
7è estudi 

L’afectació de la  
crisi en la salut  
de les persones Setembre de 2014

Observatori 
de Vulnerabilitat 
de la Creu Roja
a Catalunya

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................



L’afectació de la crisi en la 
salut de les persones

Edita:
Observatori de Vulnerabilitat
Creu Roja a Catalunya
c. Joan d’Àustria, 120-124
08018 Barcelona

Data de publicació: 
setembre de 2014

Edició: 
Júlia de Miguel, Pilar Millán, Anna Sabaté 
i Òscar Velasco

Equip de redacció: 
Irene Peiró i Patty Ortín

Realització d’enquestes telefòniques:  
Centre de Coordinació de la Creu Roja 
a Catalunya.

Assessorament científic:  
Anna Espinal i Oliver Valero 
(Servei d’Estadística de la UAB)

 

Amb la col·laboració de:
Miquel Trobat i Anna Mompart (Àrea 
de Producció d’Estadístiques Socials, 
Subdirecció General de Producció i 
Coordinació Estadística, Idescat) 

Fotografies:
Cedides pel voluntariat, els àmbits i les 
diferents assemblees de la Creu Roja.

Guió i edició del vídeo:
Òscar Velasco, Patty Ortín i  
Dulce Formentera.

Disseny, maquetació i impressió: 
Erre Infographics i Gràfiques APR

Dipòsit legal: B.17684-2014

© Creu Roja, 2014

La impressió d’aquest document en paper Cocoon Offset 100% 
reciclat ha reduït l’impacte mediambiental en: 

326
kg d’escombraries

61
kg de CO2

608
km en un cotxe 
europeu estàndard

6.373
litres d’aigua

600
kwh d’energia

529
kg de fusta

C02

Agraïments: 

A les persones usuàries dels 
projectes de Lluita contra la Pobresa 
i l’exclusió social  que han acceptat 
participar en l’enquesta de l’estudi.

A tot l’equip tècnic i de voluntariat 
del Call Center del Centre de 
Coordinació de la Creu Roja a 
Catalunya que ha realitzat les 
enquestes.

A l’equip de Sistemes d’Informació 
i als membres de la Comissió de 
Projectes de Crisi de la Creu Roja a 
Catalunya.

A la Fundació Thao i a la Societat 
Catalana de Pediatria.

No és permesa la reproducció total o parcial 
d’aquesta publicació, ni el seu tractament 
informàtic, ni la seva transmissió de cap 
forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, 
mecànic, per fotocòpia, per registre o d’altres 
mètodes, ni el seu préstec, lloguer o qualsevol 
altra forma de cessió d’ús de l’exemplar, 
sense el permís previ i per escrit dels titulars 
del Copyright.

Servei d’Estadística
Universitat Autònoma de Barcelona

Institut dʼEstadística
de Catalunya



SUMARI

1. Presentació  6

2. Introducció  8

2.1. Explicació de l’anàlisi de l’estudi 9

2.2. Antecedents 9

3. Resultats de l’enquesta 14

3.1. Perfil de les persones enquestades  15 
  
3.2. Determinants socioeconòmics  20 
 3.2.1.  Despeses sanitàries 20

3.2.2.  Situació laboral 21
3.2.3. Situació de l’habitatge 22

3.3. Determinants d’estils de vida  24
3.3.1. Alimentació 26 
3.3.2. Activitat física 28
3.3.3. Consums (tabac i alcohol) 28
3.3.4. Hores de son 29
3.3.5. Salut sexual i reproductiva 30

3.4.  Estat de salut      32
3.4.1. Salut percebuda 32 
3.4.2. Visites als serveis sanitaris  34 
3.4.3. Consums de medicació 34

3.5. Ajuts 37

3.6. Pregunta oberta  39 
       En quin aspecte pensa vostè que la Creu Roja el  
       pot ajudar a millorar la seva salut?

4. Conclusions 40

5. Accions de la Creu Roja 44

6. Annexos 48

Annex 1. Metodologia de l’estudi 49

Annex 2. Qüestionari telefònic 50

Annex 3. Marc referencial 56

Annex 4. Bibliografia 64

Annex 5. Glossari 66

Ser cada cop més a prop de les persones 
vulnerables en l’àmbit estatal i internacional 
a través d’accions de caràcter preventiu, 
assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, 
realitzades essencialment per voluntariat.

LA MIssIó

La Creu Roja, com a organització humanitària 
i d’acció voluntària arrelada a la societat, 
donarà respostes integrals des d’una 
perspectiva de desenvolupament a les 
víctimes de desastres i d’emergències, a 
problemes socials, de salut i mediambientals.

LA VIsIó



1. PRESENTACIÓ

Amigues i amics,

Aquest setè estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat se centra en 
analitzar l’afectació de la salut de les persones en risc d’exclusió 
social que atén la Creu Roja a Catalunya en l’actual context 
socioeconòmic. 

Aquesta és la primera vegada que l’Observatori de Vulnerabilitat 
estudia de manera exclusiva de quina manera afecta la salut una 
situació de vulnerabilitat social, fruit de l’empobriment de les persones 
que atenem, si bé en estudis anteriors aquesta temàtica ja s’havia abordat 
com a complement d’altres grans fenòmens socials. 

En diversos informes anteriors, ja hem pogut constatar un deteriorament constant 
de la qualitat de la salut percebuda pels usuaris que atenem. L’evolució sostinguda i creixent de la salut de les 
persones resulta objectivament difícil de contrastar si no és accedint a l’història mèdica dels individus. Però, 
l’Observatori ha analitzat l’evolució de la percepció que les persones enquestades tenen de la seva pròpia 
salut, dada que, per ella mateixa, ja té prou rellevància.

De nou, amb aquest estudi, cerquem conèixer la pròpia valoració que fan les persones que atenem en 
els projectes de Lluita contra la pobresa i l’exclusió social des del vessant subjectiu. D’aquesta manera, 
podem conèixer quines són les afectacions que pateixen i, sobretot, mirar de pal·liar-les mitjançant accions 
encaminades a alleugerir aquestes conseqüències que tenen sobre la salut els hàbits alimentaris o el 
comportament social i que desemboquen sovint tant en problemes físics, com psicològics i emocionals.

Per acabar, volem agrair molt especialment les aportacions complementàries i de context sobre les dades de 
l’àmbit de la salut, hospitalari i despeses econòmiques de la població general catalana que ha aportat l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) per a aquest estudi.

Josep Marquès i Baró
President de la Creu Roja a Catalunya

1
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2
INTRODUCCIÓ

Univers mostral
18.858 usuaris/àries

1.026
enquestes

telefòniques

Marge d'error del 3%

Enquestes per demarcacions
Nombre de enquestes

% sobre el total

Barcelona
353

34,4%

Girona
234

22,8%
Lleida

168
16,4%

Tarragona
271

26,4%

2.2. Antecedents

Univers mostral
18.858 usuaris/àries

1.026
enquestes

telefòniques
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Enquestes per demarcacions
Nombre de enquestes

% sobre el total

Barcelona
353

34,4%

Girona
234

22,8%
Lleida

168
16,4%

Tarragona
271

26,4%

El present estudi de l’Observatori de 
Vulnerabilitat de la Creu Roja a Cata-
lunya és, doncs, el primer que tracta 

íntegrament la relació entre crisi i 
salut. 

En informes anteriors, s’ha-
vien obtingut indicadors de 
privació material directa-
ment vinculats a la salut de 
les persones enquestades i 
de les seves famílies. Així, 
pel que fa a l’alimentació, 
els resultats de les en-

questes mostraven la im-
possibilitat de mantenir una 

dieta variada i saludable, amb 
la proporció adequada de tots 

els grups d’aliments. El menjador 
escolar esdevenia, per a molts nens 

i nenes, l’únic recurs per optar a un 
àpat complert. Un altre indicador ob-
tingut va ser la dificultat per accedir a 
serveis, productes i/o tractaments de 
salut, especialment acusada entre la 
població de més edat però també en-
tre els infants.

L’autopercepció de l’estat de salut 
entre la població atesa per la Creu 
Roja ha estat també objecte d’interès 
d’aquestes anàlisis. Els efectes de 
la crisi socioeconòmica es fan sentir 
–constaten les enquestes– en la sa-
lut de les persones afectades provo-
cant-los un increment colpidor dels 
trastorns emocionals.

Les condicions de l’habitatge, la po-
bresa energètica, l’exercici físic i les 
activitats de lleure són altres qüestions 
que s’han analitzat i que es tornen a 
reprendre ara aquí, per la seva incidèn-
cia important en la qualitat de vida de 
les persones.

2.1. Explicació de 
l’anàlisi de l’estudi
En el 7è estudi de l’Observatori de Vul-
nerabilitat, s’ha comptat amb un uni-
vers mostral de 18.858 usuaris/àries 
corresponents als programes de Lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social 
de la Creu Roja a Catalunya. 

Mitjançant un qüestionari, s’han 
dut a terme un total de 1.026 
enquestes telefòniques.

L’objectiu principal d’aquest 
estudi ha consistit en analitzar 
La possible incidència de la crisi 
en la salut de les persones ate-
ses per Creu Roja, així com en  
l´increment de les desigualtats en 
salut.

Per això, s’han plantejat preguntes 
que han permès obtenir informació re-
ferent, d’una banda, als determinants 
socioeconòmics i d’estils de vida de 
les persones enquestades i les seves 
famílies, i de l’altra, al seu estat de 
salut, així com als ajuts que reben. 
També s´han volgut identificar noves 
necessitats vinculades a l’àmbit de la 
salut per poder contribuir a la millora 
de la qualitat de vida d’aquestes per-
sones. 
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2. INTRODUCCIÓ

Observatori de Vulnerabilitat de Creu Roja a Catalunya 
Publicacions anteriors i col.lectius enquestats

L’IMPACTE DE LA CRISI EN 
LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES.
Col·lectiu: Pobresa 
i l´exclusió social.

ALIMENTACIÓ. 
Estudis 1,3 i 4.

EXERCICI FÍSIC 
I ACTIVITATS. 

Estudis 3 i 4.

POBRESA 
ENERGÈTICA 
I HABITATGE. 

Estudis 1,3 I 5.

DESPESES 
SANITÀRIES. 

Estudis 3 i 4.

L’OCUPACIÓ DELS COL.LECTIUS VULNERABLES 
EN EL MARC DE LA CRISI SOCIOECONÒMICA. 
Col·lectiu. Grup Pobresa: Pobresa i l´exclusió social.
Grup Ocupació: Projectes d´ocupació.

L’IMPACTE DE LA CRISI EN LES PERSONES GRANS.
Col·lectiu. Grup Pobresa:
Persones majors de 65 anys. 
Grup Gent Gran: Persones majors de 45 anys.

L’IMPACTE DE LA CRISI EN 
LA INFÀNCIA I L’ENTORN ESCOLAR.
Col·lectiu: Projecte de tornada a l´escola.

HABITATGE 
I COL·LECTIUS VULNERABLES.
Col·lectiu: Projectes de Lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social.

L’IMPACTE DE LA CRISI EN LES 
PERSONES MAJORS DE 45 ANYS.
Col·lectiu: Persones entre 45 i 70 anys

3er ESTUDI
Juny del 2012

4rt ESTUDI
Gener del 2013

5è ESTUDI
Juliol del 2013

6è ESTUDI
Febrer del 2014

33% 
dels infants

no mengen carn/peix
en el seu àpat diari

50% 
de la gent gran

vulnerable, 
no pot comprar 
peix,carn o fruita

amb regularitat

70% 
de les famílies, 
no pot garantir

una alimentació 
adequada per als

seus fills a casa

62,9% 
de la gent gran, 

no realitza activitat
física

42% 
Dificultats per mantenir 
la llar a una temperatura 

adequada

54,3% 
Dificultats per mantenir 
la llar a una temperatura 

adequada

58% 
Dificultats per mantenir 
la llar a una temperatura 

adequada

70% 
de les famílies 

no pot costejar
activitats esportives 

per als seus fills

58,5% 
no pot anar
al dentista

70,3% 
de les famílies, 

tenen dificultats 
econòmiques 

per a tractaments 
bucodentals 

i/o òptics 
per als seus fills

1er ESTUDI
Juliol del 2011 

2on ESTUDI
Desembre del 2011
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82% 
dels infants menja

fruita fresca i verdura
almenys 1 cop al dia

Dades 1er estudi

33% 
dels infants

no mengen carn/peix
en el seu àpat diari
Dades 1er estudi

!

33% 
dels infants 

dinen al menjador 
escolar

Dades 1er estudi

!

32,8% 
de les famílies, tenen 

dificultats econòmiques 
per pagar determinats

medicaments
Dades 4art estudi

82% 
dels infants menja

fruita fresca i verdura
almenys 1 cop al dia

Dades 1er estudi

33% 
dels infants

no mengen carn/peix
en el seu àpat diari
Dades 1er estudi

!

33% 
dels infants 

dinen al menjador 
escolar

Dades 1er estudi

!

32,8% 
de les famílies, tenen 

dificultats econòmiques 
per pagar determinats

medicaments
Dades 4art estudi

a) Alimentació. Estudis 1, 3 i 4.

c) Pobresa energètica i habitatge. Estudis 1,3 i 5.b) Exercici físic i activitats. Estudis 3 i 4. 

d) Despeses sanitàries. Estudis 3 i 4.

e) Percepció de l’estat de salut/afectació de la crisi en la salut.  Estudis 2,3,5 i 7.

En el 1er estudi (juliol 2011) un dels in-
dicadors de privació material mesurava la  
freqüència en la ingesta de proteïnes en-
tre la població enquestada. A l’apartat del 
qüestionari dedicat exclusivament a les fa-
mílies amb fills/es, s’incorporaven diverses 
preguntes relacionades amb l’alimentació 
infantil com ara la presència en la seva di-
eta diària de fruita fresca, verdura, carn o 

peix. Un terç dels nens i nenes aconse-
guien tenir una dieta variada durant el pe-
ríode escolar pel fet de gaudir d’una beca 
menjador. Al 4rt estudi sobre l’impacte de 
la crisi en l’entorn escolar, es va reprendre 
el tema de l’alimentació infantil i es mostra-
ven les dificultats econòmiques que teni-
en les famílies per garantir una alimenta-
ció adequada als seus fills al domicili.

Al 3er estudi, s’analitzaven els hà-
bits alimentaris de les persones grans 
ateses per la Creu Roja, donant una 
especial atenció a la situació de 
l´anomenat “grup Pobresa” que mos-
trava importants mancances en la 
seva dieta pel fet de no poder com-
prar amb regularitat aliments de de-
terminats grups.

La participació en activitats que per-
meten mantenir actives les persones 
grans –entre elles l’exercici físic– va 
ocupar un dels capítols del 3er es-
tudi. Les dificultats d’accés dels 
infants més vulnerables a activitats 
extraescolars i/o esportives dirigides 
era una de les conseqüències de la 
creixent precarietat econòmica de 
les seves famílies que aflorava en el 
4rt estudi.

La dificultat de les persones grans més 
vulnerables per accedir a serveis i pro-
ductes de salut bucodental i òptics per 
motius econòmics era una de les con-
clusions del 3er estudi. Pel que fa al 
col·lectiu d’infància, al 4rt informe aflo-
rava aquesta mateixa dificultat entre les 
famílies amb fills/es menors, així com 
també problemes per poder pagar de-
terminada medicació o tractaments. 

En el 2n estudi apareix per primer cop 
una dada relacionada amb la percepció 
de com afecta sobre salut la precarietat 
econòmica. En aquest cas la pregunta 
del qüestionari feia referència a la inci-
dència de la situació laboral -majoritàri-
ament persones aturades de llarga du-

rada- en l’estat emocional i físic de les 
persones afectades. En el 3er estudi es 
demanava explícitament a les persones 
grans si la situació de crisi els provocava 
angoixa. A partir del 5è estudi s’incor-
pora una pregunta multiresposta amb 
diverses opcions que fan referència a 

l’afectació de la situació de crisi a la salut 
tant física com mental, i que dóna infor-
mació sobre si la persona està en tracta-
ment o no per aquest motiu. A l’apartat 
3.5, es mostra l’evolució d’aquests indi-
cadors.

Al 1er estudi un dels indicadors de pri-
vació material remetia al percentatge de 
persones ateses per La Creu Roja que 
no podia mantenir el seu habitatge a una 
temperatura adequada. Aquest indicador 
apareixia també en el qüestionari de gent 
gran i en l’específic d’habitatge, i els resul-
tats mostraven un important creixement 
de la pobresa energètica en un període 
de dos anys. També es recollien qüesti-
ons relacionades amb els canvis d’hàbits 

adoptats per aconseguir un estalvi ener-
gètic, malgrat els quals moltes persones 
s’havien quedat sense subministraments 
per no poder pagar-ne els rebuts. 

Es tracta de llars que no reuneixen unes 
condicions mínimes d’habitabilitat, in-
frahabitatges, amuntegament... i cons-
titueixen factors de risc per a la salut de 
les persones que hi viuen i n’augmen-
ten la sinistralitat.

Tot seguit, es resumeixen, per temes, les dades més rellevants vinculades a 
aspectes de salut que s’han extret dels sis estudis anteriors.

La Margarita té 44 anys i 3 fills al seu 
càrrec. Treballa a temps parcial i els seus 
ingressos no li arriben per poder pagar 
les despeses bàsiques. Recentment, ha 
estat de baixa perquè se li ha agreujat la 
diabetis que pateix, en no poder pagar la 
medicació que necessitava. 

La Margarita viu amb els seus tres fills 
en un pis de lloguer de Santa Coloma 
de Farners. El seu fill gran, que ja ha 
fet 22 anys, ha començat  a treballar 
recentment. Els altres dos, de 18 i 13 
anys, han reprès les classes al setembre. 
Ella sola ha de fer front a les despeses de 
la llar, ja que està separada i el pare dels 
seus fills no l’ajuda econòmicament. 

Fa uns anys que a la Margarita li 
van diagnosticar una diabetis. S’ha 
d’administrar insulina tres cops al dia i ha 
de seguir una dieta estricta per controlar 
el nivell de glucosa en sang. Tot i que 
la Seguretat Social li subvenciona la 
meitat del cost dels medicaments que 
necessita, va arribar un punt en què ja no 
va poder fer front a l’altre 50% i  d’altres 
despeses més bàsiques i va optar 
per deixar de medicar-se en diverses 
ocasions.

Amb un sou de mitja jornada de 410 
euros, ha de fer front al pagament del 
lloguer dels subministraments de la llar, 
de l’alimentació familiar, de l’escola dels 
nens... Tal i com explica ella mateixa, 
en molts casos ha de triar: “o mengen 
els nens o em medico jo. I és clar, 
primer són els meus fills. Jo sé que la 
medicació és molt important però, si no 
arribes, no arribes.”

