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PRESENTACIÓ 
 

El Pla de Salut de Figueres va ser un encàrrec del CONSELL MUNICIPAL DE SALUT i 

que l’ajuntament va traslladar a l’ASPCAT en una reunió del 20 de juliol del 2016. 

El 21 de Setembre del 2016 es fa la presentació- explicació del PLA DE SALUT en el ple 

municipal. 

El novembre d’aquest mateix any es reuneix per primera vegada el grup motor d’aquest 

PLA DE SALUT a on hi participen l’Ajuntament, l’Institut Català de Salut (ICS) representat 

per l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de l’ABS de Figueres, l’ Institut d’Assistència Sanitària 

representat per  la Xarxa de Salut Mental i Drogues a l’Alt Empordà, Fundació Salut 

Empordà representat per l'Hospital de Figueres, i l’Agència de Salut Pública de Catalunya 

(ASPCAT) 

En l’elaboració del diagnòstic quantitatiu d’aquest PLA DE SALUT hi participen bàsicament 

els professionals del grup motor, amb la recerca, organització i gestió de dades 

quantitatives de diversos indicadors. 

El diagnòstic qualitatiu d’aquest PLA DE SALUT, l’ajuntament l’encarrega a l’empresa 

CERES amb qui es fa una primera reunió el mes de gener 2017. En l’elaboració d’aquest 

diagnòstic es compta amb un  grup de professionals de diferents disciplines i grups 

nominals comunitaris representatius dels diversos àmbits de la població. 

El mes de març 2018 es lliuren els primer preinformes qualitatiu  i quantitatiu per esser 

revisats i fer-hi les esmenes i valoracions oportunes per part del grup motor. Un cop 

consensuats aquest documents s’entra en la fase de confrontar els dos estudis i extreure a 

partir de les seves conclusions unes línies estratègiques a presentar al consell municipal 

de salut per fer-ne la seva priorització i poder establir accions de cara al futur. 

Podem concloure dient que EL PLA DE SALUT analitza l’estat de salut de la població de 

Figueres i els seus determinants amb l’objectiu de detectar les principals necessitats  en 

termes de salut. Aquestes s’obtenen a partir de dades quantitatives, disponibles en 

diferents fonts d’informació públiques, i dades qualitatives, obtingudes a partir de les 

opinions expressades per veïns i professionals de la salut. 

L’objectiu final és poder establir intervencions en salut que es puguin implementar en un 

futur.  
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1. Presentació 

 

La salut està influenciada per nombrosos determinants, la majoria dels quals estan fora del 

sistema sanitari, motiu pel qual és necessària l’acció conjunta de tot el Govern i de tota la 

societat, amb un enfocament de salut en totes les polítiques.  

Ja l’any 1991, Dahlgren i Whitehead van presentar el model conceptual que seguien els 

determinants de salut . D’acord amb aquest model els determinants de la salut de la 

població es poden representar com una sèrie d’estrats concèntrics al voltant d’unes 

característiques individuals com ara l’edat, el sexe i alguns factors constitutius que no són 

modificables (figura 1) 

 

Figura 1 : Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991. adaptat per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona 

 
Al seu voltant, hi ha una sèrie d’influències modificables: els estils de vida individuals, les 

relacions socials, les condicions de vida i de treball, l’alimentació, l’accés a béns i serveis 

fonamentals, com ara l’educació o els serveis sanitaris. Finalment, les condicions 

socioeconòmiques, culturals i polítiques es troben  per  sobre totes les altres capes. 

Les principals desigualtats en salut es deriven de les condicions en les quals les persones 

neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Molts dels problemes de salut més rellevants 

estan subjectes a la influència d’aquests determinants i de les condicions de vida de les 

persones. S’estima que un 80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari. 
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Aconseguir l’equitat en salut significa que les persones puguin desenvolupar el seu 

potencial de salut independentment del seu estatus social o altres circumstàncies 

determinades per factors socials.  

El Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) és la figura que estableix la Llei 

18/2009 de 22 d’octubre, de salut pública, per tal de dur a terme les intervencions sobre els 

determinants de la salut de la població que requereixen un abordatge conjunt des de molts 

sectors socials i de les administracions autonòmiques i locals. 

En base al PINSAP presentem avui aquest informe de salut del municipi de Figueres, que 

ha estat possible mitjançant la col·laboració de totes les administracions i agents del 

territori, a partir de la iniciativa, l’any 2016, de l’Ajuntament de Figueres, que va plantejar la 

necessitat d’intervenir en aquesta població per disminuir les desigualtats en salut 

percebudes.  

Les aliances creades i l’informe de salut no són sinó les dues primeres etapes dels 

programes de salut comunitària, que es solen composar de cinc fases: 

1. Cerca d’aliances i col·laboracions amb els agents de territori 

2. Valoració de les necessitats en salut 

3. Planificació i implementació d’intervencions 

4. Seguiment i avaluació d’intervencions 

5. Manteniment de les intervencions 

 

Esperem, doncs, poder enfortir aquestes aliances i donar continuïtat al projecte endegat.  
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2. Resum executiu 

 

L’informe que es presenta ha estat elaborat per un grup motor de professionals de 

diferents administracions, a partir d’una demanda de l’Ajuntament de Figueres. Hi 

participen el mateix Ajuntament, l’Institut Català de la Salut (ICS) a partir de l’Equip 

d’Atenció Primària (EAP) de l’ABS de Figueres, Salut Empordà a partir de l’Hospital de 

Figueres, l’Institut d’Assistència Sanitària a partir de la Xarxa de Salut Mental i Drogues a 

l’Alt Empordà, i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Analitza l’estat de salut de la 

població de –Figueres i els seus determinants amb l’objectiu de detectar les principals 

necessitats  en termes de salut a partir de dades quantitatives, disponibles en diferents 

fonts d’informació públiques, i dades qualitatives, obtingudes a partir de les opinions 

expressades per veïns i professionals de la salut. Pretén ser una eina de presa de 

decisions alhora d’establir les prioritats de les  intervencions en salut comunitària que es 

puguin implementar en un futur.  

Diagnòstic quantitatiu 

A Figueres hi vivien el 2016, 45.726 habitants, més dones (50,46%) que homes (49,54%). 

Figueres té una densitat de població de 2.369,2 habitants/km2, comparable a la de Girona 

ciutat (2.511,6).  

L’anàlisi demogràfica ens mostra una població amb un índex d’envelliment de 82,99, 

població menys envellida que la de l’Alt Empordà o que la mitjana de Catalunya, però més 

sobre envellida que la resta, amb una taxa de sobre envelliment de 21,51, essent en els 

dos casos més alta en les dones que en els homes. D’acord amb el padró municipal de 

Figueres, l’any 2016, hi havia 883 persones majors de 80 anys que vivien soles, 721 dones 

(81,7 %) i 162 homes (18,3 %) 

La taxa de natalitat bruta (per 1000) a Figueres a 2015 és de 13,1 superior a la de l’Alt 

Empordà, Girona província i Catalunya. El nombre de naixements de mares estrangeres és 

d’un 46,27%, xifra també superior a la de Girona província (33,41%) o de Catalunya 

(25,45%). 

