. .............. 44
Taula 11. Condicions econòmiques de Vilapicina i Torre Llobeta, Porta, El Turó de la Peira, Nou
Barris i Barcelona. 2014 ................................................................................................................... 44
Taula 12. Percentatge de persones entre 16 i 64 anys aturades per barri. Districte i Barcelona.
Juny 2017 ........................................................................................................................................ 46
Taula 13. Absentisme i taxa de graduació. Districte de Nou Barris i Barcelona, curs 2013-2014 .. 48
Taula 14. Persones usuàries dels Centres de Serveis Socials que han rebut ajuts econòmics 20132014 .................................................................................................................................................. 51
Taula 15. Percepció de la violència. Districte de Nou Barris i Barcelona, any 2014-2016 .............. 53
Taula 16. Principal conflicte de convivència a Nou Barris 2014-2016 ............................................. 53
Taula 17. Fins a quin punt aquestes situacions són un problema al Barri. 2017 ............................ 53
Taula 18. Condicions d'habitatge i barri. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011. 54
Taula 19. Evolució preu dels lloguers per període 2008-2015 ........................................................ 55
Taula 20. Accés a l’habitatge social. Districte de Nou Barris i Barcelona, any 2014 ....................... 57
Taula 21. Recompte de persones dormint al carrer. maig 2016 - maig 2017 ................................. 57
Taula 22. Condicions de barri. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011. ................ 59
Taula 23. Estat de salut percebut en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011. ....................................................................................................................... 65
Taula 24. Trastorns crònics en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011. ....................................................................................................................... 65
Taula 25. GMA - Població assignada a l’EAP Cotxeres .................................................................. 66
Taula 26. Salut mental en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011 ........................................................................................................................ 66
Taula 27. Trams amb el major nombre de col·lisions de transit amb víctimes per 100 metres de via.
Barcelona, 2015 ............................................................................................................................... 68
5

Índex

Taula 28. Els accidents per districtes ............................................................................................... 68
Taula 29. Consum de tabac en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011. ....................................................................................................................... 69
Taula 30. Sobrepès i obesitat en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011 ........................................................................................................................ 69
Taula 31. Activitat física (incloent el caminar) en persones de 15 anys i més. Districte al que
pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011 ........................................................................................... 69
Taula 32. Evolució dels indicadors d’ús de drogues. Nou Barris 2005-2015 ................................. 71
Taula 33. Natalitat global i per país d'origen mare per 1.000 habitants per ABS, districte, AIS i
Barcelona, ABS 8J, 2012-2014 ........................................................................................................ 73
Taula 34. Nombre i taxa de fecunditat per 1.000 dones segons grup d'edat per ABS, districte, AIS i
Barcelona, ABS 8J, 2012-2014 ........................................................................................................ 73
Taula 35. Fecunditat per 1.000 dones segons grup d'edat i país d'origen de la dona, ABS, districte,
AIS i Barcelona, ABS 8J, 2012-2014 ............................................................................................... 73
Taula 36. Resultats adversos de l'embaràs ABS 8J, districte, AIS i Barcelona. 2012-2014 ........... 74
Taula 37. Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) segons país de naixement de la mare.
Districte de Nou Barris i Barcelona, 2014 ........................................................................................ 74
Taula 38. Cobertura sanitària en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011. ....................................................................................................................... 76
Taula 39. Accés al dentista en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011. ....................................................................................................................... 76
Taula 40. Indicadors d’activitat ......................................................................................................... 77
Taula 41. Incidència de malalties de declaració obligatòria. Districte de Nou Barris i Barcelona,
període 2010-2014. .......................................................................................................................... 80
Taula 42. Malalties de declaració obligatòria nominal de Barcelona ciutat. Districte VIII. Nou Barris.
2014 .................................................................................................................................................. 81
Taula 43. Població amb discapacitat i prevalença per barri. Districte de Nou Barris, 2015. ........... 82
Taula 44. Malalties relacionades amb el treball. Casos notificats. CAP Cotxeres 2015-2016. ....... 83
Taula 45. Esperança de vida i taxes de mortalitat global i mortalitat prematura (Anys Potencials de
Vida Perduts) en homes i dones. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i Barcelona, període 20102014. ................................................................................................................................................. 84
Taula 46. Mortalitat global dels 5 grups de causes de mort amb la TEM de l’ABS 8J més elevada,
segons sexe. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i Barcelona, període 2010-2014. ...................... 85
Taula 47. Mortalitat prematura (Anys Potencials de Vida Perduts) dels 5 grups de causes de mort
amb TEAPVP de l’ABS 8J més elevada, segons sexe. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i
Barcelona, període 2010-2014. ........................................................................................................ 85

6

Índex

Índex de Figures
Figura 1. Objectius de Desenvolupament Sostenible ...................................................................... 17
Figura 2. Objectius del PdS de Catalunya 2016-2020 ..................................................................... 18
Figura 3. PINSAP. Un Pla compartit de Salut en totes les polítiques per millorar la Salut de tothom
.......................................................................................................................................................... 19
Figura 4. Àrees Prioritàries del PINSAP 2017-2020 ........................................................................ 20
Figura 5. PIAISS: Projectes Funcionals, Transversals i Territorials. ............................................... 20
Figura 6. Com s’entén al COMSalut la Salut Comunitària? ............................................................. 22
Figura 7. Els determinants de la Salut a nivell urbà ......................................................................... 24
Figura 8. Percentatge de persones segons lloc de naixement i sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS
Nord i Barcelona, any 2015. ............................................................................................................. 35
Figura 9. Distribució de la població segons sexe, grups d’edat i procedència. ABS 8J, Nou Barris,
AIS Nord i Barcelona, any 2015 ....................................................................................................... 36
Figura 10. Enquesta Joves (15-34 anys) Barcelona 2015. Àrea de Drets Socials. Ajuntament de
Barcelona. Octubre 2015 ................................................................................................................. 39
Figura 11. Baròmetre de la infància (0-15 anys) i les famílies a Barcelona 2014. Drets Socials.
Ajuntament de Barcelona, juliol 2015. .............................................................................................. 41
Figura 12. Percentatge de persones segons nivell d'estudis, per sexe. ABS 8J, districte, i
Barcelona, any 2015. ....................................................................................................................... 47
Figura 13. Nivell d'estudis segons sexe i trams d’edat per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 8J,
any 2015. .......................................................................................................................................... 48
Figura 14. Any de construcció dels habitatges. 2014 ...................................................................... 55
Figura 15. Evolució preu del lloguer a Barcelona i Nou Barris ........................................................ 55
Figura 16. Accessibilitat ................................................................................................................... 56
Figura 17. Xeringues recollides a la via pública durant els períodes 2009-12 i 2013-16, i
percentatge de canvi entre els dos períodes, per districte. Barcelona, 2009-16 ............................. 72
Figura 18. % de participació en el cribratge de càncer de mama. ABS de Nou Barris. 2013 (6a
onada) .............................................................................................................................................. 76
Figura 19. Població atesa ................................................................................................................. 77
Figura 20. Nombre de visites ........................................................................................................... 77
Figura 21. Taxa d’utilització del CSMA ............................................................................................ 78
Figura 22. Taxa d’utilització del CSMIJ ........................................................................................... 78
Figura 23. Urgències a CUAP i Urgències hospitalàries x 1.000 h (per ABS) ................................. 79
Figura 24. Població consumidora de psicofàrmacs ......................................................................... 79
Figura 25. Incidència de la tuberculosis. Nou Barris 2010-2014 ..................................................... 80

7

Índex

Índex de Mapes
Mapa 1. Barris de Barcelona segons fase de desplegament de BSaB en 2017 ............................ 25
Mapa 2. Districtes de Barcelona

Mapa 3. Barris del Districte de Nou Barris i ABS 8J ............. 29

Mapa 4. Límits del territori de l’ABS Barcelona 8J - Cotxeres ........................................................ 30
Mapa 5. Mapa Barcelona ABS. Districtes: AIS Nord. 2015 ............................................................ 30
Mapa 6. Abstenció en les eleccions municipals 24 de maig del 2015 ............................................ 32
Mapa 7. Anàlisi dades AEAT IRPF 2014. Ajuntament de Barcelona, 2017 ................................... 45
Mapa 8. Oferta de places públiques respecte el total de població 0-2 i demanda atesa, per
districte. Any = 2015-2016 ............................................................................................................... 49
Mapa 9. Oferta de centres d’FP, segons titularitat per districtes. Any = 2015-2016....................... 49
Mapa 10. Percentatge d’usuaris dels Centres de Serveis Socials per Districte. Barcelona 2016 .. 50
Mapa 11. Valoració mitja dels centres de Serveis Socials per part de les persones enquestades.
Barcelona 2016 ................................................................................................................................ 50
Mapa 12. Nombre d’usuaris de Serveis Socials d’Atenció a Domicili (SAD) per km2. 2017 .......... 51
Mapa 13. Projecte RADARS ........................................................................................................... 52
Mapa 14. Cost del lloguer/renda familiar disponible per barris (%) (mitjana 2014-2015) ............... 56
Mapa 15. Transports i mitjans de mobilitat pública del territori ....................................................... 58
Mapa 16. Percentatge d’Àrees verdes a la ciutat de Barcelona per barri. .................................... 59
Mapa 17. Accessibilitat de menys de 20 minuts als parcs i jardins de més de 0,5 ha. ................. 60
Mapa 18. Exposició potencial a la mitjana anual de NO² ............................................................... 61
Mapa 19. Exposició potencial a la mitjana anual de PM10 ............................................................. 62
Mapa 20. Exposició potencial a la mitjana anual de PM2,5 ............................................................ 63
Mapa 21. Mapa del soroll del territori de l’ABS 8J .......................................................................... 64
Mapa 22. Mapa de les col·lisions x 100m al territori de l’ABS 8J ................................................... 67
Mapa 23. Distribució de l’Índex de Consum Problemàtic de Drogues del 2015 ............................. 71
Mapa 24. Percentatge de persones amb discapacitat. Barris de Barcelona. 2015 ........................ 82

8

Presentació

Presentació

Fa anys, es considerava que una persona estava sana (gaudia de salut) si no patia cap malaltia.
Llavors les malalties eren freqüents ja que no se sabia res sobre els hàbits saludables i hi havia
moltes limitacions de la medicina. Actualment, el concepte de salut ha evolucionat i ja no només
s’entén com a absència de malaltia, sinó que també s’associa a benestar físic, mental, emocional,
social, espiritual, sexual i mediambiental. És més, ja hi ha molts estudis que demostren que els
factors socials que ens envolten tenen molt més impacte sobre la nostra salut que la genètica, el
sistema sanitari o els medicaments que prenem.
Els professionals de l’Equip d’Atenció Primària del CIS Cotxeres ja eren conscients que per millorar
la salut dels nostres veïns i veïnes era imprescindible identificar els factors que influeixen en la seva
salut i poder així desenvolupar accions comunitàries efectives. Fou d’aquesta inquietud que naixé
l’informe que us presentem.
Així, a través d’aquest document volem donar a conèixer els determinants de salut i l’estat de salut
actual del territori de la nostra Àrea Bàsica de Salut (ABS) (Barcelona 8J – Cotxeres), així com també
els factors individuals i externs que la determinen. La nostra ABS comprèn parcialment els barris
Vilapicina i La Torre Llobeta, Porta i Turó de la Peira (de major a menor part del seu territori).
L’informe que us presentem, s’ha elaborat a través de l’anàlisi de dos fonts de dades. Per una banda,
s’ha estudiat els indicadors de salut i els seus determinants, en base als registres poblacionals
publicats. I per l’altra, s’han inclòs les percepcions i reflexions de persones que viuen i/o treballen al
territori.
Destacar que la nostra ABS no forma part del programa COMSalut (Departament de Salut), ni de
cap Pla de Desenvolupament Comunitari al barri, pel que fou necessari implicar tots els recursos
interns possibles per tal de poder-nos avançar en l’elaboració del diagnòstic de salut comunitari de
la nostra àrea d’influència. Aquest diagnòstic, ens ha de permetre detectar les principals necessitats
i facilitar, a través de la participació ciutadana, la identificació d’accions comunitàries factibles
d’implementar en el nostre territori.
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Context Socioeconòmic
La població
L’any 2015 la població de l’ABS 8J era de 24.158 persones (dones 13.127; 54,3%). Representa el
14,6% població del districte de Nou Barris (NB), el 6,1% de la població de l’AIS Nord (AIS N) i l’1,5%
de la població de Barcelona (BCN).
Densitat de població: molt elevada, 448,9 hab./hm2 (NB, 205,6; AIS N, 149,5;BCN 157,5).
Envelliment: Índex d’envelliment molt alt, 205,9 (182,1 NB; 170,3 AIS N; 171,8 BCN) i índex de
sobre-envelliment també alt, 58,1 (54,9 NB; 52,7 AIS N; 53,3 BCN), ambdós tant per a homes com
per a dones, tot i que és molt més pronunciat per a les dones.
Un 14,4% de les persones (3.479) tenen més de 74 anys (s’eleva al 17% per a les dones).
D’aquestes, 1.149 persones (33%) viuen soles (950 dones, 42,5% i 199 homes, 16%).
Hi ha una clara percepció de sobre-envelliment de la població, tant és així que és referenciat com a
col·lectiu de vulnerabilitat.
Procedència: la proporció de persones nascudes fora d’Espanya a l’ABS 8J (21,6%) és igual a la
del districte de NB i lleugerament inferior a BCN (22.3%); arriba fins al 22% en les dones. L’origen
és majoritàriament dels països de Centre i Sud-Amèrica, molt per sobre de la resta de territoris
(sobretot en les dones); seguit per països de la resta d’Europa. En termes relatius, l’ABS té una
proporció de població estrangera < 15 anys (9,3%) discretament superior a la NB, i més marcada
amb l’AIS N (7,8%) i a Barcelona (8,9%). També crida l’atenció la proporció de persones estrangeres
de 64-74 anys (6,5%), força per sobre de NB (5,1%), tot i que per sota de BCN (7,3%).
Educació
Sense estudis o amb primària incompleta en població >15 anys (2015): l’ABS 8J representa el 6,5%,
per sota del districte (8%) i de l’AIS N (6,8%), però per sobre de Barcelona (5%).
Estudis superiors (2015): a l’ABS 8J (19%), molt superior al districte (12,3%), pràcticament igual a
l’AIS N (19,2%) i molt inferior a Barcelona (29,1%); amb diferències inferiors per a les dones.
Respecte al nivell d’estudis (2015), per trams d’edats, el millor nivell educatiu està entre els 30-44
anys, amb millor perfil en les dones.
L’índex d’absentisme a Nou Barris és 2,5 vegades més alt que a Barcelona, mentre que la taxa de
graduació a 4rt d’ESO (curs 2013-2014) és del 85% d’alumnes matriculats, inferior a BCN (89,6%)
Accés preescolar (2017): a Nou Barris els d’infants de 0-2 anys escolaritzats és d’un 37,4%, per sota
de BCN, 42,5% (l’informe d’Oportunitats educatives a Barcelona, 2017).
Es percep un elevat absentisme i abandonament escolar i un insuficient nombre de places escolars
públiques de qualitat.
Participació ciutadana
En el passat, la major part del territori de Nou Barris era eminentment rural, fins a mitjan segle XX
quan, amb l’arribada d’una part important de la immigració obrera a Barcelona, va començar la
urbanització.
El territori té una llarga història vinculada a l’activisme veïnal que va propiciar tirar endavant molts
dels equipaments existents actualment.
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Tanmateix, l’abstenció en les darreres eleccions municipals (maig 2015) va ser superior a la mitjana
de Barcelona. Només Vilapicina va tenir una abstenció < al 42%
Els informants veïnals manifesten un envelliment associatiu i problemes de recanvi generacional.
L’entorn econòmic
Les condicions econòmiques de l’ABS són molt heterogènies, els indicadors (anys 2014 i 2015) són
millors que a Nou Barris, però pitjors que a l’AIS Nord i Barcelona.
Respecte als barris de l’ABS 8J, l’ordre de millors a pitjors indicadors econòmics seria: 1r Vilapicina
i La Torre Llobeta, 2n Porta i 3r El Turó de La Peira (també segueixen aquest ordre de major a menor
el nombre de residents a l’ABS per barri). Tanmateix, l’anàlisi econòmica per seccions censals (a
partir de dades de l’IRPF 2014) ens mostra una gran variabilitat al barri de Vilapicina on trobem
també 4 seccions de renda molt baixa.
La taxa d’atur, al juny de 2017, als barris que formen part de l’ABS estan entre 8,1%-8,3%, per sota
de Nou Barris (9,5%) i per sobre de Barcelona (6,8%). El pes de l’atur en les dones és més alt que
al districte i que a Barcelona, amb l’excepció del Turó de la Peira (aquest barri té la singularitat de
tenir la proporció més elevada de població estrangera, 30,2%). El pes de les de persones aturades
de llarga durada: està entre 42,8%-43,2% més elevat que Nou Barris (42,2%) i que a BCN (40,5%).
L’entorn familiar
Dones: segons dades del PIAD de Nou Barris 2012-2013 es van atendre un total de 537 dones
diferents, amb un 22% de detecció de situacions de Violència de gènere. Entre 2014-2016 a atenció
primària del CIS Cotxeres es van detectar 112 casos de violència masclista.
En les dades del PIAD, també es va detectar un increment en les consultes sobre Dret Familiar en
dones amb parella (26-55 anys) sobre possibles variacions en el seu estat civil o situació familiar.
Les consultes d’assessorament psicològic eren de dones amb major autonomia.
Joves: en els joves es veu una dificultat en la inserció social, que va lligada a les persones d’origen
estranger. A l’enquesta de joves (15-34 anys), Barcelona any 2015, es destaca una major dificultat
en la inserció social i una actitud més conservadora i tradicional-patriarcal en les relacions de parella
als barris amb menor renta.
Infància: tant en els joves com en la infància es detecta que passen massa hores sols a casa i amb
baixa confortabilitat, a causa de la precarietat laboral dels pares. Al baròmetre de la infància (0-15
anys), Barcelona any 2014, s’observa una gran diferencia en l’exposició a factors de risc per a la
salut vinculats als determinants socials per als nens dels barris amb menor renda familiar.
Podríem resumir-ho amb la frase d’un dels informants: ‘al barri hi ha molts contrastos, des de nens
solts pel carrer a famílies amb carreres universitàries passejant els seus nens’
L’ús dels serveis socials
Segons l’enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels Centres de Serveis Socials
(CSS) de 2017, Nou Barris concentra el 18,9% del total de persones usuàries dels centres. La
mitjana de satisfacció per l’atenció rebuda a Nou Barris va ser de 7,7 (BCN, 7,6). Per als barris de
l’ABS 8J, les persones usuàries dels CSS que han rebut ajuts d'àmbit econòmic (2013-2014) són:
Vilapicina i Torre Llobeta 5,4%; Porta 9,5%; Turó de la Peira 15,4% (NB 15,9%; BCN 7,3%).
El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), al 2017, té una alta densitat d’usuaris al territori de l’ABS 8J,
d’entre >400 i >600 usuaris x km2; la major densitat s’observa en Porta i Turó.
Programa RADARS (per a persones grans que viuen soles): a la major part del territori de l’ABS 8J
(barri de Vilapicina i La Torre Llobeta) no està previst el seu desplegament abans del 2019.
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Es percep una atenció social insuficient, així com l’atenció domiciliària, tot i que la que reben
manifesten que és de qualitat.
Seguretat ciutadana i conflictes de convivència
Segons l’enquesta de victimització de Barcelona 2017, la percepció de seguretat a Nou Barris és de
5,7; inferior a Barcelona, 6,5 i ha disminuït lleugerament respecte al 2014, 5,9 (BCN 6,4). L’Índex de
victimització al 2016 és de 24,3; inferior que a BCN 24,9. Amb tot ha empitjorat respecte al 2014:
NB 2014: 22; BCN 2014 23,7.
Els principals conflictes de convivència són: conflictes de soroll amb els veïns, altres conflictes amb
els veïns de l’escala, conflictes de soroll al carrer i problemes a causa dels gossos o altres.
Els informants del territori tenen la percepció de mancances de seguretat vers les persones grans.

Context físic
Condicions de l’habitatge
Les condicions de confortabilitat són pitjors a Nou Barris que si ho comparem amb la resta de
Barcelona. Són superfícies d’habitatges més petites.
Habitatges amb ascensor en habitatges amb població major de 64 anys: a Nou Barris un 67,7%
(BCN 77,2%).
Antiguitat dels habitatges: en el territori de l’ABS, la majoria estan construïts entre el 1961-1980.
Turó té un 63,1% d’abans del 1961; Porta un 13,1% i Vilapicina un 28,3% (BCN 37,9%).
El pes del lloguer en relació amb la RFD (mitjana 2014-2015): Vilapicina i Turó entre el 21%-24%;
a Porta supera el 24% de la renda. En el 2014, un 4,9% de les persones inscrites en el registre
d’Habitatges de Protecció oficial eren de Nou Barris (BCN 3,4%).
Sensellarisme: en el darrer recompte de maig 2017, a Nou Barris es varen localitzar 30 persones; al
2016: 17 (BCN 2017: 1026; 2016: 940).
Mobilitat
El territori de l’ABS és força planer, a excepció dels carrers a la zona de Vilapicina direcció Pg.
Maragall i a la petita zona del Turó de la Peira, més pronunciats.
El territori està molt ben comunicat amb transport públic.
Només té manca d’accessibilitat l’estació de metro de Maragall i l’accés amb transport públic a la
porta de l’edifici de traumatologia de l’hospital de la Vall d’Hebron (de referència de l’ABS 8J).
Espais verds
El territori de l’ABS 8J amb menor percentatges d’àrees verdes (inferior al 20%) és el barri de
Vilapicina. Tanmateix, tot el territori de l’ABS té zones verdes (parcs i jardins) de més de 0,5 ha a
menys de 20 minuts.
La qualitat de l’aire
El territori de l’ABS està travessat per vies de molt alta densitat de trànsit, el que fa que la zona
superi els valors mínims de NO2 recomanats per l’OMS i la UE i els valors mínims de PM10 i 2,5
recomanats per l’OMS.
La contaminació acústica
També amb relació als automòbils, les zones de major concentració acústica es concentren en les
vies d’alta afluència de trànsit. Es superen els 70dB en C/Prat d’en Roquer, C/Arnaldo d’Oms
(continuació de Rda. Guinardó) i Av. Meridiana.
12

Resum Executiu

Els comportaments relacionats amb la salut
L’activitat física
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven activitat física intensa era
menor en dones que en homes i menor globalment i per sexes que a Barcelona. Dones: NB 40,91%
(BCN 42,6%); Homes: NB 51,8% (BCN 54,6%). Destaca un alt percentatge de sedentarisme en
dones.
L’alimentació saludable
Els informants claus perceben una manca d’hàbits saludables que impacta sobretot en l’alimentació
i explícitament en l’alimentació infanto-juvenil. Apunten també mals hàbits alimentaris relacionats
amb la manca de coneixement vers la compra o la tria d’aliments saludables.
Consum de drogues
Tabac: El percentatge de persones majors de 15 anys que al 2011 manifestaven ser fumadores
habituals, era major en homes 19% (BCN 22,2%) que en dones 13,1% (BCN 15,8%). Valors globals
i per sexe per sota de Barcelona.
Alcohol i resta de drogues il·legals: a les dades de Nou Barris 2005-2015, s’observa una disminució
en el nombre i taxa total d’inicis de tractament als CASD. Tanmateix, s’observa un repunt, al 2015
respecte al 2005, en la taxa d’inicis per l’alcohol, tant en homes com en dones. Taxa per 100.000
hab. en homes: 261,3 (2005: 238,2); en dones: 85,1 (2005: 67,5).

La Salut
L’esperança de vida
Homes: a l’ABS 8J, any 2014, és de 79,65 anys, per sobre de la del districte, molt similar a la de
l’AIS Nord i lleugerament per sota de la de Barcelona.
Dones: a l’ABS 8J, any 2014, és de 86,52 anys, gairebé un any més alta que al districte, AIS BCN
Nord i Barcelona.
L’Estat de salut percebut
El percentatge de persones majors de 15 anys que declaraven, al 2011, tenir una salut regular o
dolenta a Nou Barris, era major en dones 22,3% que en homes 12,3%. Valors inferiors que a
Barcelona (dones 23,2%; homes 16,8%)
L’obesitat i l’excés de pes
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, a Nou Barris, manifestaven sobrepès
o obesitat era major en dones que en homes i major globalment i per sexes que a Barcelona. Dones:
NB 48,1% (BCN 37,3%); Homes: NB 33,6% (BCN 30,0%).
Persones amb discapacitat
Nou Barris, any 2015, és el districte amb un percentatge més alt de persones amb discapacitat. Té
un 10,3% de la població del districte, enfront del 8,4% en el conjunt de Barcelona.
Al territori de l’ABS 8J, any 2015, trobem el següent percentatge de persones amb discapacitat per
barris: Vilapicina 9%; Turó 9,6% i Porta 9,8%. Tots tres per sota Nou Barris, però per sobre de BCN.
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Salut laboral
El CAP Cotxeres, en el període 2015-2016, va notificar a la Unitat de Salut Laboral de l’ASPB un
total de 30 casos. El diagnòstic més freqüent van ser els trastorns mentals i del comportament.
La salut sexual i reproductiva
Natalitat: la taxa de natalitat global en l’ABS, per al període 2012-2014, és de 25 naixements per
1.000 habitants. Pràcticament igual a NB, 25,2 i molt per sobre de l’AIS N (8,5) i de BCN (8,8).
Arribant fins a 53,7 en la categoria de les mares d’origen en països no desenvolupats.
Fecunditat: la taxa de fecunditat en l’ABS, per al període 2012-2014, per al tram de 20-34 anys és
de 169 per 1.000 dones, per sota de NB 183,7 i molt per sobre de l’AIS N 55,7 i de BCN 48,8.
Embaràs adolescent: la taxa d’embaràs adolescent (dones de 15-19 anys) en l’ABS, per al període
2012-2014 és de 33,1 per 1.000 dones, per sota de Nou Barris i molt per sobre de l’AIS N, 8,9 i BCN,
6,7. La taxa és molt més elevada per a les dones de l’ABS de països d’origen no desenvolupats:
100,7 (NB 70,4; AIS N 19,2 i BCN 18,2)
Interrupcions voluntàries de l’embaràs: dones de 15 a 49 anys de Nou Barris (2014), la taxa global
per 1.000 dones de 15 a 49 anys està lleugerament per sobre de BCN (+0,8 punts). Accentuant-se
la diferència en les dones nascudes en països de renda baixa (+1,5 punts). En les dones de 15 a 19
anys de Nou Barris la taxa global està també lleugerament per sobre de BCN (+0.5) i també
s’accentua la diferència per les dones nascudes en països de renda baixa (+1,6).
Resultats adversos de l’embaràs (anys 2012-2014), a l’ABS estan per sota de NB, AIS N i BCN.
Els informants tenen la percepció que en la població d’origen de països de renda baixa, hi ha major
incidència d’embarassos en edats molt joves i que estan culturalment acceptats. A voltes en les
joves és el motiu de l’abandonament escolar.