Una de les vegades  que va suspendre la 
medicació, la Margarita va haver de ser 
ingressada d’urgència a l’hospital amb 
un greu perill per a la seva vida. “A partir 
d’aquell moment –explica-, els metges 
van entendre la meva situació extrema 
i  els treballadors socials es van posar 
en contacte amb la Creu Roja perquè 
m’ajudessin a pagar els medicaments.” 
Des d’aleshores, la institució humanitària 
li subvenciona la totalitat de la medicació. 

Arran d’aquell episodi li van donar la 
baixa per incapacitat temporal, però ara 
ha de reprendre la feina perquè no es 
pot permetre estar sense treballar. Té un 
treball nocturn com a netejadora en un 
centre sanitari, però ja li han comunicat 
que no es poden permetre el risc de 
tenir-la treballant sola a la nit i que li agafi 

una pujada o baixada de sucre. Haurà 
de buscar-se una altra feina on estigui 
sempre acompanyada. Li agradaria 
trobar una altra feina, però de moment 
no pot deixar aquesta, ja que necessita 
els diners que amb prou feines li arriben 
per subsistir.

La Creu Roja li proporciona també kits 
d’alimentació i higiene i l’ajuda a pagar 
rebuts de subministraments. Tot i així, 
la situació en la qual es troba l’ha dut 
a acumular alguns deutes. “Dec uns 
quatre mesos de lloguer. Vaig parlar 
amb la propietària i poc a poc li vaig 
donant el que puc, perquè vegin que no 
deixo de pagar.” 

Aquesta situació l’ha afectada també 
psicològicament: té problemes per 
conciliar el son i es troba més neguitosa. 
Tot i que creu que la seva situació no 
millorarà, la Margarita té ben clar què 
necessita: “per sortir d’aquesta situació 
el que necessito és una bona feina i 
ja està. Amb una bona feina i un salari 
digne, la meitat dels meus problemes 
desapareixerien”.

Moltes vegades m’he vist obligada a triar: o mengen els nens o em 
medico jo. I és clar, el més important són els meus fills.“ ”

TESTIMONI 

MARGARItA GLORIA ROMERO 
44 ANYS

REP AJUDA ECONÒMICA PER A PODER FER 
FRONT A LES DESPESES DE LA MEDICACIÓ QUE 
NECESSITA PER TRACTAR-SE LA DIABETIS.  

ASSEMBLEA DE LA CREU ROJA  
A SANTA COLOMA DE FARNERS,  GIRONA
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El perfil general obtingut en aquest estudi no presenta diferències significatives 
respecte al 5è estudi de l’Observatori (Habitatge i col·lectius vulnerables) on es 
tractava el mateix col·lectiu.

•	 Gènere: 39,2% homes i 60,8% dones.

•	 Edat: Mediana de 40 anys.

•	  Convivència: 4 persones en més del 25% de les llars. El 67,5% viu amb menors 
de 14 anys i un 8,4%, amb alguna persona major de 65.

•	 Un 51% és població autòctona.

Analitzarem també en aquest apartat dades vinculades a la salut tant 
de les persones enquestades com dels membres de la unitat familiar 

3.1. Perfil de les persones enquestades

1 de cada 4 persones enquestades 
diu tenir a càrrec o conviure amb 
alguna persona que té algun tipus de 
discapacitat, dependència o limitació 
per portar a terme amb normalitat les 
activitats de la vida diària. Prop de 
la meitat són les pròpies persones 
enquestades. Segons l’enquesta 
de l’INE “Discapacidad, Autonomía 
Personal y Dependencia 2008”, entre 
la població espanyola en general 
la prevalença de situacions de 
dependència o limitacions per la vida 
diària és d’1 per cada 5 llars.

L’enquesta més recent sobre salut de 
l’INE determina que el 10,85% del total 
de la població de més de 15 anys i un 
6,4% de les persones d’entre 24 i 64 
anys -que és la franja d’edat on se situen 
la majoria de persones enquestades- 
pateixen limitacions per efectuar activitats 
quotidianes. Aquest indicador, entre els 
usuaris de la Creu Roja, s’eleva fins l’11,6%.

Si s’observen només les llars amb 
infants, es pot dir que un 8,3% dels 
infants menors de 14 anys requereixen 
algun tipus de dedicació especial.

Persones Amb discAPAcitAt, dePendènciA o AlgunA limitAció 
Per PortAr A terme Amb normAlitAt les ActivitAts de lA 
vidA fAmiliAr, sociAl o lAborAl
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D’entre les persones que pateixen limita-
cions per a les activitats de la vida diària, 
el 40,6% rep suport de l’administració en 
forma de pensió o ajut per a la dependèn-
cia. Cal tenir en compte  que pot incloure 
persones que no reuneixin els requisits 
de grau per optar a aquest tipus d’ajut. 

No s’ha demanat el grau de discapaci-
tat o dependència i, si aquesta ha estat 
reconeguda oficialment, fet que condi-
ciona tenir accés o no a un ajut públic.

A més a més, malgrat tenir algun 
grau de discapacitat, per poder ac-
cedir als ajuts establerts, és requi-
sit imprescindible tenir una disca-
pacitat igual o superior al 33% i, en 
el cas de la situació de dependèn-
cia, un reconeixement de grau de 
dependència en grau III (Gran de-
pendència), o grau II (dependència 
severa), ja que el grau I (dependèn-
cia moderada) actualment encara 
no s’inclou. 

La Milagros té 61 anys i està a l’atur. Fa 
quatre anys que es dedica únicament a 
fer de cuidadora del pare de la seva filla 
de qui es va separar fa anys, en Mario 
Burillo, de 53 anys. En Mario va patir un 
ictus que li va provocar una discapacitat 
del 76% i necessita suport continuat 
per poder fer qualsevol cosa: aixecar-
se, dutxar-se o menjar són tasques que 
no pot realitzar sol. Per això, l’ajuden la 
Milagros i la filla de tots dos, que també 
és a l’atur. 

L’any 2010, a la Milagros, al Mario i a la 
seva filla els va canviar la vida. El Mario 
va patir un accident cerebrovascular que 
li va deixar fortes seqüeles i necessita 
constantment algú que l’ajudi a fer les 
tasques quotidianes del dia a dia. Tot i 
que la Milagros i el Mario feia anys que 
s’havien separat, ella es va oferir a cuidar-
lo. La Milagros i la seva filla expliquen 
que en Mario necessita atenció constant 
i que això consumeix la major part del 
seu temps: “té la part dreta del cos 
paralitzada. Entén el que passa al seu 
voltant - i això ho fa encara més dur-, 
però no parla. Hem de ser dues persones 
per poder cuidar-lo, llevar-lo, portar-lo al 
lavabo, a dormir... Aquest és el motiu pel 
qual no podem treballar cap de les dues. 
Hem d’estar permanentment amb ell”. 

Els únics ingressos dels que disposen són 
un subsidi de 426 euros que percep la 

Milagros i la pensió d’invalidesa del Mario 
que resulten insuficients per totes les 
despeses que tenen. La Milagros explica: 
“he hagut de canviar el ritme de vida. 
Abans era una persona molt independent, 
les meves filles eren grans, treballava i no 
tenia cap càrrec. Ara he hagut de canviar 
–ho tot i pateixo ansietat, ja que em sento 
impotent davant la situació que estic vivint”. 

La Milagros no es pot permetre internar 
al Mario en un centre especialitzat: “el 
meu marit va a un centre de dia, dos 
dies a la setmana, perquè no em puc 
permetre més. Tenir una persona amb 
tants problemes de salut genera moltes 
despeses: no només és el cost de la 
residència, l’ambulància ja em costa 16 
euros diaris” comenta amb preocupació.

Aquesta usuària de la Creu Roja considera 
que fer de cuidadora a temps complert 
ha afectat la seva salut psicològica: “tinc 
dificultats per conciliar el son. Penso en 
què passarà demà, en els rebuts que he 
de pagar... em trobo que són les quatre 
de la matinada i estic amb els ulls oberts.”  
A banda de l’angoixa que li genera 
aquesta situació, el cas de la Milagros 
exemplifica el que ens han dit la majoria 
de persones enquestades en aquest 
estudi. Els seus hàbits quotidians, també 
s’han vist modificats. “Ell ha de seguir una 
dieta diferent, -comenta la Milagros-  és 
diabètic i no pot pujar de pes, per tant ha 

de dur una dieta equilibrada. Jo no faig els 
mateixos menjars que feia abans, segons 
quins aliments no me’ls puc permetre 
perquè el preu està disparat, com el peix 
o la carn de qualitat.” 

Els pocs ingressos que tenen els 
permeten subsistir, però no poden fer 
cap despesa extra. Per això, la Milagros 
recorda  que, quan van necessitar una 
cadira de bany adaptada per a la dutxa, 
van demanar-la a la Creu Roja. “Vaig 
sol·licitar una cadira per a la dutxa, perquè 
és imprescindible per a una persona en 
l’estat en el qual es troba en Mario. “Ens 
ha ajudat molt” - comenta la Milagros. A 
més, la família de la Milagros també ha 
rebut kits alimentaris. 

La Milagros fa una reflexió de cara a 
les administracions públiques: “a les 
persones que estan malaltes no se les 
hauria de mesurar en termes econòmics 
sinó en termes humanitaris”. Pel que 
fa al seu futur, explica que no li agrada 
pensar-hi gaire: “no vull ni pensar com 
estaré d’aquí a cinc anys, perquè em vaig 
fent gran. No sé si tindré força per seguir 
lluitant com faig ara, si podré seguir tenint 
al Mario a casa, no ho vull pensar. Cada 
dia quan em llevo em dic: és un dia més i 
s’ha de tirar endavant.”

A les persones que estan malaltes no se les hauria de mesurar en termes 
econòmics sinó en termes humanitaris.“ ”

TESTIMONI 

MILAGROs sánChEz FERnánDEz
62 ANYS

CUIDADORA D’UNA PERSONA MALALTA QUE HA 
REBUT AJUTS TÈCNICS PER MILLORAR LA SEVA 
QUALITAT DE VIDA.  

ASSEMBLEA DE LA CREU ROJA A CAMBRILS, TARRAGONA

Persones que reben algun tipus d’ajuda
% calculats a partir del total de 249 persones que    
conviuen amb algú que requereix dedicació especial

Sí, pensió de minusvalidesa€
Sí, ajut de dependència

Sí, d’altres

No rep cap ajuda

26,5%

14,1%

11,2%

49,4%
!

Enquestats 
Creu Roja 
que pateixen...

Població 
general de 
més de 15 
anys (1)

44,7%

42,45%
Malaltia crònica

(1) Font: Enquesta salut INE

Enquestats

Població de Catalunya

3,7%

24,1%

Assegurances salut

Font: Enquesta Salut Catalunya 2013

Persones que reben algun tipus d’ajuda
% calculats a partir del total de 249 persones que    
conviuen amb algú que requereix dedicació especial

Sí, pensió de minusvalidesa€
Sí, ajut de dependència

Sí, d’altres

No rep cap ajuda

26,5%

14,1%

11,2%

49,4%
!

Enquestats 
Creu Roja 
que pateixen...

Població 
general de 
més de 15 
anys (1)

44,7%

42,45%
Malaltia crònica

(1) Font: Enquesta salut INE

Enquestats

Població de Catalunya

3,7%

24,1%

Assegurances salut

Font: Enquesta Salut Catalunya 2013

Ajudes en cAs de discAPAcitAt o dePendènciA
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Davant la pregunta “Pateix vostè o algu-
na de les persones que viuen amb vostè 
algun tipus de malaltia crònica que pre-
cisi de tractament i/o medicació conti-
nuada?”, el 44,7% de les persones en-
questades afirma patir- o conviure amb 
algú que pateix- algun tipus de malaltia 
crònica. La cronicitat recau majoritària-
ment en la persona enquestada, segui-
da del cònjuge. Segons l’enquesta de 
Salut de l’INE, un 42,4% de la població 
espanyola de més de 15 anys té alguna 
malaltia crònica diagnosticada.

Tenint en consideració el nombre de 
llars amb infants es pot afirmar que 

pateixen alguna malaltia crònica el 
10,4% dels infants menors de 14 
anys de les famílies enquestades. 
Aquesta dada estaria en línia amb 
de la de la població en general, on 
l’afectació de cronicitat en aques-
ta franja d’edat se situa al voltant 
del 10,3%.

El 35,5% dels tractaments per a les 
malalties cròniques que pateixen les 
persones enquestades o els seus 
familiars estan totalment finançats. 
D’entre les famílies que no tenen total-
ment finançats aquests tractaments, 
un 16,6% no els poden pagar.

M.J.E. vol compartir el seu testimoni, 
però preservant el seu anonimat. És 
mare d’un nen de 16 anys té a més 
malaltia crònica. Fa gairebé dos anys 
que està a l’atur i no rep cap tipus de 
prestació econòmica.

La M.J.E. no vol que posem el seu nom 
ni la seva fotografia a l’estudi. Tot i que 
sempre ha estat una dona lluitadora, 
encara no es veu capaç d’explicar la seva 
nova situació: “la meva família no coneix 
la meva situació, només la meva mare. 
Ella mateixa em diu: no li diguis res als 
teus germans. Existeix una espècie de 
sentiment de culpa, potser estàs així per 
alguna cosa que has fet malament”.

Fa 16 anys es va quedar en estat i, tot i 
que durant l’embaràs es va separar del 
pare i no tenia la família a Barcelona, 
se’n va sortir tota sola. La M.J.E explica: 
“sempre he estat una persona molt forta, 
però l’any passat vaig entrar en un procés 
que ja no podia controlar.  Amb pocs 
dies de vida, al seu fill li van diagnosticar 
megacòlon. Aquesta malaltia fa que 
l’última part de l’intestí sigui més ample de 
l’habitual, per la qual cosa es necessiten 
fàrmacs per poder evacuar” – explica 
aquesta mare.

Abans treballava regularment com a 
monitora en una escola. Si al sou que 
rebia li afegia la pensió alimentària 

que li passava el pare del seu fill, 
se’n sortia econòmicament. “Mai he 
nedat en l’abundància, sempre hem 
anat justos, però mai havia hagut de 
demanar cap ajut.” 

Amb la crisi, es van eliminar molts llocs de 
treball, ja que la gent va deixar de portar 
els nens al menjador i a les activitats 
extraescolars. Poc a poc li van anar reduint 
la jornada, fins que, ja fa més d’un any, es 
va quedar sense feina. El pare del seu fill 
va ser desnonat i va patir un atac de cor, 
fets que el van obligar a tornar a casa dels 
seus pares a Girona. Des de fa un temps, 
ja no li pot passar la pensió. La situació 
d’atur i la falta d’ajuts van fer que els seus 
ingressos minvessin i que cada vegada fos 
més difícil fer front a les despeses diàries. 

El fill de la M.J.E. està diagnosticat 
amb trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat i fa poc que ha patit altres 
trastorns psicològics associats. Alguns 
dels medicaments que necessita no 
estan coberts per la Seguretat Social 
i ascendeixen a uns 75 euros cada 
més. Explica que, a punt d’expirar la 
patent d’un dels medicaments i davant 
la possibilitat que sortís al mercat un 
equivalent genèric, la farmacèutica ha 
aconseguit allargar-la uns anys més: “no 
és només per al meu cas: penso en els 
milers de persones i criatures que poden 
trobar-se en problemes. No hi ha dret que 

les farmacèutiques juguin amb la salut de 
la gent. Jo penso que ja s’han  enriquit 
prou cobrant-nos 75 euros a milions de 
persones durant el piló d’anys que porten 
comercialitzant el fàrmac” – opina aquesta 
usuària de la Creu Roja. 

Des del mes de juny de 2014, explica que 
la Creu Roja li subvenciona la medicació 
en la seva totalitat: “afortunadament la 
Creu Roja m’ajuda, perquè jo ja no sabia 
com repartir els pocs ingressos que tenia: 
eren els fàrmacs, el menjar o l’escola... són 
moltes coses, però sense medicaments 
no podia passar.” 

Però, la M.J.E, de 42 anys, està 
esperançada: el seu fill començarà 
batxillerat el proper setembre. Ha tramitat 
un ajut perquè la Creu Roja l’ajudi a pagar 
els llibres de text, ja que costen més de 
200 euros i no pot fer front a aquesta 
despesa. Però confirma el que més 
il·lusió li faria és trobar una feina: “confio 
i li demano a tots els déus de totes les 
santes religions que, per favor, al setembre 
jo pugui tenir algun tipus de feina, encara 
que sigui a mitja jornada.”

No sabia com repartir els pocs ingressos que tenia: eren els fàrmacs, el 
menjar o l’escola... (...) sense medicaments no podia passar.“ ”

TESTIMONI 

M.J.E.
42 ANYS, BARCELONA

USUÀRIA DEL PROJECTE DE SALUT DE LA CREU 
ROJA A BARCELONA I RECEPTORA D’AJUDES 
PER A MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT 
DEL SEU FILL

 

Prop del...

persones que 
pateixen malaltia 
crònica no poden 
pagar el tracta-
ment necessari.

% de les17

Tractament per malaltia crònica 
% calculat sobre les 300 persones que 
requereixen tractament i no el tenen finançat 100%

Parcialment finançat i poden pagar (216 persones)€
Parcialment finançat i no poden pagar  (26 persones)

No finançat i poden pagar (34 persones)

No finançat i no poden pagar (24 persones)

8,6%

11,33%

8%

€

€

€

72%

 

Prop del...

persones que 
pateixen malaltia 
crònica no poden 
pagar el tracta-
ment necessari.

% de les17

Tractament per malaltia crònica 
% calculat sobre les 300 persones que 
requereixen tractament i no el tenen finançat 100%

Parcialment finançat i poden pagar (216 persones)€
Parcialment finançat i no poden pagar  (26 persones)

No finançat i poden pagar (34 persones)

No finançat i no poden pagar (24 persones)

8,6%

11,33%

8%

€

€

€

72%

Pràcticament totes les persones en-
questades tenen targeta sanitària. 

Respecte a les assegurances pri-
vades, el 96,3% no en té cap. Un 
85,4% no l’ha tinguda mai i un 9,7% 
l’ha deixat de tenir per motius eco-

nòmics. Entre la població general, 
el 24,1% de la població a Catalunya 
disposa de doble cobertura sani-
tària, segons l’Enquesta de Salut 
2013 a Catalunya, enfront el 3,7% 
de les persones enquestades per la 
Creu Roja.

Persones Amb mAlAlties cròniques, trActAments i 
finAnçAment

situAció de lA coberturA sAnitàriA (tArgetA sAnitàriA, 
AssegurAnces PrivAdes...)  
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3.2.1 Despeses sanitàries

Les dades obtingudes fan referència a les despeses sanitàries mensuals que 
tenen les persones enquestades i persones amb qui conviuen, en conceptes de 
farmàcia, òptica, dentista, podòleg...