Demogràficament el pes de la població estrangera és rellevant, l’any 2016 un 27,46 % de 

la població era de nacionalitat no espanyola, molt superior a la mitjana de Catalunya, 

13,6%. Majoritàriament provenien del Marroc (10,6%). És rellevant el pes específic de la 

població estrangera en els grups d’edat de 25 a 34 anys, on representen entre el 42 i 44% 

de la població d’aquesta franja d’edat amb un nombre més gran d’homes que de dones 

La renda familiar disponible bruta a 2014 és de 12.800€ xifra inferior que la de comarques 

gironines (14.300€) o la mitjana de Catalunya (16.500€). 
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Segons dades de l’Idescat  sobre habitatge i llars a 2011 un 32,7% dels habitatges són de 

lloguer, essent aquesta xifra superior a la de la província de Girona amb un 10,9%. Un 

29,2% dels habitatges són de compra amb pagaments pendents. 

El 12,3% dels habitatges estan buits (2.575 habitatges), essent aquesta xifra lleugerament 

superior a la de la província de Girona (11,3%) i la de Catalunya (11,6%). A Figueres hi ha 

més llars unipersonals, i més llars amb 5 persones o 6 i més que la mitjana a l’Alt Empordà 

o la mitjana a la província de Girona. Les llars sense calefacció són menors que les 

mitjanes de la comarca, de la província o de Catalunya. 

Pel que fa al nivell d’instrucció a 2011, un 9,1% (3279 persones) de la població de 16 anys 

i més no té cap titulació, xifra inferior a la mitjana de Catalunya. No obstant això, si sumen 

la població que no té cap titulació i la que té un primer grau d’educació sumen una xifra del 

27%, mentre que a Catalunya representen una xifra del 23,4%. A Figueres hi ha menys 

titulats universitaris (14,1%) que la mitjana a Catalunya (20,3%). La taxa d’escolarització a 

l’Alt Empordà als 16 i als 17 anys és inferior a la mitjana de les comarques gironines i a la 

mitjana de Catalunya. 

La taxa d’atur registral de Figueres a desembre de 2016 (17,60%) és 4 punts major que la 

mitjana de la província de Girona (13,30%), essent superior en dones (19,28%) que en 

homes (16,16%).  

L’any  2005 el barri de Marca de l’Ham va ser inclosa en el pla de barris i l’any 2008 el 

centre històric de Figueres també.  

En l’estudi de morbiditat i ús de recursos presentat per la Fundació Salut Empordà el 2017 

i analitzant els diagnòstics dels pacients de l’ABS de Figueres atesos el 2015 del sistema 

sanitari públic de Catalunya, dona una alta prevalença de malalties cròniques en la 

població (1). 

El resultat dona que el 60% dels atesos te almenys 1 condició de malaltia hipertensiva, 

alteracions metabòliques i endocrines, els trastorns associats a salut mental i els associats 

a malalties respiratòries. 

En els menors de 15 anys la prevalença és menor, però els problemes crònics més 

freqüents són els de malalties respiratòries, dermatològiques i els de l’àmbit de la salut 

mental –en general lleus-. 
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(1) Estudi: Morbiditat i Anàlisis dels fluxos entre àmbits i proveïdors de salut a la 

comarca de l’Alt Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patologies cròniques més freqüents, d’acord amb les dades extretes de l’EAP de 

Figueres el 1r trimestre de 2017:, són la hipertensió arterial no complicada (15,86%), les 

alteracions del metabolisme lipídic (14,85%), la obesitat (13,13%), el trastorn 

d’ansietat/angoixa/estat ansiós (12,36%) i la depressió (9,24%). Destaca que el trastorn 

d’ansietat/angoixa/estat ansiós és el doble de prevalent en dones (16,3%) que en homes 

(8,31%), així com la depressió que en homes és del 5,2% i en dones del 13,2%. La 

obesitat també és més prevalent en dones (15,3%) que en homes(10,9%). 
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En relació a les dades sobre els estils de vida, entorn, pràctiques preventives i serveis 

sanitaris i socials les dades recollides no estan desagregades o no indiquen diferències 

significatives. 

Pel que fa als indicadors d’entorn no mostren resultats rellevants. 
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3. El municipi 

 

Figueres ocupa una superfície de 19,3 Km2, i hi viuen 45.726 habitants (Idescat, 2016). 

Figueres se situa al extrem nord-oriental de Catalunya, al centre de la comarca d’Alt 

Empordà, de la que és capital. El terme municipal original de Figueres era de 12,9 km2 als 

quals es van afegir 6,41 km2 de l’antic terme de Vilatenim, avui ja integrat al teixit urbà. 

Està limitat pel nord amb Cabanes i Vilabertran; al sud-est amb El Far d’Empordà, 

Peralada i Vila-Sacra; i a l’oest amb Llers i Vilafant. Figueres s’ubica al centre d’una 

extensa planura fluvial, a cavall entre l’extrem oriental de la Serralada Pirinenca i la Costa 

Brava, i es troba a 39 metres d’altitud. El terme municipal està drenat al sud-est pel riu 

Manol (límit sud-est del terme del municipi), que forma en aquest sector un seguit de 

meandres. És travessat també d’est a oest per la riera de Figueres que travessa el nucli 

urbà i desemboca a la Muga. 

La major part del terme es troba ocupat per l’àrea urbana i els seus ravals. L’estructura del 

territori del terme municipal no comprèn cap enclavament, però compta amb barris 

allunyats o entitats separades del nucli central (Palol i Vilatenim). També existeixen alguns 

masos aïllats, els quals es troben repartits per tot el territori del terme. La zona urbana està 

envoltada bàsicament de zones de conreu, a excepció del nord-oest, amb una àrea 

important de zones de prats i herbassars al voltant del Castell de Sant Ferran. 

La ciutat està estructurada en 4 districtes: 

Districte 1 :  

La Rambla- Marignane, Pujada del Castell, Poble Nou-Turó Baix, Habitatges del 

Parc i Parc Sol, Culubret i Hab. Sindicals, Juncària i  Bon Pastor, Horta Capallera, 

Port Lligat. 

Districte 2 :  

Nucli antic, Barceloneta-Caputxins, Cendrassos-Costa Brava, Eixample, Antic 

Escorxador. 

Districte 3 :  

Plaça del Gra, Av. Villalonga i Vilatenim, C/ Riumors – ronda Sud, Marca de l’Ham, 

Plaça de l’estació. 

Districte 4 :  
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Teatre Jardí, Sant Pau- Ramon Muntaner, Correus, Creu de la Mà, Sant Josep i 

Poble Nou, Olivar Gran, Rally Sud, Ponent. 

El districte 4 (30,9 %) i el districte 1 (29,7%) són els que acumulen més població.  

 

Al municipi hi ha 5 escoles bressol, 2 públiques i 3 privades, 14 escoles d’educació 

primària (10 públiques, 3 concertades i 1 privada) i 4 instituts d’educació secundària  

També disposa de 5 biblioteques. 

L’Ajuntament de Figueres disposa d’altre serveis com el Servei d’Ocupació i Promoció 

Econòmica, els Serveis Socials, el Servei d' informació i atenció a les dones, servei d' 

ensenyament, d'esports, d'acció cívica, solidaritat  i cooperació, servei de medi ambient, 

servei d' immigració, de joventut, etc... 

Pel que fa a l’assistència primària, el municipi disposa de dos Centre d’Atenció Primària 

que ofereix assistència al mateix municipi a més d’un consultori local a Marca de l’Ham, i 

també dóna serveis a consultoris locals dels municipis de Fortià, Riumors, El Far 

d’Empordà, Vila-sacra i Vilatenim. 