Trastorns crònics
El percentatge de persones majors de 15 anys que declaraven, al 2011, tenir uns 4 o més trastorns
crònics, era major en dones 27,1% que en homes 14,6%. Valors molt per sobre de Barcelona (dones,
23,4% i homes 14,6%).
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, tenia 3 o més punts de l'índex de
comorbiditat, era major en homes 7,4% (BCN 5,4%) que en dones 3,5% (BCN 4,7%). Valors globals
lleugerament per sobre de Barcelona (NB 5,4%, BCN 5%); però amb marcades diferències per
sexes: molt per sobre els homes de NB i per sota les dones.
A l’anàlisi per GMA (Grups de Morbiditat Ajustats) de la població assignada el 2016 a l’Equip
d’Atenció Primària (EAP) Cotxeres, al setembre del 2016, els pacients amb malaltia crònica en 4 o
més sistemes representaven un 24,9%.
També hi ha la percepció d’un elevat nombre de trastorns crònics al territori.
Salut Mental
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, tenien risc de mala salut mental era
major en dones 9,9% (BCN 16,8%) que en homes 6,8% (BCN 11,1%). Valors globals i per sexe molt
per sota de Barcelona.
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven depressió i/o ansietat era
major en dones 15,4% (BCN 12,7%) que en homes 7,1% (BCN 5,7%). Valors globals i per sexe molt
per sobre de Barcelona.
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Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA): al 2016, l’ABS 8J té una taxa d’utilització de CSMA x 100
assegurats molt semblant en homes i dones; 0,5 punts més alt en les dones. El valor de les dones
està per sota del valor de l’AIS N, en canvi el valor dels homes està per sobre del valor de l’AIS N.
En tots dos sexes, la taxa d’utilització dels CSMA està molt per sobre del valor de Catalunya, molt
més en els homes.
Centres de Salut Mental Infanto-juvenils (CSMIJ): al 2016, l’ABS 8J té una taxa d’utilització de CSMIJ
x 100 assegurats molt més alta en homes que en dones. Amb una diferència de 17,6 punts més alta
en homes. El valor de tots dos sexes està per sota del valor de l’AIS N (més marcada la diferència
en els homes). En tots dos sexes, el valor està per sobre del valor de Catalunya, molt més en les
dones (11,6 punts per sobre; 6,6 en el cas dels homes).
En el col·lectiu adolescent es percep, sobretot dins els col·lectius immigrants, un creixement de
malalties mentals i heterolesions.
Consum de Psicofàrmacs: al 2016, l’ABS 8J té un percentatge de persones de 65 anys o més
consumidores de psicofàrmacs moltíssim més alta en les dones que en els homes. El valor dels
homes està per sobre del de l’AIS N i de Catalunya. El valor de les dones és lleugerament inferior
al valor de l’AIS N i de Catalunya.
En general, a través dels informants es detecta la percepció d’un elevat nombre de problemes
psicològics, trastorns crònics i ansietat, especialment en les dones, relacionant-se amb la cultura
tradicional (patriarcal), l’atur i les sobrecàrregues familiars. On s’afegeixen les dificultats de les
persones grans polimedicades per prendre’s bé la medicació. Per últim, i específicament en
adolescents, es percep, sobretot dins els col·lectius immigrants, un creixement de malalties mentals
i heterolesions.
Lesions per col·lisions de trànsit
A Nou Barris s’observa un augment d’un 1,5% dels accidents de trànsit al 2016, respecte el 2015.
A l’anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit a Barcelona l’any 2015, es detecta un punt negre
al territori de l’ABS 8J que es correspon a la cruïlla del C/Emili Roca amb Pg. Fabra i Puig. Amb una
concentració de 20 col•lisions per 100 metres. En aquest tram les col•lisions es produeixen sobre
tot en dia laborable i horari diürn.
Malalties transmissibles
Segons dades del registre de l’ASPB 2010-2014, de les Malalties de Declaració Obligatòria (MDO),
la taxa total de MDO de Nou Barris (92,5) és molt inferior a BCN (121,4). A l’informe MDO 2014,
només es troba una MDO en què NB té una taxa molt per sobre de la resta de districtes de
Barcelona, en el Xarampió: NB, 12,68 (li segueix Gràcia 11,3 i Ciutat Vella 8.8); BCN 4,4. Amb
relació a la tuberculosi (TBC) crida l’atenció que mentre la taxa global està per sota de BCN, per a
les dones està per sobre. I el mateix succeeix amb relació al VIH.
A les dades 2010-2014, les taxes de TBC x 100.000 hab. barris de l’ABS i per sexe són, de menor
a major: Porta: H 2,3, D 2,2; Vilapicina: H 3,5, D 1,6; Turó: H 5,7, D 3,1.
Les malalties declarades al 2014 a Nou Barris amb més de 10 casos van ser: TBC 32 casos
(Homes16, Dones16, major freqüència 20-49 anys); Infecció gonocòccica 28 (H16, D12; major
freq.15-39 anys); Sífilis 26 (H20, D6; major freq. 20-39); Tos ferina 26 (H15, D11; major freq. 0-4 i
10-14); Xarampió 21 (H15, D6; major freq. 15-39 anys).
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Per trams d’edat, la major freqüència absoluta s’observa als 20-29 anys amb 13 casos de malaltia
gonocòccica.
Ús d’altres serveis sanitaris
Atenció primària: al 2016, l’ABS 8J té una cobertura (percentatge de població atesa sobre la població
total resident en l’ABS) de 77,6% (81,72% per les dones i 73,15% per als homes). Valor per sobre
del de l’AIS (76,6) i Catalunya (76,8).
L’EAP Cotxeres concentra el 32% de la seva activitat en persones de ≥ 75 anys. Respecte l’Activitat
global tenen més pes les dones. En canvi, el nombre de visites en persones de 0-2 i ≥75 anys és
major en homes.
Atenció Urgències: al 2016, l’ABS 8J té una taxa d’urgències a CUAP x 1.000 habitants molt per
sobre de l’AIS N i Catalunya. És la 3a la taxa més alta de l’AIS N.
En canvi, té una taxa d’urgències Hospitalàries x 1.000 habitants molt per sota de l’AIS N i Catalunya.
En termes de comparació territorial amb la resta d’ABS de l’AIS N té la 5a la taxa més baixa. Cal
destacar que s’observa el mateix patró que a la resta d’ABSs amb CUAP (Casernes i Horta).
La mortalitat*
Homes: als indicadors de mortalitat (període 2010-2014) només s’aprecia un valor lleugerament per
sobre de Barcelona en la taxa de mortalitat estandarditzada (ABS 8J 1.338,10; BCN 1.333,3). Les
diferències s’accentuen en el tram d’edat entre 45-74 anys en què estan també per sobre del valor
de l’AIS N i BCN (ABS 8J, 990,4; NB, 1021,8 AIS N, 924,5; BCN, 914.3).
5 grups de causes de mort en homes amb Taxa Estandarditzada de Mortalitat (TEM) més elevada
(període 2010-2014): Tumors (442,30), Malalties del sistema circulatori (365,80), Malalties del
sistema respiratori (157,60), Trastorns mentals i del comportament (83,20), Malalties del sistema
nerviós i òrgans dels sentits (77,10).
Dones: els indicadors de mortalitat (període 2010-2014) mostren uns valors inferiors als del districte,
AIS BCN Nord i Barcelona.
5 grups de causes de mort en dones, amb Taxa Estandarditzada de Mortalitat (TEM) més elevada
(període 2010-2014): Malalties del sistema circulatori (228,70), Tumors (175,2), Trastorns mentals i
del comportament (75,2), Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits (69,0), Malalties del
sistema respiratori (65,8).

*

Taxes per 100.000 habitants. Referència per l’estandardització: població de Barcelona 2014
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Marc de referència
A continuació presentem de forma esquemàtica la relació dels documents que actuen com a marc
conceptual de referència, és a dir com a inspiradors de polítiques i disseny d’estratègies en el nostre
entorn i on es fa referència a la importància dels determinants socials de la salut i de la salut en totes
les polítiques i orienten les propostes d’accions comunitàries intersectorials per millorar la salut de
la població.
L’ordre de presentació d’aquests document la fem amb la següent lògica: del nivell més global i
general (macro) al nivell més proper i concret (micro):
1. Agenda 2030 de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible
2. Pla de Salut de Catalunya (PdS) 2016-2020
3. Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP) 2017-2020
4. Pla interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Pla de treball
2017 – 2020
5. COMSalut (comunitat i salut)
6. Pla de Salut 2016 - 2020 Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i actuacions estratègiques
a la ciutat de Barcelona
7. Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022
8. Barcelona Salut als Barris (BSaB)

1.- Agenda 2030 de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible
El 25 de setembre de 2015, els líders mundials adoptaren 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a
tots com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada ODS té metes
específiques que han d’assolir-se en els propers 15 anys.
Figura 1. Objectius de Desenvolupament Sostenible

Font: Nacions Unides
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2.- Pla de Salut de Catalunya (PdS) 2016-2020
El PdS de Catalunya és la formalització de la política del Govern de la Generalitat pel que fa al
desplegament d’actuacions per a la promoció de la salut i la seva protecció, la prevenció de les
malalties, el tractament de les persones malaltes i la rehabilitació i la reinserció a la societat en les
millors condicions possibles.
El PdS s’elabora tenint en compte i respectant els valors de la solidaritat, el respecte a les persones
i a la seva dignitat, el respecte de la diversitat, la defensa de la justícia i l’equitat en la distribució
dels recursos, la lleialtat als principis del servei públic.
Figura 2. Objectius del PdS de Catalunya 2016-2020

Font: PdS de Catalunya 2016-2020

Els principis que contempla el PdS són els següents:
1)

Centrar l’atenció en les persones i assegurar-ne el contínuum assistencial.

2)

Garantir l’equitat en l’accés a les prestacions, però també en els resultats de salut.

3)

Establir les causes socials com a factors principals que determinen les desigualtats en la salut
en una comunitat. I fer-ne un abordatge multilateral (salut a totes les polítiques).

4)

Complementar l’abordatge individual amb la perspectiva poblacional acompanyada de la
perspectiva de col•lectius amb més vulnerabilitat.

5)

Realitzar les activitats assistencials amb un alt nivell de qualitat i seguretat i vetllar per la
satisfacció de les persones usuàries del sistema de salut.

6)

Vetllar per la qualitat de les actuacions poblacionals, amb criteris d’efectivitat i d’eficiència.

7)

Ser obert i flexible i disposat a donar veu a les persones, escoltar-les, adaptar-s’hi i ponderar
les necessitats expressades.

8)

Planificar les seves actuacions des d’un vessant predictiu, preventiu i proactiu, més que no
pas reactiu.
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9)

Anticipar-se a les noves necessitats de la població i incorporar les noves evidències,
coneixements i tecnologies que puguin millorar els processos assistencials i els seus resultats,
i promoure la utilització de les intervencions més eficaces i efectives i evitar les que no ho
són.

10) Planificar amb perspectiva territorial, en el marc del PdS de Catalunya, i facilitar la
descentralització de la gestió per fer-la més propera a les persones.
11) Reconèixer la tasca dels professionals del sistema sanitari. Optimitzar el coneixement clínic
per a la presa de decisions en la política sanitària i assistencial i en la transformació del
sistema. Promoure la competència dels professionals com l’actiu més valuós del sistema
públic de salut i implicar-los en la seva planificació, gestió i avaluació.
12) Fomentar la recerca en salut a tots els nivells assistencials promovent una estratègia
sistèmica que actuï com a palanca de millora contínua d’un sistema sanitari d’excel·lència.
13) Generar una xarxa de sistemes d’informació unificada útil per a l’organització del sistema
mateix, la pràctica assistencial, la presa de decisions, l’avaluació i la rendició de comptes.
14) Formular un PdS orientat a l’acció que promogui els canvis necessaris per assolir els objectius
de salut i de qualitat de vida.

3.- Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública 2017-2020 (PINSAP)
El PINSAP suposa la implementació a Catalunya de l’estratègia de “Salut en totes les polítiques”.
És un mandat legal, ja que està inclòs en la Llei de salut pública de Catalunya, que va ser aprovada
per unanimitat el 2009.
Pretén que tots els sectors del Govern, de les administracions públiques catalanes i de la societat
capitalitzin directament les seves influències sobre la salut i el benestar de la població de Catalunya,
per tal de contribuir conjuntament a l’elaboració de polítiques públiques saludables, que actuïn
primordialment sobre els determinants socials de la salut, segons el gradient de necessitats i
particularment adreçades als grups més vulnerables de la societat. Es basa en un enfocament
salutogènic, que cerca la generació de la salut a partir dels recursos i actius de la pròpia societat a
través de la cooperació intersectorial.
Figura 3. PINSAP. Un Pla compartit de Salut en totes les polítiques per millorar la Salut de tothom

Font: PINSAP 2017-2020
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Figura 4. Àrees Prioritàries del PINSAP 2017-2020

Font: PINSAP 2017-2020

4.- Pla interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Pla de
treball 2017 – 2020
El 3 de setembre de 2013, mitjançant acord de govern, es va crear el PIAISS, a proposta conjunta
dels Departaments de la Presidència, de Benestar Social i Família (actualment Treball, Afers Socials
i Famílies) i de Salut. El pla va néixer amb la finalitat de promoure la creació d’un sistema d’interacció
dels serveis sanitaris i socials que contribuís a generar un model d’intervenció global coordinada,
amb una mateixa visió de conjunt i centrada en la persona
L’impacte real en la transformació del model d’atenció a les persones per part dels serveis socials i
de salut es produeix quan es fa efectiva la implementació territorial del mateix
Figura 5. PIAISS: Projectes Funcionals, Transversals i Territorials.

Font: PAISS 2017-2020
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Projectes funcionals
1. Desenvolupament i integració dels sistemes d’informació socials i sanitaris
- Definició de la estratègia d’integració de sistemes d’informació i comunicació en serveis
socials i en salut basada en la interoperabilitat, adoptant el CIP com a codi d’identificació
compartit.
- Creació de les condicions jurídiques, ètiques i funcionals per a la implementació de
l’estratègia d’integració de sistemes d’informació.
- Avenç en la interoperabilitat entre HC3 i sistemes d’informació dels serveis socials.
- Incorporació del model d’atenció no presencial entre l’àmbit sanitari i social.
2. Articulació d’un model d’implementació territorial basat en una atenció integrada de base
comunitària
- Aprovació del model d’implementació territorial d’atenció integrada de base comunitària i
mapeig i anàlisi territorial conjunt de les xarxes d’atenció i prevenció.
- Avenç en la creació de les condicions per a la implementació del model a nivell territorial
mitjançant la cooperació amb les estructures de planificació, compra i contractació i
avaluació dels departaments i l’adopció d’acords de cooperació interadministrativa per a la
implementació.
- Desenvolupament d’instruments tècnic-professionals de suport a la pràctica assistencial
integrada especialment per a la identificació i atenció a les persones en situació de
complexitat social i sanitària.
- Disseny d’un model de base comunitària a partir del treball conjunt dels agents implicats,
d’acord amb allò que preveu el Pla de suport al Tercer Sector.
- Configuració i desplegament d’un mapa d’actius de la comunitat.
3. Atenció integrada al domicili
- Reactivació de la comissió de treball per a la definició del model d’atenció al domicili i la
seva validació per part de tots els actors implicats.
- Identificació de bones pràctiques d’atenció domiciliària.
- Disseny i adopció dels indicadors per avaluar el grau d’implementació del model d’atenció
integrada a domicili i incorporar-los progressivament al marc d’avaluació del model d‘atenció
integrada.
- Participació a l’estratègia per a la definició del model de desplegament dels serveis d’ajudes
tècniques i adaptacions a la llar amb una visió integrada social i sanitària.
4. Atenció sanitària integrada a les persones que viuen en centres residencials
- Reactivació de la comissió de treball per a la definició del model d’atenció integrada a les
residències i la seva validació per part de tots els actors implicats.
- Identificació de bones pràctiques d’atenció integrada a la salut de les persones que viuen
en centres residencials.
- Disseny i adopció dels indicadors per avaluar el grau d’implementació del model d’atenció
integrada a la salut de les persones que viuen en centres residencials incorporant-los
progressivament al marc d’avaluació del model d‘atenció integrada.
- Estudi de l’impacte i implementació de la reordenació de l’atenció sanitària a les persones
institucionalitzades en residències conjuntament amb el Pla estratègic d’Atenció Primària i
Comunitària.
5. Atenció integrada en salut mental
- Alineació i harmonització amb l’estratègia del Pla Integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions i del PIAISS especialment en l’àmbit de la gent gran.
- Participació en les experiències territorials d’un model d’atenció integrada amb persones en
situació de complexitat i trastorns de salut mental.
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5.- COMSalut (comunitat i salut)
El projecte COMSalut, comunitat i salut, parteix de la base que un 80% dels determinants de la salut
són fora del sistema sanitari. Per tant, per tal de millorar la salut de les persones i les comunitats
calen abordatges comunitaris, que complementin l’atenció individual a les persones.
COMSalut pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut
comunitària, així com la lluita contra les desigualtats i la promoció de les polítiques públiques
saludables en l’àmbit local (PINSAP).
Els objectius del programa són els següents:
 Dissenyar i desenvolupar una estratègia de salut comunitària local basada en la detecció de
necessitats i la identificació d’actius.
 Facilitar el funcionament integrat i en xarxa dels equips d’atenció primària i els de salut pública
local, i també dels altres dispositius sanitaris i socials que actuen en el territori així com dels
actius de la comunitat.
 Amb implicació activa del teixit comunitari, és a dir, mitjançant el paper dels ajuntaments, les
escoles, els casals d’avis o altres entitats socials.
Figura 6. Com s’entén al COMSalut la Salut Comunitària?

Font: ComSalut

El programa implica directament, en l’àmbit local, els professionals pertanyents als àmbits següents:
Atenció primària i comunitària. Amb la reorientació del seu catàleg de serveis cap a la promoció
de la salut, la salut comunitària, la clínica basada en l’evidencia (projecte Essencial) i la
desmedicalització de la vida (prescripció social). Els proveïdors dels centres de salut COMSalut
tenen un contracte específic amb el CatSalut que legitima aquest model nou.
Equips de salut pública territorials. Esdevenen els coordinadors o facilitadors del procés
metodològic de salut comunitària a cada barri, i asseguren que els recursos que l’Agència de Salut
Pública de Catalunya posa a disposició per a la salut comunitària arriben al barri, enllaçant recursos
amb actius del barri, etc.
Municipi. És l’agent clau atès que és el responsable de la salut de la comunitat, amb capacitat i
poder real de treballar per a la millora dels determinants socials de la comunitat
Comunitat. Veïns, veïnes i entitats del barri com a protagonistes del procés.
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6.- Pla de Salut 2016 - 2020 Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i actuacions
estratègiques a la ciutat de Barcelona
Actuacions estratègiques: Projectes específics de Barcelona ciutat
Actuacions estratègiques a la ciutat de Barcelona (àrees prioritàries a destacar que es treballaran
en coordinació amb altres serveis de la ciutat).
1. Reduir les desigualtats en salut, prioritzant accions en els barris identificats amb els pitjors
indicadors socioeconòmics i de salut.
2. Incloure l’abordatge comunitari per la millora de la salut reorientant el model d’atenció
primària que afavoreixi la dimensió comunitària i contemplant les actuacions de salut pública
emmarcant-lo en una estratègia de treball en xarxa i amb participació comunitària.
3. Garantir una sanitat pública universal, equitativa i de qualitat.
4. Garantir una atenció integrada social i sanitària.
5. Introduir accions orientades a la millora de la salut sexual i reproductiva i a la prevenció i
atenció de les malalties de transmissió sexual.
6. Definir accions orientades a la millora de la salut mental de la població així com a l’atenció
de les persones afectades de problemes de salut mental incloent les addiccions.
7. Millorar el model de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència de gènere,
dels infants i de la gent gran.
8. Reforçar les accions vers la millora de la salut ambiental. Control i anàlisi dels diferents
elements que la conformen i establir mecanismes de comunicació i difusió cap a la població.
9. Avançar en les actuacions de salut laboral per tal de millorar la salut i el benestar de les
persones en relació amb el treball i contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la
salut, faciliti i reforci les eleccions saludables i asseguri un tracte respectuós i just.
10. Avançar en la millora dels sistemes d’informació amb eines tecnològiques de manera que
permetin monitorar la salut, prioritzar i avaluar les intervencions i comunicar millor i amb
transparència els resultats.

7.- Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022
Línia estratègica 1: Millorar el benestar psicològic de la població i reduir la prevalença de
problemes de salut mental abordant els determinants socials de la salut mental, amb una perspectiva
de cicle de vida i una atenció especial als grups amb major vulnerabilitat.
Objectiu 1.1. Promoure la salut mental, la resiliència i el benestar emocional de la població al llarg
de tot el seu cicle vital.
Objectiu 1.2. Promocionar hàbits saludables i prevenir la malaltia mental entre la població infantil,
adolescent i adulta jove, assegurant-los el millor inici de vida i sent sensibles a les
diferències culturals.
Objectiu 1.3. Garantir entorns segurs i saludables, mitjançant la prevenció i la promoció de la salut
mental entre les persones adultes.
Objectiu 1.4. Assegurar condicions de vida dignes per fomentar un envelliment actiu i saludable
entre la gent gran

Línia estratègica 2: Garantir serveis accessibles, segurs i eficaços per satisfer les necessitats
físiques, psicològiques i socials de les persones amb problemes de salut mental i de les seves
famílies.
Objectiu 2.1. Afavorir una millor resposta a les necessitats de les persones amb malaltia mental.
Objectiu 2.2. Oferir una atenció precoç, sensible a la diversitat sociocultural de la ciutat, i recursos
de suport a la població infantil, adolescent i adulta jove, amb especial atenció a aquells
col·lectius amb major vulnerabilitat.
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Objectiu 2.3. Promoure l’accés i el manteniment de l’ocupació i serveis d’habitatge per facilitar la
inclusió social de les persones amb malaltia mental, tot garantint un tracte respectuós
i atent.
Objectiu 2.4. Garantir la participació activa de les persones amb malaltia mental en la vida cívica,
cultural i lúdica de la ciutat.

Línia estratègica 3: Garantir el respecte als drets de les persones amb problemes de salut mental,
tot oferint accés a les oportunitats per aconseguir una bona qualitat de vida i lluitant contra l’estigma
i discriminació a què estan sotmeses les persones amb malalties mentals.
Objectiu 3.1. Defensar els drets i la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la discriminació de les
persones amb malaltia mental a través de l’abordatge de l’estigma associat.

Línia estratègica 4: Assegurar els mecanismes necessaris per a la bona governança del procés,
per a una comunicació fluïda i efectiva i per l’establiment de sistemes i xarxes generadors de
coneixement.
Objectiu 4.1. Potenciar la informació i el coneixement en salut mental a fi de donar suport a la
formulació, seguiment i avaluació de polítiques i programes específics.
Objectiu 4.2. Impulsar la creació d’espais de consulta i d’intercanvi de coneixements per al foment
de dinàmiques i xarxes de treball en salut mental.

8.- Barcelona Salut als Barris (BSaB)
Mesura de Govern. Impuls de la Salut Comunitària a Barcelona. Reforç de Barcelona Salut als Barris
en un marc compartit d'acció transversal al territori. Desembre 2016
Més enllà de les millores en els sistemes de salut, la principal "causa de les causes" del benestar
humà s’ha d’abordar principalment a través de les intervencions dirigides a l'entorn urbà. Això exigeix
transformar les condicions de vida i de treball en les ciutats, així com els processos socials i els
coneixements que poden conduir a una millora sostenible de la salut urbana (World Health
Organization 2010). Els Ajuntaments tenen un paper central per coordinar esforços amb altres
institucions i amb la comunitat per a la millora de la salut.
Figura 7. Els determinants de la Salut a nivell urbà

Font: Projecte INEQ-Cities
(Borrell et al. 2013)
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En l’àmbit dels barris l’abordatge de salut comunitària pot contribuir a millorar la salut dels barris i
reduir les desigualtats en la salut entre els que estan en situació més desfavorida i la resta de la
ciutat. L’abordatge de salut comunitària inclou
-

la comprensió del context comunitari (per exemple, identificant les necessitats i els actius
dels barris més desfavorits);

-

la planificació col·laborativa;

-

la priorització i el desenvolupament de les intervencions comunitàries;

-

l’avaluació de les intervencions i la sostenibilitat.