El 66,7% de les persones enquestades tenen despeses fixes al mes per aquests 
conceptes. En el 44,2% de les famílies, el seu cost mensual se situa en una forqui-
lla de fins a 30 €, seguit del 16% que hi destina entre 31 i 60 € mensuals.

El 94,3% de les famílies no acumula cap deute per aquesta despesa.

Respecte a les despeses en parafarmàcia (bolquers infantils, bolquers per a 
adults, cremes per a tractament d’al·lèrgies, cremes de protecció solar, com-
preses higièniques...), un 54,7% de les famílies té despeses fixes mensuals i, 
d’aquestes, gairebé el 30% hi destina fins a 30 € al mes per fer-hi front.

Assegurats pensionistes
Aportació 

sobre el PVP
Quantitat 

màxima a pagar

Rendes inferiors a 18.000 € l'any 10% 8,26 € al mes

Rendes entre 18.000 i 100.000 € l'any 10% 18,59 € al mes

Rendes a partir de 100.000 € l'any 60% 62,00 € al mes

Col·lectius exempts d’aportació 0%

Assegurats en actiu
Aportació 

sobre el PVP

Rendes inferiors a 18.000 € l'any 40%

Rendes entre 18.000 i 100.000 € l'any 50%

Rendes a partir de 100.000 € l'any 60%

Col·lectius exempts d’aportació 0%

% sobre el total de 193 persones enquestades que treballen 

Ha hagut d’anar a treballar sense estar en condicions 
òptimes de salut per por de perdre la feina o perdre 
ingressos econòmics?

26,4%

alguna vegada
53,4%

20,2%

sí no

sí

% sobre el total dels 1.026 enquestats

Cost mensual de les despeses sanitàries de la unitat 
de convivència (farmàcia, òptica, dentista, podòleg, etc) 

Sense despeses fixes
29,5%

Fins a 30€�
44,2%

Tenen 
despeses
fixes

66,7%

Entre 31-60€�
15,9%

Entre 61-100€�
3,3%

Més de 100€�
3,3%

Ns/Nc
3,8%

€

3.2.2 situació laboral

Les dades d’aquest subapartat fan referència al total dels enquestats, siguin o no 
població activa pertanyents a col·lectius com els següents: actius amb o sense 
contracte laboral, autònoms, aturats amb o sense prestació, pensionistes (jubilació, 
pensió alimentària fills...).

D’una banda, el 64,4 % de les persones enquestades no treballen, i, d’aquests, el 
24,6% rep alguna prestació i gairebé el 40% no té cap prestació.

De l’altra, el 19,8% dels enquestats treballen. D’aquests, un 10,6% ho fa amb con-
tracte temporal, el 5,9% amb contracte indefinit, el 2,2% treballa sense contracte i 
l’1,1% és autònom. Són persones que, tot i tenir un ingrés econòmic, no poden fer 
front a les despeses fixes que tenen i han de demanar l’ajuda d’entitats o de l’ad-
ministració. Com ja es constatava en una de les conclusions de l’estudi anterior de 
l’Observatori, “L’impacte de la crisi en les persones majors de 45 anys”, publicat al 
febrer del 2014, tenir feina no garanteix evitar l’exclusió social – és el que anomenem 
el nou concepte de “treballador pobre”-.

I finalment, un 8,3% de les persones rep algun tipus de pensió (per jubilació, 
prejubilació, pensió en concepte d’alimentació per als fills/es...) i un 7,5% es troba 

3.2. Determinants socioeconòmics

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts dels aspectes relacionats 
amb les despeses sanitàries, la situació laboral i temes vinculats a l’habitatge de 
les persones enquestades en el present estudi. En algun dels casos també es 
presenten dades que fan referència al conjunt de la unitat familiar.

Model de copagament del Servei Català de la Salut

col·lectius exemPts 
d’APortAció

Queden exempts del pagament 
d’aquesta aportació les persones i els 
seus beneficiaris que estiguin en al-
guna de les situacions següents:

•  Persones afectades de síndrome tòxica.

•  Persones amb discapacitat en els su-
pòsits que preveu la seva normativa es-
pecífica. Es refereix al col·lectiu de be-
neficiaris de les prestacions econòmi-
ques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social de les 
persones amb discapacitat).

•   Persones perceptores de rendes d’in-
tegració social.

•  Persones perceptores de pensions no 
contributives.

•  Persones en atur que han perdut el dret 
a percebre el subsidi d’atur, mentre 
continuï aquesta situació.

•  Persones que reben tractaments deri-
vats d’accidents de treball i malaltia. sense feina per motius diversos ( baixes 

per maternitat o per malaltia, estudiants, 
situació irregular...).

Vinculat a l’àmbit de la salut, el 18,7% 
de les persones enquestades que tre-
ballen, que, com s’ha vist anteriorment, 
representen el 19,8% del total de l’es-
tudi, ha tingut alguna baixa per malaltia 
des de l’inici de l’any. 

D’aquest mateix col·lectiu que treba-
lla, el 73,6% diu que ha hagut d’anar 
a treballar alguna vegada o sovint 
sense estar en condicions de salut 
òptimes per por que l’absència labo-
ral pugui ser un motiu d’acomiada-
ment de perdre la feina o de perdre 
ingressos econòmics.

Més informació en els següents enllaços: 

•  http://www20.gencat.cat/portal/site/
salut/menuitem.003a2436be9bc6ec
3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnextoid=b91
1bdf716caa310VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextchannel=b911bd
f716caa310VgnVCM1000008d0c1e0
aRCRD&vgnextfmt=default&contenti
d=5e01bab5c0daa310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD

•  http://www.boe.es/boe/
dias/2013/12/30/pdfs/BOE-
A-2013-13769.pdf
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Taula comparativa de l’indicador de pobresa energètica 
dels estudis 1er, 3er,5è i 7è de l’Observatori 
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ansietat i depressió. La impossibi-
litat de mantenir una temperatura 
adequada de la llar s’ha relacionat 
amb una major mortalitat i morbi-
litat, principalment per patologies 
cardiovasculars i respiratòries. Un 
habitatge inadequat pot també expo-
sar als seus residents a al·lergènics 
i components químics nocius per a 
la salut, com el monòxid de carbó o 
el plom, més freqüents en habitatges 
antics amb cuines i sistemes de ca-
lefacció vells i amb mal manteniment, 
així com amb plagues d’insectes o 
d’altres animals, relacionades amb 
reaccions al·lèrgiques i diferents ma-
lalties infeccioses. L’habitatge pot ser 
també una font d’exposició a un ex-
cés de soroll exterior, que pot derivar 
en carència de son i en un increment 
de patologies relacionades amb l’es-
trés. Finalment, l’amuntegament pot 
ocasionar tan efectes físics, princi-
palment més risc de malalties infec-
cioses, com mentals, com una major 
irritabilitat o una major prevalença 
d’ansietat, depressió, alteracions de 
la son, conductes de risc o pitjor ren-
diment acadèmic (...)”.

En aquest estudi propi, el 61,8% de 
les persones afirmen tenir dificultats 
per poder mantenir la temperatura de 
la seva llar, principalment a l’hivern -el 
38,4%-. El 21,6% no ho pot fer durant 
tot l’any, ni a l’hivern ni a l’estiu, i un 
1,8% té dificultats només durant l’estiu. 

% sobre el total de 193 persones enquestades que treballen 

Ha hagut d’anar a treballar sense estar en condicions 
òptimes de salut per por de perdre la feina o perdre 
ingressos econòmics?

26,4%

alguna vegada
53,4%

20,2%

sí no

sí

% sobre el total dels 1.026 enquestats

Cost mensual de les despeses sanitàries de la unitat 
de convivència (farmàcia, òptica, dentista, podòleg, etc) 

Sense despeses fixes
29,5%

Fins a 30€�
44,2%

Tenen 
despeses
fixes

66,7%

Entre 31-60€�
15,9%

Entre 61-100€�
3,3%

Més de 100€�
3,3%

Ns/Nc
3,8%

€

3.2.3 habitatge i pobresa energètica

Com ja s’ha analitzat al llarg dels anteriors estudis de l’Observatori, principal-
ment al 5è estudi, “Habitatge i col·lectius vulnerables”, publicat al juliol del 2013, 
l’habitatge pot significar en molts casos problemes afegits per a les famílies, no 
només per la despesa econòmica a la qual en molts casos no poden fer front, 
sinó també perquè les condicions precàries de l’habitatge poden contribuir a 
incrementar el risc de patir problemes vinculats a la salut i a disminuir la qualitat 
de vida de les persones. 

Segons dades d’aquest estudi, el 60,6% de les persones enquestades viuen en 
habitatges de lloguer, que continua sent el règim de tinença de la llar majoritari 
d’aquest col·lectiu, persones ateses atesos per la Creu Roja en el programa de 
Lluita contra la pobresa. 

El 15,4% tenen pis en propietat amb hipoteca i el 6,8% és propietari amb el pis 
pagat. De la resta, el 8,8% viu en lloguer d’habitacions o al domicili de familiars 
o amics. El 8,4% presenta una situació d’exclusió residencial. Persones que 
ocupen un habitatge, viuen en infrahabitatges, al carrer, o persones que han 
patit o estan patint un procés de desnonament.  

Aquest percentatges no presenten diferències rellevants respecte als resultats 
obtinguts en el 5è estudi de l’Observatori, “Habitatge i col·lectius vulnerables”, 
de juliol de 2013.

Un altre indicador que ja s’ha anat analitzant al llarg dels anteriors estudis 
i que, en aquest, es torna a analitzar donada la seva vinculació amb l’afec-

tació en la salut de les persones, és 
el de la pobresa energètica, o sigui 
la dificultat que tenen les persones 
per mantenir l’habitatge a una tem-
peratura adient, tant a l’estiu com a 
l’hivern. 

Paga la pena recuperar la identifi-
cació de possibles conseqüències 
sobre la salut que es poden derivar 
d’una situació de pobresa energètica 
que aporta l’Informe de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (SESPAS), de 
juny de 2014, titulat “Crisi econòmi-
ca i salut”.

En aquests estudi es detalla: “la di-
mensió relacionada amb les condi-
cions físiques de l’habitatge (...), la 
humitat, la floridura i la baixa tempe-
ratura a l’interior de l’habitatge, una 
mala refrigeració i l’amuntegament 
s’han relacionat amb patologies al-
lèrgiques i respiratòries, així com 

En relació als estudis anteriors, conti-
nua la tendència a l’alça d’aquest indi-
cador, tal i com es reflecteix a la taula 
següent. Un altre indicador analitzat 
en aquest estudi estableix que el 16% 
del total de persones enquestades te-
nen dificultats per accedir al carrer, bé 
per no disposar d’ascensor (14,6%), 
o bé per oferir barreres arquitectòni-
ques (com ara esglaons) en un 1,5%.
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3.3. Determinants d’estils de vida 
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Quants àpats al dia realitzeu habitualment de mitjana (la major part 
de membres de la família i la major part dels dies de la setmana)?
% calculats sobre el total de 1026 enquestats

1 àpat 2 àpats

enquestats
221 

3 àpats 4 àpats 5 àpats 6 àpats

5,3%

16,3%

46,3%

26,7%

5,3%

0,2%

!

!

Motius per fer 
menys de 3 àpats diaris

Motius econòmics
89,6%
198

Ns/Nc
0,5%
1

Altres motius
4,1%
9

Per costum
5%
11

Motius 
de dietes
0.9%
2

% calculats sobre el total de 221 enquestats 
que han indicat menys de 3 àpats diaris  

Al 19,2 % de les 
llars de les  perso-
nes enquestades 
es realitzen menys 
de tres àpats 
diaris per motius 
econòmics

€

Amb quina freqüència menja fruites i/o verdures i carn/peix?
% calculats sobre el total de 1026 enquestats

€

€

Fruites i/o
verdures

Carn/peix

No li agrada
No s’ho pot 

permetre
Entre 1-6 

racions/setmana

Entre 1-6 
racions/setmana

Entre 1-3 
racions/dia

Entre 3-5 
racions/dia

Més de 5 
racions/dia Ns/Nc

No li agrada No s’ho pot 
permetre

Entre 1-3 
racions/set.

Entre 3-5 
racions/set.

Més de 5 
racions/setmana

Ns/Nc

 

Un 91% de les 
persones han hagut 
de canviar els 
seus hàbits 
d’alimentació com 
a conseqüència 
de la crisi. 

12,7%12,7% 8,2%8,2%

20,4%20,4%

2,1%2,1%

16%16%

0,5%

2,5%

52,4%

23,8%

17,1%

0,3%

0,3%
43,8%

3.3.1 Alimentació 

“El 94,2% de les persones enques-
tades està per sota de les recoma-
nacions de realitzar 5 àpats al dia. A 
lamajor part de les llars -el 46,3%- 
es realirzen, de mitjana 3 àpats dia-
ris. Cal destacar però que un 21,6% 

vArietAt en lA dietA 

A la major part de les llars, es menja 
entre una i tres racions de fruita o ver-
dura fresca al dia. Aquesta freqüència 
se situa en línia amb la de la població 
en general. En el cas de la carn i el peix, 
aquesta freqüència és setmanal (d’1 a 
3 cops per setmana). 

Aquesta dada reforça la dada obtin-
guda de l’Informe SESPAS (Sociedad 
Española de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria), de juny 2014, “Crisi 
econòmica i salut”, segons la qual el 
4% del total de la població espanyola 
no té recursos per fer front a la seva 
alimentació bàsica diària.

Segons l’Informe SESPAS, els hà-
bits alimentaris saludables s’han vist 
significativament afectats per raons 
econòmiques. Aquest informe indica:  
“El canvi de pautes de consum no és fruit 
d’eleccions individuals descontextualitza-
des, sinó que està condicionat estructu-
ralment per la situació econòmica, sent 
aquelles llars en què la situació econòmi-

cAnvi d’hàbits AlimentAris

El 91% de les persones han hagut de 
canviar els seus hàbits d’alimentació 
com a conseqüència de la crisi. Aquest 
canvi es tradueix en una reducció de la 
ingesta de carn o de peix (proteïnes, el 
89,5%), i de producte fresc (el 83,7%), 
mentre que, en contrapartida, hi ha un 
increment del consum de productes 
precuinats (el 10,5%).

ca és dolenta, i com a tal és percebuda, 
les que modifiquen més el seu comporta-
ment. Els ciutadans han canviat els seus 
hàbits de consum per retallar despeses. 
Un 41,2% diu haver modificat les seves 
pautes alimentàries per economitzar.

“Això no obstant, en termes generals, 
com a tendència de fons, la crisi afavo-
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reix la compra de productes menys 
nutritius, altament processats i rics 
en calories, la qual cosa contribueix 
a fomentar una alimentació poc sa-
ludable. A Espanya, ha augmentat el 
consum de dolços envasats (galetes, 
xocolates / cacau i succedanis, bri-
oixeria i pastisseria), amb un incre-
ment del 3,8% entre 2012 i 2013”.

menja menys de tres cops al dia, 
majoritàriament perque no s´ho pot 
permetre. La precarietat econòmica 
fa que al 19,2% de les llars enques-
tades es redueixi a menys de tres la 
ingesta d´àpats” 
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Com ha canviat el seu hàbit de consum 
d’alcohol per motiu de la crisi?

Ha disminuït 
consum alcohol 
40,8% 

Altres
(marques més
econòmiques)

28,66% 

Beu més
perquè

està més
nerviós/a

2%

No sap no contesta
29,66%

% calculat sobre el total de 305 persones que indiquen consumir alcohol

Tipus d´afectació en l’hàbit de dormir
% calculat sobre el total dels 1026 enquestats
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19,2%

4,2%
7,1%
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més hores

Problemes per 
conciliar el son

Es desperta 
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Es desperta 
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per dormir

El canvi d’hàbits 
de dormir degut 
a la crisi arriba al 

69,2% 
de les persones 
enquestades
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Més de la meitat de persones enquestades (el 54,8%) no han 
fumat mai, seguits pels que fumen menys de 15 cigarretes al 
dia (el 19,7%). Respecte al canvi d’hàbits, un 7,7% ho ha fet per 
motius de salut en els darrers dos anys i un 5,7% de les per-
sones enquestades ha deixat de fumar per motius econòmics.

Les persones que fumen i que han realitzat un canvi 
d’hàbits representen el 87,5%. Bàsicament, es pro-
dueix una disminució de la freqüència de consum de 
cigarretes (el 41,9%) i un 35,7% ha canviat a tabac de 
liar o a una marca de tabac més econòmica.

3.3.3.2 Alcohol

Un 70,3% de les persones enquestades 
afirma no beure mai alcohol. En segon 
lloc (el 23,5%) se situen aquelles perso-
nes que ho fan ocasionalment, mentre 
que el 3% en prenen els caps de set-
mana, el 2,3% un cop al dia, i menys de 
l’1% més d’un cop al dia.

Els canvis d’hàbits en consum d’alcohol 
afecten només el 30% de les persones 
enquestades. Un 12,2% n’ha reduït el con-
sum i només un 0,6% diu que en beu més.

La prevalença del consum d’altres 
substàncies (haixix, marihuana i/o co-
caïna) no arriba al 2%.

3.3.4 hores de son

La major part de les persones enques-
tades (el 58,9%) dorm entre 6 i 9 ho-
res, mentre que el 37,3% dorm menys 
de 6 hores. El canvi d’hàbits de dormir 
a causa de la crisi afecta el 69,2% de les 
persones enquestades.

El 44,4% de les persones enquestades afirma no realitzar 
cap activitat física. Un 37,4% realitza activitat de manera 
diària, el 10,5%, 2/3 vegades per setmana, el 3,6% diu 
realitzar activitat de manera regular i el 4,1%, de manera 
esporàdica.

L’activitat física més practicada és anar a caminar (el 
80,7% de les persones que practiquen alguna activitat). 

Les activitats que es practiquen en un gimnàs o en instal-
lacions esportives representen un 3,5%.

Pel que fa als canvis d’hàbits en relació a l’exercici físic, 
un 22,8 % de les persones enquestades ho ha hagut de 
modificar per motius econòmics, normalment deixa de fer 
l’activitat (el 18,1%) encara que també un 4,7% ha canviat 
d’activitat física. 

3.3.2 Activitat física

3.3.3 Consums

3.3.3.1 Tabac
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Afectació activitat sexual i reproductiva
% calculat sobre el total dels 1.026 enquestats

! Conductes risc per motiu econòmic
4,5%

Canvi mètode anticonceptiu per motiu econòmic
8,7%

Menys freqüència
40,1 %

No pot tenir fills per motius econòmics 
6,9%

No es poden permetre tenir més fills per motius econòmics 
30,2%

 

Un 37% 
de les persones 
enquestades han 
canviat la seva 
planificació fami-
liar per motius 
econòmics. 