El municipi també disposa d’un hospital, d’un centre de salut mental d’adults, un centre de 

salut mental infantil-juvenil, un centre d’atenció i seguiment a les drogodependències, els 

quals ofereixen serveis per a tota la comarca. 

A Figueres també hi ha 18 oficines de farmàcia. 

Mapa de la ciutat i barris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitació del municipi de Figueres. Font modificada de google maps. 
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4. Objectiu  

 

L’objectiu d’aquest informe és analitzar l’estat de salut del municipi de Figueres, i els seus 

determinants, amb la finalitat de detectar les principals necessitats, actius i recursos en 

termes de salut i les possibilitats de millora del municipi, mitjançant una anàlisi quantitativa 

i qualitativa, amb la implicació dels professionals i la comunitat, que  serveixi d’eina de 

presa de decisions alhora d’establir les prioritats d’intervenció en salut comunitària en el 

marc del Pla de Salut de Figueres.  

 

5. Metodologia  

 

La metodologia escollida per a conèixer els determinants de salut del municipi combina 

d’una banda l’anàlisi quantitativa de les fonts de dades existents d’indicadors demogràfics, 

socioeconòmics i de salut, com l’edat, el sexe, l’atur i les malalties més prevalent; i l’anàlisi 

qualitativa o la percepció que tenen els veïns del seu estat de salut en el sentit més ampli, 

el del benestar. No obstant això, en aquest informe només s’inclouran l’anàlisi quantitatiu. 

L’enfocament metodològic recull també els actius en salut del municipi entesos com 

aquells recursos o activitats ja existents que aporten un valor positiu en el benestar i la 

salut d’aquesta comunitat. 

 

5.1 L’anàlisi quantitativa 
 
Els indicadors demogràfics i sociodemogràfics del municipi s’han extret de l’IDESCAT, del 

XIFRA i del propi Ajuntament i es comparen amb les de la comarca de l’Alt Empordà, de la 

província de Girona  i/o amb els indicadors globals de Catalunya per a poder tenir un marc 

de referència a l’hora d’extreure’n conclusions. Pel que fa a les dades de morbiditat, les 

dades de l’ABS de Figueres es comparen amb el Servei Atenció Primària ICS Girona Nord 

i el total de Catalunya (ICS). Els indicadors sobre els estils de vida de la població es 

complementen amb l’Enquesta de Salut de Catalunya de l’any 2015 (ESCA 2015). 

Sempre que és d’interès i les dades ho permeten, els indicadors es calculen per a homes i 

dones per separat, i per grups d’edat, i per altres eixos de desigualtat si les dades s’han 

pogut obtenir. 

Sempre que hi ha informació disponible, s’ha proporcionat per la població del municipi i 

quan no ha estat així, es fa  constar. 
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5.1.1 Principals fonts d’informació utilitzades 

Els indicadors i les fonts de dades utilitzats es poden consultar en l’annex 1. Com a fonts 

d’informació més rellevants hi ha: 

− Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) : és l’organisme especialitzat 

en estadística de la Generalitat de Catalunya.  Entre els seus objectius hi ha 

planificar, produir i fer difusió de l’estadística oficial, així com coordinar el 

sistema estadístic de Catalunya. És la principal font de dades demogràfiques i 

sociodemogràfiques. Per a la majoria dels indicadors es poden obtenir dades 

desagregades fins a nivell municipal. 

− Sistema d’informació Socioeconòmica Local (XIFRA): és un sistema 

d’informació municipal de la Diputació de Girona. Aglutina la major part de la 

informació socioeconòmica existent per als 221 municipis de la província de 

Girona i permet agregar la informació a mida de l'usuari: es pot seleccionar un 

municipi, una agrupació qualsevol de municipis o àmbits predefinits (consorcis i 

mancomunitats). 

− Història clínica:  Informació obtinguda directament del registres de salut de les 

histories clíniques de la població assignada a l’ABS de Figueres. 

− EpiDades : portal de consulta del sistema d’informació digitalitzat dels registres 

de  l’Institut Català de la Salut (ICS) que permet la gestió de la informació 

epidemiològica de la població catalana assignada als equips d’atenció primària 

(EAP) de l’ICS. A partir de la informació  generada pel seguiment de la gestió 

clínica dels EAPS de l’ICS permet tenir una visió global de la població i dels 

seus problemes de salut. El nivell territorial més petit són els EAPS. Quan es 

parla  de Girona Nord es fa referència als EAPs de Bàscara, Besalú, 

Camprodon, Figueres, La Jonquera, Llançà, Olot, Ripoll, Roses i Vilafant; quan 

es parla de Catalunya, es fa referència a tot l’ICS, que representa al voltant 

d’un 80% de l’atenció primària de Catalunya. 

− Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA):  Les enquestes de salut de 

Catalunya són un instrument del Departament de Salut que aporta informació 

poblacional rellevant per a l'establiment i les avaluacions de la política sanitària 

explicitades en el Pla de salut de Catalunya. A partir de la realització 

d'entrevistes domiciliàries, l’ESCA obté informació sobre l'estat de salut, 

els estils de vida i l’ús dels serveis sanitaris de la població de Catalunya. 
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L'ESCA és una estadística oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya 

vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que 

es troben emparades. Les darreres dades disponibles són les referents a 

l’enquesta del 2016. En temes de salut, l’àmbit d’informació més desagregat és 

per Regió Sanitària tot i que es disposen algunes dades per Àrea de Gestió 

Assistencial (AGA). Els resultats per Regió Sanitària es calculen amb 

l’agrupació de la mostra de dos anys, mentre que els resultats per AGA es 

calculen amb l’agrupació de la mostra de 4 anys 

− GAVINA Programa assistencial de història clínica informatitzada (Fundació 

Salut Empordà) 

− Sistemes de Informació Salut Empordà 

− CESICAT o Registre epidemiològic 

Els resultats es presenten en forma de taules i figures, i amb una descripció breu dels més 

rellevants des de la perspectiva de l’objectiu. 

 

5.1.2 Limitacions i dificultats 

La principal limitació  de l’anàlisi quantitativa ha vingut donada per les dades de l’ABS de 

Figueres, les quals estan integrades també les dels municipis de Fortià, Riumors, El Far 

d’Empordà i Vila-sacra. A més, cal tenir en compte que són dades referides a la població 

assistida, no a la població assignada. 

Una altra limitació que cal tenir en compte és que les dades obtingudes només reflecteixen 

els casos per als quals el diagnòstic ha estat registrat al programa de l’Estació clínica 

d’atenció primària (ECAP). Això pot comportar una certa infraestimació, i que a l’hora de 

comparar-les amb la resta d’EAP’s de la SAP la qualitat del registre pot ser diferent. 

 

Per acabar, per determinades fonts d’informació pot existir cert decalatge de temps 

respecte l’any en curs. Això és degut a que la informació no es recull anualment o que la 

informació no està disponible fins passat cert període de temps, el que es fa especialment 

evident en el cas del registre de mortalitat. 
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6. Anàlisis quantitativa 

 

6.1 Indicadors demogràfics 

6.1.1 La població 

 
Al municipi de Figueres hi viuen 45.726 habitants, 49,54% homes i 50,46% dones (Idescat, 

2016).  