Des del 2007 a Barcelona es desenvolupa l’estratègia de salut comunitària anomenada “Barcelona
Salut als Barris” (BSaB) adreçada als barris més desfavorits

Mapa 1. Barris de Barcelona segons fase de desplegament de BSaB en 2017

Font: ASPB
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Objectiu i Metodologia
Justificació
L’ABS no forma part del programa COMSalut, ni de cap Pla de Desenvolupament Comunitària al
barri. Tanmateix, l’Equip d’Atenció Primària va decidir prendre la iniciativa i impulsar l’acció en salut
comunitària en el territori de l’Àrea Bàsica de Salut de la seva responsabilitat.

Objectiu
Detectar les principals necessitats de salut del territori de l’ABS Barcelona 8J Cotxeres a fi de
facilitar, a través de la transparència i la participació ciutadana, la identificació d’accions comunitàries
factibles d’implementar transversalment i amb la màxima implicació possible de tots els agents del
territori.

Metodologia
L’informe analitza els indicadors de salut i els seus determinants en base a registres poblacionals
així com la percepció que tenen les persones que viuen i/o treballen al territori sobre el seu estat de
salut i els seus determinants.

Resum del principals indicadors de salut i els seus determinants
Taula 1. Els indicadors de salut i els seus determinants

Indicadors

Font d’informació

Any

Eixos de desigualtat
Edat i sexe

Padró Municipal d’Habitants de Barcelona

2015

Procedència

Padró Municipal d’Habitants de Barcelona

2015

Convivència

Padró Municipal d’Habitants de Barcelona

2015

Padró Municipal d’Habitants de Barcelona

2015

Barcelona Economia. Gabinet Tècnic de
Programació

2014

Determinants de Salut
Context socioeconòmic

Registres de l’Institut Municipal de Serveis Socials

Context físic

2013-2014

Memòria de l’ Equip de Detecció dels Serveis
d’Inserció Social (SIS)

2014

Memòria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

2014

Atur registrat a les Oficines del Treball de la
Generalitat. Departament d’Empresa i Ocupació

2014

Registres del Consorci d’Educació de Barcelona

2014

Enquesta de Salut de Barcelona

2011

Enquesta de Victimització de Barcelona

2014

CMBD-AH/SM. Consorci Sanitari de Barcelona

2014

Dirección General del Catastro. Ministerio de
Economía y Hacienda

2014

Enquesta de Salut de Catalunya per Barcelona

2011-2014
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Font d’informació

Indicadors

Any

La salut i conductes relacionades amb la salut
Consum de tabac, sobrepès i
obesitat i exercici físic
Consum de Drogues
Salut sexual i reproductiva

Enquesta de Salut de Catalunya per Barcelona
Sistema d’Informació de Drogodependències de
Barcelona
Registres de Natalitat i d’Interrupcions Voluntàries
de l’Embaràs

2011-2014
2014
2010-2014

Estat de salut percebut,
trastorns crònics i salut mental

Enquesta de Salut de Catalunya per Barcelona

Lesions de tràfic

Registre d’Accidents i Víctimes de la Guardia
Urbana de Barcelona

Malalties de declaració
obligatòria

Registre de Malalties de Declaració Obligatòria

2010-2014

Mortalitat

Registre de Mortalitat

2010-2014

2011-2014
2015

A la majoria d’aquests indicadors s’ha accedit a través de les eines de l’InfoABS i InfoBarris de
l’ASPB.
Igualment s’ha fet una intensa recerca bibliogràfica per ampliar amb dades actualitzades, taules i
material gràfic (especialment mapes), la informació sobre els determinants de la salut del context
físic i socioeconòmic de l’àmbit territorial del l’ABS Barcelona 8J. Ens han estat d’enorme utilitat el
cercador de l’ASPB i els diferents cercadors de documents de l’Ajuntament de Barcelona
(Departament d’Estadística, Noticies BCN, i BCNROC Barcelona, principalment). A l’apartat de
Bibliografia podreu trobar la relació exhaustiva de la bibliografia i els enllaços als documents.
Aquests enllaços han estat revisats i comprovats per darrera vegada al setembre de 2017.

L’opinió de les persones que viuen o treballen al barri sobre la salut i els seus determinants
La metodologia que s’ha utilitzat per recollir la opinió de les persones que viuen i/o treballen a l’entorn
de l’ABS ha estat qualitativa. Disposar de la opinió de les persones per la seva experiència i
coneixement de la zona és molt útil per complementar el diagnòstic quantitatiu.
L’estudi quantitatiu fa referència exclusivament al territori de l’ABS, en canvi en l’estudi qualitatiu
s’ha decidit ampliar i entrevistar també a alguns informants clau de veu veïnal i sociocultural del barri
del Congrés -Els Indians. Això es deu al fet que en el moment de la creació de l’ABS i fruit de les
negociacions veïnals va haver un període inicial de sis mesos de lliure elecció (amb dret a atenció
domiciliària) per a les persones residents als carrers més propers del barri de Congrés-Indians
(Districte de Sant Andreu). Això va atraure el voltant d’un 4,5% de la població total de l’ABS.
Els objectius del diagnòstic qualitatiu són:
1. Identificar els actius relacionats amb els determinants de la salut
2. Identificar els determinants de la salut i les necessitats en salut
3. Identificar col·lectius en situació de vulnerabilitat
4. Explorar possibles vies per millorar la salut
5. Comprendre la realitat del barri com una totalitat, de forma integral
Per abordar aquests objectius s’ha dut a terme entrevistes a persones vinculades amb el territori
amb la voluntat de cobrir tres àmbits d’actuació: l’àmbit tècnic, l’àmbit de la ciutadania i representants
de les entitats de la zona i la vessant política.
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Les entrevistes s’han realitzat en parelles, a partir del guió de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB)2,tenint en compte la metodologia d’entrevista dels estudis qualitatius segons les
recomanacions de la Ma Luisa Vázquez3 directora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques
de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
Seguint aquestes premisses, s’ha enregistrat les converses prèvia autorització per escrit de
l’entrevistat/da (per conèixer el contingut veure l’annex 1).
Les persones entrevistades han estat suggerides i consensuades en el grup de treball de salut
comunitària del CAP Cotxeres. S’ha realitzat un total de 21 entrevistes: 3 de l’àmbit polític, 9 de
l’àmbit professional/tècnic i 9 de l’àmbit ciutadà/associatiu. Presentem a continuació la relació de
persones entrevistades:
1. Dinamitzadora sociocultural del Casal de barri Congrés-Indians
2. President Associació Famílies per la salut mental de Nou Barris
3. Presidenta Antiga Plataforma per Cotxeres
4. Dinamitzadora casal Gent Gran Vilapicina
5. Vocal de Salut de l’Associació de Veïns de Vilapicina i Torre Llobeta
6. Representant de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia
7. Tècnica de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
8. Tècnica de barri Vilapicina-Torre Llobeta i de comerç del Districte Nou Barris
9. Tècnica de salut i esports Districte de Nou Barris
10. Presidenta Associació comerciants entorn Virrei Borbó
11. Coordinadora de la Plataforma SAP Muntanya
12. Directora del Centre de Serveis Socials Porta-Vilapicina i Torre Llobeta
13. Coordinadora pedagògica de l’IES Congrés
14. Coordinador de les AMPAs de Nou Barris
15. Vocal de l’Associació de Veïns de Congrés-Indians
16. Director del Centre de Recursos Pedagògics de Nou Barris
17. Consellera de Salut del Districte de Nou Barris
18. Conseller del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta del Districte de Nou Barris
19. Consellera de drets socials del Districte de Nou Barris
20. Coordinador de voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona
21. Directora del Centre de Salut Mental d’Adults de Nou Barris
S’ha ofert facilitat d’horari i localització de les entrevistes, amb la qual cosa més de la meitat d’elles
s’han fet al CIS Cotxeres, tant en horari de tarda com de matí.
Les entrevistes s’han anat fent durant els mesos d’abril i maig de 2017. Cada entrevista va tenir una
durada aproximada de 45 a 90 minuts.

2

Per a més informació de l’ASPB consultar: https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/introduccio/
Vázquez M.Luisa (coord), (2006), Técnicas cualitativas aplicadas en salud, tema 3. Introducción a las técnicas cualitativas
de investigación aplicadas en salud, UAB.
3
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El Territori de l’ABS Barcelona 8J Cotxeres
L’ABS 8J Cotxeres té una extensió de 53,82 hectàrees, abasta la zona més meridional del districte
8 Nou Barris (més de 800 hectàrees). Limita al nord-oest amb el districte 7 d’Horta-Guinardó (i
separat d’aquest per passeig Maragall) i al Sud-est amb el districte 9 de Sant Andreu (i separat
d’aquest per l’avinguda meridiana).
Mapa 2. Districtes de Barcelona

Mapa 3. Barris del Districte de Nou Barris i ABS 8J

Font: Barcelona Salut als Barris
Font: Ajuntament de Barcelona

L’ABS es va crear el 30 de juliol de 2010, a partir de poblacions que fins aleshores estaven adscrites
a les ABS 8A - Vilapicina, 8B - Turó i 8C – Rio de Janeiro-Porta.
ORDRE SLT/410/2010, de 30 de juliol, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de
salut. (DOGC 5687 de 6/8/10)
Comprèn l’àmbit territorial del municipi de Barcelona delimitat per: av. de Rio de Janeiro, av. Meridiana, c. de
la Riera d’Horta, c. de Ramon Albó, c. de Prat d’en Roquer, pg. de Maragall, c. del Greco, c. de Cartellà, c.
d’Amílcar, pg. de Fabra i Puig, ptge. de Grau, c. d’Inca, c. de Sant Iscle, ptge. del Doctor Pi i Molist, c. de
l’Escultor Ordóñez, c. de Porta, c. d’Alloza, c. de la Maladeta, plta. de Rafaela Serrano, c. de Piferrer, pg. de la
Ciutat de Mallorca, c. de Santapau, c. del Torrent de Can Piquer, c. de Malgrat, c. d’Alella i c. de Vèlia.

El territori cavalcant tres barris de Nou Barris. En el moment de la seva creació la correspondència
de població resident assignada i el barri d’origen tenia la següent correlació:
-

Barri 44 - Vilapicina i Torre Llobeta: 66% de la població de l’ABS

-

Barri 46 Porta: 27% de la població de l’ABS

-

Barri 45 - Turó de la Peira: 7% de la població de l’ABS
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Mapa 4. Límits del territori de l’ABS Barcelona 8J - Cotxeres

Turó

Porta

Vilapicina i La Torre LLobeta

Font: CSB (Elaboració pròpia dels límits dels barris).

Alhora l’ABS 8J forma part de l’Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Nord. Podem veure els límits
de l’AIS Nord amb relació a les ABS i districtes en el mapa següent (remarcat en blau intens)
Mapa 5. Mapa Barcelona ABS. Districtes: AIS Nord. 2015

AIS Nord

Sarrià St.
Gervasi

Horta Guinardó

Nou
Barris

Gràcia

St.
Andreu

Font: CSB. Elaboració pròpia dels límit l’AIS Nord.
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La identitat del barri
En el passat, la major part del territori de Nou Barris era eminentment rural, fins a mitjans del segle
XX quan, amb l’arribada d’una part important de la immigració obrera a Barcelona, en va començar
la urbanització.
El Barri de Vilapicina i La Torre Llobeta4 es va urbanitzar abans que els altres barris del districte.
El nucli més antic és el de Santa Eulàlia de Vilapicina, format per l’antiga església d’aquest nom i
pels edificis de Ca n’Artés, un antic hostal construït entre els segles XV i XVI, i Can Basté, una antiga
masia del segle XVIII que actualment acull un centre cívic. Aquest conjunt queda avui integrat al
barri veí del Turó de la Peira, ja que se situa a la vorera de llevant del passeig de Fabra i Puig, que
hi fa de límit. L’altre element destacable és la magnífica casa senyorial de Torre Llobeta, construïda
al segle XV i convertida posteriorment en masia. Des de l’any 1983 fa les funcions de centre cívic.
L’entorn de la torre, propietat de l’Exèrcit, va ser destinat després de la guerra a la construcció
d’habitatges socials, amb un polígon d’onze blocs que van ser ocupats entre els anys 1952 i 1955.
Aquest conjunt conforma un veïnat amb personalitat pròpia. El barri s’estructura sobre els eixos del
passeig de Fabra i Puig i de Maragall, a ambdós extrems laterals, i l’eix Cartellà - Costa i Cuixart Escòcia, al centre, que s’ha convertit en el carrer gran de Vilapicina. La plaça de Virrei Amat és el
punt de trobada més cèntric i més important del barri. Ben a la vora, als terrenys de les antigues
cotxeres d’autobusos de Borbó, trobem una gran illa d’equipaments d’abast ciutadà i local, que
inclou una biblioteca, un centre esportiu, un casal de gent gran i un centre d’atenció sanitària.
Recentment s’ha urbanitzat les voreres perimetrals de les antigues cotxeres i també,
provisionalment, la parcel·la interior d’aquest sector, on la Generalitat de Catalunya té prevista la
construcció d’un equipament. Amb aquesta actuació s’ha creat un nou punt de trobada i de serveis
al barri. Aquest nou espai, i per tal de fomentar la recuperació de la memòria històrica dels barris,
s’anomena jardins de Can Xiringoi, com a reconeixement del mas que ocupava els terrenys on
posteriorment es van construir les cotxeres de Borbó. D’altra banda, l’espai entre els carrers de la
Jota, Desfar i Felip II ha estat batejat com a Plaça de Can Sitjar, en homenatge a la casa senyorial
de Can Sitjar.
El Barri de Porta5. L’augment de la població al municipi de Sant Andreu va fer que l’any 1839 el
cementiri es traslladés als terrenys de l’actual barri de Porta. Més endavant, al voltant del cementiri
es van començar a construir petites indústries i algunes edificacions. Aquest primer impuls
urbanitzador va continuar durant la resta dels segles XIX i XX i va ser l’origen de l’actual barri de
Porta, que va quedar separat del nucli de Sant Andreu primer pel pas del ferrocarril i anys després
per la Meridiana. Al barri s’hi troben edificacions que remeten al seu passat rural, com ara la masia
de Can Verdaguer o diverses rengleres de cases baixes. Els anys seixanta del segle XX, com va
passar en molts altres indrets de Barcelona, hi van deixar la seva empremta amb la construcció de
nombrosos blocs d’habitatges. Altres edificacions són més recents, vinculades al desenvolupament
de la zona de Can Dragó. El barri és ric en zones verdes. La plaça de Sóller, de quasi dues
hectàrees, va ser una de les primeres realitzades en l’etapa democràtica i inclou un monument de
l’escultor Xavier Corberó. El parc esportiu Can Dragó ocupa una extensió d’unes dotze hectàrees i
integra un complet conjunt d’instal·lacions esportives, un llac artificial i un parc urbà. La remodelació
de les grans avingudes de Nou Barris, realitzada a finals dels anys noranta, va suposar la millora
dels eixos que delimiten el barri: Fabra i Puig, Pi i Molist, passeig de Verdum i passeig de Valldaura,
que han assolit un gran dinamisme ciutadà. Recentment s’ha rehabilitat la masia Can Verdaguer per
instal·lar-hi un centre cívic. També, en les instal·lacions renovades de l’antic Centre Cívic PortaSóller, s’hi ha habilitat un espai comunitari per a ús de totes les entitats del barri. L'Ajuntament
treballa en el projecte final de remodelació de la plaça de Sóller ja amb les idees sorgides d'un
procés participatiu amb els veïns del barri. La plaça remodelada guanyarà en accessibilitat amb
l'eliminació dels porxos i acollirà l'ampliació de l'Ateneu la Bòbila, ara soterrani.

4
5

http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/home/el-barri-de-vilapicina-i-la-torre-llobeta
http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/home/el-barri-de-porta
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El Barri del Turó de la Peira6 es disposa entorn del turó que li dóna nom. La part alta del turó és
un parc urbà, en concret, el més antic del districte, ja que data del 1936. Pertanyia a la finca de Can
Peguera, i es tracta d’una frondosa pineda natural, coronada per un mirador i una gran creu. Al
començament dels anys seixanta l’extensió del parc es va veure reduïda a causa de la ràpida
construcció d’habitatges, arran d’un pla parcial típic de l’època predemocràtica, que va projectar una
urbanització sense serveis i habitatges de mala qualitat. L’ensorrament d’un edifici, l’any 1990, per
causa de l’aluminosi va ser la confirmació més contundent de les deficiències esmentades i va
resultar determinant a l’hora de conscienciar els ciutadans i les administracions de la necessitat
d’endegar la remodelació d’aquest barri i d’altres barris amb problemes similars. Aleshores es van
començar a renovar totalment o parcialment els habitatges de la zona. A tocar de Vilapicina hi ha el
Mercat de la Mercè, un dels espais aglutinadors de la vida del barri, com també ho és l’Espai Jove
les Basses, un centre de referència per als joves de Nou Barris on hi ha instal·lat el Punt d’Informació
Juvenil del Districte, i el Centre Cívic Can Basté. Recentment s’ha reurbanitzat diversos carrers del
barri, com el carrer de la Vall d’Ordesa, amb la qual cosa s’ha millorat l’accessibilitat i la mobilitat del
barri. l ja han començat els treballs per renovar la piscina municipal i la pista poliesportiva antigues.
Això permetrà que el barri disposi d’unes instal·lacions esportives de qualitat i garantiran el
desenvolupament de projectes socioesportius que promouen la cohesió i la integració socials.
El territori té una llarga història vinculada a l’activisme veïnal que va propiciar tirar endavant molts
dels equipaments existents actualment i abans mencionats. Per últim en aquest apartat volem
mostrar un indicador indirecte de la predisposició a la participació de la població d’aquests barris,
mitjançant l’abstenció electoral.
L’abstenció electoral és una dada que mostra l’interès per la política de la ciutadania. La
desconfiança i el desinterès cap a la política fa que la participació disminueixi.
En el mapa següent podem observar que només Vilapicina té un % d’abstenció < al 42%
(Porta:>42%<48%; Turó >48%<65%)
Mapa 6. Abstenció en les eleccions municipals 24 de maig del 2015

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona.

6

http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/home/el-barri-del-turo-de-la-peira
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Resultats
1. Eixos de desigualtat
Edat i sexe
La població de l’ABS Barcelona 8J Cotxeres a desembre de 2015 era de 24.158 persones.
Representa el 14,6% de la població del districte de Nou Barris (NB), el 6,1% de la població de l’AIS
Nord (AIS N) i l’1,5% de la població de Barcelona (BCN).
La densitat de població és molt elevada: 448,9 persones/hm 2 enfront del 205,6 de NB, el 149,4 de
l’AIS N i el 157,5 de BCN.
L'estructura de la població presenta diferències respecte a la resta de territoris de comparació:


Dones: percentatge és més elevat: 54,3% (52,8% NB; 52,7% AIS N; 52,6% BCN)



Envelliment: el percentatge de gent gran també és més elevat; més de 64 anys, 24,8%
(23,8% NB, 23,0% AIS N i 21.6% BCN). La diferència augmenta per més de 74 anys que
significa el 14,4% i molt més marcat per a les dones, 17%. Destaca un índex d’envelliment
molt alt, 205.9 (182,1 NB; 170,3 AIS N; 171,8 BCN) i l’índex de sobre-envelliment també alt,
58,1 (54,9 NB; 52,7 AIS N; 53,3 BCN), ambdós tant per a homes com per a dones tot i que
és molt més pronunciat per a les dones.



Dependència demogràfica: destaca el valor de la dependència senil, 39,3 (37,7 NB; 36.3
AIS N; 32,9 BCN) i molt més marcat per a les dones. Per contra la dependència juvenil, 19,1
és discretament més baixa, (20,7 NB; 21,3 AIS N; 19,2 BCN). La dependència global és de
58,4 similar a la de NB 58,5; per sobre de l’AIS N 57,6 i molt per sobre de BCN 52.

Taula 2. Distribució població, segons sexe i densitat població per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona,
any 2015.
ABS 8J

Nou Barris

AIS BCN Nord

Barcelona

24.158

174.766

396.252

1.609.468

Homes [n (%)]

11.031 (45,7)

87.383 (47,2)

187.403 (47,3)

762.517 (47,4)

Dones [n (%)]

13.127 (54,3)

87.383 (52,8)

208.849 (52,7)

846.951 (52,6)

448,9

205,6

149,4

157,5

Total (N)

Densitat de població (hab./hm²)

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Taula 3. Nombre de persones i distribució segons edat per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
ABS 8J
TOTAL

N

Nou Barris
%

N

%

AIS BCN Nord
N

Barcelona

%

N

%

0 a 14 anys

2.910

12,0

21.624

13,1

53.602

13,5

202.719

12,6

15 a 29 anys

3.353

13,9

24.060

14,5

57.161

14,4

244.344

15,2

30 a 44 anys

5.597

23,2

38.148

23,1

91.577

23,1

395.546

24,6

45 a 64 anys

6.305

26,1

42.143

25,5

102.646

25,9

418.673

26,0

65 a 74 anys

2.514

10,4

17.746

10,7

43.140

10,9

162.515

10,1

75 anys i més

3.479

14,4

21.642

13,1

48.126

12,1

185.671

11,5

Total

24.158

100

165.363

100

396.252

100

1.609.468

100

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
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Taula 4. Nombre de persones i distribució segons edat i sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona,
any 2015.
ABS 8J
N

Nou Barris
%

N

AIS BCN Nord
%

N

Barcelona

%

N

%

HOMES
0 a 14 anys

1.451

13,2

11.047

14,2

27.330

14,6

104.099

13,7

15 a 29 anys

1.651

15

11.975

15,4

28.760

15,3

122.202

16

30 a 44 anys

2.763

25

19.096

24,5

45.694

24,4

199.822

26,2

45 a 64 anys

2.881

26,1

20.027

25,7

48.680

26

197.778

25,9

65 a 74 anys

1.040

9,4

7.723

9,9

18.939

10,1

71.543

9,4

75 anys i més

1.245

11,3

8.112

10,4

18.000

9,6

67.073

8,8

11.031

100

77.980

100

187.403

100

762.517

100

0 a 14 anys

1.459

11,1

10.577

12,1

26.272

12,6

98.620

11,6

15 a 29 anys

1.702

13

12.085

13,8

28.401

13,6

122.142

14,4

30 a 44 anys

2.834

21,6

19.052

21,8

45.883

22

195.724

23,1

45 a 64 anys

3.424

26,1

22.116

25,3

53.966

25,8

220.895

26,1

65 a 74 anys

1.474

11,2

10.023

11,5

24.201

11,6

90.972

10,7

75 anys i més

2.234

17

13.530

15,5

30.126

14,4

118.598

14,0

13.127

100

87.383

100

208.849

100

846.951

100

Total
DONES

Total

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Taula 5. Índexs de dependència demogràfica, d’envelliment i de sobre-envelliment per sexe, per ABS 8J, Nou
Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
Índex %
Dependència
Global

Dependència
Juvenil**

Dependència
Senil***

Envelliment****

SobreEnvelliment

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

ABS 8J

51,2

64,9

19,9

18,3

31,3

46,6

157,5

254,1

54,5

60,2

Nou Barris

52,6

64,1

21,6

19,9

31

44,2

143,3

222,7

51,2

57,4

AIS BCN Nord

52,2

62,8

22,2

20,5

30

42,4

135,2

206,8

48,7

55,5

Barcelona

46,7

57,2

20

18,3

26,7

38,9

133,2

212,5

48,4

56,6

Dependència Global: % de persones <15 i ≥65 anys sobre el nombre de persones entre 15 i 64 anys
Dependència Juvenil: % de persones < 15 anys sobre el nombre de persones entre 15 i 64 anys
Dependència Senil: % de persones ≥65 anys sobre el nombre de persones entre 15 i 64 anys
Envelliment: % de persones ≥65 anys sobre el nombre de persones <15 anys
Sobre-envelliment: % persones ≥75 anys sobre el nombre de persones ≥65 anys
Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
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Procedència
La proporció de persones nascudes fora d’Espanya residents a l’ABS 8J (21,6%) és igual que al
districte de NB i lleugerament inferior que a Barcelona (22.3%); arriba fins al 22% en les dones.
Figura 8. Percentatge de persones segons lloc de naixement i sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i
Barcelona, any 2015.

Font: InfoABS 2015. ASPB

La població estrangera, en termes absoluts, es concentra en el grup d’edat de 30 a 44 anys.
En termes relatius, l’ABS té una proporció de població estrangera menor de 15 anys (9,3%)
discretament superior a la NB, i més marcada amb relació a l’AIS N (7,8%) i a Barcelona 8,9%).
També crida l’atenció la proporció de persones estrangeres de 64-74 anys (6,5%), força per sobre
de NB (5,1%) tot i que per sota de BCN (7,3%)
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Taula 6. Nombre de persones nascudes fora d'Espanya i distribució segons edat i sexe per ABS 8J, Nou
Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
ABS 8J
TOTAL

AIS BCN Nord

Barcelona

%

N

%

N

%

272

9,3

1.992

9,2

4.200

7,8

18.067

8,9

15 a 29 anys

1.288

38,4

9.139

38,0

17.713

31,0

87.479

35,8

30 a 44 anys

2.131

38,1

14.452

37,9

29.037

31,7

152.500

38,6

45 a 64 anys

1.283

20,3

8.674

20,6

17.554

17,1

81.670

19,5

65 a 74 anys

164

6,5

905

5,1

2.255

5,2

11.883

7,3

77

2,2

520

2,4

1.331

2,8

6.797

3,7

5.215

21,6

35.682

21,6

72.090

18,2

358.396

22,3

0 a 14 anys

75 anys i més
Total

N

Nou Barris

N

%

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Figura 9. Distribució de la població segons sexe, grups d’edat i procedència. ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i
Barcelona, any 2015

Font: InfoABS 2015. ASPB
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L’origen de les persones nascudes fora d’Espanya és majoritàriament dels països de Centre i SudAmèrica, molt per sobre de la resta de territoris (sobretot en el cas de les dones) i seguit per països
de la resta d’Europa.
Taula 7. Nombre de persones nascudes fora d'Espanya, segons país d’origen dels immigrants (segons regió)
i distribució segons sexe per ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
ABS 8J
N

Nou Barris
%

N

AIS BCN Nord
%

N

%

Barcelona
N

%

HOMES
Unió Europea - 15

135

5,8

786

4,7

2.767

8,2

28.212

16,2

Resta d'Europa

243

10,4

1.610

9,7

3.333

9,8

13.870

8,0

Resta països desenv.