3.3.5 salut sexual i   
reproductiva

Un 41% de les persones afirma haver 
modificat la seva activitat sexual a con-
seqüència de la situació econòmica, 
reduint-la d’un 40,1%.

D’entre les persones en edat fèrtil (769), 
el 8,7% ha canviat de mètode anticon-
ceptiu i un 4,5% ha adoptat conductes 
de risc per a la reducció de despeses 
en aquests conceptes.

També el 37% de les persones en-
questades en edad fèrtil, afirmen haver 
variat la seva planificació familiar per 
motius econòmics.

Acaba de complir 48 anys i la Manuela 
Cervera ja té 7 fills i 7 néts. És una 
persona molt vital, de somriure fàcil, 
segurament perquè casa seva sempre 
està plena d’infants. Però la seva vida 
no és fàcil. Viu en un barri humil de 
Lleida amb el seu marit, que porta anys 
a l’atur, i tres filles de 18, 16 i 14 anys. 
La seva filla menor pateix escoliosi (un 
desviament de la columna vertebral) 
i ha de portar un cotilla ortopèdica. 
Recentment ha hagut de comprar 
unes ulleres al seu nét més gran, que 
pràcticament viu amb ella. “Aquest mes 
no he pogut pagar el lloguer del pis, 
però el nen necessita les ulleres i això és 
prioritari”, diu.

Fa anys, la família de la Manuela es 
dedicava a treballar de temporada 
al camp, però la mecanització de les 
tasques agrícoles i darrerament la crisi 
econòmica els ha deixat sense feina. “El 
meu home va treballar la darrera vegada 
el 2009 com a jardiner, però era una 
suplència i es va acabar abans de poder 
cobrar de l’atur” explica, de manera 
que van gestionar una Renda Activa 
d’Inserció (antiga PIRMI) per la qual 
ingressen 645 euros al mes. Per fer front 
a les despeses de casa ja paguen més 

de 200 euros mensuals i, per tant, no 
els “arriben els diners a final de mes”.

Aquesta precarietat es nota, sobretot, 
en l’alimentació familiar. “Faig una olla 
al dia, però no puc posar ni peix ni 
vedella” – diu. Afegeix que, per sort, la 
Creu Roja va becar el menjador escolar 
de la filla de 16 anys a principis d’aquest 
any i, a l’estiu, ha rebut les targetes de 
prepagament amb 184 euros mensuals, 
amb els quals ha pogut comprar 
aliments en una cadena de botigues 
d’alimentació. “Per a aquest curs, ho 
demanaré per a la meva filla petita, 
perquè és un ajut molt important per a 
nosaltres”- explica. Tot i això, lamenta: 
“si no ens ajuden amb els llibres i el 
material escolar, la nena començarà el 
curs sense res”.

L’hivern encara és més dur perquè cal 
escalfar la casa. “Tenim gas ciutat, però 
només l’utilitzo per cuinar i per banyar-
nos perquè no puc pagar la calefacció”. 
Segons ella, amb una estufa de butà 
van lluitant contra el fred. També tenen 
dificultats per pagar la llum elèctrica i, 
de tant en tant, han de demanar alguns 
diners prestats fins que tornen a cobrar 
la Renda Activa d’Inserció.

Tot i les dificultats, la Manuela té un 
posat tranquil. “És clar que tenim 
dificultats, però no podem fer més 
que conformar-nos” – diu. Tot i 
això, reconeix que les carències 
econòmiques, de vegades, ocasionen 
mal humor i discussions entre la 
família. Amb to de broma explica que 
els seus germans li diuen “que hauria 
de ser al manicomi” per la situació 
que viu, perquè ella difícilment pateix. 
Preguntada sobre si la situació li crea 
estrés o ansietat, respon: “no tinc temps 
d’això perquè casa meva sempre està 
plena de nens”. En tot cas, afegeix: “de 
vegades els faig que marxin a jugar al 
carrer per poder tenir una horeta de 
tranquilitat”.

Aquest mes no he pogut pagar el lloguer del pis, però el nen necessita ulleres 
i això és prioritari.“ ”

TESTIMONI 

MAnUELA CERVERA PEREGRInA 
48 ANYS 

USUÀRIA D’AJUTS D’ALIMENTACIÓ INFANTIL 

ASSEMBLEA DE LA CREU ROJA A BARCELONA
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% sobre el total dels 1.026 enquestats

Com valora el seu estat
actual de salut?

Excel·lent
2.7%

Molt bo
7,2%

Bo
40.2%

Regular
36.7%

Dolent
13.2%

Taula comparativa evolució dels estudis 2n, 5è i 7è de l’observatori realitzats

55 %

84%

82%

32%

23%

19%

2n estudi 5è estudi

76,8%

7è estudi

68,5%

25,5%

38,7%

22%

Sí es veu afectada la seva salut.
Física o emocional, amb o sense tractament

Dels que pateixen afectació emocional, 
amb o sense tractament.
Del total d’enquestats 

Dels que pateixen afectació emocional, 
amb tractament mèdic

Dels que pateixen afectacions físiques, 
amb o sense tractament.
Del total d’enquestats 

Dels que pateixen afectacions físiques, 
amb tractament mèdic

Afirmacions que actualment defineixen millor el estat anímic /emocional dels enquestats

Optimista

36,5%
Pessimista

28,8%

21,7%

No plora més 
de l’habitual

31,3%

Plora més 
que abans

27,0%

Energia per 
afrontar el 
dia a dia

40,4%

Cansat per 
afrontar el 
dia a dia

15,5%

De vegades 
pensa que 
no paga la 
pena viure

Content

23,8%

3,7%

Pensa que 
no paga la 
pena viure

!
Trist

44,1%

3.4. Estat de salut 

En aquest apartat, es recull l’estat de 
salut de les persones enquestades, 
tant la salut percebuda, com d’altres 
indicadors relacionats, com ara visites 
als serveis sanitaris, consum de medi-
cació, etc. 

3.4.1 Estat actual de salut 
(salut percebuda)

A la pregunta “Com valora el seu estat 
actual de salut?”. La resposta majori-
tària en un 40%, ens diuen que el seu 
estat de salut es bo. 

Agafant com a referència dades de 
la població general i segons dades 
de l’INE (Encuesta Nacional de Sa-
lud 2011-2012), el 75,3% de persones 
(adultes) pensa que el seu estat de sa-
lut és bo o molt bo. Aquest percentatge 
està molt per sobre de l’obtingut entre 
el col·lectiu enquestat en el present es-
tudi, on aquest indicador (bo/molt bo/
excel·lent) és del 50,1%.

En referència a si, a causa de la seva 
situació actual, consideren que es veu 
afectada la seva salut, al 76,8% del to-
tal de les persones enquestades diuen 
que sí, el 68,5% (del total de perso-
nes enquestades) els afecta emoci-
onalment (amb o sense tractament). 
Aquests percentatges són lleugera-
ment inferiors a l’estudi anterior publi-
cat al febrer del 2014. També disminu-
eix lleugerament l’indicador de perso-
nes amb tractament mèdic per aquest 
motiu del 27,7% de l’estudi anterior al 
25,5% de l’estudi actual. 

Quant a les malalties físiques, el 
38,7% del total d’enquestats tenen 
afectacions físiques, amb o sense 
tractament. Aquest indicador aug-
menta 8 punts respecte a l’estudi an-
terior publicat al febrer de 2014. Un 
22% es troba en tractament mèdic, 
2 punts per sota de l’anterior (24%). 

Per concloure, i agafant  com a re-
ferència els estudis realitzats ante-
riorment, es produeix un progressiu 
descens, encara que lleuger, dels 
indicadors d’afectacions de la salut, 
amb o sense tractament; Això no 
obstant cal destacar el considera-
ble augment en aquest estudi de les 
persones que veuen afectada la seva 
salut física amb o sense tractament 
mèdic, tal i com es pot veure a la tau-
la comparativa següent.  

Per fer una correcta interpretació de la 
taula, els estudis 5è i 7è tracten els ma-
teixos col·lectius enquestats i són, per 
tant, les dades més contrastables.

Respecte a l’estat emocional de les 
persones i en resposta a la pregunta: 
“de les següents afirmacions, marqui 
les que actualment defineixen mi-
llor el seu estat anímic /emocional”, 
s’han obtingut els següents resultats:
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% sobre el total dels 1.026 enquestats

Vostè o algun dels membres amb qui conviu està en llista
d’espera per realitzar-li alguna prova mèdica o operació? 

% sobre el total dels 1.026 enquestats

Quant al consum de medicaments, com ha variat actualment
respecte a fa dos anys?

% sobre el total dels 1.026 enquestats

Ha deixat de comprar algun medicament
prescrit pel metge/essa per temes econòmics?

Prop del 21% de les 
persones enquestades 
ha augmentat el 
consum de medicació 
per dolències físiques 
respecte a fa dos anys.

El 64,6% de les perso-
nes enquestades té alguna 
dificultat o no pot pagar els 
medicaments prescrits pel 
metge/essa.

Sí, entre 1 i 2 mesos
4,5%

Sí, menys d’un mes
3,4%

Sí, entre 2 i 6 mesos
7,0%

Sí, entre 6 mesos i 1 any
6,0%

Sí, més d’1 any
8,8%

La mateixa Més medicació
(dolències físiques)

Més medicació
(estats emocionals)

Més medicació
en general

Menys medicació
(no necessita) Menys medicació

(no s’ho pot
permetre)

Ns/Nc
1,5%

3,1%
7,9%9,4%6,6%

20,9%
50,7%

!

!

!

Els pot comprar
35,4%

*Ns/Nc | 1,3%

Alguna vegada 
no ha pogut comprar

44,5%

No els pot comprar

3,1%

Menys quantitat
per gastar menys
3,3%

Els pot comprar
amb molta dificultat
12,4%

No
69,6%

No sap no contesta
0,7%
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3.4.2 Visites als serveis 
sanitaris i llista d’espera per 
a procediments quirúrgics

El 92,7% dels enquestats va regularment 
al metge. D’aquests, el 54,4% ho fa de 
manera periòdica (cal recordar que prop 
del 45% pateix o conviu amb persones 
amb malalties cròniques), mentre que el 
45,5% només va quan es troba malament.

3 de cada 10 persones enquestades 
(305 persones) o algú amb qui conviuen, 
requereix realitzar-se alguna prova mèdi-
ca o intervenció quirúrgica. 

De les persones que ho requereixen, el 
20% estan en llista d’espera de 6 mesos 
a 1 any. I el 29,5% fa més d’1 any. Un 
49,55% superen, per tant, el temps d’es-
pera de mig any.

3.4.3 Consums de   
medicació

Quant al consum de medicació de les 
persones enquestades i com ha vari-
at actualment respecte a fa dos anys, 
en la meitat dels casos no ha canviat i 
continuen prenent la mateixa medica-
ció que abans. 

De la resta (el 48%), gairebé un 21% 
ha augmentat el consum de medicació 
per dolors físics, el 9,4% pren més me-
dicació en general i el 6,6% pren més 
medicació per tractament d’estats emo-
cionals (ansietat, depressió, angoixa..).

Un 8% pren menys medicació per-
què no la necessita i el 3% diu prendre 
menys medicació, tot i necessitar-la, 
perquè no s’ho pot permetre.

A la pregunta de si ha deixat de com-
prar en algun moment algun medica-
ment per temes econòmics, el 44,5% 
de les persones enquestades han con-
testat que sí, que alguna vegada no han 
pogut comprar la medicació prescrita 
pel seu metge per motius econòmics.

 El 35,4% no ha tingut mai problemes i 
s’ha pogut fer càrrec del que li han re-
ceptat. El 12,4% els pot comprar però 
amb moltes dificultats.

Tot i ser percentatges minoritaris, cal 
tenir en compte el 3,3% de les perso-
nes que diuen comprar la medicació 
prescrita pel seu metge, però en con-
sumeixen menys del prescrit per gastar 
menys. Així com, el 3,1% que diu no po-
der fer front a la despesa de la medica-
ció receptada pel metge. 

Malgrat que la pregunta no fa re-
ferència exclussivament a llista 
d´espera per intervencions sino tam-
bé per proves quirúrgiques, ...
Cal recordar -segons el decret de 
la Generalitat Catalunya de 20022- 
que es va establir un temps màxim 
de mig any de llista d’espera per a 
catorze patologies (pròtesis de ge-
noll, galindons, pròtesis de maluc, 
amígdales, artroscòpia, circumcisió, 
extracció de vesícula biliar, catarac-
tes, pròstata, hèrnia inguinal, varius, 
quist sacre, canal carpià i extracció 
de l’úter).

Segons dades del Servei Català de  
la Salut (2013) i fent referència a la 
població general, el temps mig d’es-
pera de pacients pendents d’inter-
venció és de 7,24 mesos.

(2) Generalitat de Catalunya (24 de desembre de 2002): Decret 354/2002 pel qual s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics 
a càrrec del Servei Català de la Salut.
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En Pau Batlle té evidències suficients 
per afirmar que la crisi afecta la salut de 
les persones. A Dipsalut, l’organisme de 
l’àrea de Salut Pública de la Diputació 
de Girona on treballa, disposen d’un 
grup de més de 200 persones treballant 
al territori. Això els permet veure la 
realitat de prop, tal com explica en Pau: 
“aquest impacte en la salut es dóna a 
curt i a llarg termini. Ara mateix es parla 
d’un augment d’estats depressius i 
suïcidis, un clar impacte immediat en 
la salut, però hi ha d’altres qüestions 
que passaran factura d’aquí a uns anys: 
parlarem de la generació afectada per la 
crisi en termes de salut.”

Per això, opina Batlle, no podem deixar 
d’oferir assistència en temps de crisi 
ja que si desatenem les persones, 
estarem limitant la seva qualitat de 
vida. “Sobretot limitarem els infants i 
adolescents que no podran tenir un 
futur en igualtat de condicions: el que 
està fallant en aquests moments és la 
igualtat social” – explica el responsable 
de Dipsalut. 

Batlle considera que les intervencions 
que duen a terme les entitats sense 
ànim de lucre amb la societat són 
fonamentals per ajudar de forma puntual 
a l’administració i exigir que compleixi 
amb les seves obligacions, però que 
en cap cas han de substituir-la: “qui té 

la responsabilitat i qui l’ha d’assumir 
aquest paper és l’administració pública, 
i per tant, si cal engruixir-ne la seva 
estructura, s’ha de fer. El que no pot ser 
és que se substitueixi la justícia social 
per l’assistencialisme”.

Amb la mateixa convicció, afirma que 
l’administració pública no hauria de 
resoldre qualsevol necessitat, ja que 
podríem caure en el concepte del 
“papà Estat” i això no seria beneficiós 
socialment. En aquest sentit, afegeix: 
“l’Estat ha de garantir la igualtat de drets 
i condicions per esdevenir ciutadà actiu 
i feliç en la societat, més enllà d’això, 
no ha d’intervenir.” En la seva opinió, 
qui sí ha d’intervenir un cop garantits 
els drets bàsics és la mateixa societat 
civil i ressalta que, especialment en 
una situació de crisi com l’actual, cal 
que entitats, administració i d’altres 
agents socials creïn xarxa, es coordinin i 
col·laborin conjuntament.

Però en Pau Batlle també es mostra 
crític amb les administracions. “Crec 
que no estem en la bona línia, no estem 
fent bones polítiques de salut en termes 
generals” i argumenta que mentre es 
continuï invertint en sistemes sanitaris 
i assistencials que només representen 
el 20% de la salut de la població i no 
es reorientin les polítiques públiques 
sanitàries al 80% dels factors que 

influeixen directament en la salut, no 
anem pel bon camí”. Malgrat això, opina 
que hi ha un intent de desprestigiar 
l’administració pública des dels sectors 
neoliberals per intentar privatitzar els 
serveis i creu que no s’ha de caure en 
aquest parany.

Batlle es refereix als condicionants 
socials de la salut i considera que 
aquesta es veu determinada per factors 
com l’habitatge, la feina i els estudis: 
“No podem continuar obviant que el 
teu codi postal és més important per 
predir la teva salut futura que no pas 
el teu codi genètic”. A més, defensa 
que, si aquests factors de context 
fossin favorables, en molts casos no 
seria necessari medicar tant i posa 
com a exemple l’augment del consum 
d’ansiolítics. “Possiblement, donar sentit 
a la vida de les persones i espais on 
sentir-se reconfortats i útils és suficient 
en alguns casos”, afirma.

En Pau fa una darrera reflexió. “Quan 
una persona passa per un mal moment, 
no es pot caure en la frase fàcil i dir que 
és passatger i que l’endemà sortirà el 
sol. Aquestes frases fetes fan molt de 
mal i hauríem d’evitar-les. El que hem 
de fer és posar-nos al seu costat, no 
parlar gaire, escoltar molt i ajudar-los a 
prendre les seves decisions.”

TESTIMONI ExTERN

PAU BAtLLE
42 ANYS 

CAP D’ÀREA DE POLíTIQUES I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT AL DIPSALUT, DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. RESPONSABLE TÈCNIC DEL PROGRAMA 
“SALUT I CRISI” 

No podem continuar obviant que el teu codi postal és més important per predir 
la teva salut futura que no pas el teu codi genètic (...) El 80% dels factors que 
expliquen la salut de la població es troben fora del sistema sanitari.

“
”

3.5. Ajuts rebuts

Quant als ajuts que reben les perso-
nes enquestades, prop del 70% està 
rebent alguna ajuda actualment. 6 de 
cada 10 persones reben ajuda de pri-
mera necessitat, bàsicament els kits 
d’ajuda de la Creu Roja (aliments, 
productes higiènics...), seguit d’un 
12,8% que reben d’altres tipus d’aju-
da (beca menjador escola, ajuda per 
subministraments, ajuts tècnics per 
la llar...). També, en menor proporció, 
són ajudes per productes de parafar-
màcia -el 6,8%-, suport emocional 
-5,1%- i per acabar, el 3,5% dels en-
questats reben ajudes per fer front a 
les despeses d’òptiques i dentista. 

!