La superfície que ocupa el municipi és de 19,3 quilòmetres quadrats, el que suposa una 

densitat de població de 2.369,2 habitants/Km2, superior a la de la comarca de l’Alt 

Empordà (103,2) i a la de Catalunya (234,3). És una dada comparable a la de Girona 

ciutat, que té una densitat de 2.511,6 habitants/km2  

La distribució per sexe i grups d’edat del municipi es mostra a la taula 1. 

Figura 1: Distribució segons edat i sexe pel municipi de Figueres, 2016. 

 

 
Font: IDESCAT i XIFRA  

 
 
 

 

 

Taula 1: Densitat de població, 2016 



 

Pàgina 18 de 114 

 

Informe quantitatiu sobre l’estat de salut al municipi de Figueres en el marc del Pla de Salut municipal 

 Figueres Girona ciutat Alt 
Empordà Catalunya 

Superfície (Km2) 19,3 39,1 1.357,5 32.108 

Densitat (habitants/Km2) 2.369,2 2.511,6 103,2 234,3 
 

Font: IDESCAT  
 

 

 
 
 

Figura 2 . Nombre d’homes i dones per a grans grups d’edat del municipi de Figueres, 2016. 
 

 
Font: XIFRA 

 

La immigració 

En relació a la població estrangera (nacionalitat no espanyola) resident a Catalunya – 

segons dades de l’IDESCAT del padró continu de 2016–, a la província de Girona un 

18,83% era d’origen estranger, a la comarca de l’Alt Empordà un 24,94 %, i a Catalunya la 

mitjana del mateix any era d’un 13,6 %. A Figueres el percentatge era més alt que els 

anteriors, amb un 27,46%.  

Dels 45.726 habitants que tenia Figueres l’any 2016, 12.558 era població de nacionalitat 

no espanyola, essent 5.917 dones (47,12%) i 6.641 homes (55,88%). 
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Taula 3. Nombre de persones estrangeres (nacionalitat  no espanyola) a Figueres segons edat i sexe, 

2016  

Edat Homes Dones 
Total 

població 
estrangera 

De 0 a 4 anys 529 526 1055 

De 5 a 9 anys 419 420 839 

De 10 a 14 anys 289 312 601 

De 15 a 19 anys 381 317 698 

De 20 a 24 anys 422 442 864 

De 25 a 29 anys 595 660 1255 

De 30 a 34 anys 835 761 1596 

De 35 a 39 anys 965 746 1711 

De 40 a 44 anys 745 534 1279 

De 45 a 49 anys 543 411 954 

De 50 a 54 anys 363 281 644 

De 55 a 59 anys 245 210 455 

De 60 a 64 anys 140 120 260 

De 65 a 69 anys 86 82 168 

De 70 a 74 anys 44 39 83 

De 75 a 79 anys 20 27 47 

De 80 a 84 anys 12 17 29 

De 85 anys i més 8 12 20 
 
TOTAL 
 

6641 5917 12558 

Font: IDESCAT 

 

Per franges d’edat i per nombre, la població estrangera es concentra principalment entre 

els 25 i 44 anys.  Si confrontem les dades amb la població de nacionalitat espanyola veiem 

que entre 30 i 34 anys, la població estrangera és un 44,06% del total, mentre que per 

contra, la població de 85 anys i més, en un 1,66% és estrangera. 

En les primeres edats, concretament en la franja de 0 a 4 anys, un 38,5% de la població és 

estrangera. 
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Taula 4. Nombre i percentatge de persones estrangeres (nacionalitat no espanyola) i espanyoles,  segons 
edat i sexe, 2016  

Edat 
Total 

població 
estrangera 

% 

Total 
població 

nacionalitat 
espanyola 

% Total 
població 

De 0 a 4 anys 1055 38,50 1685 61,50 2740 

De 5 a 9 anys 839 28,57 2098 71,43 2937 

De 10 a 14 anys 601 23,75 1929 76,25 2530 

De 15 a 19 anys 698 30,05 1625 69,95 2323 

De 20 a 24 anys 864 33,75 1696 66,25 2560 

De 25 a 29 anys 1255 42,76 1680 57,24 2935 

De 30 a 34 anys 1596 44,06 2026 55,94 3622 

De 35 a 39 anys 1711 39,95 2572 60,05 4283 

De 40 a 44 anys 1279 33,49 2540 66,51 3819 

De 45 a 49 anys 954 28,85 2353 71,15 3307 

De 50 a 54 anys 644 21,22 2391 78,78 3035 

De 55 a 59 anys 455 17,15 2198 82,85 2653 

De 60 a 64 anys 260 11,98 1911 88,02 2171 

De 65 a 69 anys 168 9,05 1688 90,95 1856 

De 70 a 74 anys 83 5,82 1343 94,18 1426 

De 75 a 79 anys 47 3,91 1154 96,09 1201 

De 80 a 84 anys 29 2,58 1093 97,42 1122 

De 85 anys i més 20 1,66 1186 98,34 1206 
 
TOTAL 
 

12558 27,46 33168 72,54 45726 

Font: IDESCAT 
 

La nacionalitat que predomina més a Figueres és la espanyola amb un 72,5% del total de 

la població, seguida pels nacionals del Marroc amb un 10,6% (2.596 marroquins i 2.273 

marroquines), pels nacionals de Romania 2% (423 romanesos i 495 romaneses), pels 

nacionals de Senegal 1,9% (661 homes i 210 dones), pels nacionals de Bolívia 1,8% (404 

homes i 439 dones), pels nacionals d’Hondures 1,4% (215 homes i 425 dones). Segueixen 

104 nacionalitats més però amb percentatges inferiors a l’1%. 
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L’Envelliment: 

Segons l’Idescat, l’any 2016, la població de Figueres de 65 anys o més és de 6.811 

persones, 14,89% respecte el total de la població. Percentatge inferior al de l’Alt Empordà, 

17,73% i al total de Catalunya 18,33%.  

La població de 85 anys o més és de 1.206 persones, 2,64% de la població total del 

municipi. A l’Alt Empordà és del 2,76% i al conjunt de Catalunya del 2,93%. 

L’índex d’envelliment – que compara les persones majors de 64 amb les menors de 15 

anys – és comparativament menor a Figueres que a l’Alt Empordà o a Catalunya, tant el 

global, com en homes i en dones.  

L’índex de sobre envelliment – comparació dels majors de 84 anys en relació als majors de 

64 anys – és superior a Figueres que a l’Alt Empordà i que a Catalunya. Essent superior 

també en les dones i en els homes.  

 
Taula 5 : Indicadors d’envelliment i dependència demogràfica segons sexe (%) 2016 

 
Per sexe Figueres Alt Empordà Catalunya 

(%) H D H D H D 
Índex 

d'envelliment 67,44 99,15 96,32 119,75 96,93 138,05 

Índex de 
sobre 

envelliment 
13,7 27,58 13,22 23,18 13,69 23,37 

Global Figueres  Alt Empordà  Catalunya  

Índex 
d'envelliment 82,99 107,84 116,88 

Índex de 
sobre 

envelliment 
21,51 18,44 19,04 

 
*H: home; D: dona. Font: Calculat a partir de les dades d’ IDESCAT. 2016 

 

Per tant, la població de Figueres és menys envellida que la de l’Alt Empordà o que la 

mitjana de Catalunya, però és més sobre envellida que la resta. 
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La natalitat  

El nombre de naixements està directament relacionat amb factors com l’edat de la població 

d’un determinat municipi, a la vegada, també està relacionada amb moltes altres variables 

de tipus social i econòmiques. La taxa bruta de natalitat a Figueres és superior a la dels 

altres àmbits comparats.  