10

0,4

47

0,3

294

0,9

3.829

2,2

Resta d’Àsia i Oceania

297

12,8

2.420

14,6

5.096

15,0

39.278

22,5

Països del Magrib

93

4,0

1.172

7,1

2.575

7,6

10.686

6,1

Resta d'Àfrica

42

1,8

713

4,3

1.296

3,8

4.404

2,5

Centre i Sud-Amèrica

1.509

64,8

9.867

59,4

18.569

54,7

74.039

42,5

Apàtrides / No consta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Unió Europea - 15

143

5,0

768

4,0

2.790

7,3

26.353

14,3

Resta d'Europa

314

10,9

1.953

10,2

4.159

10,9

19.544

10,6

Resta països desenv.

12

0,4

61

0,3

365

1,0

4.059

2,2

Resta d’Àsia i Oceania

241

8,4

1.411

7,4

3.028

7,9

26.522

14,4

Països del Magrib

86

3,0

973

5,1

2.006

5,3

8.024

4,4

Resta d'Àfrica

34

1,2

511

2,7

800

2,1

2.378

1,3

Centre i Sud-Amèrica

2.056

71,2

13.390

70,2

25.012

65,5

97.188

52,8

Apàtrides / No consta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

10

0,0

DONES

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
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Persones grans
El percentatge de persones grans a l’ABS 8J és més elevat que a la resta del territori de comparació.
Tots els indicadors estan per sobre de la resta de territoris de comparació i molt més marcat per les
dones (veure detall a les taules 4 i 5):


24,8% de població té més de 64 anys (23,8% NB, 23,0% AIS N i 21.6% BCN). Dones 28,2%



14,4% té més de 74 anys (13,1% NB, 12,1% AIS N i 11,5% BCN). Dones 17%.



Índex d’envelliment 205.9 (182,1 NB; 170,3 AIS N; 171,8 BCN). Dones 254,1



Índex de sobre-envelliment 58,1 (54,9 NB; 52,7 AIS N; 53,3 BCN). Dones 60,2



Dependència senil: 39.3 (37,7 NB; 36.3 AIS N; 32,9 BCN). Dones 46,6

Per procedència, el 4% de persones majors de 64 anys nascudes fora d’Espanya a l’ABS 8J és
lleugerament superior a NB, 3,5% i a AIS N, 3,9%; i Inferior a BCN, 5,4% (veure detall a la taula 6).
Viuen soles .149 (33%) persones majors de 74 anys (950 dones i 199 homes). La proporció d’homes
(16%) és lleugerament inferior que al districte de Nou Barris i Barcelona (16,6% i 16,7%
respectivament), i similar a l’AIS Nord (15,9%). Per altra banda, la proporció de dones (42,5%) és
força superior a la resta de territoris i molt especialment per a les dones de més de 84 anys.
Taula 8. Persones grans que viuen soles. ABS 8J, Nou Barris, AIS Nord i Barcelona, any 2015.
ABS 8J
N

%

Nou Barris
N

%

AIS BCN Nord
N

%

Barcelona
N

%

HOMES
Homes 75-84 anys

121

13,5

890

14,5

1.881

13,9

7.042

14,6

Homes >=85 anys

78

22,5

456

23,1

978

21,7

4.178

22,3

199

16,0

1.346

16,6

2.859

15,9

11.220

16,7

Dones 75-84 anys

552

37,8

3.328

36,3

7.135

35,7

27.130

36,6

Dones >=85 anys

398

51,4

2.038

46,8

4.382

43,2

19.634

44,2

950

42,5

5.366

39,7

11.517

38,2

46.764

39,4

total
DONES

total

Font: Padró Municipal d’Habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

L’opinió dels informants coincideix en dir que la població dels barris està molt envellida en els dos
sexes. Hi ha una clara percepció de sobre-envelliment de la població, tant és així que és referenciat
com a col·lectiu de vulnerabilitat.
Dones grans que viuen soles és un tema reiterat i de gran preocupació en la majoria d’entrevistats.
“gent gran molt sola amb pocs recursos, que no se sap la magnitud del problema, a diferència
d’altres territoris de la ciutat on existeix molt coneixement i visualització”
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Joves
La proporció de joves de 15 a 29 anys a l’ABS 8J (13.9%) és inferior que al districte de Nou Barris,
AIS Nord i Barcelona (14,5%, 14,4% i 15,2% respectivament). Representen un 15% dels homes (NB
15,4%, AIS N 15,3% i BCN 16%) i un 13% de les dones (NB 13,8%; AIS N 13,6% i BCN 14,4%). La
dependència juvenil és discretament més baixa, 19,1% (NB 20.7; AIS N 21,3%; BCN 19,2%) i més
baixa per les dones, 18,3% (NB 19,9; AIS N 20,5%; BCN 18,3%). Per procedència, la proporció de
joves de 15 a 29 anys nascuts fora d’Espanya a l’ABS 8J (38,4%) és superior que a la resta del
territori comparat (NB 38,0; AIS N 31,0%; BCN 35,8%). Veure detall a taules 4,5 i 6.
Segons dades publicades de l’Enquesta a Joves de 15-34 anys de Barcelona, any 2015. Realitzada
per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, es destaca una major dificultat en la
inserció social i una actitud més conservadora i tradicional-patriarcal en les relacions de parella als
barris amb menor renda.
Als 4 mapes seleccionats a la figura 10 sobre dades de l’esmentada enquesta, s’observa que el barri
de Vilapicina i La Torre Llobeta és l’únic que es desmarca de la tònica general del Districte de Nou
Barris.
Figura 10. Enquesta Joves (15-34 anys) Barcelona 2015. Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.
Octubre 2015

RFD: renda familiar disponible.

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona
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Pel que fa als joves, els informants pensen que els horaris de l’institut només de matí, provoca que
passin moltes hores al carrer després de les hores lectives i alguns d’ells adoptin conductes poc
saludables.
Coincidint amb l’anàlisi quantitativa, l’afluència d’algunes cultures als barris propicien actituds
conservadores vers la família.
Un informant clau del Districte de Nou Barris del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, diu:
“es veuen grupets de joves on les noies caminen darrere dels nois”
D’altra banda, una informant clau del sector educatiu ens diu:
‘...els nanos surten poc del barri. Passen moltes hores al carrer perquè els habitatges són
insuficients, no hi ha control parental, associat a algunes cultures aquests aspectes són normals.’
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Infància

La proporció d’infants de 0 a 14 anys a l’ABS 8J (12%) és inferior que al districte de Nou Barris, AIS
Nord i Barcelona (13,1%, 13,5% i 12,6% respectivament). Representen un 13,5% dels nens (NB
14,2%, AIS N 14,6% i BCN 13,7%) i un 11,1% de les nenes (NB 12,1%; AIS N 12,6% i BCN 11,6%).
Per procedència, la proporció de nens i nenes de 0 a14 anys nascudes fora d’Espanya a l’ABS 8J
(9,3%) és superior que a la resta del territori comparat (NB 9,2%; AIS N 7,8%; BCN 8,9%). Veure el
detall a les taules 4 i 6.
Segons dades publicades al Baròmetre de la infància (0-15 anys) i les famílies a Barcelona 2014,
realitzada per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, s’observa una gran diferencia
en l’exposició a factors de risc per a la salut vinculats als determinants socials per als nens dels
barris amb menor renda familiar.
Als 4 mapes seleccionats a la figura 11 sobre dades de l’esmentada font, s’observa que el barri de
Vilapicina i la Torre Llobeta, és el barri amb millors indicadors de Nou Barris.
Figura 11. Baròmetre de la infància (0-15 anys) i les famílies a Barcelona 2014. Drets Socials. Ajuntament de
Barcelona, juliol 2015.

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona
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Alguns informants, aquells més sensibles a la infància o que han viscut de prop problemàtica infantil,
anomenen els ‘infants clau’ (niños llave): infants que en edats prematures estan sols a casa sense
la vigilància o la cura de persones adultes o els mateixos progenitors. Són nens i nenes mancats
d’atenció parental.
Una tècnica del sector educatiu ens comentava referent als infants:
‘els infants reben els cops, les baralles, els abusos, però al final s’agafen a l’agressor perquè són el
que tenen, ho passen pitjor que els adolescents’
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Dones
Segons dades de la memòria 2012-2013 del Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) Nou
Barris7, al període del 2012 al 2013 es van atendre un total de 537 dones diferents. Es detecten un
22% de situacions de Violència de gènere per sobre de les que es consulten, un 17%. Nou barris es
situa per sota de la mitjana de la ciutat pel que fa al nombre de consultes realitzades sobre violència
de gènere. I per sobre de Barcelona en els assessoraments de dret familiar, un 80% (Barcelona,
72%) i de precarietat econòmica, un 28% (només per sota de Ciutat Vella, 35%).
En la mateixa font s’apunta com a motius més importants de les demandes:


Servei d’Acompanyament psicològic: el més important és l’autoestima i habilitats relacionals i
després la demanda per conflictes de parella. S’apunta també un augment el nombre de casos
atesos relacionats amb situacions d’assetjament a la feina.



Servei d’Assessorament jurídic: la majoria són consultes sobre Dret de Família. El 30% de les
dones reben assessorament en algun aspecte relacionat amb Violència de gènere. Un 40% de
les dones ateses es deriven a Justícia Gratuïta.

En la mateixa font s’apunta els següents perfils de les dones ateses:


Servei d’assessorament jurídic: edat entre 26 i 55 anys. A les consultes sobre Dret de Família
hi ha un increment de consultes de dones amb parella (casades o parelles de fet), però, amb
consultes sobre possibles variacions en el seu estat civil o situació familiar.



Servei acompanyament psicològic: edat entre els 36 i 45 anys. Són dones amb una certa
autonomia a l’hora de prendre consciència de les seves dificultats, també per demanar ajuda i
per la recerca dels recursos necessaris pel seu benestar.

Segons les dades que hem pogut recollir al sistema d’informació propi del CIS Cotxeres, observem
que els casos detectats de violència masclista, entre 2014 i 2016, es concentren en dones de 20 a
49 anys. Podeu veure el detall a la taula 9, a sota.
Taula 9. Casos detectats de dones víctimes de violència masclista per grups d’edat. CAP i CUAP Cotxeres
2014-2016.
Casos detectats de dones víctimes de violència masclista per grups d'edats CAP i CUAP Cotxeres 2014-2016
Grups d’edat

2014

2015

2016

acumulat 2014-2016

10-19

2

4

2

8

20-29

6

6

5

17

30-39

11

14

10

35

40-49

4

17

5

26

50-59

5

2

2

9

60-69

2

5

2

9

70-79

2

2

2

6

80 i més

0

1

1

2

total

32

51

29

112

Espontàniament i relacionat amb l’àmbit de les dones, alguns entrevistats mencionen l’existència
d’algun cas de la violència de gènere. També el rol de les “dones cuidadores”, l’atur, la precarietat
laboral i els sous insuficients.

7

No s’ha trobat cap altra memòria posterior al 2013 del PIAD de Nou Barris.
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2. Els determinants de la salut
Context econòmic
Condicions econòmiques
El territori de l’ABS 8J presenta un patró de condicions socioeconòmiques millor que la resta de
barris del districte, però pitjor que el territori de l’AIS Nord i empitjora més respecte a Barcelona.
Taula 10. Valor de l’Índex Sòcio-econòmic (referenciat al de Barcelona ciutat) i dels indicadors utilitzats per a
la seva generació per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 8J, any 2015.

% 16 a 29 anys amb primària completa o menys
Valor cadastral habitatges ús residencial

ABS 8J

Nou
Barris

22,8

30,5

AIS Barcelona
Barcelona
Nord

48.140,00 42.116,70

Turismes per 1.000 hab.
% turismes nous (<2 anys) que són d'elevada potència
Índex socioeconòmic (referenciat a Barcelona)

26,3

21,9

47.225,70

60.612,30

278,3

299,1

319,1

299,8

2,7

3,7

4,2

5

1,111

1,295

0,547

0

A major privació sòcio-econòmica, major valor de l'índex (valors positius); a menor privació sòcio-econòmica, menor valor
de l'índex (valors negatius). La mitjana de Barcelona té un valor d'índex = 0,0
Font: InfoABS 2015. ASPB

Si mirem els 3 barris que “trepitja” l’ABS 8J, s’observa que no són barris homogenis. L’ordre de
millors a pitjors indicadors seria: 1r Vilapicina i La Torre Llobeta, 2n Porta i 3r El Turó de La Peira
(recordem que també segueixen aquest ordre de major a menor el nombre de residents a l’ABS per
barri). Respecte a la RFD 2015, dels tretze barris que formen Nou Barris, només Vilapicina i la Torre
Llobeta s’escapava de la categoria de barris amb renda més baixa, i per poc. També va millorar la
seva posició respecte al 2014.
Taula 11. Condicions econòmiques de Vilapicina i Torre Llobeta, Porta, El Turó de la Peira, Nou Barris i
Barcelona. 2014

Indicador

Vilapicina i
Torre
Llobeta
Índex
N.
%-‰

Porta
N.

Índex
%-‰

El Turó de la
Peira
N.

Índex
%-‰

Districte
Nou Barris
N.

Índex
%-‰

Barcelona
Índex

N.

%-‰

Índex de Renda Familiar
Disponible (RFD) (any 2015)

-

65

-

61,4

-

48,8

-

53,8

Persones beneficiàries de la
Renda Mínima d’Inserció

nd

nd

nd

nd

nd

nd

445

5,00%

2.610

2,80%

Nombre de persones de ≥60 anys
amb ingressos IPREM8 <1
Nombre de persones de ≥60 anys
amb ingressos IPREM 1-2
Pensions no contributives en
majors 65 anys
Persones amb plaça fixe al Servei
de Menjador Social

1.802 23,3%

-

100

2.065

27,2%

1.297

29,30%

13.939

29,10%

92.531

21,30%

35,7%

3.050

40,10%

1.829

41,40%

18.570

38,80% 126.469

29,10%

107

17,‰

111

17,6‰

68

17,8‰

779

19,9‰

7.488

21,9‰

39

1,5‰

47

1,9‰

25

1,6‰

216

1,3‰

3.254

2,0‰

2.763

Fonts: Barcelona Economia. Gabinet tècnic de Programació; Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona

IPREM: Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, índex de referència per determinar el llindar d’ingressos per a rebre
diferents tipus d’ajudes.
8
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Aquesta frontera amb barris heterogenis econòmicament parlant es veu reflectit en algunes
entrevistes com és el cas d’un informant vinculat al comerç:
‘socioeconòmicament parlant al barri hi ha molts contrastos, des de nens solts pel carrer a famílies
amb carreres universitàries passejant els seus nens’.
Es constata per alguns informants també que hi ha persones que han de mantenir dues feines per
poder fer front a les despeses familiars i per poder sobreviure.
Si mirem les dades disponibles de la renda neta mitjana per llar (any 2014) per seccions censals,
podem observar la variabilitat entre elles. La major variabilitat s’observa al barri de Vilapicina, on
trobem seccions de quasi tots els trams analitzats (una de renda alta; una de renda mitja, gairebé
sis de renda baixa i quatre de renda molt baixa). Al territori de l’ABS, les rendes netes mitjanes per
llar més baixes (16.500 – 28.790 €/llar) es concentren, sobretot, en les seccions censals compreses
en una àrea formada per: al sud, C/ Riera d’Horta i C/Felip II; al nord, Pg. Fabra i Puig; a l’oest Av.
Meridiana i a l’est per Pl. Virrei Amat. Totes dintre del barri de Vilapicina.
També trobem 1 ½ secció censal més amb renda molt baixa al barri de Porta (quatre illes de cases
al voltant del carrer Emili Roca) i per últim 2 petites parts de dues seccions del barri del Turó (al
voltant del Mercat de la Mercè). Cal recordar que el barri del Turó forma part de BSaB, no així, Porta
i Vilapicina.

Mapa 7. Anàlisi dades AEAT IRPF 2014. Ajuntament de Barcelona, 2017

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.
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Ocupació

La proporció de persones aturades al barris que formen part de l’ABS estan entre 8,1%-8,3% per
sota del districte de Nou Barris (9,5%) i per sobre de Barcelona (6,8%).
Per contra, el pes de l’atur de les dones és més alt que al districte i que a Barcelona, amb l’excepció
del Turó de la Peira (aquest barri té la singularitat de tenir una de les proporcions de població
estrangera més altes de Barcelona – el 8è amb 30,2%; Porta, 19,9% i Vilapicina 18,6; dades 2015).
Per últim, el pes de les de persones aturades de llarga durada és més elevat que al districte i sobretot
que a Barcelona; especialment a Porta.
Taula 12. Percentatge de persones entre 16 i 64 anys aturades per barri. Districte i Barcelona. Juny 2017
Vilapicina i La
Torre Llobeta

Porta

Turó de la
Peira

Nou Barris

Barcelona

Pes de l'atur sobre població de
16-64 anys

8,1%

8,3%

8,1%

9,5%

6,8%

Pes de l'atur dones

54,9%

55,8%

54,3%

54,6%

54,5%

Pes atur llarga durada (>1 any)

43,1%

42,8%

43,2%

42,2%

40,5%

Font: Estadística Municipal. Ajuntament de Barcelona.

En totes les entrevistes, l’atur és el problema “estrella” en la població adulta, seguit de la precarietat
laboral i per tant els precursors de la gran majoria de les malalties mentals en adults.
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Educació

Nivell d’estudis de la població
La població de més de 15 anys sense estudis o amb primària incompleta a l’ABS 8J representa el
6,5%, per sota del districte (8%) i de l’AIS N (6,8%), però per sobre de Barcelona (5%).
Si considerem les persones que han assolit com a màxim l’educació primària, veiem que a l’ABS
aquestes representen el 29,7%, inferior al districte (38.2%) i a l’AIS N (32.2) i Superior a Barcelona
(25%). On les diferències són superiors per a les dones.
El percentatge de persones amb estudis superiors a l’ABS 8J (19%) és molt superior al districte
(12,3%), pràcticament igual a l’AIS N (19,2%) i molt inferior al conjunt Barcelona (29,1%); amb qui
les diferències són inferiors per a les dones.
Figura 12. Percentatge de persones segons nivell d'estudis, per sexe. ABS 8J, districte, i Barcelona, any 2015.

Font: InfoABS 2015. ASPB

Segons el nivell d’estudis, els majors percentatges a l’ABS 8J, per trams d’edat i sexe, presenten la
següent correspondència:
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Estudis superiors: 34,5% en les dones de 30 a 44 anys; per aquest mateix tram d’edat, molt
per sobre de NB, 24%; similar a AIS N, 34,4% i molt per sota de BCN, 47,8%
Estudis mitjos: 36,5% en els homes de 45 a 64 anys; per aquest tram d’edat, molt per sobre
de NB, 28%; AIS N, 30,1% i BCN, 31,3%
Estudis Secundaris: 33,3% en els homes de 15 a 29 anys; per aquest tram d’edat, per sobre
de NB, 32,9%, AIS N, 30,3% i de BCN, 25,6%
Màxim Educació Primària: 69,8% en les dones de 65 o més anys; per aquest tram d’edat,
per sota de NB, 80,1%, AIS N, 70,6% i per sobre de BCN, 59,1%

Figura 13. Nivell d'estudis segons sexe i trams d’edat per ABS, districte, AIS i Barcelona. ABS 8J, any 2015.

Font: Padró Municipal d’habitants de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, l’índex d’absentisme al districte de Nou Barris és 2,5 vegades més alt que a
Barcelona, mentre que la taxa de graduació a 4rt d’ESO és inferior.
Taula 13. Absentisme i taxa de graduació. Districte de Nou Barris i Barcelona, curs 2013-2014
Nou Barris

Barcelona

Nombre de casos

187

806

Índex d’absentisme

1,19

0,47

85

89,6

Absentisme*

Taxa de graduació a 4rt d’ESO**

Font: Consorci d’Educació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
* Casos amb més d’un 25% de dies que han faltat de forma injustificada a l’escola.
** Nombre d’alumnes que han aprovat el curs escolar pel total d’alumnes matriculats.

A les entrevistes d’un tècnic del sector educatiu ens constata un elevat absentisme i abandonament
escolar, sobretot quan va relacionat als embarassos adolescents. Literalment menciona:
‘les adolescents deixen els estudis quan tenen el fill, tot i que inicialment diuen que s’incorporaran
al cap de tres mesos, que va... acaben deixant els estudis’
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Accés a l’Educació
Podem fer una aproximació a l’accés a l’educació del territori de l’ABS 8J a partir de les dades
disponibles a l’informe d’Oportunitats educatives a Barcelona, 2017. On s’identifiquen les iniquitats
en oportunitats educatives entre districtes, que perjudiquen els infants i adolescents que hi viuen i
es reflecteixen negativament en molts indicadors: menor escolarització de la primera infància,
presència de segregació escolar i pitjors resultats acadèmics, dificultats per graduar-se i continuar
la trajectòria educativa, i menor nivell de participació en activitats de lleure educatiu. Es tracta d’un
cercle derivat de la pobresa que impedeix que nens i nenes, nois i noies exerceixin el seu dret a
l’educació i al seu màxim desenvolupament en igualtat d’oportunitats.
D’entre els districtes amb més dificultats destaquen Ciutat Vella i Nou Barris, arran de l’elevada
concentració de problemàtiques socioeconòmiques entre la seva població. Tanmateix, una mirada
més detallada per barris permetria aprofundir en aquesta detecció, fent emergir la realitat d’altres
barris de la ciutat que sovint queda amagada darrere les grans xifres de districte.
Mapa 8. Oferta de places públiques respecte el
total de població 0-2 i demanda atesa, per districte.
Any = 2015-2016

Mapa 9. Oferta de centres d’FP, segons titularitat per
districtes. Any = 2015-2016

Font: Institut Infància i Adolescència de Barcelona

En concret, a Nou Barris s’observa que:





La proporció d’infants de 0-2 anys escolaritzats és d’un 37,4% (Barcelona 42,5%).
La cobertura pública en població de 0-2 anys és del 25,8% (Barcelona 20%)
La proporció de demanda pública atesa en 0-2 anys és del 78,7% (Barcelona 59,2%)
Els centres d’FP, segons titularitat, són: 4 públics i 4 concertats.

Alguns informants tècnics reivindiquen la manca, sia en quantitat o qualitat, de places escolars
públiques. I una part encara més gran d’informants manifesta la manca d’una escola bressol.
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Ús dels Serveis Socials
Segons l’enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels Centres de Serveis Socials
(2017), Nou Barris concentra el 18,9% del total de persones usuàries dels centres.
Mapa 10. Percentatge d’usuaris dels Centres de Serveis Socials per Districte. Barcelona 2016

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

La mitjana de satisfacció per l’atenció rebuda a Nou Barris va ser de 7,7 (Barcelona 7,6).
Mapa 11. Valoració mitja dels centres de Serveis Socials per part de les persones enquestades. Barcelona
2016

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona
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A la taula següent es pot observat el percentatge de població que rep ajuts econòmics en els barris
objecte d’anàlisi. Torna a repetir-se el patró que hem anant veien, on Vilapicina té el valor més baix
dels territoris comparats, també per sota de Barcelona.
Taula 14. Persones usuàries dels Centres de Serveis Socials que han rebut ajuts econòmics 2013-2014

Persones usuàries dels centres
de serveis socials que han rebut
ajuts econòmics

Vilapicina i La
Torre Llobeta

Porta

Turó de la
Peira

Nou Barris

Barcelona

5,4%

9,5%

15,4%

15.9%

7.3%

Font: InfoBarris. 2015. ASPB

En el mapa següent podem observar el nombre d’usuaris de SAD per km2 a la ciutat de Barcelona
i podem identificar (encerclat en vermell) com una part del territori a l’ABS 8J es correspon amb
colors d’alta densitat d’usuaris, entre >400 i >600 x km2
Mapa 12. Nombre d’usuaris de Serveis Socials d’Atenció a Domicili (SAD) per km2. 2017

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona
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Per últim, paga la pena fer referència al grau de cobertura del projecte RADARS.
Objectiu del projecte: Ajudar i facilitar que les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar,
garantint-ne el seu benestar amb la complicitat del seu entorn i limitant el risc d’aïllament i d’exclusió
social.
Al mapa següent podem observar com la major part del territori de l’ABS 8J no està previst el seu
desplegament per abans del 2019. Al barri de Porta i Turó es va iniciar el desplegament al 2016.
Mapa 13. Projecte RADARS

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

Algunes persones entrevistades diuen que l’atenció social és insuficient així com l’atenció
domiciliària, tot i que la que reben és de qualitat.
Un informant clau veïnal de Vilapicina i la Torre Llobeta aprecia:
‘Molts aspectes sanitaris no es poden solucionar sense el suport social’.
Són coneixedors de la introducció del projecte RADARS a altres barris, experiència viscuda amb
molta il·lusió i on es diposita molta esperança i es percep com a projecte de futur.
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Context físic

Seguretat ciutadana i conflictes de convivència
En aquest apartat de seguretat ciutadana ens aproparem a la percepció de problemes delictius i de
convivència a través dels resultats per al districte de Nou Barris (al que pertany l’ABS 8J) de
l’Enquesta de Victimització 2017 de la ciutat de Barcelona.
La percepció de seguretat a Nou Barris és de 5,7; inferior a Barcelona, 6,5 i ha disminuït
lleugerament respecte al 2014 5,9 (BCN 6,4). L’Índex de victimització al 2016 és de 24,3; inferior
que a BCN 24,9. Amb tot ha empitjorat respecte al 2014: NB 2014: 22; BCN 2014 23,7
Taula 15. Percepció de la violència. Districte de Nou Barris i Barcelona, any 2014-2016
Nou Barris
%

Barcelona
%

2014

2016

2014

2016

Percepció de seguretat
(0=gens de seguretat; 10=molta seguretat)

5,9

5,7

6,4

6,5

Índex de victimització*

22,0

24.3

23,7

24,9

7

8,6

100

100

Mapa delictiu**

* Percentatge de persones entrevistades de cada districte que han estat víctimes d’un o més fets que han considerat
delictius el darrer any. ** Percentatge de fets de victimització el darrer any que han ocorregut a cada districte.
Font: Enquesta de Victimització.