Està rebent algun dels 
següents ajuts?
Pregunta multiresposta a tots 
els enquestats (1026)

Altres
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Medicació

0,1% | Ns/Nc

Primera 
necessitat

61,1%

No rep 
cap ajuda
31,1%

% calculats sobre el 
total de les 714 persones 
que reben algun tipus d'ajuda

La quantitat és 
equivalent al percentatge

Qui li presta aquest ajut/suport? 
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4,2%
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HIGIÈNE
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La tasca de la Graciela, com a voluntària 
de la Creu Roja en els programes d’ajuda 
sanitària consisteix en rebre als usuaris 
que deriven els treballadors socials o 
els centres d’atenció primària a la Creu 
Roja, fer-los una entrevista i informar-los 
de quin circuit han de seguir per obtenir 
ajuts per a medicació que atorga la 
institució humanitària. Un cop obtingut 
l’ajut, els fa una entrevista mensual 
per a fer-ne un seguiment. Es tracta 
d’un col·lectiu que no es pot pagar la 
medicació perquè prioritzen cobrir altres 
despeses quotidianes com l’alimentació, 
l’habitatge o les despeses dels fills. 
La Graciela “metgessa de professió”, 
explica que veu situacions complexes 
que afecten a molts àmbits de la vida 
de les persones: “ens demanen que 
els ajudem en el pagament de la seva 
medicació, però també en el pagament 
de subministres de la llar, el pagament de 
lloguers, hipoteques, i el tema d’infància, 
sobretot pel que fa al material escolar.”

La Graciela col·labora en el projecte 
d’ajuts sanitaris de la Creu Roja a 
Barcelona des del seu inici ara fa un any. 
Aquest projecte cobreix les despeses 
en medicació de persones amb malaltia 
crònica, en situació de vulnerabilitat. 
Atenen persones amb diferents tipus de 
patologies: hi ha persones amb diabetis, 

hipertensió o colesterol alt. Però, “la 
majoria de les persones que vénen tenen 
algun tipus de patologia mental”, explica. 
Quan se li pregunta per si aquest fet té 
a veure amb la precarietat econòmica 
en la qual viuen respon: “En molts casos 
sí, pensen que no poden sortir de la 
situació en què es troben i cauen en 
una patologia mental. En d’altres, hi ha 
algun detonant, com pot ser el consum 
d’alguna substància, que es pren com 
a innòcua i que, en algun moment, 
desencadena alguna patologia.” 

Des de la Creu Roja, es dóna accés 
a la medicació, però la Graciela creu 
que només amb això, no se soluciona 
el problema: “el malalt mental amb la 
medicació podrà minimitzar els seus 
símptomes, però no sortirà del cercle. 
Per això la idea que s’està treballant és 
intentar formar un grup de suport amb 
psicòlegs o psiquiatres.” I afegeix: “estem 
fent una feina que fa aflorar altres coses. 
Preguntar comporta un risc, perquè hi 
haurà una resposta que segurament serà 
un altre problema.”

Quan se li pregunta per la situació 
de crisi actual, la Graciela respon 
enèrgicament: “Ens han venut que és 
una situació puntual, però és una situació 
estructurada que ha vingut a quedar-se. 

Això és greu.” Creu que qui més pateix 
aquesta situació és qui menys té i que 
un dels sectors més afectats per la crisi 
és la sanitat. En aquest sentit, afirma: “Si 
no hi fos la Creu Roja o els programes 
d’atenció sociosanitària actual, hi hauria 
infinitat de gent que no tindria accés a 
la medicació que necessita (...) penso 
que malauradament s’ha desmuntat una 
sanitat d’atenció primària molt bona”.

No veu el futur gaire esperançador, ja 
que creu poc probable que es recuperin 
els drets perduts amb la crisi: “no 
crec que el que estigui privatitzat es 
desprivatitzi. Pot passar que no tingui 
prou fe, però no crec que res del que 
s’ha desfet es torni a posar dempeus: ni 
en educació, ni en sanitat, ni en atenció a 
la dependència” 

Ella continuarà a Ciutat Meridiana lluitant 
per a qui necessiti la seva ajuda. La 
Graciela conclou: “Des de la meva petita 
parcel·la, els intento buscar una sortida. 
Afortunadament, la gent que treballa a la 
Creu Roja intenta buscar una solució. És 
tot el que jo puc fer, que no és poc. Però 
tant de bo pogués fer-hi més”.

Estem fent una feina que fa aflorar altres coses. Preguntar comporta un risc, perquè 
hi haurà una resposta que segurament serà un altre problema.“ ”

TESTIMONI

GRACIELA sOLAnAs
70 ANYS 

VOLUNTÀRIA DE L’ASSEMBLEA DE  
LA CREU ROJA A BARCELONA.

Davant de la pregunta formulada a 
totes les persones enquestades en 
el tancament del qüestionari, “En 
quin aspecte pensa vostè que la Creu 
Roja el pot ajudar a millorar la seva 
salut?”, cal destacar que la demanda 
prioritària està vinculada a la millora 
de l’alimentació familiar, tant en quan-
titat -l’ajuda actual que reben, princi-
palment de la Creu Roja, els resulta 
insuficient-, la freqüència -demanen 
ajuda més sovint-, com en una major 
diversitat de productes. També crei-
xen les demandes mes específiques 
com són el producte fresc, la carn i 
el peix, la verdura, la fruita, o aliments 
específics per a nadons. 

Com ja s’ha vist abans (en l’apartat 
3.3.1 dedicat a l’alimentació), el 17,7% 
de les persones realitzen menys de 3 

àpats al dia per motius econòmics, 
reduint la ingesta de carn o peix i 
també de producte fresc.

Per darrere d’aquesta demanda, i 
com a segona resposta majorità-
ria, es troben les ajudes per poder 
fer front a les despeses de dentista, 
seguides de la demanda per fer-se 
ulleres. I per acabar, i en menor fre-
qüència de respostes, es troben les 
ajudes per trobar feina o ajudes eco-
nòmiques per fer front a les despeses 
fixes mensuals (com són els submi-
nistraments, lloguers, roba...)

A partir de les respostes a la pregun-
ta oberta, s’ha creat el següent núvol 
de paraules -la mida de les paraules 
és proporcional a la freqüència de la 
seva aparició-:

3.6. Pregunta oberta
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Els resultats d’aquest estudi posen de manifest que l’actual context socioeconòmic incideix negativament en la salut 
de les persones més afectades per la crisi  i en la seva qualitat de vida, els provoca canvis significatius en els hàbits de 
vida i, malgrat l’alt nivell de protecció que encara conserva el sistema sanitari públic, incrementa les desigualtats socials 
també en l’accés a la salut.

4.1. La crisi afecta seriosament la salut

Com es desprèn de l’estudi, només el 50,1% de les per-
sones que reben ajuda bàsica de la Creu Roja –amb una 
mitjana d’edat de 40 anys- perceben el seu estat de salut 
com a bo, molt bo o excel·lent. Quan es parla de població en 
general, aquest indicador arriba al 75,3%. 

Però els col·lectius més vulnerables no només tenen una 
pitjor percepció de la seva salut, sinó que també, tal com 
constaten diferents indicadors, tenen una salut més precària.

El percentatge de malaltia crònica entre les persones enques-
tades i les seves famílies és del 44,7%, superior en 2 punts al 
de la població en general. Si es compara ara el de les perso-
nes amb discapacitat, dependència o dificultats de mobilitat, 
la diferència és encara més acusada: mentre que a la pobla-
ció en general afecta a 1 de cada 5 persones, entre els col-
lectius que atén la Creu Roja la prevalença és d’1 de cada 4. 
D’aquestes dades se´n  pot despendre  que hi ha una relació 
estreta entre pobresa, discapacitat i determinades malalties, 
que esdevenen alhora causa i efecte de vulnerabilitat.

En aquest sentit, l’estudi mostra una novetat: el punt de vista 
de les persones afectades.  Més del 76% dels enquestats 

consideren que la seva situació actual està afectant a la seva 
salut, tant a nivell físic com emocional. Un 68,5% considera 
que la situació en què es troba com a conseqüència de la crisi 
li provoca trastorns emocionals, i un 38,7% alteracions físi-
ques. Moltes  persones, doncs, atribueixen a la seva situació 
econòmica i laboral actual la causa directa de la seva malaltia. 

Diversos estudis, entre els quals s’inclouen els propis de 
l’Observatori de Vulnerabilitat  de la Creu Roja, relacionen 
la crisi amb l’increment de  malalties mentals i de trastorns 
emocionals. L’estat d’ànim predominant entre les persones 
enquestades és la tristor o el cansament per afrontar el dia. 
Un 20% manifesta que de vegades o sempre pensa que no 
val la pena viure. Més enllà de les dades estadístiques ob-
tingudes, durant les entrevistes telefòniques, la Creu Roja 
ha pogut detectar situacions d’alerta en les quals ha calgut 
intervenir-hi.

D´altra banda es constata un progressiu increment de les 
malalties i dolències físiques – del 32 al 39% en un any-  així 
com dels tractaments mèdics per paliar.les. És possible que, 
per identificar-ne conseqüències més evidents, calgui un 
anàlisi més detingut  i continuat en el temps.
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salut de les persones a través de: malalties respiratòries, reu-
mes, més probabilitats de patir accidents domèstics pel mal 
estat de la instal·lació. No podem deixar de banda tampoc 
situacions com ara l’aïllament social d’alguns col·lectius (per 
exemple, la gent gran que no pot baixar al carrer), o l’impacte 
en la salut emocional que generen els deutes contrets per 
l’habitatge -amb la consegüent amenaça de desnonament-, 
o pels subministraments. La Creu Roja dóna suport a aques-
tes famílies realitzant pagaments d’urgència de lloguers i de 
subministraments bàsics i ha obert espais –inicialment adre-
çats a persones sense sostre- on s’ofereix la possibilitat de 
prendre una dutxa calenta i de rentar la roba.

Tenir fills suposa un cost destacat en l’economia de les fa-
mílies. Un 37% de les persones enquestades en edat fèrtil, 
admeten haver hagut de canviar la seva planificació familiar, 
la majoria reduint el nombre de fills, i prop d’un 7% renunciant 
a tenir-ne.  

Hi ha canvis d´hàbits que  no estan sotmesos a les limitacions 
econòmiques per a fer-hi front, però en són una conseqüèn-
cia directa. La pitjor qualitat del son n’és un dels exemples. 
Després de l’alimentació, és l’hàbit  més afectat, arribant fins 
al 70,3% les persones que manifesten dormir menys i pit-
jor com a causa de les preocupacions. També ha disminuït 
considerablement l’hàbit de realitzar activitats físiques –tot i 
que moltes es poden practicar de manera gratuïta-, així com 
també la freqüència de les relacions sexuals. Probablement, 
tot plegat sigui una conseqüència de l’estat d’ànim continuat 
que pateixen aquestes persones.

En el capítol de consums, en canvi, no hi ha variacions sig-
nificatives que puguin tenir una incidència clarament positiva 
en la salut. Malgrat que un bon percentatge de fumadors n’ha 
reduït el consum, només un 5% ha deixat de fumar per mo-
tius econòmics. Pel que fa a l’alcohol, la majoria de les per-
sones diuen no consumir-ne mai. Diversos estudis mostren 
que el consum d’alcohol i d´altres substàncies baixa entre la 
població en general en el context de crisi i que, en canvi, s’in-
tensifica  en els col·lectius que ja presenten addicció o en són 
exadictes. El que sí es constata en l’estudi és un increment 
del consum de medicaments, especialment els psicofàrmacs, 
seguint la mateixa tendència de la població en general, però 
en una progressió molt superior

El sistema actual garanteix l’accés universal als serveis de salut. 
Les persones entrevistades disposen de targeta sanitària, gau-
deixen d´assistència gratuïta i un 54,4% en fa ús de manera pe-
riòdica. No obstant això, s’evidencia una desigualtat en l’accés 
a determinats productes i serveis de salut per motius econòmics 
que s’hauria de poder replantejar. 

Un dels problemes més destacats que aflora l’estudi, és la difi-
cultat que té el col·lectiu de persones enquestades per fer front 
als tractaments mèdics prescrits. No només es veu afectada en 
major grau la seva salut pels seus canvis d’hàbits (alimentació, 
son, etc.) i determinants socioeconòmics (manca d´ingressos, 
condicions de l´habitatge), sinó que, posteriorment, s’afegeix la 
dificultat econòmica en poder seguir els tractaments necessaris. 

Així, per exemple ,un 44,5% de les persones enquestades mani-
festa haver deixat de comprar algun cop la medicació prescrita 
per motius econòmics. A més, malgrat que el 35,5% de les per-
sones enquestades que pateixen una malaltia crònica obtenen el 
tractament de manera gratuíta, prop d´un  17% manifesten que 
no el poden pagar i per tant no el segueixen . Són persones que 
tenen una despesa fixa per aquest concepte al llarg de la seva 
vida i que no la poden assumir amb les consegüents repercusi-
ons per la seva salut.

Amb aquestes dades queda palès que l’actual sistema de co-
pagament en les prestacions farmacèutiques segons les cate-
gories i nivells de renda, si bé inclou exempcions totals en deter-
minats casos d’extrema vulnerabilitat, no aconsegueix garantir 
l’accés a la medicació necessària. En les economies de menys 
de 18.000€ ,que han de pagar el 40% ,s’engloben molts dels 
principals col·lectius en risc que atén la Creu Roja, com ara les 
famílies en exclusió social, els treballadors pobres, les persones 
en atur que encara estan cobrant la prestació, etc.

Més acusada és encara la desigualtat que es dóna quan es parla 
de serveis i de tractaments especialitzats i/o que no estan fi-
nançats públicament, com els bucodentals o òptics. Ja en el 
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat es va identificar que 
més del 70% de les famílies enquestades no els podien costejar. 
El 81,4% de les persones que ho necessiten no poden anar al 
dentista perquè els resulta massa car. De la mateixa manera, un 
73,1% de les persones enquestades que  necessiten revisar-se 
i/o canviar les ulleres, no ho poden fer per raons econòmiques. 

Cal, doncs, en aquests àmbits concrets desplegar accions de 
protecció especial de caràcter publico-privat per a aquests col-
lectius en risc. 

La situació de precarietat fa que les famílies més vulnerables 
es vegin obligades a realitzar canvis en els seus estils i hàbits 
de vida per motius fonamentalment econòmics. 

El canvi més important es produeix en l’alimentació. Segons 
l’informe SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Ad-
ministración Sanitaria) , el 41,2% de la població ha modificat 
els seus hàbits alimentaris arrel de la crisi per economitzar. En 
el cas de la població atesa per la Creu Roja aquest percen-
tatge arriba al 91% i es tradueix en una reducció dràstica en 
la ingesta de carn i  peix (només 1 a 3 racions  per setmana) 
i de producte fresc, amb un clar un increment de consum 
de productes precuinats, sovint més barats però sens dubte 
menys saludables. Però la dada més destacada és la fre-
qüència d’àpats que es veu obligada a mantenir al seu domi-
cili un 19,2% de les famílies per motius econòmics: menys de 
tres. Recordem que estem parlant majoritàriament de llars on 
també hi viuen infants. Les conseqüències de la privació de 
determinats aliments es traduiran , si no s’hi posa remei, amb 
malnutrició, obesitat i altres patologies associades.

La Creu Roja ja ha identificat aquesta mancança per això im-
pulsa encara més els projectes d’alimentació amb un reforç 
especial de la línia de producte de fresc i de la distribució de 
les targes de prepagament com a  complement a la distribu-
ció d’aliments i kits de suport social i a les beques menjador. 
També som als esplais i a les escoles oferint berenars i es-
morzars saludables als infants més vulnerables. Defensem el 
dret a l’alimentació de totes les persones fent una especial 
incidència en el col.lectu de la infància.  A través de l´Aliança 
Humanitària per l´Alimentació Infantil la Creu Roja  treballa 
per garantir una alimentació saludable pels nenes i nenes 
més vulnerables  i per implicar  tota la ciutadania  en assolir 
aquest objectiu. 

En el primer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat i també 
en els següents, es destacava  que els pocs ingressos de les 
famílies que atén la Creu Roja van destinats a pagar un sos-
tre. Cal economitzar en tota la resta–inclosa l’alimentació- per 
no veure’s abocat al carrer. Són famílies endeutades per man-
tenir un habitatge sovint amb males condicions i que tenen 
greus dificultats per pagar-ne els subministraments bàsics. 
La precarietat de l’habitatge i la pobresa energètica incidei-
xen no només en la qualitat de vida, sinó definitivament en la 

4.2. Canvis d’hàbits amb conseqüències 
en la qualitat de vida

4.3. Nous paradigmes per al sistema 
de salut pública
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• Ajuts sanitaris

  Ajuts en finançament de tractaments mèdics de forma 
puntual, o bé continuadament en tractaments crònics 
d’aquelles persones que no poden fer front a les despeses 
farmacèutiques no assumides per la Seguretat Social. 
Inclou acords beneficiosos amb ajuts socials per a 
tractaments odontològics, òptics, ortoprotèsics, etc.

  Per exemple, a la ciutat de Barcelona, des d’octubre de 
2013 fins a agost 2014, s’ha finançat la medicació crònica 
mensualment a 213 persones, amb la qual cosa s’ha arribat 
a una inversió total de 27.959 euros, que han provingut de 
fons propis del Sorteig de l’Or de la Creu Roja.

  També està prevista la posada en marxa d’aquest projecte, a 
partir del mes de setembre, a diferents municipis d’arreu de 
Catalunya. 

  Segons la demanda inicial, es durà a terme als municipis 
de: Sabadell, L’Hospitalet del Llobregat, el Barcelonès 
Nord, L’Alt Penedès, Manresa, Osona, el Baix Llobregat 
Nord, Esplugues del Llobregat i Terrassa.

•  Projectes en col·laboració amb diferents 
entitats i /o fundacions per a l’atenció 
oftalmològica, odontològica o podològica 
dels grups de persones més vulnerables 

  Inclou la recerca de convenis de col·laboracions en temes 
vinculats a la salut que facilitin l’accés de determinades 
prestacions a preus socials per les persones que no poden 
fer front a la despesa, derivacions i seguiment d’usuaris.

• Atenció i suport emocional

  Les accions de suport emocional, grups d’ajuda i 
d’enfortiment de l’autoestima resulten eines molt efectives 
per ajudar a superar les situacions de dificultat per les 
quals passen les persones ateses per la Creu Roja.  

  L’afectació en la salut mental de les persones és un dels 
grans efectes de la crisi actual que afecta en major grau als 
col·lectius més desfavorits.

• Programes de suport a l’alimentació

	 	•	Programa	d’aliments	de	la	UE.
 
	 	•	kits de suport social d’aliments.

	 	•	Centres	de	distribució	d’aliments.

	 	•		Diferents	 programes	 d’alimentació	 infantils	 (beques	 de	
menjador escolar, targetes moneder per a alimentació 
infantil... dins de la Campanya de l’Aliança Humanitària 
per l’Alimentació Infantil).

	 	•		Tallers	i	formacions	d’educació	alimentària	(no	només	fem	
entrega d’aliments sinó que eduquem per promoure una 
alimentació saludable econòmica i sostenible sobretot 
adreçada a prevenció i millora de la salut dels infants).