Pel que fa al nombre de naixements de mares estrangeres, a Figueres és d’un 46,27%, 

superior a la mitjana de l’Alt Empordà (40,15%), Girona província (33,41%), i Catalunya 

(25,45%). 

 

Taula 6.  Indicadors de natalitat a Figueres, Alt Empordà i a Catalunya, 2015 
 

 Figueres Alt Empordà Girona 

província 

Catalunya 

Nombre de naixements 590 1.462 7.540 70.450 

Nombre de naixements de mares 

estrangeres 
273 587 2.519 17.929 

Taxa bruta natalitat (per 1000 

habitants) 
13,01 10,7 10,2 9,5 

Núm. naixements mares adolescents 

(<20 anys) 
24 31 137 1.096 

Núm.  naixements mares adolescents 

estrangeres 
8 12 60 430 

 
Font : IDESCAT  
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6.2 Indicadors socioeconòmics 

6.2.1 Renda i producte interior brut 

D’acord amb les dades facilitades per l’IDESCAT, dels anys 2013 i 2014, segons sigui 

l’indicador, tant Figueres com l’Alt Empordà mostren poblacions amb perfils econòmics 

semblants però diferents al comparar-los amb les comarques gironines i la mitjana de 

Catalunya.  

La renda familiar disponible bruta (RFDB) per càpita (ingressos de què disposen els 

residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi després de cotitzacions i 

impostos i les prestacions socials), tant a Figueres com al conjunt de l’Alt Empordà és 

inferior a la mitjana de les comarques gironines i de Catalunya. Concretament a Figueres 

és de  3. 700€ menys respecte a la mitjana a Catalunya i de 1.300€ menys respecte a les 

comarques gironines. 

Taula 7 : PIB per càpita, Renda familiar disponible per càpita i base imposable per declarant del IRPF. 

 Figueres Alt Empordà Comarques 
gironines Catalunya 

Producte Interior Brut per 

càpita (€) 
21.900 21.600 - 27.800 

Renda familiar disponible 

bruta per càpita (€) 
12.800 12.700 14.100 16. 500 

Renda familiar disponible 

bruta per càpita (índex 

Catalunya=100) 

78,9 78,7 87,1 100 

IRPF. Base imposable general 

per declarant (€)  
17.819 17.765 18.458 20.900 

 
Font:  IDESCAT (PIB 2014, RFDB per 2013 (Base 2010), IRPF 2014)  

 

La base imposable per declarant en l’IRPF (Impost Renda Persones Físiques) és l'import 

format pel total de rendiments obtinguts pel contribuent durant el període impositiu sobre el 

que tributarà en l’IRPF. Observem que en el municipi de Figueres la base imposable per 

declarant al 2014 és de 17.819€, 3.081 € més baixa que la mitjana de Catalunya.  

Pel que fa al  producte interior brut (PIB) per càpita  (resultat final de l'activitat econòmica 

de les unitats productores en el territori) aquest és de 5.900 € menys  a Figueres que a la 

mitjana de Catalunya.  

Habitatge: 

Les dades sobre habitatge de Figueres mostren que en general hi ha un règim de tinença 

de lloguer més alta que a la comarca, a la província i a la mitjana de Catalunya. El 84% 
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dels habitatges són principals, xifra superior a la mitjana de Catalunya, la de la província i 

la de la comarca. La xifra d’habitatges no principals buits és superior que a la resta 

 

Taula 8 . Tipus i característiques dels habitatges familiars. 
Habitatges familiars Figueres Alt Empordà Província de 

Girona Catalunya 

Per tipus n  (%) n (%) n (%) n (%) 

Principals  17.597 (84) 54.666 (46,7) 292.054 (59,7) 2.944.944 (76,2) 

No principals  3.344 62.327 197.160 918.437 

      Secundaris 769 (3,7) 52.715 (45,1) 141.700 (29) 470.081 (12,1) 

      Buits 2.575 (12,3) 9.612 (8,2) 55.460 (11,3) 448.356 (11,6) 

Total 20.941 116.993 489.214 3.863.381 

Habitatges col·lectius 13 69 302 2.012 

Per règim de tinença (principal) Figueres Alt Empordà Província de 
Girona Catalunya 

De propietat 10.858 (61,7) 37.903 (69,3) 208.158 (71,3) 2.188.657 (74,3) 

      per compra pagada 5.054 16.938 94.570 1.026.791 

      per compra pagaments pendents 5.135 (29,2) 16.823 (30,7) 93.874 (32,1) 1.003.080 (34,1) 

      Per herència o donació 669 4.142 19.714 158.786 

De lloguer 5.752 (32,7) 12.689 (23,2) 64.356 (10,9) 582.701 (19,8) 

Cedit gratis o a baix preu 318 (1,8) 1.433 (2,6) 7.064 (2,4) 54.279 (1,8) 

Altres formes 669 (3,8) 2.639 (4,8) 12.475 (4,3) 119.307 (4,1) 

Total 17.597 54.664 292.054 2.944.944 
 
Font: IDESCAT 2011 (INE) 

 

Pel que fa a la calefacció, a nivell municipal i a nivell comarcal les dades de l’Idescat més 

recents són del 2001, mentre que a nivell provincial i de Catalunya són del 2011, no 

obstant això, es fa la comparativa del 2001, i es veu que a Figueres la proporció 

d’habitatges principals sense calefacció és més baixa que la mitjana a l’Alt Empordà, a la 

província de Girona i de Catalunya. 

Taula 9 . Tipus de subministrament en els habitatges principals 
Habitatges principals Figueres Alt Empordà Província de 

Girona Catalunya 

Segons subministrament n  (%) n (%) n (%) n (%) 

Sense calefacció  648 (5,24) 3.154 (8,41) 12.962 (6,07) 184.003 (7,9) 

Amb calefacció (individual, 

col·lectiva o aparells mòbils) 
11.709 34.313 200.506 2.131.771 

Total 12.357 37.467 213.468 2.315.774 
Font: IDESCAT 2001 (INE) 
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Si mirem les llars segons el nombre de persones veurem que a Figueres hi ha més llars 

unipersonals, i més llars amb 5 persones o 6 i més que la mitjana a l’Alt Empordà o la 

mitjana a la província de Girona.  

Taula 10 . Llars segons nombre de persones 
 Figueres Alt Empordà Província de 

Girona 

 n  (%) n (%) n (%) 

D’una persona 4.396 (25%) 10.261 (23,4%) 62.441 (23,6) 

De dues persones 5.672 (32,2%) 15.193 (34,7%) 85.930 (32,4%) 

De tres persones 3.758 (21,4%) 9.311 (21,2%) 56.252 (21,2%) 

De quatre persones 2.364 (13,4%) 7.299 (16,7%) 46.603 (17,6%) 

De cinc persones 988 (5,6%) 1.336 (3%) 10.988 (4,1%) 

De sis persones o més 419 (2,4%) 419 (0,9%) 2.801 (1,1%) 

TOTAL 17.597 43.819 265.015 
Font: IDESCAT 2011 (XIFRA) 

 

Educació 

 
D’acord amb les dades del 2011 de l’IDESCAT, el nivell d’instrucció de  la població de 

Figueres és semblant al de la comarca de l’Alt Empordà, tot i que el percentatge de 

persones sense estudis o amb titulacions de primer grau és major a Figueres i per contra 

el percentatge de persones amb titulacions de segon grau i amb ensenyament universitari 

és superior a la comarca de l’Alt Empordà. 