Taula 16. Principal conflicte de convivència a Nou Barris 2014-2016
2014 (%)

2016 (%)

Conflictes de soroll amb els veïns

14,3

27,7

Altres conflictes amb els veïns de l'escala

11,3

15,5

24

13,1

12,8

12,2

(88)

(49)

Conflictes de soroll al carrer
Problemes a causa dels gossos o altres
N
Font: Enquesta de Victimització.

Taula 17. Fins a quin punt aquestes situacions són un problema al Barri. 2017
% Molt/Bastant

Nou Barris

Barcelona

Brutícia als carrers i places, escombraries fora de lloc

45,3

40,1

Persones sense sostre, que demanen al carrer, recollidors de deixalles, venda
ambulant

44,4

49,7

Vandalisme, destrosses a l'espai públic o el mobiliari urbà

33,8

27

Soroll provocat per persones al carrer o a les places

33,6

32,5

Manteniment deficient de l'espai públic o el mobiliari urbà

31,2

27,3

Conflictes o baralles als carrers, places, etc

23,1

14,9

Conflictes amb els veïns de l'escala

21,2

15,5

Problemes amb els turistes o apartaments turístics

4,1

16,4

(3614)

(370)

N
Font: Enquesta de Victimització.
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Un informant tècnic diu, referint-se a la gent gran:
“tenen por a l’hora de treure diners del banc i a passar per carrers foscos, dels “timos” als pisos, la
gent gran es sent vulnerable...”, afegeix però que “no hi ha gaire conflictivitat”.
Un informant vinculat al comerç diu que falten Mossos d’Esquadra a Virrei Amat i que
‘cal esperar mínim 20 minuts quan se’ls truca’.
En general sobre problemes de convivència apunten:
- Conductes vandàlics de joves al carrer.
- Brutícia als parcs i zones verdes i amb excrements d’animals domèstics.

Habitatge
El parc d’habitatge al districte de Nou Barris
Nou Barris és un dels districtes on es va concentrar el creixement fruit de la segona onada
immigratòria de Catalunya i és el districte amb un predomini més gran dels habitatges edificats entre
els anys 1961 i 1980, que representa el 67,9% del parc residencial del districte.
Pel que fa a l'accessibilitat, és uns dels districtes amb un parc residencial menys accessible, amb
un 62,3% dels habitatges en edificis accessibles, únicament seguits pels districtes de Ciutat Vella i
Gràcia, teixits urbans molt més antics. Pel que fa als habitatges en edificis amb ascensor, Nou Barris
torna a ser un dels districtes amb menys habitatges en edificis amb ascensor, seguit per Ciutat Vella
i Horta-Guinardó, ambdós districtes amb uns teixits on la introducció d'ascensors és molt més
complexa que no pas a Nou Barris.
D'acord amb el mateix cens, la superfície dels habitatges és de les més petites de la ciutat, seguit
únicament per Ciutat Vella. Pràcticament el 40% dels habitatges tenen dimensions inferiors a 61 m²,
i el 54% entre 61 i 90 m². Les característiques dels teixits fan difícil l'ampliació d'aquests habitatges.
Condicions generals de l’habitatge
En línies generals, les condicions de confortabilitat són pitjors en els habitatges de Nou Barris que
en el global de Barcelona.
Taula 18. Condicions d'habitatge i barri. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011.
Nou Barris
%

Barcelona
%

Habitatge de 2 plantes o més sense ascensor

26,6

25,6

Habitatge sense calefacció central o individual

19,2

19,7

Habitatge sense aire condicionat

63,8

53,5

Habitatge sense rentaplats

58,9

50,2

Habitatge sense ordinador

26,7

20,3

Habitatge sense internet

30,3

22,3

Habitatge amb soroll de l'exterior

46,3

55,0

Condicions de l'habitatge

Font: InboABS 2015

Pel que fa a l’antiguitat dels habitatges en el territori de l’ABS, la majoria estan construïts entre el
1961-1980. Turó té un 63,1% d’abans del 1961, Porta un 13,1% i Vilapicina un 28,3% (BCN 37,9%).
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Figura 14. Any de construcció dels habitatges. 2014

Font: InfoBarris. 2015. ASPB

Evolució preu del lloguer
L’evolució del preu del lloguer a Nou Barris segueix un patró similar a Barcelona, tot i que amb una
caiguda molt més pronunciada del preu (2008-2014) i una recuperació menor (2013-2015).
Taula 19. Evolució preu dels lloguers per període 2008-2015
Variació 2008-2014
(€/mes)

Variació 2008-2013 Variació 3t 2013- 3t
(€/mes )
2015 (€/mes )

Barcelona

-17,0%

-16,2%

6,7%

Nou Barris

-26,9%

-24,1%

1,1%

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Font: Web de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir
de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.. Generalitat de Catalunya. Preu lloguer 3r trimestre. de 2015

El lloguer mensual de l’habitatge al districte de Nou Barris se situa entre els més baixos de la ciutat,
si bé és un dels districtes on més percentatge de renda es destina a pagar l’arrendament. Aquest
fet té repercussions en l’emancipació del jovent i en la despesa de caràcter social i formatiu.
Figura 15. Evolució preu del lloguer a Barcelona i Nou Barris

Font: Regidoria d’habitatge. Ajuntament de Barcelona
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En el següent mapa podem veure amb major detall el pes del lloguer en relació amb la RFD (mitjana
2014-2015) per barris. I veiem que els barris que composen l’ABS 8J estan entre els valors més alts
(>21%). Vilapicina i Turó entre el 21%-24%, i Porta més del 24% de la renda.
Mapa 14. Cost del lloguer/renda familiar disponible per barris (%) (mitjana 2014-2015)

Font: Gabinet tècnic de Programació. Departament d’Estudis i Programació. Ajuntament de Barcelona.

Accessibilitat
Segons el cens de 2011, a Nou Barris, els habitatges on viuen persones de més de 64 anys
presenten un bon estat de conservació (94,5% de les llars). Per contra, presenta un percentatge
inferior a la mitjana de la ciutat pel que fa a habitatges amb població de més de 64 anys que disposen
d'ascensor (67,7% respecte al 77,2% en el conjunt de la ciutat).
Figura 16. Accessibilitat

Font: Estudi d’ocupació dels habitatges a Barcelona, Ajuntament de Barcelona
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Taula 20. Accés a l’habitatge social. Districte de Nou Barris i Barcelona, any 2014

Habitatges adjudicats per a emergències socials
Persones o famílies inscrites al registre de
sol•licitants d’HPO de Barcelona

Nou Barris
n (%)

Barcelona
n (%)

32 (16,2)

198 (100)

8.054 (4,9)

54.290 (3,4)

Font: InfoABS. 2015. ASPB

Sensellarisme
Tant a nou barris com a Barcelona el nombre de persones que dormen al carrer té una tendència a
l’alça. Sobretot en els homes, segons les dades analitzades dels darrers dos anys.
Taula 21. Recompte de persones dormint al carrer. maig 2016 - maig 2017
Nou Barris

Barcelona

Total

homes

dones

desconegut localitzacions

Total

2016

30

18

6

6

17

940

2017

43

34

4

5

30

1.026

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades dels recomptes anuals.

Mobilitat
El territori de l’ABS Barcelona 8J és força planer. Només té uns pocs carrers amb desnivells poc
pronunciats a la zona de Vilapicina a tocar amb Pg. Maragall i a la petita zona del Turó de la Peira,
més pronunciats.
L’ABS 8J es troba travessada i envoltada per vies d’alta afluència de trànsit com són:
− Passeig Fabra i Puig
− C/Escòcia
− Av. Meridiana
− Av. Borbó
− C/Ramón Albó (continuació de la Ronda del Guinardó-Mitre)
− Passeig Maragall
En el darrer Pla de Mobilitat del districte figuren moltes actuacions que coincideixen amb el territori
de l’ABS:
 Implantació noves Zones 30 al barri de Vilapicina i Torre Llobeta i accions de reducció de la
velocitat en el conjunt dels barris.
 Semaforització de cruïlles per millorar la seguretat viària.
 Ampliació de carrils bici i increment d’estacions d’aparcament de bicicletes.
 Reordenació de zones d’aparcament lliure i regulat.
 Revisió i ampliació de les zones de reserva d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
en els equipaments públics.
 Reordenació i ampliació de zones de càrrega i descàrrega comercial en col·laboració amb els
comerciants.
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 Impulsar una xarxa de bus eficient i sostenible que cobreixi les necessitats del districte.
 Implantació de la nova xarxa de bus, amb la posada en funcionament de les noves línies H6,
H8 i V27 i la nova Àrea d’Intercanvi de Virrei Amat.
 Estació de metro de Virrei Amat: Remodelació i ampliació del vestíbul i adaptació de l’estació
per a persones amb mobilitat reduïda amb la instal·lació d’ascensors i escales mecàniques.
Restaria pendent:
 Remodelar l’estació de metro de Maragall que està totalment mancada d’accessibilitat. Amb
l’agreujant que és una estació d’enllaç de dues línies de metro.
 L’accés amb transport públic a la porta de l’edifici de traumatologia de l’hospital de la Vall
d’Hebron (hospital de referència). Aquí amb l’agreujant de què les persones que necessiten
atenció traumatologia gaire bé sempre tenen problemes de mobilitat, ja sigui per causa de la
patologia o per l’edat.
Cal ressaltar que tota la illa d’equipaments de l’espai de Cotxeres de Borbó té una total accessibilitat
i això afavoreix que persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi de forma autònoma.
Quant a la percepció de l’accessibilitat, coincideixen tots els informants a dir que els barris estan
ben comunicats, exceptuant alguns punts com la connexió amb l’hospital de Sant Pau que és
insuficient però que està en negociacions amb TMB gràcies a la pressió veïnal.
I algun informant clau comenta:
‘la manca d’accés per a persones amb discapacitats en alguns punts’
‘manca d’accés al metro de Maragall’
En el següent mapa es pot veure el detall dels transports i mitjans de mobilitat pública del territori.
Mapa 15. Transports i mitjans de mobilitat pública del territori

Font: Plànol de la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
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Espais verds
El territori del districte de Nou barris, es una zona rica en àrees verdes i amb accés proper a parcs
públics. La major part del territori té parcs públics a 10 minuts de casa (1 km)
Taula 22. Condicions de barri. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011.
Condicions del barri

Nou Barris
%

Barcelona
%

96,7

76,0

Parc públic a 10 minuts o 1 km de casa

Font: InfoABS. 2015. ASPB
El territori de l’ABS 8J, amb menor percentatges d’àrees verdes, (inferior al 20%) es correspon amb
el barri de Vilapicina.

Mapa 16. Percentatge d’Àrees verdes a la ciutat de Barcelona per barri.

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona.
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Tanmateix, tot el territori de l’ABS té zones verdes (parcs i jardins) de més de 0,5 ha a menys de
20 minuts.
Mapa 17. Accessibilitat de menys de 20 minuts als parcs i jardins de més de 0,5 ha.

Font: Barcelona Regional a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ICGC
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Qualitat de l’aire
En els següents mapes, obtinguts a partir de l’Informe de la Qualitat de l’Aire a la Ciutat de
Barcelona, 2016 de l’ASPB podem observar destacat amb un cercle en blau, el nivell d’exposició
potencial de la població a la mitjana anual per als diferents tipus de contaminants en el territori de
l’ABS Barcelona 8J.
Com ja es comentava a l’apartat de mobilitat, el territori de l’ABS està travessat per vies amb alta
densitat de trànsit, el que fa que la zona aparegui als mapes de Barcelona amb els colors dels valors
alts.
Mapa 18. Exposició potencial a la mitjana anual de NO²

Criteris exposició NO²

Mitjana anual

Compliment del nivell de referència de l’OMS i
el valor límit de la UE

< 40 µg/m³

Superació del valor límit de la UE

> 40 µg/m³

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental. Direcció de Salut Ambiental. ASPB
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Mapa 19. Exposició potencial a la mitjana anual de PM10

Criteris exposició: PM10
Compliment del nivell de referència de l’OMS
Compliment del valor límit de la UE
Superació del valor límit de la UE

Mitjana anual
< 20 µg/m³
Entre 20 µg/m³
– 40 µg/m³
> 40 µg/m³

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental. Direcció de Salut Ambiental. ASPB
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Mapa 20. Exposició potencial a la mitjana anual de PM2,5

Criteris exposició: PM2,5
Compliment del nivell de referència de l’OMS
Compliment del valor límit de la UE
Superació del valor límit de la UE

Mitjana anual
< 10 µg/m³
Entre 10 µg/m³
– 25 µg/m³
> 25 µg/m³

Font: Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental. Direcció de Salut Ambiental. ASPB

Tant per NO2, com per PM10 i PM 2,5, els valors, al territori de l’ABS estan per sobre dels
recomanats per l’OMS.
En general, els informants coincideixen en la percepció que hi ha un augment de contaminació.
Un informant referent a aquest tema, ens diu:
‘Es contradictori parlar de salut i esport, quan hi ha tanta contaminació’
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Contaminació acústica

Com ja comentàvem a l’apartat de mobilitat, l’ABS 8J es troba en una zona amb moltes vies d’alta
afluència de trànsit que es correlacionen amb les vies amb majors decibels en el mapa del soroll.
En el mapa següent es poden apreciar que els colors més intens (lila i vermell) que identifiquen el
major nombre de decibels, coincideixen amb aquestes vies. Es superen els 70dB en C/ Prat d’en
Roquer, C/Arnaldo d’Oms (continuació de Rda. Guinardó)i Av. Meridiana.
Mapa 21. Mapa del soroll del territori de l’ABS 8J

Font: Mapa del soroll. Ajuntament de Barcelona. http://sig.gencat.cat/visors/soroll.html

Globalment en temes de contaminació hi ha preocupació generalitzada i quan es pregunta es
recullen les següents respostes: “hi ha molta contaminació acústica i ambiental perquè hi ha grans
eixos d’entrada i sortida de cotxes”. Un altre comentari apunta: “S’ha de treballar sobre la neteja
mediambiental”.
És interessant mencionar la sensibilitat per part d’alguns col·lectius que mouen iniciatives de
conscienciació dels efectes de la contaminació, com les que menciona a continuació un agent veïnal:
’un institut de barri ha fet un treball sobre l’amiant’
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3. Salut i conductes relacionades amb la salut
Estat de salut percebut, trastorns crònics i salut mental
Podem fer una aproximació a través de les dades disponibles del Districte de Nou Barris al que
pertany l’ABS 8J.
Hem de tenir en compte que les dades són del 2011. En el moment de tancar la primera versió
d’aquest document, encara no s’havien fet públiques les dades de l’Enquesta de Salut 2016 per als
districtes de Barcelona.
Per això hem de fer una lectura dels resultats mostrats a les taules de sota amb cautela.
El percentatge de persones majors de 15 anys que declaraven, al 2011, tenir una salut regular o
dolenta a Nou Barris, era major en dones 22,3% que en homes 12,3%. Valors inferiors que a
Barcelona (dones, 23,2% i homes 16,8%).
Taula 23. Estat de salut percebut en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona,
any 2011.
Nou Barris
Estat de salut percebut
Regular o dolent

Barcelona

Homes % Dones % Total % Homes %
12,4

22,3

17,4

16,8

Dones %
23,2

Total %
20,2

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

El percentatge de persones majors de 15 anys que declaraven, al 2011, tenir 4 o més trastorns
crònics, era major en dones 27,1% que en homes 14,6%. Valors molt per sobre de Barcelona (dones,
23,4% i homes 14,6%)
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, tenia 3 o més punts de l'índex de
comorbiditat, era major en homes 7,4% (BCN 5,4%) que en dones 3,5% (BCN 4,7%). Valors globals
lleugerament per sobre de Barcelona (NB 5,4%, BCN 5%); però amb marcades diferències per
sexes: molt per sobre els homes de NB i per sota les dones.
Taula 24. Trastorns crònics en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any
2011.
Nou Barris
Trastorns crònics
4 o més trastorns crònics
3 o més punts d’índex de comorbiditat*

Barcelona

Homes % Dones % Total % Homes %

Dones % Total %

14,6

27,1

21

11,5

23,4

17,8

7,4

3,5

5,4

5,4

4,7

5

*Puntuació: En homes: (1 punt) malalties cardiovasculars, varius, asma, bronquitis, diabetis, hipercolesterolèmia, depressió,
(2 punts) cataractes, accident vascular cerebral; En dones: (1 punt) malalties cardiovasculars, bronquitis, úlcera pèptica,
malalties de la pell, estrenyiment, (2 punts) diabetis, malalties de les vies urinàries, (3 punts) accident vascular cerebral
Font: InfoAbs. 2015. ASPB

A continuació es presenta un resum dels GMA (Grups de Morbiditat Ajustats) de la població
assignada el 2016 a l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Cotxeres, agrupada en 5 grups de Morbiditat
(multimorbiditat) i 5 nivells de complexitat (de l’1 al 5, sent l’1 el nivell de menor complexitat i el 5 el
de major complexitat). A destacar que els pacients amb malaltia crònica en 4 o més sistemes =
24,9%.
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Taula 25. GMA - Població assignada a l’EAP Cotxeres
Nivell de Complexitat
Codi

Grup de Morbiditat

Total

GMA40 Pacients amb neoplàsies actives

3

4

%

1

2

5

168

119

32

7

0

870

451

37

6.304 24,9%

326

1,3%

GMA33

Pacients amb malaltia crònica en 4 o més
sistemes

2.538

2.408

GMA32

Pacients amb malaltia crònica en 2 o 3
sistemes

2.659

2.196 1.021

600 148

6.624 26,2%

2.122

1.684

869

480 141

5.296 20,9%

GMA20 Embaràs i part

129

64

19

10

1

223

0,9%

GMA10 Pacients amb malaltia aguda

850

528

277

112

21

1.788

7,1%

GMA31 Pacients amb malaltia crònica en 1 sistema

GMA00 Població sana
GMA

Total

4.727

4.727 18,7%

13.194

7.001 3.091 1.664 353 25.288 100 %

Font: Khalix per excell. Setembre 2016

Es detecta un percentatge de trastorns crònics per sobre de la mitjana de la ciutat (tant en homes
com en dones), qüestió que ha sortit en alguna entrevista.
Relacionat amb l’elevat percentatge de persones amb trastorns crònics, una de les persones
entrevistades del sector salut comenta que
“la gent gran amb polimedicació a vegades no es prenen bé la medicació. El protocol de Sistema
Personalitzat de Dosificació (SPD) no sempre funciona. Hi ha un sector que haurien d’estar tutelats”.
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, tenien risc de mala salut mental era
major en dones 9,9% (BCN 16.8%) que en homes 6,8% (BCN 11,1%). Valors globals i per sexe molt
per sota de Barcelona.
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven depressió i/o ansietat era
major en dones 15,4% (BCN 12,7%) que en homes 7,1% (BCN 5,7%). Valors globals i per sexe molt
per sobre de Barcelona.
Per últim, pel que fa al consum de fàrmacs seleccionats a la salut mental el percentatge era molt
més alt en dones, 18% (BCN 19,1%) que en homes, 5% (BCN 8,5%). Valors globals i per sexe per
sota de Barcelona. Diferència més discreta en les dones.
Taula 26. Salut mental en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any 2011
Nou Barris
Salut mental

Barcelona

Homes % Dones % Total % Homes %

Dones %

Total %

Risc de mala salut mental*

6,8

9,9

8,4

11,1

16,8

14,1

Depressió i/o ansietat

7,1

15,4

11,3

5,7

12,7

9,4

5

18

11,7

8,5

19,1

14,1

Consum d'antidepressius/ ansiolítics/
pastilles per dormir els darrers 2 dies

*mala salut mental: que han contestat positivament en 3 o més ítems del test de Goldberg. Aquest qüestionari és una prova
de cribatge de la presència de desordres psiquiàtrics no psicòtics.
Font: InfoAbs. 2015. ASPB
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En algunes entrevistes trobem que, tant la problemàtica de l’atur en el col·lectiu en edat de treballar
com en el de la gent gran per la sobrecàrrega familiar pot comportar problemes psicològics i
d’ansietat.

Lesions per col·lisions de trànsit
Revisant les dades del document “Anàlisi Geoespacial de les Col·lisions de Trànsit a Barcelona l’any
2015”, trobem identificats varis trams que es troben en el territori de la nostra ABS.
A continuació ens concentrem en el detall dels trams amb víctimes.
En el mapa i la taula següents es mostra la concentració total de col·lisions de trànsit amb víctimes,
nombre total de col·lisions amb víctimes per 100 metres de via a la ciutat de Barcelona.
Hi ha 27 trams al rang de major concentració total de col·lisions (de 16,8 a 50,0 col·lisions per 100m
de via) que en el mapa estan pintats de color negre.
D’aquests 27 trams n’hi ha 11 amb una concentració major o igual a 25 col·lisions per 100 m i 16
trams amb una concentració de 20 col·lisions per 100 m.
En negre hi apareix el tram 12754 que està dins el territori de l’ABS 8J i es correspon a la cruïlla del
C/Emili Roca amb Pg. De Fabra i Puig. Amb una concentració de 20 col·lisions per 100 metres. En
aquest tram les col·lisions es produeixen sobre tot en dia laborable i horari diürn.
En el següent mapa es poden observar les col·lisions per 100 metres en el territori de l’ABS 8J.
Mapa 22. Mapa de les col·lisions x 100m al territori de l’ABS 8J

Font: ASPB
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Taula 27. Trams amb el major nombre de col·lisions de transit amb víctimes per 100 metres de via. Barcelona,
2015
ID

Nom Tram

N.