  Altres projectes desenvolupats per millorar la salut dels 
col·lectius més vulnerables s’exposen a continuació:

• Productes de Suport per a la Gent Gran 

    Entrega de productes (ajuts tècnics) a les persones grans 
per augmentar la seva independència, facilitant l’autonomia 
de la persona en el seu entorn més proper, prevenint també 
els accidents tant a la llar com al carrer.

• Promoció de la salut per a la Gent Gran

     Activitats adreçades a persones majors de 65 anys per 
afavorir un envelliment actiu i saludable mitjançant el foment 
de l’exercici físic, caminades, xerrades etc. Inclou el projecte 
de prevenció de la hipertensió arterial, d’alta prevalença en 
aquest col·lectiu.

La Creu Roja desenvolupa programes per millorar la 
salut de la ciutadania mitjançant accions de prevenció i 
promoció de la salut a través de projectes de sensibilització, 
educació, orientació i atenció sociosanitària. 

A més d’aquest vessant preventiu, durant els últims 
anys, a conseqüència de les creixents demandes, 
es desenvolupen també un seguit d’iniciatives i ajuts 

adreçats a evitar els efectes de la crisi sobre les 
persones. Així s’actua, per tant, d’una forma directa o 
bé indirecta sobre els factors que determinen la salut 
dels col·lectius més vulnerables.

Les principals accions endegades per millorar les 
desigualtats en salut arran de la crisi són les que 
s’exposen a continuació

ACCIONS
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• Projectes tecnològics d’atenció permanent

     Projectes on s’utilitza la tecnologia per al seguiment de 
persones amb diferents situacions de vulnerabilitat com per 
exemple: seguiment sociosanitari de persones a domicili 
(Teleassistència Domiciliària), seguiment d’emergències 
i problemes de salut fora del domicili (Teleassistència 
Mòbil), localitzador GPS per a persones amb deteriorament 
cognitiu (LOPE), etc.

•  Atenció a persones amb drogodependència o 
VIH/Sida 

     Gestió de serveis de reducció de danys adreçats a 
persones consumidores de drogues en actiu, tractaments 
ambulatoris i atenció a malalts de VIH/SIDA.

•  Projecte Som.nIt de Creu Roja Joventut per a 
la prevenció i reducció de riscos en el consum 
de drogues  

    Treball en espais d’oci nocturn per informar i donar eines 
als joves per ser capaços de prevenir i/o disminuir riscos 
derivats dels nous patrons de consum que indiquen una 
possible tendència a consumir drogues més barates 
o barreges més econòmiques no conegudes que 
incrementen el risc.

•  Acompanyaments a persones malaltes  
hospitalitzades  

    Programes d’acompanyament a persones malaltes 
hospitalitzades tant adultes com infants, per millorar la 
seva estança hospitalària ajudant a reduir el desajust 
emocional que comporta el procés d’emmalaltir, 
l’hospitalització i la convalescència. Es fa especial 
atenció a la Infància Hospitalitzada mitjançant activitats 
lúdiques i educatives.

•  Programes de Promoció i Educació   
per a la salut

    Activitats formatives / informatives adreçades a ampliar els 
coneixements i actituds per a la  prevenció de malalties de 
transmissió sexual/parenteral, mètodes anticonceptius, VIH 
hepatitis, prevenció de conductes violentes, etc. Aquestes 
activitats van adreçades tant a infants i adolescents com a 
la població en general.

•  Atenció  sociosanitària a dones que 
exerceixen la prostitució 

     Projectes adreçats a l’assessorament, prevenció 
i acompanyament sanitari de dones en situacions 
d’especial vulnerabilitat que moltes vegades no disposen 
de targeta sanitària.

ACCIONS INDIRECTES SOBRE 
ELS DETERMINANTS DE SALUT:

• Ajudes  per evitar la pèrdua de l’habitatge  

    Són ajuts econòmics puntuals per a les famílies més 
desfavorides per fer front a despeses de lloguer o d’hipoteca 
a fi d’evitar, en els casos en què sigui possible, la pèrdua 
de l’habitatge.

•  Ajudes per fer front al pagament dels 
subministraments de la llar

     Com en l’anterior tipologia d’ajuts, són ajudes per evitar el 
tall de subministraments de la llar i/o prestar-ne suport en 
el pagament. La falta de recursos econòmics per mantenir 
l’habitatge en condicions de temperatura adequada 
(calor/fred) pot afectar directament la salut de les famílies, 
igual que la falta d’aigua pot desencadenar condicions 
higièniques i sanitàries deficients.

•  tallers d’economia domèstica i d’estalvi 
energètic 

     Pretenen dotar d’eines i consells per millorar la gestió 
dels ingressos i despeses familiars, així com per reduir i 
optimitzar els consums de la llar (llum, aigua, gas…) 

•  Ajudes de suport a la escolarització 

     Són ajuts directes per al vestuari, material escolar, 
llibres, etc. Esdevenen elements imprescindibles de 
normalització en l’accés a l’escola, especialment per als 
nens i nenes de famílies amb menys recursos materials. 

    L’educació, tant la formal com la informal, és una condició 
necessària per assolir un nivell de benestar físic individual, 
col·lectiu i de desenvolupament humà. L’educació és també 
un dels mecanismes privilegiats per superar la pobresa i 
tenir cura de la salut.

    L’educació com a determinant de la salut afecta no només 
a la persona, sinó també la comunitat i l’entorn.
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AnnEx 1. METODOLOGIA DE L’ESTUDI

SElECCIó dE lA moStRA

En aquest estudi, la població de referència són tots els usuaris 
dels diferents programes de la Creu Roja. La població de 
referència és de 18.858 persones.

La mostra es va realitzar estratificant per sexe i zona. En 
total, es van realitzar 1.438 trucades, de les quals 1.026 van 
acceptar fer l’entrevista. La precisió obtinguda amb aquesta 
mostra és del 3%.

Les enquestes es van realitzar telefònicament assistides per 
ordenador (CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing) 
entre el 2 de maig i el 9 de juny de 2014.

En la següent taula hi ha els motius pels quals no es va poder 
fer l’entrevista:

Vol fer l’entrevista Freqüència Percentatge

Sí 1.026 71.3%

No vol 135 9.4%

No és l’usuari  
(telèfon erroni)

73 5.1%

No entén l’idioma 149 10.4%

No, per manca de temps 
després d’haver iniciat 
l’enquesta

12 0.8%

No, per no trobar-se  
en el lloc

29 2.0%

Defunció 2 0.1%

No viu en el domicili 12 0.8%

mètodES EStAdíStICS

L’anàlisi de les preguntes del qüestionari s’ha realitzat segons 
el tipus de variable:

•  Variables quantitatives: Per a les variables quantitatives 
(edat) s’han obtingut taules amb els estadístics de resum: 
nombre d’observacions vàlides (N), Mitjana, Mediana, 
Mínim i Màxim.

•  Variables categòriques i multiresposta: Tant per a les 
variables categòriques (sexe, província, país de naixement, 
etc.) com per a les variables multiresposta (persones amb 
qui conviu, tipus d’ajuda, etc.) s’han obtingut taules amb 
les freqüències relatives i absolutes. S’han representat 
gràficament mitjançant diagrames de barres o gràfics de 
sectors.

MATERIAL I MèTODES
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AnnEx 2. QüESTIONARI TELEfòNIC

A continuació, es mostra el qüestionari telefònic 
que ha servit com a eina per tal de desenvolupar la 
recollida de la informació per a l’estudi.

QüESTIONARI DEL 7è ESTUDI DE 
L’OBSERVATORI DE VULNERABILITAT

“L’impacte de La crisi en La 
saLut de Les persones”

1. Codi usuari

2. Vol fer l’entrevista?
 Sí
 No vol
 No és l’usuari (telèfon erroni)
 No entén l’idioma
  No, per manca de temps després d’haver iniciat 

l’enquesta
 No, per no trobar-se en el lloc  
 Defunció
 No viu en el domicili

3. Sexe
	Home
	Dona

4. demarcació 
	Barcelona
	Tarragona
	Lleida
	Girona

5. Edat 

BloC 1: dAdES PERSonAlS

1.1.  Nombre total de persones que viuen 
habitualment en el mateix domicili (total 
incloent persona entrevistada) (desplegable de 
l’1 al 10 i més de 10)

1.2. Amb qui conviu vostè?

			fill/s o filla/es menors de 14 anys
		Persona/es majors de 65 anys
		Cap de les anteriors

1.3.  Vostè o alguna de les persones que viu amb 
vostè requereix algun tipus de dedicació 
especial pel fet de patir alguna discapacitat, 
dependència o bé alguna limitació per portar a 
terme amb normalitat les activitats de la vida 
familiar, social o laboral?

		Sí
		No
		Ns/ Nc

1.4.  Si a la pregunta anterior (1.3) ha respost Sí, 
indiqui quina/es persona/es:

		La persona enquestada
		Cònjuge
		fill/a de 0-14 anys
		fill/a de 15 o més anys
		Nét/a
		Pare
		Mare
		Jove/gendre
		Germà/ana
		Altres familiars
		Amics
		Altres (posar resposta oberta)
		Ns/ Nc

1.5.  Si a la pregunta 1.3 ha contestat Sí, rep algun 
tipus d’ajuda (administració) de minusvalidesa 
o dependència? (desplegable per cada persona 
de les anteriors/membres de la unitat familiar 
que està en aquesta situació)

			Sí, pensió de minusvalidesa
		Sí, ajut de dependència
	 Sí, d’altres
	 No rebo cap ajuda
	 Ns/ Nc

1.6.  Pateix vostè o alguna de les persones que 
viuen amb vostè algun tipus de malaltia crònica 
que precisi de tractament i/o medicació 
continuada? 
 Sí
	No 
	Ns/nc

1.7.  Si a la pregunta anterior (1.6) ha respost Sí, 
indiqui quina/es persona/es: 
 La persona enquestada
	Cònjuge 
	fill/a de 0-14 anys

 fill/a de 15 o més anys
 Nét/a 
 Pare
 Mare
 Jove/gendre 
 Germà/na
 Altres familiars
	Amics i amigues 
	Altres (posar resposta oberta)
 Ns/ Nc

1.8.  Si a la pregunta 1.6. ha respost que Sí, el 
tractament necessari (desplegable per cada 
persona de les anteriors-membres de la unitat 
familiar- que està en aquesta situació de 
malaltia crònica). 
 Està totalment finançat
 Està parcialment finançat i en paguem una part 
 Està parcialment finançat i no puc pagar-ne la meva part
 No està finançat i l’hem de pagar nosaltres
 No està finançat i no podem pagar-lo 
 Ns/ Nc

1.9.  Vostè disposa de targeta sanitària de la 
Seguretat Social?: 
  Sí, nivell 1: targeta per a persones de procedència 

estrangera en situació administrativa irregular 
durant el primer any d’estança a Catalunya, 
després d’empadronar-se (3 mesos empadronats). 
Aquesta targeta dura 1 any i després ja es té la 
definitiva (la de nivell 2)

  Sí, nivell 2 (l’habitual, que té la majoria  
de la població) 

  No (immigració en situació administrativa irregular 
sense empadronament a Catalunya)

1.10.  Vostè disposa d’alguna assegurança sanitària 
privada? (mútua): 
		  Sí
	  No, no l‘he tinguda mai 
	   No, ara no la tinc per motius econòmics,  

però abans en tenia
	  No, m’he donat de baixa (per altres motius, no econòmics)

BloC 2: dEtERmInAntS SoCIoEConÒmICS 

2.1. despeses sanitàries

2.1.1  El cost mensual de les despeses sanitàries 
de la unitat de convivència (farmàcia, òptica, 
dentista, podòleg, etc) és de: 
	  No tinc despeses fixes en aquest concepte
	  Entre 1-30 €
	  Entre 31-60 €
	  Entre 61-100 €
	  Més de 100 €
	  Ns/ Nc

2.1.2.  té algun deute pendent dels  
conceptes anteriors ? 
	  Sí
	  No
	  Ns/ Nc

2.1.3.  El cost mensual de les despeses en 
parafarmàcia de la unitat familiar /de 
residència (bolquers infantils, bolquers adults, 
cremes per a al·lèrgies, protector solar, 
compreses higièniques, etc) és de:
	  No tinc despeses fixes en aquest concepte
	  Entre 1-30 €
	  Entre 31-60 €
	  Entre 61-100 €
	  Més de 100 €
	  Ns/ Nc

2.1.4.  Vostè o algun dels membres de la unitat 
familiar està en llista d’espera per realitzar-se 
alguna prova o operació? (Si n’hi ha diversos, 
comptar el de major temps)
	  Sí, fa menys d’un mes
	  Sí, fa entre 1 i 2 mesos
	  Sí, fa més de 2 mesos i menys de 6 mesos
	  Sí, fa més de 6 mesos i menys d’1 any
	  Sí, fa més d’1 any
	  No
	  Ns/nc

2.2. Situació laboral

2.2.1.   Ens pot indicar en quina situació laboral es 
troba vostè ? (Fa referència a la persona 
enquestada)
	 2.2.1. En actiu, contracte indefinit
	 2.2.2. En actiu, contracte temporal
	 2.2.3. En actiu sense contracte
	 2.2.4. Autònom/a
	 2.2.5. Aturat/ada amb prestació (inscrit a l’atur)
	 2.2.6. Aturat/ada sense prestació (inscrit a l’atur)
	 2.2.7. Pensionista
	 2.2.8. Altres (posar quina: resposta oberta)
	 2.2.9. Ns/ Nc

2.2.2.  Si a la pregunta anterior ha contestat que està 
actiu (2.2.1./2.2.2./2.2.3.), ens podria dir si ha 
tingut alguna baixa laboral des de l’inici de 
l’any?
	 Sí
	 No
	 No tinc contracte laboral, però he estat malalt/a
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2.2.3.  Si a la pregunta 2.2.1. ha contestat que està 
actiu (2.2.1./2.2.2./2.2.3.), ha hagut d’anar a 
treballar sense estar en condicions òptimes 
de salut per por a perdre la feina o perdre 
ingressos? 
	 Sí, alguna vegada
	 Sí, sovint
	 No

2.3 Situació de l’habitatge

2.3.1. Habitatge on viu:
	  Pis de lloguer
	  Tinc pis en propietat (pagat).
	  Pis en propietat, pagant hipoteca mensual
	  Lloguer d’una habitació.
	  Conviu al domicili d’un familiar. 
	  Conviu al domicili d’un amic.
	  Ocupació il·legal de l’habitatge
	  Cessió gratuïta
	  Infrahabitatge (caravana, xavola, barraca, etc...).
	  Altres (posar quina: resposta oberta).
	  Ns/ Nc

2.3.2.  té dificultats per mantenir la seva llar a una 
temperatura adequada?
	  Sí, a l’hivern
	  Sí, a l’estiu
	  Sí, ni a l’hivern ni a l’estiu
	  No tinc dificultats
	  Ns/ Nc

2.3.3. té vostè alguna dificultat per accedir al carrer?
	  Sí, perquè no tinc ascensor
	  Sí, perquè malgrat haver ascensor, hi ha esglaons
		No

BloC 3: dEtERmInAntS d’EStIlS dE VIdA 

3.1. Alimentació

3.1.1.  Quants àpats al dia realitzeu habitualment de 
mitjana (la major part de membres de la família 
i la major part dels dies de la setmana)? 
	  1 àpat al dia
	  2 àpats al dia
	  3 àpats al dia
	  4 àpats al dia 
	  5 àpats al dia
	  6 àpats al dia
	  7 àpats al dia
	  Ns/ Nc

3.1.2.  Si a la pregunta anterior 3.1.1, ha respost 
menys de 3 àpats al dia, quin n’és el motiu?
	   Perquè sempre hem menjat aquest  

número d’àpats al dia
	     A causa de motius econòmics hem hagut  

de reduir els àpats
	  Per motius de règims, dietes,
	  Altres, especificar
	  Ns/ Nc

3.1.3. la seva família (persones amb qui conviu), amb 
quina freqüència mengen fruita i/o verdura?:

 Més de 5 racions/dia
 Entre 3-5 racions/dia
 Entre 1-3 racions/dia
 Entre 1-6 racions a la setmana
 Ns/ Nc

3.1.4.  la seva família (persones amb qui conviu), amb 
quina freqüència mengen carn/peix?:
		Més de 5 racions/setmana
		Entre 3-5 racions/setmana
		Entre 1-3 racions/setmana
		No em puc permetre 1 àpat de carn/peix a la setmana
		Ns/ Nc

3.1.5.  la seva família (persones amb qui conviu), 
per motius econòmics, han hagut de canviar 
els seus hàbits d’alimentació al darrer any? 
(multiresposta)
 No, no hem hagut de canviar els nostres hàbits
  Sí, per motius econòmics compro menys peix i 

carn a la setmana
  Sí, per motius econòmics compro menys 

producte fresc i fruita/verdura a la setmana
  Sí, per motius econòmics compro més producte 

precuinat (sopes, brioxeria industrial, pizza) a la setmana
 Ns/ Nc

3.2 . Activitat física

3.2.1.  Vostè realitza activitat física de manera habitual?:
	  No, no faig habitualment
	  Sí, esporàdicament (1 vegada/mes)
	  Sí, diàriament (en horari solar) 
	  Sí, diàriament (fora de l’horari més calorós)
	  Sí, de manera regular 2/3 vegades a la setmana 
	  Sí, faig esport de manera regular 

3.2.2.  Si ha respost Sí a la pregunta anterior 3.2.1, ens 
pot indicar quin tipus d’activitat física realitza?
	  Camino més de 30 minuts seguits
	  Vaig al gimnàs 
	  faig natació
	  Vaig a córrer 
	  Altres (indicar quin, resposta oberta) 

3.2.3.  Vostè ha hagut de deixar de realitzar  
activitat física?
	  No, segueixo fent la mateixa activitat física
	   Sí, abans anava al gimnàs, a ballar, a natació i, 

per temes econòmics, ho he hagut de deixar 
	   Sí, abans anava al gimnàs, a ballar, a natació i, 

per temes econòmics, ho he hagut de canviar per 
un altre tipus d’activitat sense cost econòmic

	  Sí, he hagut de deixar per motius de salut 
	  Altres, especificar
	  Ns/ Nc

3.3 Consums

3.3.1. tabac

3.3.1.1 És vostè fumador?  
(marcar una sola resposta, la que consideri prioritària)

 3.3.1.1 No, no he fumat mai
  3.3.1.2  No, abans fumava, però ho he deixat 

principalment  per motius de salut
  3.3.1.3. No, abans fumava però ho he deixat  

principalment per motius econòmics
  3.3.1.4. Sí, sóc fumador habitual de més de 15 

cigarretes al dia
  3.3.1.5. Sí, sóc fumador habitual de menys de 15 

cigarretes al dia
  3.3.1.6. Sí, sóc fumador ocasional (menys d’una 

vegada al dia)

3.3.1.2.  Si a la pregunta anterior ha contestat Sí 
(3.3.1.4. / 3.3.1.5. /3.3.1.6.), com ha afectat la 
crisis econòmica al seu hàbit de fumar?