La mitjana de població universitària a Figueres és lleugerament inferior a la de l’Alt 

Empordà, però bastant més baixa que la de Catalunya, amb un diferencial de 6,2 punts. 

Pel que fa a població sense titulació aquesta és superior a Catalunya, però si comptem la 

població sense titulació i la població de titulació de primer grau, els percentatges són 

superiors a Figueres i Alt Empordà respecte a Catalunya.   

 
 

Taula 11 . Nivell d’instrucció de la població de Figueres de 16 anys i més. 2011 

 Figueres Alt Empordà Catalunya 

 n  (%) n (%) n (%) 

Sense titulació 3.279 (9,1) 10.188 (8,9) 623.324 (10) 

Primer grau  6.481 (17,9) 18.803 (16,4) 837.313 (13,4) 

Segon grau 21.251 (58,8) 68.052 (59,5) 3.498.064 (56,2) 

Ensenyament universitari 5.103 (14,1) 17.388 (15,2) 1.264.747 (20,3) 

Total 36.116 114.430 6.223.448 
Font: Idescat 2011 (INE) 
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Pel que fa a l’absentisme escolar, el curs 2016-2017, a Figueres es van comptabilitzar 826 

casos. 

La taxa d’escolarització a l’Alt Empordà el 2012 als 16 anys era del 81,11% (84,99% a les 

comarques gironines i del 88,99% a Catalunya) i del 72,87% als 17 anys (74,76% a les 

comarques gironines i 81,66% a Catalunya) (Idescat). 

 

Ocupació  

 
La taxa d'atur mostra la relació entre la població aturada i la població activa. La taxa d’atur 

registral mesura la relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la població 

activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les afiliacions a la Seguretat 

Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat).  

 

Al 2016 la taxa d’atur registral de Figueres ha oscil·lat mensualment entre el 15,51% a 

l’agost i el 20,08% al gener, essent a desembre de 2016 del 17,6%. L’any abans, el gener 

era de 21,85%, l’agost del 17,41% i el desembre de 2015 de 19,64% (Xifra). 

Com hem dit, a desembre de 2016 la taxa d’atur registral global a Figueres era del 17,6%, 

essent la taxa en homes del 16,16% i en dones del 19,28%. A la província de Girona a 

desembre de 2016 la taxa d’atur registral global era del 13,3%, essent la taxa en homes 

del 12,01% i en dones del 14,77%. Per tant, la taxa d’atur registral global a Figueres és 4 

punts per sobre de la de la província. 

Taula 12. Taxa d’atur registral a Figueres i a la província de Girona, al gener, a l’agost i a desembre de 
2016 

 

 

 

 

Font: Xifra, desembre 2016 

 

 

En dones les taxes d’atur registral són majors en tots els grups d’edat. En homes la franja 

d’edat amb un percentatge més alt d’aturats és en la de 55 a 64 anys, igual que en dones, 

seguida per la franja de 45 a 54 anys en homes i en la de 16 a 24 anys en dones. 

Grups d’edat Figueres Província de 

Girona 

 % % 

Gener 2016 20,08 15,14 

Agost 2016 15,51 11,05 

Desembre 2016 17,60 13,30 
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Taula 13. Taxa d’atur registral a Figueres. Desembre 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Xifra, desembre 2016 
 
 
 

A Figueres durant el 2016 hi va haver de mitjana 3.801 persones aturades, de les quals 

1.569 eren estrangeres (41,3%) (Atur registrat. Font de les dades: Observatori d'Empresa i 

Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació. Extret Xifra). 

 

Pel que fa a l’ocupació molt majoritàriament les persones treballen en el sector serveis, 

com a autònoms o com a assalariats. 

 
Taula 14. Ocupació dels assalariats i autònoms. Figueres. Quart trimestre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Xifra, quart trimestre 2016 
 

 

 

 

 

 

Dependència 

D’acord amb el padró municipal de Figueres, l’any 2016, hi havia 883 persones majors de 

80 anys que vivien soles, 721 dones (81,7 %) i 162 homes (18,3 %) 

Grups d’edat Taxa 

homes 

Taxa 

dones 

Taxa 

total 

 % % % 

16-24 16,87 23,36 19,56 

25-34 10,15 16,22 12,99 

35-44 15,25 17,11 16,12 

45-54 19,59 21,04 20,26 

55-64 22,04 23,96 22,95 

Total 16,16 19,28 17,6 

 Nombre 

autònoms (n - %) 

Nombre 

assalariats (n - %) 

Agricultura 61 (2%) 13 (0,1%) 

Indústria 298 (9,7%) 837 (8,3%) 

Construcció 381 (12,4%) 525 (5,2%) 

Serveis 2.329 (75,9%) 8.705 (86,4%) 

Total 3.069 10.080 
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L’índex de dependència senil de Figueres, – proporció de majors de 64 anys en relació a 

població total de 15 a 64 anys – desagregat  per sexe, és inferior en els homes, i tant en 

homes com en dones és inferior que la mitjana de la província de Girona. 

L’índex de dependència juvenil, indicador que mesura la proporció de menors de 15 anys 

en relació a la població de 15 a 64 anys, també  desagregat per sexe, l’any 2016, a 

Figueres és superior a la mitjana de la província de Girona, i a Figueres és lleugerament 

superior en homes que en dones. 

Taula 15 . Índexs de dependència de Figueres i de Girona província, 2016 

 Figueres Província de Girona 

(%) H D Total H D Total 

Índex de 
dependència 
senil  

18,3

1 
26,87 

22,5

1 

22,8

9 
30,17 26,45 

Índex de 
dependència 
juvenil  

28,7

1 
28,53 

28,6

2 

27,0

6 
26,75 26,91 

Font: Xifra 
 

Pel que fa a les dades de prestacions socials, els  serveis socials del Consell Comarcal 

han facilitat un seguit de dades que ajuden a conformar una fotografia de la situació 

socioeconòmica del municipi.  

 
Taula 16 . Indicadors de prestacions socials. 2016 

 Figueres 

Nombre d'unitats familiars 
que reben el PIRMI 667 

Nombre de beques de 
menjadors escolars 647 

Nombre de persones que 
reben ajuda d'aliments 1673 

Nombre de persones que 
reben ajuda domiciliària 
(PAD) 

165 

Nombre de persones 
dependents amb PIA activa 1747 

Usuaris atesos  
teleassistència 638 

Persones ateses des de 
serveis socials 4.444 

Ajuda aliments 299 famílies 

 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
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Nivell socioeconòmic 

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya ha elaborat un indicador 

socioeconòmic compost per a cada ABS, que té en compte: l’esperança de vida, la 

població exempta de copagament farmacèutic, població amb rendes inferiors a 18.000€, 

població amb rendes superiors a 100.000€, població amb ocupacions manuals, població 

amb nivell d’instrucció insuficient, taxa de mortalitat prematura, i hospitalitzacions evitables. 