N Conc

1096

Travessera de Gracia - Via Augusta

5

50.0

10431

Carrer de Sants entre Carrer de Watt i Carrer de Gaiarre

4

40.0

1891

Carrer Balmes - Avinguda Diagonal

7

35.0

175

Carrer Valencia - Passeig de Gràcia

6

30.0

379

Carrer Rosselló - Passeig de Gràcia

6

30.0

55130

Carrer Vilamarí- Avinguda Paral·lel

3

30.0

55176

Carrer Casp - Passeig Sant Joan

3

30.0

20096

Carrer Mallorca entre Avinguda Diagonal i Passeig Sant Joan

8

26.7

776

Carrer Girona - Gran via de les Corts Catalanes

5

25.0

3713

Carrer Casanova - Avinguda Diagonal

5

25.0

20117

Plaça Universitat - Gran via de les Corts Catalanes

5

25.0

136

Carrer Aragó - Passeig de Gràcia

2

20.0

716

Carrer Balmes - Gran Via de les Corts Catalanes

4

20.0

1899

Carrer Balmes - Ronda General Mitre

2

20.0

2647

Carrer Ciències - Carrer Llobregòs

6

20.0

3674

Plaça Francesc Macià - Avinguda Diagonal

2

20.0

5860

Via Laietana entre Passeig Colom i Plaça d’Antonio Lopez

2

20.0

9897

Carrer d’Entença - Avinguda de Roma

2

20.0

12754

Carrer Emili Roca - Passeig de Fabra i Puig

2

20.0

18531

Carrer Muntaner - Ronda General Mitre

2

20.0

18680

Carrer Vilamarí - Avinguda de Roma

2

20.0

31126

Carrer Elisi - Carrer Tarragona

2

20.0

37095

Carrer Aragó - Passeig de Sant Joan

2

20.0

51048

Plaça Joan Carles I - Avinguda Diagonal

2

20.0

53552

Via Laietana entre Passeig de Colom i Passeig d’Isabel II

2

20.0

53881

Carrer Tajo entre Carrer Fulton i Carrer de Santes Creus

4

20.0

55255

Avinguda Joan XXIII - Carrer de la Maternitat

4

20.0

Font: ASPB

Per districtes observem que a Nou Barris, els accidents van augmentar un 1,5% al 2016 respecte el
2015.
Taula 28. Els accidents per districtes
Districte

2015

2016

545

513

-5,87

3.008

3.146

4,59

Sants Montjuic

917

980

6,87

Les Corts

638

683

7,05

Sarrià –Sant Gervasi

923

913

-1,08

Gràcia

409

392

-4,16

Horta-Guinardó

672

651

-3,13

Nou Barris

455

462

1,54

Sant Andreu

540

497

-7,96

Sant Martí

988

1.093

10,63

Ciutat Vella
Eixample

% variació

Font: ASPB, 2016.
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Consum de tabac, sobrepès i obesitat i activitat física
Farem una aproximació a través de les dades disponibles del Districte de Nou Barris al que pertany
l’ABS 8J.
Hem de recordar les mateixes cauteles que expressàvem a l’apartat de “Estat de salut percebut,
trastorns crònics i salut mental” en provenir les dades igualment de l’Enquesta de Salut 2011.
El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven ser fumadores habituals
era major en homes 19% (BCN 22,2%) que en dones 13,1% (BCN 15,8%). Valors globals i per sexe
per sota de Barcelona.
Taula 29. Consum de tabac en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any
2011.
Consum

Nou Barris

de tabac

Homes % Dones % Total %

Persones fumadores habituals

19,0

13,1

Barcelona

16,0

Homes %

Dones %

Total %

22,2

15,8

18,8

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven sobrepès o obesitat era
major en dones que en homes i major globalment i per sexes que a Barcelona. Dones: NB 48,1%
(BCN 37,3%); Homes: NB 33,6% (BCN 30,0%).
Taula 30. Sobrepès i obesitat en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona,
any 2011
Sobrepès
I obesitat

Nou Barris

Barcelona

Homes % Dones % Total %

Homes %

Dones %

Total %

Persones amb sobrepès

16,3

36,3

26,6

19,4

26,8

23,3

Persones amb obesitat

17,3

11,8

14,5

10,6

10,5

10,5

Persones amb sobrepès o obesitat

33,6

48,1

41,1

30,0

37,3

33,8

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

El percentatge de persones majors de 15 anys que, al 2011, manifestaven activitat física intensa
era menor en dones que en homes i menor globalment i per sexes que a Barcelona.. Dones: NB
40,91% (BCN 42,6%); Homes: NB 51,8% (BCN 54,6%).
Taula 31. Activitat física (incloent el caminar) en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i
Barcelona, any 2011
Nivell d'activitat física en temps

Nou Barris

Barcelona

de lleure (incloent el caminar)

Homes % Dones % Total %

Homes %

Dones %

Total %

Inactivitat

1,3

1,8

1,6

4,0

5,8

5,0

Activitat física lleu

27,8

36,4

32,2

21,4

26,5

24,1

Activitat física moderada

19,0

20,9

20,0

20,0

25,0

22,7

Activitat física intensa

51,8

40,9

46,2

54,6

42,6

48,3

Font: InfoAbs. 2015. ASPB
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Els informants perceben que hi ha un problema de manca d’hàbits saludables que impacta sobretot
en l’alimentació i explícitament en l’alimentació infanto-juvenil.
Un altre problema que es detecta és que fan una nutrició poc adequada en període de lactància.
Podem especificar a través d’un informant clau del sector educatiu:
“veiem que l’esmorzar i el dinar de la majoria dels joves consisteix en una bossa de patates fregides
i una coca-cola a causa de que estan sovint sols”.
En algunes entrevistes es remarca que el nou equipament de Cotxeres ha afavorit la pràctica regular
d’exercici físic, sobretot en persones grans.
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Conseqüències del consum de drogues
Farem una aproximació al territori a través de les dades de Nou Barris.
A les dades de Nou Barris 2005-2015, s’observa una disminució en el nombre i taxa total d’inicis de
tractament als CASD. Tanmateix, s’observa un repunt en la taxa d’inicis per l’alcohol, tant en homes
com en dones.
Taula 32. Evolució dels indicadors d’ús de drogues. Nou Barris 2005-2015

2005

2010

2015

392

437

344

Total (15-54 anys)

859,3

963,9

781,1

Alcohol (15-79 anys)

238,2

298,1

261,3

131

121

113

Total (15-54 anys)

295,1

270,4

252,2

Alcohol (15-79 anys)

67,3

75,5

85,1

Homes
Inicis de tractament als CASD
Taxa d’inicis de tractament x 100.000 hab.

Dones
Inicis de tractament als CASD
Taxa d’inicis de tractament x 100.000 hab.

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

En relació amb l’índex de consum problemàtic de drogues, en el següent mapa podem observar
que, del territori de l’ABS 8J, només el Turó de la Peira surt amb índex problemàtic, Vilapicina i La
Torre Llobeta i Porta apareixen amb un índex regular.
Mapa 23. Distribució de l’Índex de Consum Problemàtic de Drogues del 2015

Font: Sistema d’Informació sobre Drogues de Barcelona. ASPB
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Amb relació al nombre de xeringues recollides en la via pública, en la figura següent podem observar
que Nou Barris és dels districtes més baixos (respecte als que ha hagut incidència de recollida de
xeringues) i amb una davallada d’un 38% entre els períodes 2009-2012 i 2013-2016.
Figura 17. Xeringues recollides a la via pública durant els períodes 2009-12 i 2013-16, i percentatge de canvi
entre els dos períodes, per districte. Barcelona, 2009-16

Font: Sistema d’Informació sobre Drogues de Barcelona. ASPB

Els entrevistats amb perfil més tècnic fan referència al consum de tòxics i alcohol entre la població
més jove i sobretot en els adults.
‘Els adults que tenen problemes laborals busquen la solució en el consum de tòxics, més que els
adolescents’.
Sobre aquesta problemàtica de salut alguns entrevistats sol·liciten més xerrades sobre drogues i
alcohol a les escoles i instituts.
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Salut sexual i reproductiva
La taxa de natalitat global en l’ABS, per al període 2012-2014, és de 25 naixements per 1.000
habitants. Pràcticament igual a NB, 25,2 i molt per sobre de l’AIS N i de BCN. Arribant fins a 53,7 en
la categoria de les mares d’origen en països no desenvolupats.
La taxa de fecunditat en l’ABS, per al període 2012-2014 per al tram de 20-34 anys és de 169 per
1.000 dones, per sota de NB, 183,7 i molt per sobre de l’AIS N, 55,7 i BCB, 48,8.
La taxa d’embaràs adolescent (dones de 15-19 anys) en l’ABS, per al període 2012-2014 és de 33,1
per 1.000 dones, per sota de Nou Barris i molt per sobre de l’AIS N, 8,9 i BCN, 6,7. La taxa és molt
més elevada per a les dones de l’ABS de països d’origen no desenvolupats, 100,7 (NB, 70,4; AIS N
19,2 i BCN 18,2).
Taula 33. Natalitat global i per país d'origen mare per 1.000 habitants per ABS, districte, AIS i Barcelona, ABS
8J, 2012-2014
ABS 8J
N

%

TX

N

%

100

25

4.178

100

Natalitat global

604

Espanya

339 56,1

Països desenvolupats

11

Països no desenvolupats

Nou Barris

17,8

1,8

35,1

254 42,1

53,7

TX

2.319 55,5
56

AIS BCN Nord

Barcelona

N

N

%

TX

%

TX

25,2 10.079 100

8,5

42.492 100 8,8

17,8

6,7

26.724 62,9 7,1

12,7

2.331 5,5 11,9

1,3

29,9

1.800 43,1

53,9

6.576 65,2
263

2,6

3.231 32,1

16,5 13.403 31,5 15,3

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

Taula 34. Nombre i taxa de fecunditat per 1.000 dones segons grup d'edat per ABS, districte, AIS i Barcelona,
ABS 8J, 2012-2014
ABS 8J
N

Nou Barris

%

TX

AIS BCN Nord

N

%

TX

N

%

TX

3,3

40.2

215

2,1

8,9

Barcelona
N
613

%

TX

1,4

6,7

15 a 19 anys

15

2,5

33,1

136

20 a 34 anys

353

58,4

169

2.715

64,9 183,7

5.971

59,3

55,7

23.802 56,1

48,8

35 a 49 anys

236

39,1

78,1

1.330

31,8

67,1

3.883

38,6

27,1

18.039 42,5

31,2

15 a 49 anys

604

100

108,6

4.181

100

110,2 10.069

100

36,7

42.454

36,7

100

Font: InfoAbs. 2015. ASPB

Taula 35. Fecunditat per 1.000 dones segons grup d'edat i país d'origen de la dona, ABS, districte, AIS i
Barcelona, ABS 8J, 2012-2014
ABS 8J
15 a 19 anys

%

TX

15

100

33,1

Espanya

1

6,7

3,2

Països desenvolupats

0

0

0

Fecunditat global

Països no desenvolupats

N

Nou Barris

14 93,3 100,7

N
134

N

TX

100

40,2

56 41,8
1

25

0,7

66,7

76 56,7

70,4

ABS 8J
20 a 34 anys

%

Nou Barris

%

TX

N

100

169

2.710

%

TX

AIS BCN Nord

Barcelona

N

%

TX

N

100

8,9

613 100 6,7

100 46,5

5,5

239

215

2

%

39

TX

3,4

0,9

9,4

10 1,6 6,3

112 52,1

19,2

363 59,2 18,2

AIS BCN Nord

Barcelona

N

N

TX

%

TX

Fecunditat global

353

100

55,7 23.802 100 48,8

Espanya

162 45,9 141,5 1.375 50,7 165,3 3.531 59,1

52,2 13.321 56 48,2

Països desenvolupats
Països no desenvolupats

7

2

218,8

30

100 183,7 5.971

%

1,1

128,8

136

2,3

45,2

1.229 5,2 28,3

184 52,1 201,8 1.305 48,2 210,3 2.298 38,5

62,9

9.230 38,8 55
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ABS 8J
35 a 49 anys

N

Nou Barris
N

%

TX

N

%

1.328

100

67,1

3.883

100

27,1 18.039 100 31,2

886 66,7

67,1

2.940 75,7

27,9 13.145 72,9 32,8

100

78,1

Espanya

176 74,6

86,2

Països no desenvolupats

1,7

61,5

56 23,7

61,3

24

N

%

Fecunditat global

604

Espanya

339 56,1

3,2

35,3

1.089

416 31,3

66,7

817

21

23,6

3.794 21 25,7

Països desenvolupats

11

Països no desenvolupats

N

%

1,8

108,9

TX

55

1,3

97,5

37,3

AIS BCN Nord

Barcelona

N

N

%

100 110,2 10.069 100

2.317 55,5

6

TX

124

100 108,6 4.172
97

%

72,3

Nou Barris
TX

TX

1,8

ABS 8J
15 a 49 anys

N

TX

236

4

Barcelona

%

Fecunditat global

Països desenvolupats

AIS BCN Nord

6.571 65,3

TX

%

TX

36,7 42.454 100 36,7
34,4 26.705 62,9 35,7

94,8

262

2,6

38,9

2.328 5,5 31,4

254 42,1 129,3 1.797 43,1 132,9

3.227

32

42

13.387 31,5 39,9

Amb relació a la prevalença dels resultats adversos de l’embaràs, l’ABS està per sota de tots els
territoris de comparació. Veure detall a la taula 35, a sota.
Taula 36. Resultats adversos de l'embaràs ABS 8J, districte, AIS i Barcelona. 2012-2014
ABS 8J
N

Nou Barris
%

N

AIS BCN Nord

%

N

%

Barcelona
N

%

Prematuritat

33

5,5

284

6,8

699

6,9

2.765

6,5

BPEG (P10)

34

5,6

310

7,4

780

7,7

2.809

6,6

Prevalença expressada per 100 nascuts vius de dones en edat fèrtil (15-49 anys)
BPEG: Baix pes per edat gestacional
P10:
Percentil 10

Per últim, respecte a les interrupcions voluntàries de l’embaràs, disposem com a referència de la
dada de Nou Barris on la taxa global està lleugerament per sobre de la de BCN (+0,8 punts).
Accentuant-se la diferència en les dones nascudes en països de renda baixa (+1,5 punts).
Taula 37. Interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) segons país de naixement de la mare. Districte de Nou
Barris i Barcelona, 2014
Nou Barris
N

taxa

Barcelona
N

taxa

Interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1.000 dones de 15 a 19 anys)
Global

53

15,9

472

15,4

De dones nascudes a Espanya

20

8,9

282

12,0

1

50,0

5

8,3

32

29,8

185

28,2

De dones nascudes en països de renda alta
De dones nascudes en països de renda baixa

Interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 1.000 dones de 15 a 49 anys)
Global

591

15,6

5.658

14,8

De dones nascudes a Espanya

271

11,4

2.988

12,2

2

3,1

224

8,5

318

23,6

2.445

22,1

De dones nascudes en països de renda alta
De dones nascudes en països de renda baixa

Font: Registre de Natalitat. Agència de Salut Publica de Barcelona.
Països de renda baixa: Àsia sense Japó, Centre i Sud-Amèrica i Àfrica; Països de renda alta: resta de països (exclòs
Espanya).
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Les dades mostrades a les taules anteriors reforcen la visió d’alguns tècnics del barri.
Un informant clau del Districte de Nou Barris del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, diu:
‘els embarassos en noies adolescents són considerats amb normalitat’.
Una Informant clau de salut pública del territori comenta:
“la majoria dels embarassos adolescents són desitjats i volguts’
que podria estar relacionat amb el predomini d’altres cultures on les dones s’embarassen en edats
més joves.
Afegeix
‘cal abordar l’embaràs adolescent no tant des de la prevenció sinó que cal anar més enllà’.
La majoria de les entrevistes d’informants tècnics i veïnals reiteren l’elevat número d’embarassos
en la població adolescent. És un tema que surt de forma recurrent.
Amb relació a la utilització de mitjans anticonceptius, una informant del sector farmacèutic diu:
‘venem la píndola del dia després juntament amb el preservatiu i res de res’.
Afegeix
‘des de la farmàcia quan venem la píndola fem sempre educació sanitària’.
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Ús de serveis sanitaris

Cobertura sanitària i accés al dentista
A Nou Barris la major cobertura és a expenses del sistema públic de salut, molt per sobre que a la
resta de Barcelona.
Taula 38. Cobertura sanitària en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona,
any 2011.
Nou Barris
Cobertura sanitària

Barcelona

Homes % Dones % Total % Homes %

Dones %

Total %

Cobertura pública

78,5

79,4

78,9

64,0

60,0

61,9

Cobertura mixta

20,9

20,6

20,8

35,4

39,3

37,5

0,6

0,0

0,3

0,5

0,7

0,6

Cobertura privada

Font: InfoABS 2015.ASPB

L’accés al dentista a Nou Barris està 20 punts per sota del valor per Barcelona. El valor és superior
per a les dones.
Taula 39. Accés al dentista en persones de 15 anys i més. Districte al que pertany l'ABS 8J i Barcelona, any
2011.
Nou Barris
Accés al dentista
Visita al dentista el darrer any

Barcelona

Homes % Dones % Total % Homes %
8,0

10,1

9,1

Dones %

25,4

30,4

Total %
28,1

Font: InfoABS 2015.ASPB

Participació al Programa de Detecció Precoç de Càncer Mama, Nou Barris 2013 (6ª ronda)
Quant al cribratge del càncer de mama, l’ABS 8J va assolir una participació del 60%, al 2013.
Figura 18. % de participació en el cribratge de càncer de mama. ABS de Nou Barris. 2013 (6a onada)

Font: Oficina Tècnica de Detecció Precoç del Càncer de Mama. ASPB.

La majoria d’informants manifesten que l’obertura del centre de salut Cotxeres ha ajudat a millorar
l’accés als serveis sanitaris dels veïns i veïnes. El valoren com un actiu de proximitat del barri.
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Informe Territorial Central de Resultats dades 2016 – Territori AIS Nord ampliat
Atenció Primària
Figura 19. Població atesa

L’ABS 8J Cotxeres té una cobertura total
de 77,6% (81,72% per les dones i 73,15%
per als homes).
Valor per sobre del de l’AGA (76,6) i de
Catalunya (76,8).

Color morat: mitjana AGA BCN Nord (=AIS BCN N)
Color taronja: mitjana Catalunya
Color blau marí: valor ABS 8J

Figura 20. Nombre de visites

L’ABS 8J Cotxeres té una freqüentació
global de 5 visites/habitant/any, per sota
del valor de l’AGA i de Catalunya.

Resum visites EAP 8J Cotxeres.
L’EAP Cotxeres concentra el 32% de la seva activitat en persones de ≥ 75 anys.
Respecte l’Activitat global tenen més pes les dones. En canvi, el nombre de visites en persones de
0-2 i ≥75 anys és major en homes.
Taula 40. Indicadors d’activitat
Indicador

Valor

CAT

Homes Dones

Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip

6,7

8,0

6,4

6,9

Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de 0-2 anys

12,5

14,6

12,6

12,5

Mitjana de visites per població atesa a qualsevol equip de ≥75 anys

11,9

15,6

12,0

11,8

Percentatge de visites dels pacients de 0-2 anys

5,2

5,9

7,1

3,8

Percentatge de visites dels pacients de 75 anys o més

32,1

23,7

28,1

34,9

Percentatge de visites població no assignada sobre total visites

2,3

4,7

2,6

2,2

Pacients de 0 a 2 anys amb més de 20 visites (%)

16,6

22,0

17,6

15,2

Pacients >74 anys amb més de 12 visites (%)

35,2

45,8

36,5

34,5
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Salut Mental
Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA). L’ABS 8J Cotxeres té una taxa d’utilització de CSMA x
100 assegurats molt semblant en homes i dones; 0,5 punts més alt en les dones. El valor de les
dones està per sota del valor de l’AGA i en canvi el valor dels homes està per sobre del valor de
l’AGA. En els dos sexes, la taxa d’utilització dels CSMA està molt per sobre del valor de Catalunya,
molt més en els homes.
Figura 21. Taxa d’utilització del CSMA

Referent a la taxa d’utilització dels CSMA es podria relacionar a problemes de salut com a
conseqüència de l’atur; constatem que en la majoria dels entrevistats fan referència a que l’atur és
el gran problema de la població adulta. Una tècnica diu:
‘La salut mental és un problema en el barri, que es dona per diferents determinants com l’atur'.
Altres professionals del Districte comenten més enllà de l’atur que han observat “recolzament
psiquiàtric en persones grans que no tenen patologia però que tenen necessitat, aquest és un tema
recurrent en la taula de salut als barris”.
El tema de la salut mental aporta altres comentaris com el de “hi ha un problema de salut emocional
relacionat amb l’evolució del temps que no està contemplat”.
Centres de Salut Mental Infanto-juvenils (CSMIJ). L’ABS 8J Cotxeres té una taxa d’utilització de
CSMIJ x 100 assegurats molt més alta en homes que en dones. Amb una diferència de 17,6 punt
més alta en homes. El valor de tots dos sexes està per sota del valor de l’AGA (més marcada la
diferència en els homes). En tots dos sexes, el valor està per sobre del valor de Catalunya, molt més
en les dones (11,6 punts per sobre; 6,6 en el cas dels homes).
Figura 22. Taxa d’utilització del CSMIJ

Malauradament, en el col·lectiu adolescent es percep, sobretot dins els col·lectius immigrants, un
creixement de malalties mentals i heterolesions.
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Una informant clau del sector educatiu afirma:
’Els trastorns mentals vénen de qüestions familiars, molts han fet processos migratoris que els costa
de pair, també perquè els pares tenen trastorns mentals o problemes de feina que produeixen
tensions. Hi ha pares que se separen i s’ajunten, reagrupaments de pares i mares, els nens i nenes
tenen germans de diferents famílies, pateixen maltractaments, abusos sexuals (...) hi ha nanos que
s’auto-lesionen a causa dels maltractaments que reben...’, i també ’Els trastorns mentals que deriven
a l’autolesió solen venir induïts per problemes familiars i de l’entorn’.
Acaba dient: ’Tenim el CSMIJ del territori col·lapsat’
Urgències
L’ABS 8J té una taxa d’urgències a CUAP x 1.000 habitants molt per sobre de l’AGA i Catalunya.
En termes de comparació territorial ocupen la 3a la taxa més alta.
En canvi, té una taxa d’urgències Hospitalàries x 1.000 habitants molt per sota de l’AGA i Catalunya.
En termes de comparació territorial té la 5a taxa més baixa.
Cal destacar que s’observa el mateix patró que a la resta d’ABS amb CUAP (Casernes i Horta)
Figura 23. Urgències a CUAP i Urgències hospitalàries x 1.000 h (per ABS)

Consum de Medicaments
ABS 8J Cotxeres té un % de persones de 65 anys o més consumidores de psicofàrmacs moltíssim
més alta en les dones que en els homes.
El valor dels homes està per sobre del de l’AGA i de Catalunya. El valor de les dones és lleugerament
inferior al valor de l’AGA i de Catalunya.
Figura 24. Població consumidora de psicofàrmacs
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Malalties de declaració obligatòria
Segons dades del registre de malalties de declaració obligatòria de l’ASPB 2010-2014, les Malalties
de Declaració Obligatòria (MDO). La taxa total de MDO de NB (92,5) és inferior a BCN (121,4).
Revisant tot l’informe MDO 2014, només es troba una MDO en què NB té una taxa molt per sobre
de la resta de Districtes de Barcelona: en el Xarampió; NB, 12,68 (li segueix Ciutat Vella 8.8 i Gràcia
11,3); BCN 4,4. Amb relació a la tuberculosi (TBC), crida l’atenció de què mentre la taxa global està
per sota de BCN, per a les dones està per sobre. I el mateix succeeix amb relació al VIH.
Taula 41. Incidència de malalties de declaració obligatòria. Districte de Nou Barris i Barcelona, període 20102014.
Districte de Nou Barris
n

Taxa (IC 95%)

Barcelona
n

Taxa (IC 95%)

Total MDOs
Homes

480

121 (110,4-132,3)

7.511

195,8 (191,4-200,3)

Dones

292

66,7 (59,2-74,8)

2.296

54 (51,8-56,3)

772

92,5 (86,1-99,2)

9.817

121,4 (119-123,8)

Homes

106

26,7 (21,9-32,3)

1.116

29,1 (27,4-30,8)

Dones

73

16,7 (13,1-21)

179

21,4 (18,4-24,8)

1.805

22,3 (21,3-23,4)

Homes

51

12,9 (9,6-16,9)

979

25,5 (23,9-27,2)

Dones

12

2,7 (1,4-4,8)

97

2,3 (1,9-2,8)

63

7,5 (5,8-9,7)

1.076

Total

TBC

Total

689

16,2 (15-17,5)

VIH

Total

13,3 (12,5-14,1)

Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria. Agència de Salut Pública de Barcelona. IC 95%: Intervals de Confiança
al 95%.Taxes per 100.000 habitant

En el següent gràfic podrem veure les taxes de tuberculosi x 100.000 hab. per als barris de l’ABS
8J i per sexe: Porta: H 2,3, D 2,2; Vilapicina: H 3,5, D 1,6; Turó de la Peira: H 5,7, D 3,1
Figura 25. Incidència de la tuberculosis. Nou Barris 2010-2014

Font: Registre de Malalties de Declaració Obligatòria. Agència de Salut Pública de Barcelona
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En la següent taula es pot veure el detall de MDO de Nou Barris al 2014 (darrer any de dades
publicades).
Observem que les MDO declarades al 2014 a Nou Barris amb més de 10 casos: TBC 32 casos
(Homes16, Dones16, major freqüència: 20-49 anys); Infecció gonocòccica 28 (H16, D12; major
freqüència:15-39 anys); Sífilis 26 (H20, D6; major freq. 20-39); Tos ferina 26 (H15, D11; major freq.
0-4 i de 10-14); Xarampió 21 (H15, D6; major freq. 15-39 anys).
Per trams d’edat, la major freqüència s’observa als 20-29 anys amb 13 casos de malaltia
gonocòccica.

Taula 42. Malalties de declaració obligatòria nominal de Barcelona ciutat. Districte VIII. Nou Barris. 2014

Font: Estadístiques de Salut. Morbiditat per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat, 2014
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Persones amb discapacitat
Nou Barris és el districte amb un percentatge més gran de persones amb discapacitat, el 10,3% de
la població del districte enfront del 8,4% en el conjunt de Barcelona.
Al territori de l’ABS 8J: Vilapicina: 9%; Turó: 9,6% i Porta: 9,8%
Mapa 24. Percentatge de persones amb discapacitat. Barris de Barcelona. 2015

Prevalença de la discapacitat als barris. Barcelona, 2015

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

Taula 43. Població amb discapacitat i prevalença per barri. Districte de Nou Barris, 2015.
Barri
Vilapicina i la Torre Llobeta

Persones amb
discapacitat
2.286

Població

Prevalença barri

25.499

9,0%

Porta

2.400

24.536

9,8%

el Turó de la Peira

1.479

15.420

9,6%

Can Peguera

342

2.267

15,1%

la Guineueta

1.719

15.074

11,4%

877

6.946

12,6%

les Roquetes

1.616

15.523

10,4%

Verdun

1.286

12.258

10,5%

la Prosperitat

2.454

26.184

9,4%

la Trinitat Nova

864

7.362

11,7%

Torre Baró

394

2.828

13,9%

1.130

10.156

11,1%

200

1.351

14,8%

17.047

165.404

10,3%

Canyelles

Ciutat Meridiana
Vallbona
Total Districte

Font: Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona
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Salut laboral

Notificacions al sistema de vigilància de malalties relacionades amb el treball
En les dades publicades per la Unitat de Salut Laboral de l’ASPB, observem que el CAP Cotxeres
va notificar 16 casos al 2015 i 19 casos al 2016.
A continuació mostrem el detall dels períodes disponibles segons diagnòstic, on podem observar
que el diagnòstic més freqüent són els trastorns mentals i del comportament.
Taula 44. Malalties relacionades amb el treball. Casos notificats. CAP Cotxeres 2015-2016.
jul-des
2015
Trastorns múscul-esquelètics

gen-març
2016

abr-juny oct-des
2016
2016

1

2

gen-març
2017

total

%
3

Malalties del sistema respiratori
Trastorns mentals i del
comportament

12,5%
0,0%

6

3

3

6

2

20

83,3%

Malalties sistema nerviós

0,0%

Malalties de la pell

0,0%

Traumatismes i enverinaments

1

Total

6

4

4

8

2

1

4,2%

24

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ASPB.