	    3.3.2.1. No m’ha afectat. Continuo fumant igual 
que sempre

	    3.3.2.2. He disminuït el numero de cigarretes
	    3.3.2.3. He augmentat el número de cigarretes
	    3.3.2.4. M’he canviat al tabac de liar
	    3.3.2.5. He canviat a una marca de tabac  

més econòmica
	    3.3.2.6. Ns Nc

3.3.1.3.  Si a la pregunta anterior 3.3.1.2 ha contestat 
3.3.2.3 (he augmentat el número de 
cigarretes), ens podria dir per què?  
(marcar una sola resposta, la que consideri prioritària)

	    Perquè em trobo deprimit
	    Per avorriment
	     Per fugir dels problemes, em va bé per evadir-me 

dels problemes
	    Perquè tinc més temps lliure
	    Perquè estic més nerviós
	    Altres
	    Ns/ Nc

3.3.2 Alcohol

3.3.2.1.  Amb quina freqüència pren vostè begudes 
alcohòliques (vi, cervesa, conyac, whisky...)?

	   No bec mai
	   Només ocasionalment en grans esdeveniments
	   Menys d’una vegada al dia
	   Més d’una vegada al dia

3.3.2.2  Com ha afectat la crisis econòmica al seu 
hàbit respecte a les begudes alcohòliques? 

		   3.3.3.1. No m’ha afectat. Bec el mateix que 
sempre

		   3.3.3.2. He disminuït el consum de  
begudes alcohòliques

		   3.3.3.3. He augmentat el consum de  
begudes alcohòliques

		  Altres
		  Ns/ Nc

3.3.2.3.  Si a la pregunta anterior 3.3.2.2, ha contestat 
3.3.3.3, ens podria dir per què?:(multiresposta)

		  Perquè em trobo deprimit
		  Per avorriment
		   Per fugir dels problemes, em va bé per evadir-me 

dels problemes
		  Perquè tinc més temps lliure
		  Perquè estic més nerviós
		  Altres
		  Ns/ Nc

 3.3.2.4.  Quant al consum d’altres substàncies i, a 
conseqüència de la crisi econòmica, ha 
començat a consumir o ha augmentat el 
consum de:

		  3.3.7.1. No, no consumeixo cap substància
		   3.3.7.2. Sí, he començat a consumir algun tipus 

de droga (Haixix, marihuana, cocaïna, heroïna) o 
altres substàncies químiques

		   3.3.7.3. Sí, he augmentat el consum de droga 
(Haixix, marihuana, cocaïna, heroïna) o altres 
substàncies químiques

		  3.3.7.4. Ns/ Nc

3.3.2.5.  Si a la pregunta anterior ha marcat (3.3.7.2 
i 3.3.7.3), ens podria dir quin tipus de 
substància?: (multiresposta)

		  Haixix
		  Marihuana
		  Cocaïna
		  Heroïna
		  Altres
		  Ns/ Nc
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3.3.3. Hores de son

3.3.3.1.  Habitualment quantes hores dorm vostè  
al dia?

			Menys de 6 hores dia
			Entre 6 a 9 hores dia
			Més de 9 hores dia
			Ns/ Nc

3.3.3.2.  Ens podria dir si li ha afectat la  seva situació 
econòmica actual al seu hàbit de son?
	   3.4.2.1. No m’ha afectat. Dormo el mateix  

que sempre
	   3.4.2.2. Sí, m’ha afectat, he disminuït les  

hores diàries de son
	   3.4.2.3. Sí, m’ha afectat, he augmentat les 

hores diàries de son
	  3.4.2.4. Ns/ Nc

3.3.3.3.  Si a la pregunta anterior 3.3.4.2  ha 
contestat Sí, 3.4.2.2 o 3.4.2.3 ens pot indicar 
com li ha afectat? (una sola resposta, la 
prioritària)
	   Tinc problemes per a conciliar el son (em costa 

dormir-me)
	  Em desperto a la matinada
	  Em desperto cansat/ada
	   He començat a prendre medicació per 

problemes de son
	   Altres (resposta oberta)

3.3.3.4.  Si a la pregunta  3.3.4.2 ha contestat 3.4.2.2. 
o 3.4.2.3. (sí), ens podria dir per què?: 
(multiresposta) 
  Per avorriment
	  Perquè estic més nerviós/osa
	  Perquè em sento deprimit/da
	  Per fugir dels problemes
	  Perquè ara tinc més temps lliure
	  Altres

3.3.4. Salut sexual i reproductiva

3.3.4.1.  Quant a la seva activitat sexual, ha modificat els 
seus hàbits o ha notat canvis a causa de la seva 
situació econòmica actual en el darrer any?
		 No, la meva activitat sexual és com sempre
		 Sí, la meva activitat sexual ha disminuït
		 Sí, la meva activitat sexual ha augmentat
		  Ns/ Nc
		 No procedeix

3.3.4.2  Quant a la utilització de mètodes 
anticonceptius i de prevenció contra les 
Infeccions de transmissió Sexual (ItS) 
(preservatius, píndoles anticonceptives, etc..):
	  No he canviat els mètodes utilitzats
	   He canviat els mètodes utilitzats per  

problemes econòmics

	  He canviat els mètodes per prescripció mèdica
	   He tingut conductes de risc per  

problemes econòmics
	  Ns/ Nc
	  No procedeix

3.3.4.3  Per motius econòmics, vostè ha hagut de 
modificar la seva planificació familiar?:
	   Sí, no tinc fills/es i en volia tenir, però no puc per 

motius econòmics
	   Sí, volia tenir més fills/es, però ara no puc perquè 

no m’ho puc permetre per motius econòmics
	  Altres (especificar resposta oberta)
	  No
	  Ns/ Nc
	  No procedeix

BloC 4: EStAt dE SAlUt

4.1. Salut percebuda

4.1.1. Com valora el seu estat actual de salut?
	  Excel·lent
	  Molt bo
	  Bo
	  Regular
	  Dolent

4.1.2.  A causa de la seva situació actual, vostè creu 
que es veu afectada la seva salut?  
(multiresposta)
	    Sí, emocionalment (Angoixa, depressió, 

ansietat,etc). Sense tractament
	    Sí, dolències físiques  (dolors musculars, 

hipertensió, úlcera etc). Sense tractament
	    Sí, emocionalment (angoixa, depressió, 

ansietat,etc). En tractament
	    Sí, dolències físiques (dolors musculars, 

hipertensió, úlcera etc). En tractament
	  Altres (posar quina: resposta oberta)
	      No, no crec que la meva situació tingui 

repercussions en la meva salut
	  Ns/ Nc

4.1.3.  de les següents afirmacions, marqui les 
que actualment defineixin millor el seu estat 
anímic/ emocional: (multiresposta)
	  Em sento optimista
	  Em sento pessimista
	  Em sento content/a
	 Em sento trist/a
	 No ploro més de l’habitual
	 Ploro més que abans
	  Em sento amb energia suficient per fer front al meu 

dia a dia
	 Em sento cansat per fer front al meu dia a dia

	 De vegades penso que no paga la pena viure.
	 Penso que no paga la pena viure.

4.2. Visites als serveis sanitaris

4.2.1.  Va regularment al metge/essa a fer seguiment 
preventiu de la seva salut? (multiresposta)

	  No, no ho considero necessari
	   No, només quan em trobo malament
	     Sí, faig seguiment periòdic, segons les  

recomanacions del metge/essa (control de tensió, 
control colesterol, citologia, mamografia, etc)

	   Ns/ Nc

4.2.2.  Vostè o algun membre amb qui conviu, hauria 
de fer-se o revisar-se les ulleres? 
		 Sí, però no puc/podem anar a l’òptica perquè les 

ullere / vidres són molt cars
		 Sí, he necessitat i les he comprat amb molts 

problemes econòmics
		Sí, anirem a fer-les sense problemes
		No necessito/em anar-hi
		Ns/ Nc

4.2.3.  Vostè o algun membre amb qui conviu, hauria 
d’anar al dentista? 
		 Sí, però no puc/podem anar al dentista  perquè és 

molt car
			Sí, he necessitat i hi he/hem anat amb molts 

problemes econòmics
		 Hi vaig/anem quan ho necessito/em  

sense problemes
		No necessito/em anar-hi
		Ns/ Nc

4.2.4.  Vostè o algun membre de la seva família 
necessita algun producte ortoprotèsic 
(audiòfons, plantilles, fèrules, cadires...)
		 Sí, n’he necessitat i ho he comprat sense 

problemes
		 Sí, n’he necessitat i ho he comprat amb molts 

problemes econòmics
		Sí, n’he necessitat i no ho he pogut comprar
		No n’he necessitat mai
		Ns/ Nc

4.3. Consums de medicació

4.2.3.  Quant al consum de medicaments, com ha 
variat actualment respecte a fa dos anys? 
		 Prenc la mateixa medicació que fa dos anys
		 Prenc més medicació per tractar dolències/

malalties físiques
		 Prenc més medicació per tractar estats 

emocionals (ansietat, depressió, angoixa) 
		 Prenc més medicació en general

		 Prenc menys medicació perquè no la necessito.
		 Prenc menys medicació perquè no m’ho puc 

permetre.
		 Ns/ Nc.

4.3.2.  Ha deixat de comprar en algun moment algun 
medicament prescrit pel metge/essa per temes 
econòmics? (respecte al consum del total de 
membres de la família)

		 	  No. Sempre he pogut comprar el que tinc/
tenim receptat

	 	   No. Sempre compro el que hem/ens recepten 
encara que sigui amb molta dificultat

	 	  Compro el que hem/ens recepten, però en prenc/
prenem menys quantitat per gastar menys

	 	  Sí. Alguna vegada no he pogut comprar el que 
m’han/ens han receptat per temes econòmics

	 	  Sí. No puc comprar el que hem/ens recepten
 	 	  Ns/ Nc

BloC 5: AJUtS

5.1.  Està rebent algun dels següents ajuts? 
(multiresposta)
 Sí suport emocional
  Sí, ajuda de primera necessitat 

(alimentació,productes higiene/neteja...)
  Sí, productes de parafarmàcia (bolquers infantils/

adults, cremes, etc...)
   Sí, ajudes per ulleres, dentista, productes 

ortoprotèsics...
 Sí, ajudes per a medicació
 Sí, altres (posar quina: resposta oberta)
 No tinc cap ajuda
 Ns/ Nc

5.2.  Si a la pregunta anterior ha respost Sí, qui li 
presta aquest ajut/suport? (multiresposta)
 familiars
 Amics i amigues
 Veïns i veïnes
 La Creu Roja
 Altres entitats
 L’administració
 Altres(posar quina: resposta oberta)
 Ns/ Nc

BloC 6:  Pregunta oberta (núvol de mots)  
(a tots els enquestats)

En quin aspecte pensa vostè que la Creu Roja el 
pot ajudar a millorar la seva salut?
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AnnEx 3. MARC REfERENCIAL

En el present estudi s’ha pretès realitzar una anàlisi de l’im-
pacte de la crisi a la salut de les persones dins dels col·lectius 
més vulnerables que atén la Creu Roja. 

Durant els últims estudis realitzats per la Creu Roja ja s’ha 
analitzat l’impacte de la crisi sobre alguns d’aquests determi-
nants de salut (pobresa, habitatge, educació, ocupació etc), 
així com el seu impacte en grups de població específics com 
les persones majors de 45 anys, gent gran i infància.

Ara, en aquest estudi, s’analitzen directament les repercussi-
ons possibles sobre alguns indicadors de salut i les possibles 
desigualtats que es poden generar.

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans de les Na-
cions Unides (1948, article 25): “Tota persona té dret a un 
nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el 
benestar, especialment quant a alimentació, vestit, habitatge, 
assistència mèdica i als serveis socials necessaris”. La salut 
és un dret fonamental que es continua vulnerant en molts 
països i en el cas de moltes persones. 

La salut és molt més que no emmalaltir o tenir accés a l’aten-
ció mèdica, és un dret fonamental que toca tots els aspectes 
de la vida, per això  és tan important entendre la salut de la 
manera més àmplia possible. L’Organització Mundial de la 
Salut va establir com a definició de salut “l’estat de complet 
benestar físic, mental i social”.

Hi ha factors socials, polítics, econòmics, ambientals i cultu-
rals que exerceixen una gran influència sobre la qualitat de 
vida i l’estat de salut de les persones. Són molts els com-
ponents que determinen la nostra salut: els nivells de pobre-
sa i exclusió, l’atur, l’educació, l’habitatge, l’accessibilitat a 
aliments, a l’aigua potable i a instal·lacions sanitàries, l’ac-
cessibilitat a la informació, els graus de protecció social, la 
discriminació per raó de gènere, raça o edat, la inversió en 
salut pública, etc.

REFoRmA dEl SIStEmA nACIonAl dE SAlUt

A l’abril del 2012, entra en vigor el Real Decret Llei 16/2012 
de 20 abril (publicat el 24 d’abril) de mesures urgents per ga-
rantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

Les principals diferències destacables que afecten als col-
lectius més vulnerables atesos per la Creu Roja  són la deter-
minació de la condició d’assegurat i beneficiari de la Segure-
tat Social amb exclusió de residents no legalitzats (i a perso-
nes amb rendes > a 100.000 €), reordenació de la cartera de 
serveis comuns i complementaris subjectes a copagament 
(farmàcia, ortopròtesis ,dietes i transport sanitari no urgent) 
així com l’exclusió de determinats fàrmacs del finançament 
públic. Cal destacar el nou sistema de copagament en pres-
tacions farmacèutiques amb aportacions segons categories 
i nivells de renda.

ContInGUt dE lA CARtERA dE SERVEIS dEl SIS-
tEmA nACIonAl dE SAlUt

Amb caràcter general, el percentatge d’aportació de l’usuari 
seguirà el següent esquema: 

a.  Un 60% del PVP per als usuaris i els seus beneficiaris la 
renda dels quals sigui igual o superior a 100.000 euros, 
consignada a la casella de base liquidable general i de 
l’estalvi de la declaració de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPf). 

b.  Un 50% del PVP per a les persones que ostentin la con-
dició d’assegurat actiu i els seus beneficiaris amb una 
renda que sigui sigui igual o superior a 18.000 euros i 
inferior a 100.000 euros, consignada a la casella de base 
liquidable general i de l’estalvi de la declaració de l’IRPf.

c.  Un 40% per a les persones que ostentin la condició d’as-
segurat actiu i els seus beneficiaris i no es trobin inclosos 
en els apartats a o b anteriors. 

d.  Un 10% del PVP per a les persones que ostentin la condi-
ció d’assegurat com pensionistes de la Seguretat Social, 
amb excepció de les persones incloses en l’apartat a.

Per tal de garantir la continuïtat dels tractaments de caràcter 
crònic i assegurar un alt nivell d’equitat als pacients pensio-
nistes amb tractaments de llarga durada, els percentatges 
generals estaran subjectes a límits màxims d’aportació en els 
supòsits següents: 

a.   A un 10% del PVP en els medicaments pertanyents 
als grups ATC d’aportació reduïda (annex III del RD 
1348/2003, de 31 d’octubre), amb una aportació màxima 
de 4,26 euros per envàs, a partir de 01-01-2014. Aques-
ta aportació màxima s’actualitzarà de forma automàtica 
cada mes de gener d’acord amb l’evolució de l’IPC. 

    A partir de l’1 d’octubre de 2013 s’estableix la conside-
ració d’aportació reduïda per als medicaments recollits 
a l’annex 1 de la Resolució de 10 de setembre de 2013, 
estant limitada la seva dispensació als pacients no hospi-
talitzats en els serveis de farmàcia dels hospitals. L’apor-
tació reduïda serà l’establerta en el paràgraf anterior; no 
obstant això, quan la dispensació dels medicaments pels 
serveis de farmàcia hospitalària no s’ajusti a l’envàs co-
mercial, el càlcul de l’aportació es realitzarà de forma pro-
porcional a la medicació dispensada, sobre l’aportació 
que correspongui. 

b.   Per a les persones que ostentin la condició d’assegurat 
com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus be-
neficiaris amb una renda inferior a 18.000 euros consig-
nada a la casella de base liquidable general i de l’estalvi 
de la declaració de l’IRPf o que no estiguin inclosos 
en els següents apartats c. o d., fins a un límit màxim 
d’aportació mensual de 8,26 euros, a partir de a partir 
de l’1 de gener de 2014. 

c.  Per a les persones que ostentin la condició d’assegurat 
com pensionistes de la Seguretat Social i els seus be-
neficiaris amb una renda igual o superior a 18.000 eu-
ros i inferior a 100.000 consignada a la casella de base 
liquidable general i de l’estalvi de la declaració de l’IRPf, 
fins a un límit màxim d’aportació mensual de 18,59 eu-
ros, a partir de l’1 de gener de 2014. 

d.   Per a les persones que ostentin la condició d’assegu-
rat com a pensionista de la Seguretat Social i els seus 
beneficiaris amb una renda superior a 100.000 euros 
consignada a la casella de base liquidable general i de 
l’estalvi de la declaració de l’IRPf, fins a un límit màxim 
d’aportació mensual de 62,00 euros, a partir de a partir 
de l’1 de gener de 2014.

L’import de les aportacions que excedeixin aquests sumes 
serà objecte de reintegrament per part de la comunitat  
autònoma corresponent, amb una periodicitat màxima se-
mestral. 

Estaran exempts d’aportació, els usuaris i els seus benefici-
aris que pertanyin a una de les següents categories: 

a.   Afectats de síndrome tòxica i persones amb discapaci-
tat en els supòsits previstos en la seva normativa espe-
cífica. 

b.   Persones perceptores de rendes d’integració social. 

c.   Persones perceptores de pensions no contributives. 

d.    Aturats que han perdut el dret a percebre el subsidi 
d’atur mentre subsisteixi la seva situació. 

e.    Els tractaments derivats d’accident de treball i malaltia 
professional.