L’Indicador assoleix valors dins el rang de 0-100. Valors més elevats suposen nivells 

socioeconòmics més baixos. L’ABS de Figueres, per a l’any 2015 presenta un índex de 

57,43.  La mediana de l’índex  de les 368 ABS avaluades es de 46,41, i la mitjana 

aritmètica és de 45,61. De la província de Girona, després de Salt, és la que té un índex 

major, per tant un nivell socioeconòmic més baix. 

 

Maltractament 

L’any 2016, d’acord amb les dades facilitades per l’Ajuntament de Figueres i pels Serveis 

Socials comarcals, hi va haver 88 casos de maltractament infantil I 705 casos d’infància en 

risc per diverses causes. 

Pel que fa a la violència de gènere hi va haver 70 casos de maltractament contra la dona.  

Segons dades dels Serveis Socials a l’Alt Empordà durant el 2016 hi va haver 54 casos de 

maltractament a la gent gran detectats, un 25,9% afectaven a homes i un 74,1% a dones 

(66,7% població espanyola i un 33,3% a població estrangera), essent la taxa de 

maltractaments entre la població major de 65 anys d’un 3%. Dels 54 casos detectats, 

essent en alguns casos més d’un tipus d’abús o maltractament, cal dir que 30 han estat 

per negligència o abandonament, 14 per explotació financera, 12 per autonegligència o 

autoabandonament, 11 per abús psicològic, 5 per abús físic, 3 per vulneració de drets, 2 

per abús social i 1 per abús farmacològic.  
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6.3 La salut 

6.3.1 Salut sexual i reproductiva 

 

Interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) 

D’acord amb les dades de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’any 2015, 

la taxa d’interrupció voluntària d’embaràs (IVE) segons residència a la comarca de l’Alt 

Empordà és de 15 per cada 1000 dones en edat fèrtil (entre 15-44 anys), xifra superior al 

total de Catalunya (12,9). Cal destacar que el Barcelonès i l’Alt Empordà, són les dues 

comarques que tenen la taxa d’IVE superior a la del conjunt de Catalunya. De la resta de 

comarques, 29 tenen les taxes d’IVE inferiors a la de Catalunya i les 11 restants les tenen 

similars. 

Si ho mirem segons les dones residents a la comarca de l’Alt Empordà nascudes al territori 

espanyol la taxa és de 10,2, per 9,1 a Catalunya, i per les residents a la comarca nascudes 

fora del territori espanyol és de 23,2, per 26 a Catalunya. 

No es disposa de les dades desagregades per municipi 

Baix pes en néixer 

L’any 2015, al municipi de Figueres, dels 590 nascuts vius, 52 nadons presentaven un baix 

pes en néixer (nounats amb pes inferior a 2.500 g independentment de l’edat gestacional 

del nadó). Això suposa un 8,81% dels nounats, una dada superior a la de la comarca de 

l’Alt Empordà (7,79%), a la de la província de Girona (6,81%) i a la de Catalunya (7,39%) 

(Font: IDESCAT). 

La mortalitat i l’esperança de vida en néixer 

Mortalitat 

El 2015 van morir a Figueres 363 persones. 

La taxa bruta de mortalitat a Figueres és inferior a la de la comarca, a la de la província i a 

la de Catalunya. 

Taula 17: Taxa bruta de mortalitat (per 1.000 habitants) de la població de Figueres, de la comarca de l’Alt 
Empordà, de la província de Girona i de Catalunya (2015) 

 
Font: Idescat 2015 

 

 
Figueres Alt Empordà 

Província de 

Girona 
Catalunya 

Taxa bruta de mortalitat 

(per 1000 habitants)  
7,97 8,9 8,7 8,7 
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La taxa de mortalitat estandarditzades per causes seleccionades mostren com les malalties per 

tumors ocupen el primer lloc en ambdós sexes i mostren valors lleugerament superiors a la 

mitjana de Catalunya en el cas dels homes (252,77 enfront 247,56). També s’obtenen valors 

superiors a la mitjana catalana per a les malalties endocrines, sistema nerviós, de l’aparell 

circulatori i osteomuscular.  

 

Taula 18: Taxes de mortalitat estandarditzades per 100.000 habitants segons sexe i causes 
seleccionades. Regió Sanitària de Girona i Catalunya  

  

  

Girona  Catalunya  

Dones  Homes  Dones  Homes  

TME 1 LI2 LS3 TME 1 LI2 LS3 TME 1 LI2 LS3 TME 1 LI2 LS3 

I. Infeccioses 7,72 5,40 10,04 10,15 2,00 12,97 8,13 7,38 2,00 10,99 2,00 11,98 

II. Tumors  117,22 108,03 126,42 252,77 238,25 267,29 118,27 115,2 121,3 247,56 242,72 252,4 

III. Sang 2,05 0,97 3,14 3,78 2,09 5,48 2,23 1,85 2,61 3,98 3,38 4,57 

IV. Endocrines 13,48 10,77 16,20 21,49 17,33 25,64 11,52 10,7 12,35 16,97 15,74 18,2 

V. Mentals 23,22 20,04 26,39 23,20 19,03 27,36 24,43 23,38 25,47 26,3 24,85 27,75 

VI. Nerviós 36,72 32,35 41,08 40,25 34,70 45,81 34,55 33,15 35,96 36,74 34,95 38,53 

VII. Ull 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0 

VIII. Oïda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,11 0,09 0,00 0,18 

IX. Circulatori 107,02 99,54 114,49 183,26 171,47 195,05 101,49 99,14 103,8 170,15 166,3 174 

X. Respiratori  28,39 24,44 32,34 68,66 61,46 75,86 29,3 28,02 30,57 77,25 74,68 79,83 

XI. Digestiu 19,55 16,08 23,01 33,44 28,31 38,57 19,32 18,22 20,42 34,05 32,3 35,8 

XII. Pell 0,96 0,47 1,45 1,95 0,72 3,18 1,04 0,81 1,27 0,83 0,56 1,10 

XIII. Osteomuscular 4,35 2,77 5,92 3,14 1,63 4,65 2,75 2,34 3,17 2,61 2,14 3,08 

XIV. Genitourinari 12,29 9,74 14,85 16,46 13,02 19,90 10,72 9,96 11,47 16,14 14,99 17,29 

XV. Embaràs i part 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

XVI. Perinatal 1,79 0,55 3,03 2,91 1,39 4,44 1,2 0,85 1,56 1,59 1,20 1,98 

XVII. Congènites 1,13 0,05 2,20 1,83 0,42 3,24 1,1 0,77 1,43 1,59 1,18 2,00 

XVIII. Mal definides 6,32 4,41 8,23 12,35 9,22 15,48 4,06 3,56 4,56 7,68 6,84 8,52 

XX. Externes 18,19 14,55 21,83 41,04 35,17 46,91 16,36 15,27 17,46 35,32 33,47 37,16 

Totes les causes 400,39 384,90 415,88 716,68 692,8
3 

740,52 386,57 382 391,5 689,84 682 698 

Font: Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2014. Barcelona. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, maig 2016.  
Llegenda: Població Catalunya 1991. 1: TME: taxa estandarditzada x100.000h 2: LI: límit inferior; 3: LS: límit superior de l'interval de 
confiança (95%). XXXX Valor superior al de Catalunya          
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Esperança de vida  

Segons l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2014, l’esperança de vida en néixer (EV) per 

l’Alt Empordà és de 83,54 (86,62 en dones i 80,58 en homes)  mentre que a Catalunya és 

de 83,35 anys (86,07 anys en dones i 80,5 anys en homes). A Catalunya l’esperança de 

vida  ha augmentat respecte a la de l’any 2013 més en homes (0,3%) que no en dones 

(0,1%).  