83

Resultats
Salut i conductes relacionades amb la salut

Esperança de vida i mortalitat
A l’ABS 8J, l’esperança de vida en néixer dels homes és de 79,65 anys. Està per sobre de la del
districte, molt similar a la de l’AIS Nord i lleugerament per sota de la de Barcelona. En dones és de
86,52 anys, gairebé un any més alta que al districte, AIS BCN Nord i Barcelona.
Els indicadors de mortalitat, en el cas de les dones, mostren uns valors inferiors als del districte, AIS
BCN Nord i Barcelona. En els homes, només s’aprecia un valor lleugerament per sobre de Barcelona
en la taxa de mortalitat estandarditzada (ABS 8J 1.338,10; BCN 1.333,3). Les diferències
s’accentuen en el tram d’edat entre 45-74 anys en què estan també per sobre del valor de l’AIS N i
BCN (ABS 8J, 990,4; NB, 1021,8 AIS N, 924,5; BCN, 914.3).
Taula 45. Esperança de vida i taxes de mortalitat global i mortalitat prematura (Anys Potencials de Vida
Perduts) en homes i dones. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i Barcelona, període 2010-2014.
ABS 8J

Nou Barris

AIS BCN Nord

Barcelona

HOMES
Defuncions
Esperança de vida en néixer
Taxa de mortalitat estandarditzada
Raó de mortalitat comparativa
Taxa de mortalitat prematura
estandarditzada
Raó de mortalitat prematura comparativa
Taxa de Mortalitat Evitable
estandarditzada
Raó de mortalitat Evitable comparativa

644

4.264

9.347

36.918

79,65

78,92

79,56

79,80

1.338,10

1.403,50

1.359,10

1.333,30

100,40

105,30

101,90

100,00

2.169,10

2.804,80

2.514,80

2.343,20

92,60

119,70

107,30

100,00

165,80

200,70

206,70

204,20

81,20

98,30

101,20

100,00

641

3.867

9.399

40.212

86,52

85,83

85,85

85,91

755,80

791,00

802,00

786,30

98,70

103,70

102,50

100,00

DONES
Defuncions
Esperança de vida en néixer
Taxa de mortalitat global estandarditzada
Raó de mortalitat global comparativa
Taxa de mortalitat prematura
estandarditzada

1.420,60

1.850,50

1.664,00

1.598,70

Raó de mortalitat prematura comparativa

88,90

115,70

104,10

100,00

Taxa de Mortalitat Evitable
estandarditzada

79,60

100,00

97,30

99,00

Raó de mortalitat Evitable comparativa

80,40

101,00

98,30

100,00

Taxes per 100.000 habitants. Referència per l’estandardització: població de Barcelona 2014.
Raó de mortalitat comparativa: (Taxa de mortalitat estandarditzada/ Taxa de mortalitat estandarditzada de Barcelona)*100.
Font: Registre de Mortalitat. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Les causes de mort mostren majors Taxes Estandarditzades de Mortalitat (TEM) comparades en
homes per a: Trastorns Mentals i del Comportament, Malalties del Sistema Nerviós i Òrgans dels
Sentits, Tumors i per a les Malalties del Sistema Circulatori. En dones per a: Trastorns Mentals i del
Comportament i les Malalties del Sistema Respiratori.
Les causes de mort mostren majors Taxes Estandarditzades d'Anys Potencials Vida Perduts
(TEAPVP) comparades en dones per a: Causes Externes de Mortalitat, Malalties del sistema nerviós
i Òrgans dels sentits, i per a Malalties del Sistema Circulatori. En homes per a: Malalties del sistema
circulatori.
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Cal tenir en compte aquí que el fet de donar dades per sexe i per causes a nivell territorial tan petit
dóna dades molt inestables, tot i agregar diversos anys.
Segons els experts de l’ASPB consultats, aquestes dades són molt inestables com per poder treure
conclusions sobre les diferències observades i per poder analitzar això d'una manera més fiable
caldria utilitzar mètodes estadístics més avançats, tipus anàlisi bayesià.
Taula 46. Mortalitat global dels 5 grups de causes de mort amb la TEM de l’ABS 8J més elevada, segons
sexe. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i Barcelona, període 2010-2014.

Taxa Estandarditzada de Mortalitat (TEM)
ABS 8J

Nou Barris

AIS BCN
Nord

Barcelona

HOMES
Tumors

442,30

458,60

433,90

417,70

Malalties del sistema circulatori

365,80

361,60

359,40

367,30

Malalties del sistema respiratori

157,60

181,30

176,20

167,80

Trastorns mentals i del comportament

83,20

64,60

60,80

56,70

Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits

77,10

71,60

69,60

72,40

Malalties del sistema circulatori

228,70

242,40

247,70

240,20

Tumors

175,20

183,70

185,50

194,80

Trastorns mentals i del comportament

75,20

60,70

62,20

58,30

Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits

69,00

69,90

70,10

69,20

Malalties del sistema respiratori

65,80

62,10

66,40

67,10

DONES

Taxes per 100.000 habitants. Referència per l’estandardització: població de Barcelona 2014.

Taula 47. Mortalitat prematura (Anys Potencials de Vida Perduts) dels 5 grups de causes de mort amb
TEAPVP de l’ABS 8J més elevada, segons sexe. ABS 8J, Nou Barris, AIS BCN Nord i Barcelona, període
2010-2014.

Taxa Estandarditzada d'Anys Potencials Vida
Perduts (TEAPVP)
ABS 8J

Nou Barris

AIS BCN
Nord

Barcelona

HOMES
Tumors

1.204,70

1.502,00

1.334,80

1.219,60

Malalties del sistema circulatori

809,30

678,40

585,00

549,00

Causes externes de mortalitat

585,40

674,90

646,60

613,70

Malalties del sistema digestiu

155,60

301,50

233,50

197,00

72,20

181,80

172,10

141,20

Tumors

601,90

877,70

853,20

845,10

Causes externes de mortalitat

331,70

244,90

228,00

202,60

Malalties del sistema circulatori

218,30

246,40

180,20

187,50

Malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits

150,80

105,20

70,10

61,50

66,20

88,50

68,70

73,80

Malalties del sistema respiratori
DONES

Malalties del sistema respiratori

Taxes per 100.000 habitants. Referència per l’estandardització: població de Barcelona 2014.
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4. Els actius del territori
En aquest apartat trobareu l’opinió de les persones entrevistades dels diferents àmbits quant a
recursos relacionats amb les persones, entitats dels barris i serveis i equipaments existents a la
zona. I el sociograma amb el resum dels actors i elements claus del territori a nivell polític, tècnic i
social.
En l’annex 2 podreu trobar el Mapa de Recursos: amb el detall del directori de tots els recursos del
territori per tipus.
Recursos relacionats amb les persones
El conjunt de persones entrevistades destaquen la facilitat de relació que hi ha en l’entorn fruit de la
bona orografia de la zona i de l’existència d’espais verds i places. La configuració urbanística
d’edificis baixos, carrers per vianants, voreres amples i barri en general tranquil, fomenta la relació
entre les persones i enforteix la xarxa veïnal.
“Poc transit”, “Ben comunicat”, “Barri que genera tranquil·litat”, “No té grans edificis com la resta de
la ciutat”, ”Persones molt arrelades al barri”.
La immigració en el barri està ben integrada fent utilització dels espais públics per part de tots els
col·lectius.
Alguns entrevistats destaquen la necessitat d’ampliar l’oferta d’equipaments i lleure en la franja
juvenil per donar una alternativa a la gent jove que passa les tardes al carrer.
Entitats del barri
Es manté una xarxa associativa tradicional, tot i que amb el pas del temps es posa de manifest la
falta de relleu generacional.
“Abandonament de la vida associativa al barri, la gent jove no participa”
Hi ha un ampli ventall d’entitats al territori entre les quals la gent destaca bàsicament l’Associació de
Veïns de Vilapicina i la Torre Llobeta i la Plataforma Cotxeres.
Serveis i equipaments
L’existència d’una bona comunicació quan el transport permet connectar el barri amb altres punts
de la ciutat, afavorint la qualitat de vida i connexió amb l’entorn. Hi ha una percepció de estar pròxim
al centre de la ciutat.
Hi ha una bona dotació d’equipaments, així percebut també per les persones entrevistades.
L’illa d’equipaments de Cotxeres és un element indiscutible per part de totes les persones
entrevistades com a eix central de la zona. La millora en l’accessibilitat als serveis sanitaris (abans
havien d’anar al barri del Turó de la Peira) i a l’equipament esportiu i de lleure (biblioteca i casal de
gent gran), així com la plaça com espai de trobada ha marcat un abans i un després en el barri.
El mercat és també un lloc clau de vincle veïnal que juntament amb l’àmplia oferta de comerç a la
zona genera un element molt positiu d’activitat comercial i social.
“L’existència d’equipaments facilita que la gent no es quedi a casa”.
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Mapa d’actors i recursos (elaboració pròpia)
Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya

NIVELL POLITIC

Districte
Nou Barris

CatSalut

§ Regidora Districte

Janet Sanz

CSC

Dept. Treball,
Afers Socials i
Famílies

Departament
de Salut

Dept.
Educació

Projectes / Plans
§ PdS 2016-2020 CAT à PdS CSB
§ PIAISS – COMSalut
§ PdSM BCN 2016-2022

CSB

§ Pla de Barris

§ Conseller Barri V-TLL

AIS Nord
Rosa Ma.
Serrasolsas

+Porta Mario García
§ Consellera Salut

Esther Flaqué

§ PAM – PAD

ASPCat

CSSB

ICS

CEB
§ Programes ASPB

ASPB

§ Prog. Dept. Salut

§ Consellera Educació

§ Prog. SS

Àngels Rabadà

§ Plans Insersió

§ Consellera Drets

DIBA

Consell de Salut
NB

Socials Carolina Recio

§ Prog. Mediambientals

§ Conseller tècnic

Carlos Izquierdo

§ Tècnica Salut Districte

NIVELL TÈCNIC

Blanca Català
§ Tècnica Barri TLL i V

§ Infermera com

§ Secretari

ASPB Noelia
Vázquez

Tècnic
Carles Benet

Cèlia Montserrat

§ Escoles:

4 CEPs
5 Instituts
6 Escoles bressol
4 Centres FP

§ EAP BCN NB

Equip assessor
psicopedagògic

Centres
Primera
Acollida

NIVELL SOCIAL

Cáritas (voluntariat)
(Julio Montes)
AAVV:
 Vilapicina-TLL
(Joaquim Forn)
 Porta
 Turó

Biblioteca:
 Vilapicina
(Eulàlia Carnicer)

Centres Cívics:
 Torre Llobeta
 Can Basté
 Can Clariana

SAP Muntanya
(Trini Cuesta)

CSMIJ
Fund. 9B SM
Dtra. Carmen
Grifoll

ASSIR
ICS Turó
Tarda jove

Resid. Ballesol
(Mutuam)

CDIAP
Unió Cat. DP

PADES
(Mutuam)

CRP Centre de
Recursos Pedagògics
(Xintu Ferrer)

SAUV

Casals Gent Gran:
 Congrés Indians
 Vilapicina (Beth Capdevila)

CSMA
Fund. 9B Sud
Dtra. Paloma
Lago

EAIA

Assoc. Comerciants
 Fabra Centre
 Virrei

Assoc. Familiars SM 9B
(Josep Aguilar)

PIAD

Assoc. Fibromialgia:
(Paquita del Río)

Coord. AMPAs NB
(Carles Benito)
Centres de Dia

CAP/CUAP
Cotxeres
 Dtra. Anna
Ribera
 Ad. Lucia
Salvans
 Grup
Comunitària

+ Turó Rio
Sant Andreu
Xafarines

SARA

Espai Gent Gran

Pistes Petanca
Plataforma alternativa
Cotxeres (Dolores Millón)







CASD
Hospitals
Sant Pau
HVH
Sant Rafael
PSPV
La HeraMercè

CSS
V-TLL-Porta
 Dtra.
Carmen
Balboa
 +13 TS
(SAD, TLA,
SADEP)

LOGOPEDIA

Agrupament Escolta Santa Eulàlia

Fundació 3 turons SM

Banc del moviment
Aserdi NB

Fundació Pare Manel

Farmàcies

Centres Esportius:
 DUET
 SESE

RHB
Cotxeres
 Dtra.
Carme
Gelabert

Corals

CSS
Cotxeres
 Dtor.
Benito
Fontecha

RHB
Domiciliària

Mercat
 Mare de Déu de la Mercè
Centres religiosos:
 Parroq. Sta. Eulàlia
 Esgl. evangéliques
 Testi. Jehovà
 Mesquita

Escola Municipal Música
Escoles de ball

Assemblea d’aturats 9B
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Propostes a tenir en compte en el futur pla d’acció
A continuació es recull una sèrie de propostes sorgides a partir dels suggeriments de les persones
entrevistades.
1) Xerrades i tallers a la gent jove per promocionar hàbits saludables i conductes sexuals
responsables (als instituts i centres de trobada de gent jove).
2) Potenciar les xarxes d’activitat d’ajuda a la gent gran i a les persones amb discapacitats i
cuidadores, com per exemple RADARS i “Dóna’ns la mà” i altres vies com impuls del
voluntariat.
3) Fomentar l’apoderament i l’autonomia (econòmica i de temps) de les dones vulnerables i
sobrecarregades.
4) Creació de la taula de salut en el territori de l’ABS amb la participació d’entitats de la zona,
en la línia d’altres experiències existents a Nou Barris, potenciant l’acció comunitària en
salut.
5) Ampliació de l’oferta de recursos en salut mental en la comunitat.
6) Potenciar la comunicació i coordinació formal en el territori de l’ABS de tots els serveis a les
persones de les diferents administracions territorials.
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Les principals limitacions pel que fa a l’estudi territorial dels indicadors de salut i els seus
determinants:
-

Manca de coincidència en la divisió territorial entre el mapa de les ABS i el mapa dels barris
de la ciutat de Barcelona. La qual cosa dificulta poder tenir molts indicadors desagregats a
nivell l’ABS.

-

El fet que el territori de l’ABS “trepitgi” tres barris no del tot homogenis, fa que per alguns
indicadors, sobretot els que tenen a veure amb els determinants del context físic s’hagi hagut
d’agafar com aproximació els valors del barri o el valor del districte (quan no ha estat
possible disposar del valor a nivell de barri).

-

Dificultats per poder fer una acurada interpretació de les diferències observades en els
indicadors de mortalitat per sexe i causes. En correspondre’s per algunes causes amb un
nombre massa petit de casos.

-

Altra limitació en relació amb l’anterior és la gran variabilitat entre els valors dels barris del
districte de Nou Barris. I fins i tot, en l’indicador socioeconòmic elaborat per l’ajuntament de
Barcelona hem observat una important variabilitat per seccions censals dins el territori de
l’ABS i els seus barris.

-

Per últim fer esment a la inexistència de memòries públiques del PIAD del territori en els
darrers 3 anys, ni de dades de violència masclista a nivell de districte. Per la qual cosa hem
hagut d’agafar com a font publicada de la problemàtica de les dones la memòria 2013,
darrera disponible.

Les principals limitacions pel que fa a l’estudi qualitatiu són:
-

Ha mancat aprofundir en aspectes del sector dels joves amb una entrevista directe amb ells
a causa que en el moment en què es realitzaven les entrevistes just finalitzava el curs
escolar. Al mateix temps no ha estat possible efectuar l’entrevista amb un CAU de la zona
per qüestions organitzatives de la pròpia entitat cosa que ha impedit ampliar coneixements
del sector infanto-juvenil.

-

Mancaria també contactar amb col·lectius de persones immigrants, tot i essent, una
representació rellevant del barri. La informació sobre aquests col·lectius ha estat però
aportada de forma indirecte pels tècnics del territori i associacions com Càritas Diocesana.
Tanmateix tampoc s’han realitzat entrevistes amb comunitats religioses com l’evangèlica,
catòlica i musulmana.

-

També restaria pendent fer una trobada amb l’Associació de Veïns de Porta, on parcialment
el barri pertany a l’ABS 8J.

-

Per acabar, remarcar de nou les limitacions per la manca de coincidència entre les divisions
territorials d’ABS i barris, que dificulta la comparació de dades i el treball conjunt de
coordinació entre serveis que depenen d’administracions diferents.
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Els barris de l’àrea d’influència de l’ABS de Cotxeres, Vilapicina i La Torre Llobeta, Porta i Turó de
la Peira es caracteritzen per la seva heterogeneïtat. Destaca Vilapicina i La Torre Llobeta que, a
banda de tenir el percentatge més alt d’usuaris del centre (66%), presenta millors característiques
socioeconòmiques. De manera global però, l’anàlisi dels indicadors de salut del conjunt de barris
mencionats, revelen uns resultats inferiors respecte el global de Barcelona.
Si parlem de població, en concret, hi ha un índex força més elevat d’envelliment i sobre-envelliment,
i més pronunciat en les dones que la resta de Barcelona. Cal remarcar també que la proporció de
dones de 75 anys o més que viuen soles és superior a la resta de territoris i molt especialment les
dones de més de 85. Tot i que son barris amb una tradició de teixit social i associatiu, aquest ha
anat minvant des de fa uns anys, per la manca de recanvi generacional, i en detriment a
l’acompanyament de les persones grans que viuen soles.
La població nascuda fora d’Espanya majoritàriament prové de Centre i Sud-Amèrica. Aquest seria
un factor a tenir en compte a l’hora d’abordar algunes de les problemàtiques, sobretot pel que fa a
les dones emigrades i a la població infantil i adolescent, que pateixen més dificultats en la inserció
social.
Referit a la població adolescent, els embarassos creixen de manera preocupant i la prevalença de
conductes conservadores, tradicional-patriarcal deriven cap a comportaments de caire abusiu cap a
les dones i els infants.
En l’entorn familiar, existeix una sobrecàrrega en les dones, així com en els avis i àvies que han
d’acollir els fills a casa i cuidar-se dels nets, bé perquè els pares treballen bé perquè estan a l’atur.
També es detecta una sobrecàrrega familiar en germans i germanes grans que han de cuidar els
petits.
En el context econòmic les dades són pitjors que el territori de l’AIS Nord i molt pitjors respecte
Barcelona. L’atur es troba pràcticament dos punts per sobre de Barcelona.
El nivell d’estudis és inferior a la resta de Barcelona en tots els trams d’edat, essent més
representatiu en les dones. La tassa d’absentisme i abandonament escolar és molt elevada.
Referent a l’entorn, els habitatges son antics i insuficients, mancats sovint d’ascensor dificultant-ne
l’accés i contribuint per tant a l’aïllament de les persones grans i/o amb dificultats. Com a contrapunt,
hi ha més zones verdes que altres punts de Barcelona (zona situada a la falda de Collserola) amb
un accés relativament fàcil als parcs (a excepció del barri de Vilapicina i La Torre Llobeta, amb
menor percentatge de zona verda). El fet però de tenir àmplies vies de comunicació fa que augmenti
molt la contaminació ambiental i acústica.
Els indicadors de salut en la dona es veuen afectats sobretot per un consum elevat de psicofàrmacs
relacionat a una alta incidència de depressió i ansietat, així com un percentatge alt de sobrepès i
d’obesitat.
Respecte les pràctiques relacionades amb salut, destaca mals hàbits alimentaris relacionat amb la
manca de coneixement vers la compra o la tria d’aliments saludables.
Es recull així que els col·lectius més vulnerables son les persones grans que viuen soles, infants i
adolescents en situació de risc, sovint per la manca d’habilitats parentals i les dones en situació de
precarietat i conciliació laboral, i risc de maltractament.
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Annex 1. Full de consentiment informat
FULL DE CONSENTIMENT INFORMAT DEL PROFESSIONAL
L’estem convidant a participar en una investigació anomenada “Diagnòstic de salut comunitària”.
L'objectiu de l'estudi és conèixer, des del seu punt de vista, en relació amb les necessitats de salut.
L'anàlisi d'aquesta informació juntament amb la resta obtinguda dels representants dels col·lectius
representatius del barri ens permetrà identificar necessitats i formular objectius de salut del Pla de
Salut Comunitària d’enguany.
Si accepta participar se li farà una entrevista individual. L'entrevista serà realitzada per dues
professionals del CIS Cotxeres, Sara Jaurrieta i Aina Blanch, i tindrà una durada aproximada d'una
hora. Tota l'entrevista serà enregistrada i posteriorment transcrita per a la seva anàlisi. La participació
és voluntària i no remunerada.
La informació que vostè ens proporcioni serà utilitzada de forma absolutament confidencial i només
en el marc d'aquest estudi, d'acord amb la legislació vigent (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Les gravacions i transcripcions de les entrevistes, així
com la resta de dades de caràcter personal, es conservaran metre duri el projecte (fins desembre de
2014) i posteriorment seran destruïdes, tal i com exigeix la Llei i el Reglament 1720/2007, de 21 de
desembre, pel què s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999. Així mateix, la
conservació de les referides dades durant aquest període es durà a terme aplicant les mesures de
seguretat que aquestes normes estableixen.
Vostè pot retirar-se de l'estudi d'en qualsevol moment, si així ho desitja, sense que hagi de donar
cap explicació.
Després d'haver rebut i entès la informació d'aquest document i d'haver aclarit tots els meus dubtes,
atorgo el meu consentiment per ser entrevistat/da i perquè l'entrevista sigui enregistrada.

Lloc, data

Signatura entrevistat/da

Signatura professional CIS Cotxeres

Nom entrevistat/da

Nom professional CIS Cotxeres
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Annex 2. Mapa de recursos
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Vilapicina i la Torre LLobeta
Punt BCN. Quiosc de Tràmits i Serveis - Centre
Integral de Salut Cotxeres

Av. Borbó, 18
Altres
Pl. Lesseps, 1
Tel. 932384545
Web: www.aspb.cat

Agència de Salut Pública de Barcelona

ALLOTJAMENTS
Vilapicina i la Torre LLobeta
C/Malgrat, 40
Tel. 649773283

My Pillow Café

Porta
C/ Manuel Sancho, 2
Tel. 933495053
Web: www.hostalballestero.es

Hostal Ballestero

ASSOCIACIONS
El Congrés i els Indians
Associació ciutadana pels Drets de les dones

C/ Ramon Albó, 2
Tel. 933518470

Associació cultural Congregació Diabòlica del
Congrés

C/ Felip II, 222
Web: www.congregaciodiabolica.com/

Vocalia de Gent Gran-Associació de veïns del
Congrés-Indians

C/ Felip II, 222
Tel: 933407012

Associació de veïns del Congrés-Indians

C/ Felip II, 222
Tel: 933407012

Associació el Caliu- casal Congrés-indians

C/ Acàcies, 26
Tel: 933513953

Associació de Mares i Pares d’Alumnes- Centre
Educatiu Arrels

C/ Tedeschini 70

Associació esportiva Arrels-Congrés

C/ Cardenal Tedeschini, 76

Associació Esportiva Centre Educatiu Arrels

C/ Cardenal Tedeschini 76

Centre Esplai El Drop

C/ Riera de Horta, 51
Tel: 934100100
Web: https://eldrop.org/

Club Escacs Congrés

C/ Alexandre Gali 22
Tel: 933523851

Comissió de festes Barri del Congrés

C/ Alexandre Gali 20

Càritas Restes de barris

C/ Alexandre Gali, 46
Tel: 934086337
Web: www.caritasbcn.org
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Convivim, Centre d’orientació a l’immigrantFundació privada Viarany

C/ Cardenal Tedeschini, 72
Tel: 931780005

Grup del teatre Associació de veïns

C/ Felip II, 222

Hogar Extremeño de Barcelona

C/ Ramon Albó, 72
Tel: 932432345)
Web:www.hogarextremeñodebarcelona.es

Obra social de ajuda al disminuït psíquic

C/ Manigua, 45
Tel: 933403840

Associació de camí d’esperança- parròquia de
Sant Puix

C/ Cardenal Tedeschini, 52
Tel: 933528006

Associació per la sensibilització envers la
DISCAPACITAT NOU BARRIS
Asociación Nacimiento Feliz

Porta
C/ Piferrer, 94
Tel. 638495707
Web: http://www.asendinb.com/
C/Santapau, 59
Tel. 933407043
Web: http://www.reflexologiainfantil.org/

Associació Catalana del Joc Popular I
Tradicional

Pg. Fabra i Puig, 136
Tel. 934279479

Associació de Comerciants Fabra Centre

Pg. Fabra I Puig, 252
Tel. 933406995

Associació Expressió, Comunicació I
Psicomotricitat

C/Malgrat, 90

Associació Recreativa Club Atlètic Piferrer

C/ Arnau d’Oms, 45
Tel. 933522379

Club Petanca Can Dragó

C/Malgrat, 59
Tel.933405014

Comité Solidaridad Oscar Romero

Pg. Fabra I Puig, 260
Tel. 933498803

Minyons Escoltes I Guies de Catalunya

Pg. Fabra I Puig, 260
Tel. 933403450
Web:
https://demarcacions.escoltesiguies.cat/barcelones

Centre Esplai Santa Eulàlia – Parròquia de Santa
Eulàlia de Vilapicina

Pg. Fabra i Puig, 260
Tel. 933525551

Unió de Botiguers del Carrer Doctor Pi I Molist

C/ Doctor Pi i Molist, 14
Tel. 933403047

El Turó de la Peira
Acció contra la Violència Domèstica

Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 934206651

Asociación Europea de Cooperación Palestina

C/ Sant Iscle, 33
Tel. 667585982

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia

Pg. Fabra i Puig, 274
699426469
Web: http://www.fibromialgia.cat/

Associació de Jubilats i Pensionistes de
Catalunya

Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 934206651

Vocalia de Dones – Associació de Veïns del
Turó de la Peira

Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 934206651
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Associació Ecologistes en Acció Catalunya