Més informació en els següents enllaços: 

•  http://www20.gencat.cat/portal/site/salut/ 
menuitem.003a2436be9bc6ec3bfd8a10b0c0e1a0/?vgnex
toid=b911bdf716caa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
&vgnextchannel=b911bdf716caa310VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=5e01bab5c0d
aa310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

•  http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/
BOE-A-2013-13769.pdf
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Homes 75 anys i més 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Pressió alta 70,1 262.757 184.193

Cataractes 60,1 262.757 157.917

Pròstata 50,6 262.757 132.955

Artrosi, artritis i reumatisme 49,6 262.757 130.327

Colesterol elevat 41,7 262.757 109.570

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 40,9 262.757 107.468

mal d'esquena crònic cervical 28,8 262.757 75.674

diabetis 26,7 262.757 70.156

Altres malalties del cor 26,6 262.757 69.893

Incontinència urinària 22,9 262.757 60.171

Bronquitis 21,0 262.757 55.179

dones 45 a 64 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 44,4 974.475 432.667

Artrosi, artritis i reumatisme 43,4 974.475 422.922

mal d'esquena crònic cervical 41,1 974.475 400.509

depressió / ansietat 34,3 974.475 334.245

Varices a les cames 32,2 974.475 313.781

Colesterol elevat 30,8 974.475 300.138

migranya o mals de cap freqüents 27,5 974.475 267.981

Hemorroides 26,5 974.475 258.236

Pressió alta 26,3 974.475 256.287

Anèmia 22,8 974.475 222.180

Al·lèrgies cròniques 18,2 974.475 177.354

Homes 65 a 74 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Pressió alta 61,5 299.167 183.988

Colesterol elevat 43,2 299.167 129.240

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 41,3 299.167 123.556

Artrosi, artritis i reumatisme 41,0 299.167 122.658

Pròstata 35,6 299.167 106.503

Cataractes 31,9 299.167 95.434

mal d'esquena crònic cervical 25,4 299.167 75.988

diabetis 25,1 299.167 75.091

Hemorroides 20,2 299.167 60.432

Altres malalties del cor 16,4 299.167 49.063

depressió / ansietat 16,2 299.167 48.465

dones 15 a 44 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

migranya o mals de cap freqüents 23,4 1.483.272 347.086

mal d'esquena crònic cervical 21,7 1.483.272 321.870

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 21,2 1.483.272 314.454

Anèmia 19,6 1.483.272 290.721

Al·lèrgies cròniques 15,8 1.483.272 234.357

depressió / ansietat 15,3 1.483.272 226.941

Varius a les cames 14,1 1.483.272 209.141

Artrosi, artritis i reumatisme 13,2 1.483.272 195.792

Hemorroides 11,2 1.483.272 166.126

Restrenyiment crònic 7,0 1.483.272 103.829

Colesterol elevat 5,8 1.483.272 86.030

Homes 45 a 64 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Colesterol elevat 34,8 954.626 332.210

Pressió alta 34,0 954.626 324.573

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 32,6 954.626 311.208

Artrosi, artritis i reumatisme 26,7 954.626 254.885

mal d'esquena crònic cervical 21,0 954.626 200.471

Hemorroides 17,5 954.626 167.060

depressió / ansietat 15,8 954.626 150.831

Al·lergies cròniques 14,1 954.626 134.602

migranya o mals de cap freqüents 12,1 954.626 115.510

diabetis 11,1 954.626 105.963

Varius a les cames 10,2 954.626 97.372

Homes 15 a 44 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Al·lèrgies cròniques 15,6 1.540.040 240.246

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 14,4 1.540.040 221.766

migranya o mals de cap freqüents 12,8 1.540.040 197.125

mal d'esquena crònic cervical 12,4 1.540.040 190.965

Colesterol elevat 11,0 1.540.040 169.404

Artrosi, artritis i reumatisme 9,6 1.540.040 147.844

depressió / ansietat 8,4 1.540.040 129.363

Asma 7,4 1.540.040 113.963

Pressió alta 6,1 1.540.040 93.942

Problemes crònics de pell 5,0 1.540.040 77.002

Hemorroides 4,4 1.540.040 67.762

INfORMACIÓ fACILITADA PER L’INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 
(L’IDESCAT):

1.  Recompte i percentatge de persones diagnosticades amb malalties cròniques
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dones 75 anys i més 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Artrosi, artritis i reumatisme 76,0 418.267 317.883

Pressió alta 73,8 418.267 308.681

Cataractes 64,0 418.267 267.691

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 57,9 418.267 242.177

mal d'esquena crònic cervical 48,1 418.267 201.186

Varius a les cames 43,9 418.267 183.619

Colesterol elevat 43,8 418.267 183.201

Incontinència urinària 40,3 418.267 168.562

Restrenyiment crònic 34,9 418.267 145.975

depressió / ansietat 34,0 418.267 142.211

Hemorroides 30,6 418.267 127.990

dones 65 a 74 anys 

Prevalença del TC (%) Població Estimació de població amb TC

Artrosi, artritis i reumatisme 65,4 339.248 221.868

Pressió alta 59,3 339.248 201.174

Colesterol elevat 52,2 339.248 177.087

mal d'esquena crònic lumbar o dorsal 51,0 339.248 173.016

mal d'esquena crònic cervical 44,2 339.248 149.948

Varices a les cames 39,6 339.248 134.342

depressió / ansietat 37,7 339.248 127.896

Cataractes 37,4 339.248 126.879

migranya o mals de cap freqüents 32,0 339.248 108.559

Hemorroides 28,4 339.248 96.346

Anèmia 27,4 339.248 92.954

Percentatge de 
població amb doble c

obertura sanitària
Població Estimació de població  

amb doble cobertura sanitària

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

0-14 28,2 26,5 612.219 574.771 172.646 152.314

15-44 21,0 26,1 1.540.040 1.483.272 323.408 387.134

45-64 23,9 28,0 954.626 974.475 228.156 272.853

65-74 21,4 22,8 299.167 339.248 64.022 77.349

75+ 22,6 15,6 262.757 418.267 59.383 65.250

total 23,1 25,2 3.668.809 3.790.033 847.615 954.900

despesa mitjana anual

Despesa total  
(milions)

Despesa  
percentual

Per llar Per persona
Per unitat  

de consum
Dones

0611 Productes,  
aparells i equips mèdics

1.165,2 1,3 397 157 235 152.314

0621 Serveis mèdics 109,8 0,1 37 15 22 387.134

0622 Serveis  
d'odontòlegs

1.494,1 1,7 509 201 301 272.853

0623 Serveis  
paramèdics  
extrahospitalaris

103,0 0,1 35 14 21 77.349

0631 Serveis  
hospitalaris

154,1 0,2 52 21 31 65.250

06 Salut 3.026,2 3,4 1.030 408 610 954.900

total 88.025,4 100,0 29.960 11.871 17.742

La font de les dades de prevalença dels trastorns crònics 
en la població és l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 
de l’any 2013. No són trastorns crònics diagnosticats: No 
són trastorns crònics diagnosticats: els enquestats podien 
marcar si tenien un trastorn crònic d’una llista tancada i, 
a més, podien afegir altres transtorns crònics en cas de 
patir-ne més. 

El recompte del nombre de persones amb trastorns crònics 
es calcula aplicant a la població estimada a 1 de juliol de 
2013 de cada grup d’edat i sexe el percentatge de pre-
valença. Els responsables de l’Enquesta de salut de Ca-
talunya poden fer una estimació més precisa utilitzant les 
dades de població emprades en el disseny mostral més 
desagregades.

Segons l’ESCA de l’any 2013 a Catalunya el 24,1% disposa 
de la població disposa de doble cobertura sanitària, és a dir, 
té dret a l’assistència sanitària pública i, al mateix temps, 
està afiliada a una mútua sanitària privada concertada 
individualment o pagada per l’empresa.

L’Enquesta de pressupostos familiars, base 2006, de 
l’INE aporta informació detallada sobre les despeses de 
la llar i de les persones en salut a Catalunya l’any 2012.

Per a més informació es pot consultar l’Informe dels princi-
pals resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya 2013, on 
hi ha un capítol específic per als trastorns crònics. 
http://www20.gencat.cat/docs/salut/Home/El%20Depar-
tament/Estadistiques%20sanitaries/Enquestes/02_en-
questa_catalunya_continua/Documents/Arxius/esca13_
results.pdf

El càlcul i els comentaris de l’estimació de la població 
amb doble cobertura sanitària és el mateix que en 
l’apartat anterior, així com també l’existència d’un 
capítol específic sobre la cobertura sanitària en l’informe 
de l’ESCA 2013.

Per obtenir les despeses en altres productes o per consultar la 
metodologia de l’enquesta es pot consultar l’enllaç de l’Idescat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&
V3=2341&V4=2459&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B

2. Recompte i percentatge de persones que disposen d’assegurança sanitària privada

despeses econòmiques

3.  despeses sanitàries. Quantitat aproximada del cost mensual mitjà que suposen les despeses sanitàries per 
cada individu o conjunt del nucli familiar. Cost mitjà segons tipologies de nuclis familiars
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Àmbit hospitalari

4. Recompte i percentatge de persones en espera hospitalària de realització d’una prova o intervenció quirúrgica

5. Respecte a  l’anterior consulta, temps aproximat d’espera als centres hospitalaris

Població activa ocupada

6. Percentatge de baixes laborals per malaltia respecte del total de persones en situació laboral activa (per edats)

Nombre  
de pacients

 temps mig  
d’espera de  

pacients intervinguts

temps mig  
d’espera de pacients  

pendents d’intervenció

RS lleida 5.289 2,75 4,75

RS Camp de tarragona 16.307 5,78 7,23

RS terres de l'Ebre 3.525 3,65 4,44

RS Girona 15.212 4,60 5,69

RS Catalunya Central 13.479 6,81 7,06

RS Alt Pirineu i Aran 424 1,65 2,21

RS Barcelona 127.323 4,90 7,64

Catalunya 181.559 4,89 7,24

SExE
VAloRS 
(milers de persones)

HomES 2005,8

donES 1795,1

totAl 3800,9

SExE
VAloRS 
(milers de persones)

HomES 462,7

donES 377,5

totAl 840,2

SExE nACIonAlItAt

ESPANYOLA ESTRANGERA Total

HomES 335,5 127,2 462,7

donES 284,8 92,7 377,5

totAl 620,3 219,9 840,2

SExE
VAloRS 
(milers de persones)

HomES 1543,1

donES 1417,6

totAl 2960,7

El nombre de pacients en llista d’espera inclou els pacients 
pendents de les següents operacions quirúrgiques:
artroscòpia, circumcisió, quist pilonidal, varices, amigdalecto-
mia, pròtesi maluc, hàl·lux vaig (galindó), hèrnies, prostatec-
tomia, histerectomia, colecistectomia, canal carpià i pròtesi 
de genoll.

La informació relativa a la Incapacitat temporal la gestiona 
la Seguretat Social i des de l’Idescat no en fem cap estadís-
tica especial. A l’enllaç de més avall, es poden trobar dades 
anuals fins a l’any 2014 per a Catalunya per al total del Sis-
tema (INSS i Mútues), tant per contingències comunes com 
per contingències professionals. Malauradament les dades 
no estan tabulades per grups d’edat, sinó que només ho 
estan per sexe. 

El temps mig d’espera està expressat en mesos.
Totes les dades van referides a desembre de 2013.
La informació s’ha obtingut de la web del Servei Català de 
la Salut.

Enllaç a les dades de l’INSS:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/
Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_
Temporal/index.htm

7. Situació laboral: recompte i percentatge de població activa (treballant) i de població a l’atur.

Població activa. Catalunya. 1r. trimestre del 2014

Població desocupada. Catalunya. 1r. trimestre del 2014 Població desocupada. Catalunya. 1r. trimestre del 2014

Població ocupada. Catalunya. 1r. trimestre del 2014

Població ocupada per sexe: http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=xc1301

Població ocupada per nacionalitat: http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=xc1352

Població desocupada per sexe: http://www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=xc2701

Població desocupada per nacionalitat:

font: Enquesta de població activa, INE. 
Nota:  Els resultats d’aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant 

estan afectats per l’aplicació de la nova definició d’atur establerta en 
el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre 
del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes 
anteriors.

www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=ic0701 
Institut d’Estadística de Catalunya

font: Enquesta de població activa, INE. 
Nota: Els resultats d’aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant 
estan afectats per l’aplicació de la nova definició d’atur establerta en el Reglament 
(CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest 
motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=ic2701
Institut d’Estadística de Catalunya

font: Idescat, a partir de l’Enquesta de població activa de l’INE.

font: Enquesta de població activa, INE. 
www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=ic1301 
Institut d’Estadística de Catalunya
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AnnEx 5.  GLOSSARI

• En RElACIó A on VIU lA FAmílIA

Cessió gratuïta: és la cessió d’una llar a una família per part 
de l’administració pública o des d’una entitat social, per a un 
període de temps determinat i sense cap cost.

Infrahabitatge: és el lloc on habita una persona o família que 
està fora de les normes establertes per les autoritats encar-
regades de l’ordenament urbà. Alguns exemples en són: els 
assentaments de caravanes, les barraques, etc.

Exclusió residencial: és la impossibilitat d’accedir a un ha-
bitatge o el no compliment d’unes mínimes condicions (con-
tractuals, de seguretat, d’adequació al nombre d’ocupants...) 
del lloc on es viu. 

• En RElACIó A on VIU lA FAmílIA

Prestació d’atur de nivell contributiu: Aquesta prestació 
és per a persones que han perdut la feina involuntàriament 
i hagin cotitzat a la Seguretat social al llarg d’un període de 
més de 360 dies per un període màxim de 2 anys. 

Subsidi d’atur per esgotament de la prestació contributiva: 
Aquest subsidi és per a persones que han esgotat la presta-
ció contributiva i tenen ingressos inferiors al 75% del SMI (in-
dividual o per familia), responsabilitats familiars (o sense però 
majors de 45 anys) i continuen en situació d’atur. 

Pensió compensatòria (fills): prestació que se li dóna a un 
dels cònjuges després del divorci, si la posició mantinguda 
durant el matrimoni té més efectes negatius per als seus in-
gressos econòmics.  

Renda mínima d’Inserció: és una prestació de caràcter 
universal per a persones amb greus dificultats econòmiques 
i socials amb el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques 
per viure en societat, amb els recursos convenients per man-
tenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i la-
boral. 

Pensió per la dependència: és una pensió no contributiva, 
que si li dóna a una persona per la impossibilitat que té per 
dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària, a causa 
de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la manca o 
pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial de 
la persona.

desallotjament: un cop transcorregut el termini establert 
entre l’entitat bancària i el deutor per al pagament del deute, 
si no s’ha cancel·lat el deute pendent, es procedeix al desa-
llotjament de l’habitatge. 

Amuntegament: és un indicador que es dóna quan els 
membres d’una llar viuen en menys de 15 m2 per persona 
(Ràtio amuntegament ).

Prestació econòmica d’urgència:són prestacions que 
s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb 
l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la per-
sona sol·licitant. Va dirigit a persones amb rebuts impagats 
del lloguer o de la hipoteca i també a persones que han estat 
desnonades, o que hagin efectuat la dació en pagament.

Bo social: és un ajut al pagament dels subministraments 
elèctrics, que es basa en la congelació dels preus de l’elec-
tricitat a tarifes de l’any 2009 per a persones en especial vul-
nerabilitat com ara: a) els clients domèstics amb residències 
amb una potència contractada inferior a 3 Kw; b) els pensi-
onistes amb prestacions mínimes; c) les famílies nombroses; 
d) les llars en els quals tots els seus integrants es trobin en 
situació de desocupació.

Pobresa energètica: és la dificultat de mantenir la llar a una 
temperatura adequada tan a l’hivern com a l’estiu.

• En RElACIó A lES AJUdES d’EntItAtS SoCIAlS

Servei de mediació: és l’acció que duu a terme una entitat 
pública o social (la Creu Roja, Càritas, PAH, entre altres) al 
llarg d’un procés de desnonament per evitar el desallotjament 
de la família que hi viu i renegociar la seva situació amb l’en-
titat bancària.

Servei d’assessorament: és el servei d’entitats públiques i/o 
socials per tal d’aconsellar i  vetllar pels interessos de les per-
sones afectades en un procés de desnonament.

Ajudes de primera necessitat: és el conjunt d’ajudes que, 
des d’una entitat pública o social, es donen a les persones 
que la sol·liciten i es troben en situació d’especial vulnerabili-
tat. Per exemple, es tracta de kits d’alimentació, kits de roba 
o kits d’higiene personal.

Kits de suport social: són ajudes de primera necessitat que 
la Creu Roja dóna a famílies que ho sol·licitin i que es trobin en 
situació de vulnerabilitat Es tracta de kits d’alimentació, kits 
de roba o kits d’higiene personal.

•  En RElACIó A lA ConSEQüènCIA d’Un PRoCéS 
dE dESnonAmEnt

Afectacions a les relacions socials: són totes les pèrdues 
de contacte amb familiars, amics, o contactes laborals que 
es poden produir com a conseqüència de la pèrdua de l’ha-
bitatge i del nou domicili que té la família.

Adaptació dels infants: : tots els canvis d’hàbits (distància 
fins a l’escola, pèrdua de contacte amb els amics...) que pro-
dueix sobre la infància la pèrdua de l’habitatge i del trasllat de 
la família.

•  AltRES

mediana: és el punt mig. Representa el valor de la variable de 
posició en un conjunt de dades ordenades

malaltia crònica: Són malalties de llarga durada i en general 
de progressió lenta.



HUmAnItAt
EL Moviment Internacional de la Creu Roja i de la 
Mitja Lluna Roja s’ha creat per la preocupació de 
prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits 
als camps de batalla, s’esforça, sota el seu aspecte 
internacional i nacional, a prevenir i alleujar el pati-
ment de l’ésser humà en totes les circumstàncies. 
Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer res-
pectar la persona humana. Afavoreix la comprensió 
mútua, l’amistat, la cooperació i una pau duradora 
entre tots els pobles.

ImPARCIAlItAt
No fa cap distinció per nacionalitat, raça, religió, con-
dició social o credo polític. Es dedica únicament a 
socórrer els individus en proporció amb el seu pati-
ment, posant remei a les seves necessitats i donant 
prioritat a les més urgents.

nEUtRAlItAt
Amb la finalitat de conservar la confiança de tothom, 
el Moviment s’absté en tot moment de prendre part 
en les hostilitats i en les controvèrsies d’ordre polític, 
racial, religiós o ideològic.

IndEPEndènCIA
El Moviment és independent. És auxiliar dels poders 
públics en les seves activitats humanitàries, activitats 
que estan sotmeses a la legislació que regeix en els 
països respectius, no obstant això, les societats nacio-
nals han de conservar una autonomia que els permeti 
actuar sempre d’acord amb els principis del Moviment.

VolUntARIAt
És una institució de socors voluntari i de caràcter 
desinteressat.

UnItAt
A cada país només pot existir una Societat de la Creu 
Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser acces-
sible a tothom i ha d’estendre la seva acció humani-
tària a la totalitat del territori.

UnIVERSAlItAt
El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja 
Lluna Roja, en el si del qual totes les societats tenen 
els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, 
és universal.

ElS 7 PRINCIPIS FONAMENTALS
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