Pg. Fabra I Puig, 274
Tel. 648761199
Web: www.ecologistesenaccio.cat

Drac de la Guineueta

Doctor Pi I Molist, 1
Tel. 933596846

Grup Història de Nou Barris

Pg. Fabra I Puig, 274
Tel. 934206651

Turó Acció Sòcio-cultural

Pg. Fabra I Puig, 274
Tel. 934206651
Web: https://canbaste.wordpress.com/
Vilapicina i la Torre Llobeta

Agrupació Cultural Popular Torre Llobeta

C/ Pontons, 3
Tel. 933529985

Agrupament Escolta Santa Eulàlia

C/ Santa fe, 5
Tel. 933403450
Web: https://www.escoltesiguies.cat/

Asociación Músicos por la Paz y la Integración

C/ Pontons, 8
Tel. 934295826

Associació Catalano-Veneçolana

C/ Felip II, 291

Associació Cultural Rhombe-Grup de Dones

C/ Escòcia, 50
Tel. 936680531

Associació de Comerciants de Virrei Amat i Borbó

C/ Felip II, 271
Tel. 933522451

Associació de Famílies Afectades per la Síndrome
Alcohòlica Fetal

C/ Vèlia, 27
Tel. 932386040
Web: www.afasaf.org

Associació de Veïns i Veïnes de Torre LlobetaVilapicina

C/ Santa Fe, 5
Tel. 690316274

Associació Professional Pouaires

Av. Borbó, 66
Tel. 933404504

Centre Cultural Eulalienc

C/ Amílcar, 35
Tel. 934293565

Club Bushido

C/ Jota, 87
Tel 933493939

Club Esportiu Bicisport

Av. Borbó, 25
Tel. 933404480
Web: www.cbicisport.com

Club Universal Amics dels Arbres

C/Santa Fe, 5
Tel. 934294774

Associació Mares i Pares d’alumnes – Col•legi
d’Educació Infantil i Primària Timbaler del Bruc

C/ Arnau d’Oms, 4
Tel. 934294774

Gran Penya Espanyolista Manigua

C/ Desfar, 25
Tel. 933406449
Web: www.gpemanigua.com

Grup de Dones en Forma de Torre LLobeta

C/ Santa Fe, 2
Tel. 93358614

Grup de Rol la Cofradia

C/ Santa fe, 2
Tel. 933585614

Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de
Matagalpa

C/ Subirats, 4
Tel. 659863116
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Associació mares i pares d’alumnes – Institut
Barcelona – Congrés

C/ Baró d’Esponellà, 15
Tel. 933585559

Secció Esportiva Santa Eulàlia

C/ Joan Alcover, 6
Tel. 933570925

Sport Ciclista Català

C/ Santa Fe, 5
Tel. 934083806

World Teacher Trust

Pg. Fabra i Puig, 173
Tel. 933516815

BIBLIOTEQUES
Vilapicina i la Torre LLobeta
Pl. de Carmen Laforet, 11
Tel. 934080667

Biblioteca Vilapicina i la Torre LLobeta

CENTRES CÍVICS
El Congrés i els Indians
Centre Cívic Can Clariana Cultural

C/Felip II, 222
Porta
Pg. Fabra i Puig, 274
Tel. 934206651

Can Basté

Vilapicina
C/ Santa Fe, 2 bis
Tel. 933585614

Torre Llobeta

EDUCACIÓ
Escoles Bressol
Porta

Llar d’infants Magnòlia

C/ Emili Roca, 52- 58
Tel: 934084887 - Fax: 933492342
Web: www.escolamagnolia.com
E-mail: magnolia@escolamagnolia.com

Llar d’infants Petit Aloma

C/ Torrent de can Piquer, 2
Tel: 934087625 - Fax: 933499016
Web: www.escola-aloma.com
E-mail: contacte@escola-aloma.com
Vilapicina i la Torre Llobeta

Llar d’infants Alfa

Pge. Esperança, 7
Tel: 933527406
Correu electrònic: a8050703@xtec.cat

Llar d’infants Kuky’s / Alikuki

Pça. Garrigó, 1
Tel. 933512607
Correu electrònic: escolakukys@hotmail.com
Web: http://www.llarinfantskukys.com/
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Pg Maragall, 260*262
Tel: 653033141/ 934070969
Web: http://escuelanemomarlin.com/escuela/passeig-maragall
E- mail: maragall@escuelanemomarli.com

Llar d’ infants Nemomarlin

Educació infantil I primària
Porta
C/Torrent de can Piquer, 2
Tel: 934087625 - Fax: 933499016
Web: www.escola-aloma.com
E-mail: contacte@escola-aloma.com
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Centre educatiu Escola Aloma
Titularitat: Centre concertat

C/ Emili Roca, 52*58
Tel: 934084887 - Fax: 933492342
Web: www.escolamagnolia.com
E-mail: magnolia@escolamagnolia.com
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Escola Magnòlia
Titularitat: Centre concertat

Vilapicina i la Torre Llobeta
C/ Emili Roca, 22
Tel: 933493939 - Fax: 933510001
Web: www.col-legiclosa.cat
E-mail: a8014097@xtec.cat

Centre Educatiu Col•legi Closa
Titularitat: Centre concertat

C/ Vèlia, 28
Tel: 933117451 - Fax: 933117456
Web: www.colegiocami.com
E-mail: info@colegiocami.com
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Centre Educatiu Col•legi Camí
Titularitat: Centre concertat

C/ Arnau d’Oms, 4
Tel: 933522951 - Fax: 933522951
Web: www.xtec.cat/ceip-timbaler
E-mail: a8002368@xtec.cat

Escola Timbaler del Bruc
Titularitat: Centre públic

Educació secundària obligatòria i Batxillerat
Vilapicina i la Torre Llobeta
Institut Barcelona-Congrés
Titularitat: Centre públic

Institut Manuel Carrasco i Formiguera
Titularitat: Centre públic
Centre Educatiu Col•legi Closa
Titularitat: Centre concertat

C/ Baró d'Esponellà, 1*15
Tel: 933585559 - Fax: 934299410
Web: www.congres.cat
E-mail: a8035167@xtec.cat
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
C/ Santa Fe, 2
Tel: 933575254
Web: phobos.xtec.cat/iescarrascobarcelona
E-mail: iescarrascobarcelona@xtec.cat
C/ Emili Roca, 22
Tel: 933493939 - Fax: 933510001
Web: www.col-legiclosa.cat
E-mail: a8014097@xtec.cat
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Porta
C/ Torrent de can Piquer, 2
Tel: 934087625 - Fax: 933499016
Web: www.escola-aloma.com
E-mail: contacte@escola-aloma.com
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Centre educatiu Escola Aloma
Titularitat: Centre concertat

Formació professional
Vilapicina i la Torre Llobeta
C/ Escòcia, 130
Tel. 933525658
Correu electrònic: escocia@accc.es

Escola Centre Català de Comerç

Porta
C/ Torrent de can Piquer, 2
Tel: 934087625 - Fax: 933499016
Web: www.escola-aloma.com
E-mail: contacte@escola-aloma.com
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Centre educatiu Escola Aloma

C/ Alella, 51
Tel: 934080126 - Fax: 933499016
Web: www.santapau-pifma.com
E-mail: a8037346@xtec.cat
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat

SANTAPAU- PIFMA
Titularitat: Centre concertat

Centre d’Estudis Sistemes informàtics
(CESI)

C/ de la Jota, 73
Tel: 93 340 03 65 - Fax:93 352 33 97
Web: www.cesi.info
Email: consulting@cesi.info

Idiomes
Vilapicina i la Torre Llobeta
Escola Lenvi

- Centre privat

C/ Amílcar, 61*67
El Congrés i els Indians
C/ Ramon Albó, 12
Tel: 933520042

Acadèmia Lyon

ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA
El Congrés i els Indians
Associació Esportiva Arrels-congrés

C/ Cardenal Tedeschini 76

Club Escacs Congrés

C/ Alexandre Galí 22
Tel: 933523851

Pistes petanca Congrés

C/ Felip II 222

Pistes petanca Plaça de l’Espiga

C/ Espiga 1
Porta

Associació Recreativa Club Atlètic Piferrer

C/ Arnau d’Oms, 45
Tel. 933522379

Club de Petanca Can Dragó

C/ Malgrat, 59
Tel. 933405014
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El Turó de la Peira
Pista Frontó- Parròquia de la Mare de Déu de
Fàtima

C/ Sant Iscle, 19
Tel. 934293942

Vilapicina i la Torre Llobeta
Piscines Cobertes – Centre Esportiu Municipal
Cotxeres Borbó

C/ Ramon Albó, 47
Tel. 931145075
Web: cotxeresborbo.duetsports.com

Gimnàs- Centre Esportiu Municipal Cotxeres Borbó

C/ Ramon Albó, 47
Tel. 931145075
Web: cotxeresborbo.duetsports.com

Gimnàs- Club Bushido

C/ Jota, 87
Tel. 933510001

Piscines Cobertes (2) – Club Bushido

C/Jota, 87
Tel. 933493939
Av. Borbó, 25
Tel. 933404480
Web: www.cbicisport.com
Pardo, 65
Tel. 933467107

Club Esportiu Bicisport

Gimnàs Sport Club

Gran Penya Espanyolista Manigua

Pavelló Poliesportiu Municipal Virrei Amat

C/ Desfar,25
Tel. 933406449
Web: www.gpemanigua.com
C/ Joan Alcover, 6
Tel. 933570925

Secció Esportiva Santa Eulàlia

C/ Joan Alcover, 6
Tel. 933570925

Sport Ciclista Català

C/ Santa Fe, 5
Tel. 934083806

Taules Ping-Pong Pl. Santa Fe

Pg. Maragall, 240

Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta

C/ Santa Fe, 2
Tel. 933585614

Secció Esportiva Santa Eulàlia

Joan Alcover, 6
Tel. 933570925

Delegació BCN- Estació d’Esquí Port Ainé

Av. Borbó, 5
Tel. 933519609

MEDI AMBIENT
Turó de la Peira
Contenidor Roba Amiga – Mercat de la Mercè

C/ Santa Fe, 2

Vilapicina i la Torre Llobeta
Contenidor Roba Amiga – Centre Cívic Torre
Llobeta

Punt Verd Mòbil – Plaça Virrei Amat
Pl. Virrei Amat, 6
Web: ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana

MERCATS I CENTRES COMERCIALS
Turó de la Peira
Mercat de la Mercè

Pg. Fabra i Puig, 270-272
Web: www.bcn.cat/mercatsmunicipals
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Turó de la Peira
Pg. Fabra i Puig, 274
Web: www.canbaste.com

Ràdio RSK – Taller Jove d’Informació Urbana

RELIGIÓ
El Congrés i els Indians
C/ Pardo, 5
Tel. 933528006
Web: www.santpiusx.net

Parròquia de Sant Pius X
Porta
Delegació Diocesana de Pastoral del Trànsit,
Bombers i Cossos de Seguretat

Pg. Fabra i Puig, 260
Tel. 644008906

Església Evangèlica Cambiando Tu Destino –
Barcelona

C/ Santapau, 53

Església Evangèlica Mensaje de Salvación

C/ Santapau, 60
Web: www.rtvamistad.net

Església Evangèlica Unida de Barcelona (Assemblea
de Germans)
Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina

C/ Santapau, 102
Tel. 933401000
Web: www.eubcn.org
Pg. Fabra i Puig, 260
Tel. 933525551

Vilapicina i la Torre Llobeta
Església Evangèlica Centre Missioner Bones Noves

C/Felip II, 289
Tel. 632114779
Web: www.cmbuenasnuevas.org

Associació Benèfica Apocalipsis
- Església Evangèlica de Déu de la Profecia

C/ Emili Roca, 35
C/ Emili Roca, 35
Web: www.cogopspain.org
C/Emili Roca, 34
Tel. 670699305
Web: www.iglesiamaranathabarcelona.com

Església Evangèlica de Déu de la Profecia

Església Evangèlica Maranatha Barcelona

SANITAT
Porta
Centre Anàlisis Corrionero Vera
Clínica Dental Dr. Comes - Arnau D’Oms

Clínica Vitaldent - Passeig Fabra i Puig

Doctor Pi I Molist, 14
Tel. 933400649
C/ Arnau d’Oms, 66
Tel. 933498409
Pg. Fabra I Puig, 236
Tel. 932431555
Web: www.vitaldent.com

Farmàcia Aranda-Guerra

Pg. Fabra I Puig, 210
Tel. 934084708

Farmàcia Cardellà

Pg. Fabra I Puig, 136
Tel. 933493282
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Farmàcia Lozano

C/ Maladeta, 7
Tel. 933527804

Farmàcia Reinés

C/ Alella, 12
Tel. 933523954
El Turó de la Peira

Programa d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva – Centre d’Atenció Primària Turó

C/ Cadi, 58
Tel. 934074055

Farmàcia Mata

C/ Sant Iscle, 21
Tel. 934297017

Farmàcia Picas Guiu

C/ Doctor Pi i Molist, 1
Tel. 934084556

Nova Clínica Dental

Ptge. Doctor Pi I Molist, 1
Tel. 933496135
Vilapicina i la Torre Llobeta

Centre Dental Dr. Bago
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil – Centre
Integral de Salut Cotxeres
Centre de Salut mental Adults Nou Barris Sud – CIS
Cotxeres

Pl. Garrigo, 5
Tel. 933498868
Av. Borbó, 18
Tel 934083182

Centre Sociosanitari – CIS Cotxeres
Centre Mèdic Cruz Azul

Pg. Fabra i Puig, 99
Tel. 933111111

Centre Odontològic Dra. Real – Fabra i Puig

Pg Fabra i Puig, 131
Tel. 933407692

Clínica Dentisalut – Pl. Garrigó

Pl. Garrigó, 18
Tel 934085197

Farmàcia Aranda

C/ Escòcia, 64
Tel. 933521409

Farmàcia Bover

Pg. Maragall, 248
Tel. 934290823

Farmàcia de la Cruz Garcia

C/ Cubelles, 8
Tel. 933517909

Farmàcia Dorca

C/ Amílcar, 7
Tel. 934291781

Farmàcia Garrofé Pujol

C/ Francesc Bolós, 35
Tel. 934296525

Farmàcia Guivernau-Lebrero

Av. Borbó, 64
Tel. 933522301

Farmàcia Llorens Solé

Av. Meridiana, 361
Tel. 933528404

Farmàcia Masons

C/ Felip II, 271
Tel. 933522451

Farmàcia Sitjà Gobern

C/ Pardo, 17
Tel. 933528403

Gabinet Psicològic Virrei Amat

C/ Joan Alcover, 17
Tel. 934201278

ABC. Centre de Logopèdia, psicopedagogia i
psicologia

C/ Doctor Pi i Molist, 32-34, 1º 2º
Tel. 932434835
Web: www.abccentre.es

104

Annex

Altres
Av. Drassanes, 17-21
Tel. 933268901
Web: www.gencat.cat/ics
Horari vacunacions: dill a div de 15 a 19h
Pg. Vall d’Hebron, 119-219
Tel. 934894214 / 934894111
Web: www.vhebron.es

Unitat de Vacunacions Internacionals – Centre
d’Atenció Primària Drassanes

Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón

SERVEIS SOCIALS
El Congrés i els Indians
Centre de desenvolupament infantil i atenció
precoç San Andreu Rella

C/ Manigua 45
Tel: 933520014

Centre teràpia ocupacional Cordada

C/ Manigua 45
Tel: 933408650

Servei ocupacional d’inserció Cordada
- Obra social d’ajuda al disminuït psíquic

C/ Manigua 45
Tel: 933408650
Porta

Centre de Serveis Socials Porta-Vilapicina i Torre
Llobeta

C/ Selva, 57
Tel. 936197311

Centre de Serveis Socials Turó de la Peira-Can
Peguera

C/Selva, 61
Tel. 936197311

Vilapicina i la Torre Llobeta
Centre de dia Nous Avis

C/ Emili Roca, 31
Tel. 933512102

Centre de dia Portanova

C/ Vèlia, 18
Tel. 934084274

Servei de Temps Lliure – Federació Esportiva de
Sords de Catalunya

Pg . Maragall, 194
Tel. 933520606

Llar de Suport Ramon Albó

C/ Ramon Albó, 71
Tel. 933521339

Residència Assistida per a Gent Gran Ballesol –
Fabra i Puig

Pg. Fabra i Puig, 139
Tel. 932432360
Web: www.ballesol.es

Altres
Centre de Dia – Centre Residencial de Primera
Acollida. Nou Barris

C/ Marie Curie, 20
Tel. 932760539

SERVEIS I TRÀMITS
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del districte
de Nou Barris

C/ Marie Curie, 20
Tel. 092
Web: www.barcelona.cat/guardiaurbana

Comissaria de Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra *Nou Barris

C/ Aiguablava, 55
Tel. 112
Web: gencat.cat/mossos
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Unitat de Recaptació Executiva Número 6 * Nou
Barris – Horta

C/Marie Curie, 22
Tel. 934072532
Web: www.seg-social.es

Oficina de Tramitació del DNI i del Passaport *
Aiguablava

C/Aiguablava, 61
Tel. 060
Web: www.citapreviadnie.es

TRANSPORTS
El Congrés i els Indians
Aparcament María Llopart Llopart

C/ Manigua 43
Tel: 933528010

Estació de Bicing 244 - Felip II

C/ Felip II 214
Tel: 902315531
Web: www.bicing.com

Estació de Bicing 242 Ramon Albó- Pg. Maragall

C/ Ramon Albó 13
Tel: 902315531

Vilapicina i la Torre Llobeta
Punt de Recàrrega Semiràpid per a Cotxes Elèctrics
– Aparcament Illa Borbó

C/ Ramon Albó, 77
Web: www.bcn.cat/mobilitat
C/ Ramon Albó, 77
Tel. 934092021
Web: aparcamentsbsm.cat
C/ Amílcar, 1
Tel. 902315531
Web: www.bicing.com
C/ Subirats, 5
Tel. 902315531
Web: www.bicing.com

Aparcament Illa Borbó

Estació de Bicing 292
Amílcar – Plaça de Santa Eulàlia
Estació de Bicing 291
Subirats – Cartellà

Av. Borbó, 5
Web: mobilitat.ajuntament.barcelona.cat

Parada de Taxis – A. Borbó, 5

Av. Meridiana, 369
C/ Baró d’Esponellà, 37
C/ Ramon Albó, 63
Punts d’Ancoratge de Bicicletes

Pg. Fabra i Puig, 125
Pg. Maragall 252

Web: mobilitat.ajuntament.barcelona.cat

Pl Garrigó, 8
Pl. Virrei Amat, 6
Av. Borbó, 64
Av. Borbó, 2
Porta

Aparcament Santapau

C/ Santapau, 40
Tel. 933402464

Aparcament Solanes Huguet

C/ Malgrat, 89
Tel. 933499407

Estació de Bicing 300
Maladeta – Plaça Rafaela Serrano
Estació de Bicing 275
Rio de Janeiro

C/ Maladeta, 1
Tel 902315531
Web: www.bicing.com
Tel. 902315531
Web: www.bicing.com
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Parada de taxis
Pl. Virrei Amat, 8

Pl. Virrei Amat, 8
Web: mobilitat.ajuntament.barcelona.cat
Av. Rio de Janeiro, 11

Punts d’Ancoratge de Bicicletes

Av. Rio de Janeiro, 61
Web: mobilitat.ajuntament.barcelona.cat

RECURSOS PEDIATRIA
CSMIJ. Centre de Salut Mental I Juvenil
(de la Fundació Nou Barris per la Salut Mental)
CDIAP. Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç
EAP B01. Barcelona – Nou Barris. Assessorament
Psicopedagògic
UTE ACERF. (Logopeda)

Pg. Valldaura, 214, 1a planta
Tel. 93 359 33 17
Fax: 93 359 49 16
C/ Luz Casanova, 11
Tel. 93 256 47 00
C/ del Nil 27, 2º 3º
Tel. 93 340 21 31
Fax: 93 408 48 12
Centre de Rehabilitació Meridiana
Av. Meridiana, 350
Tel. 93 353 02 67

TARDES JOVES. Servei d’atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

CAP Horta

CAP Rio de Janeiro

C/ Lisboa s/n
Tel. 93 407 27 63
Horari: dilluns de 17.30 a 20h
Av. Rio de Janeiro, 83-91, 3º
Tel. 93 276 99 10
Horari: dijous de 17,30 a 20h

CJAS-Ajuntament de Barcelona, “Aquí t’escoltem”,
per a joves de 12 a 20 anys

Aquí.tescoltem@mail.com
www.facebook.com/aqui.tescoltem

Centre Joves d’Anticoncepció I Sexualitat (CJAS)

C/ La Granja, 19 baixos
Tel. 93 415 10 00

CJAS WHATSAPP

Tel. 687 748 640

Federació Espectre Autista – Asperger de
Catalunya

c/ Extremadura 11-13, 9º 2º
Tel. 93 313 76 24 / 630 910 348

Federació Catalana d’Autisme

C/ Providència, 42
Tel. 683 15 83 09

Associació Aprenem
(Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre
Autista. CRAB (TEA)

C/Escultor Claperos, 34 pral
Tel. 93 182 49 38

FEDER Catalunya
(Associació de Malalties Rares)

C/ Esteve Terradas, 30 Edifici Gregal, pl baixa
Tel. 93 205 60 82

LA CASA DELS XUKLIS

Camí Sant Cebrià
Tel. 93 237 79 79
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Sigles, acrònims, abreviatures i símbols
ABS

Àrea Bàsica de Salut

AEAT

Agència Estatal d’Administració Tributària

AGA

Àrea de Gestió Assistencial (a Barcelona equival a les AIS)

AIS N

Àrea Integral de Salut Nord

AMPA

Associació de Mares i Pares d’Alumnes

ASPCat

Agència de Salut Pública de Catalunya

Associac.

Associació

ASSIR

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

ASPB

Agència de Salut Pública de Barcelona

AVV

Associació de Veïns i Veïnes

ATDOM

Programa d’Atenció Domiciliària

BPEG

Baix Pes per Edat Gestacional

BCN

Barcelona

BSaB

Barcelona Salut als Barris

CAP

Centre d’Atenció Primària de salut

CASD

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències

CAT

Catalunya

CDIAP

Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

CEB

Consorci d’Educació de Barcelona

CEPs

Centres d’Educació primària

CIS

Centre Integral de Salut

COMSALUT

Comunitat i Salut (en l’àmbit de l’Atenció Primària i Salut Comunitària)

Coord.

Coordinació

CRP

Centre de Recursos Pedagògics

CSB

Consorci Sanitari de Barcelona

CSC

Consorci de Salut i Social de Catalunya

CSMA

Centre de Salut Mental d’Adults

CSMIJ

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

CSS

Centre de Serveis Socials

CSSB

Consorci de Serveis Socials de Barcelona

CUAP

Centre d’Urgències d’Atenció Primària

Dtor/a

Director/a

Dept.

Departament

DIBA

Diputació de Barcelona

EAIA

Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

EAP

Equip d’Atenció Primària de salut

EAP BCN NB

Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica Barcelona Nou Barris

ENAPISC

Estratègia Nacional de l’Atenció Primària i Salut Comunitària

Fund.

Fundació

GMA

Grups de Morbiditat Ajustats

GEDA

Grup d’Estimulació i Dinamització de Gent Gran

HPO

Habitatge amb Protecció Oficial
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ICS

Institut Català de la Salut

IES

Institut d’ensenyament secundari

IPREM

Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples

IRPF

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

ITE

Infeccions de transmissió sexual

IVE

Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs

MDO

Malalties de Declaració Obligatòria

NB

Nou Barris

OMS

Organització Mundial de la Salut

PAD

Pla d’Actuació del Districte

PADES

Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport

PAM

Pla d’Actuació Municipal

PdS

Pla de Salut

PdSM

Pla de Salut Mental

PIAD

Punt d’informació i Atenció a les Dones

PIAISS

Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària

PINSAP

Pla Interdepartamental de Salut Pública

Prog.

Programa

RFD

Renda Familiar Disponible

RHB

Rehabilitació

SAD

Servei d’Atenció Domiciliària

SADEP

Servei d’Atenció a la Dependència

SAP

Servei d’Atenció Primària

SARA

Servei d’Atenció Recuperació i Acollida

SAUV

Servei d'Atenció d'Urgències a la Vellesa

SPD

Sistema Personalitzat de Dosificació

SS

Serveis Socials

TLA

Servei de Teleassistència

TEAPVP

Taxa Estandarditzada d'Anys Potencials de Vida Perduts

TEM

Taxa Estandarditzada de Mortalitat

TS

Treballadors/res Socials

UE

Unió Europea

VIH

Virus de la Immunodeficiència Humana

V-TLL

Vilapicina i La Torre Llobeta

Símbols
dB

Decibel (unitat de potència acústica)

ha

Hectàrea. Són 10.000 metres quadrats (mesura de superfície)

hab.

Habitant

hm2

Hectòmetre quadrat. Són 10.000 metres quadrats (mesura de superfície)

m³

metre cúbic (mesura de volum)

NO2

Diòxid de Nitrogen

PM2,5 PM10

Material particulat inferior o igual a 2,5 i 10 µm (micròmetres)

µm

micròmetre. És la milionèsima part d’un metre (mesura de longitud)

µg

microgram. És la milionèsima part d’un gram (mesura de massa)

µg/m³

Micrograms per metre cúbic
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