L’esperança de vida per Àrees Bàsiques de Salut 2009-2013, mostra que a l’ABS de 

Figueres aquesta era de 83,8 anys (Observatori del Sistema de Salut de Catalunya). 

A Catalunya, l’esperança de vida en bona salut en néixer (EVBS) en els homes és de 67,9 

anys i en les dones, de 68,8 anys, i en total 68,4 anys.  

A Catalunya, l’esperança de vida lliure de discapacitat en néixer (EVLD) és de 69,1 en 

homes, de 70,1 anys en dones i en total 69,64. 

 

La morbiditat 

 

Patologies cròniques 

Durant el primer trimestre de 2017, els principals diagnòstics de patologia crònica que 

presentaven major prevalença entre la població general atesa per l’EAP de Figueres, va 

ser la hipertensió arterial no complicada (15,86%), les alteracions del metabolisme lipídic 

(14,85%), la obesitat (13,13%), el trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós (12,36%) i la 

depressió (9,24%).  

Taula 19 . 5 Patologies cròniques més freqüents, per sexe, totes les edats, EAP Figueres i ICS Catalunya. 

Primer trimestre 2017 

 
EAP 

Figueres 
ICS 

Catalunya 

Hipertensió arterial no complicada 15,86 17,94 

Alteracions del metabolisme lipídic 14,85 18,60 

Obesitat 13,13 13,91 

Trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós 12,36 11,36 

Depressió 9,24 8,17 
   Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 
 

S’observen algunes diferències quan comparem les principals patologies cròniques de la 

població assignada a l’EAP Figueres, amb les d’ICS Catalunya. La prevalença de la 
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hipertensió arterial no complicada, de les alteracions del metabolisme lipídic i la obesitat 

són més baixes a Figueres, mentre que la prevalença de trastorns d’ansietat/angoixa/estat 

ansiós i depressió, és més alta. 

En l’anàlisi de les dades desagregades per sexe, i tenint en compte les cinc patologies 

cròniques més freqüents en aquest període, per a totes les edats,  trobem diferències en 

l’ordre i el tipus de patologia, segons es tracti d’homes o de dones. 

Taula 20 . 5 Patologies cròniques més freqüents, per sexe, totes les edats, EAP Figueres. Primer trimestre 
2017 

Homes Dones 

Hipertensió arterial no complicada (15%) Hipertensió arterial no complicada (16,67%) 

Alteracions del metabolisme lipídic (14,4%) Trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós (16,3%) 

Obesitat (10,9%) Obesitat (15,3%) 

Trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós (8,31) Alteracions del metabolisme lipídic (15,2%) 

Rinitis al·lèrgica (8,2%) Depressió (13,2%) 
 Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 

 

Destaca que el trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós és el doble de prevalent en dones 

que en homes, així com la depressió que en homes és del 5,2% i en dones del 13,2%. La 

obesitat també és més prevalent en dones que en homes. 

Si analitzem les patologies cròniques més prevalent per grans grups d’edat, observem que 

entre 0 i 14 anys, és més freqüent les deformitats adquirides de les extremitats, la 

hipertrofia de les amígdales/adenoides i la rinitis al·lèrgica. Si en aquesta franja d’edat ho 

mirem per sexe, en nenes observem que segueix el mateix patró excepte que la tercera 

patologia crònica més prevalent són les altres hèrnies abdominals (5,1%). En nens és més 

prevalent la hipertrofia de les amígdales/adenoides, seguida per les deformitats adquirides 

de les extremitats i la rinitis al·lèrgica. 

Entre 15 i 44 anys, la patologia crònica més freqüent és el trastorn d’ansietat/angoixa/estat 

ansiós, seguida per la rinitis al·lèrgica i la obesitat. En homes és primera la rinitis al·lèrgica, 

seguida pel trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós i la obesitat. En dones és més 

prevalent  trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós, seguida per la obesitat i la rinitis 

al·lèrgica. La diferència entre sexes és molt significativa en el trastorn 

d’ansietat/angoixa/estat ansiós, ja que mentre en dones és del 17,9%, en homes és del 

9,6%. La obesitat en homes és del 7,1%, mentre que en dones és del 11,4%.   
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Taula 21 . 3 Patologies cròniques més freqüents, segons edat de 0 a 14 anys, i de 15 a 44 anys, EAP 

Figueres. Primer trimestre 2017 

0-14 anys 15-44 anys 

Deformitats adquirides de les extremitats (7,4%) Trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós (13,7%) 

Hipertrofia amígdales/adenoides (6,7%) Rinitis al·lèrgica (10,5%) 

Rinitis al·lèrgica (5,8%) Obesitat (9,2%) 
 Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 

 

Pel que fa a la població de 45 a 64 anys la patologia crònica més prevalent és l’alteració 

del metabolisme lipídic, seguida per la hipertensió arterial no complicada i la obesitat. 

Segueix el mateix patró en homes però en dones la segona patologia més prevalent són 

els trastorns d’ansietat/angoixa/trastorn ansiós (22,5%). Pel que fa a la població entre 65 i 

74 anys la patologia crònica més freqüent és la hipertensió arterial no complicada, seguida 

per les alteracions del metabolisme lipídic i la obesitat. Tant en homes, com en dones, 

segueix el mateix patró.  

Taula 22 . 3 Patologies cròniques més freqüents, segons edat de 45 a 64 anys, i de 65 a 74 anys, EAP 
Figueres. Primer trimestre 2017 

45-64 anys 65-74 anys 

Alteracions del metabolisme lipídic (24%) Hipertensió arterial no complicada (55%) 

Hipertensió arterial no complicada (21,1%) Alteracions del metabolisme lipídic (44,4%) 

Obesitat (18,7%) Obesitat (28,5%) 
 Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 

Pel que fa a la població de 75 anys i més la hipertensió arterial no complicada és la 

patologia crònica més prevalent, seguida per les alteracions del metabolisme lipídic i les 

cataractes. Segueix el mateix patró en dones però en homes la tercera patologia més 

prevalent és la hipertrofia prostàtica benigna (36,7%) 

Taula 23 . 3 Patologies cròniques més freqüents, segons edat de 75 anys o més, EAP Figueres. Primer 
trimestre 2017 

75 anys o més 

Hipertensió arterial no complicada (71,3%) 

Alteracions del metabolisme lipídic (46,3%) 

Cataractes (28,9%) 

     Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 

 

Alteracions del metabolisme lipídic i Hipertensió arterial no complicada 

S’observa  una tendència mínima cap a l’alça en ambdues patologies, essent més alta en 

homes.  
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Taula 24 . Prevalença de la hipertensió arterial no complicada i les alteracions del metabolisme lipídic per 

sexe i del primer trimestre de 2016 i del primer trimestre de 2017, EAP Figueres.  

Prevalences (%) EAP Figueres 

 

Hipertensió arterial 

no complicada 

Alteracions del 

metabolisme lipídic  

 1T 2016 1T 2017 1T 2016 1T 2017 

Total 15,77 15,86 14,75 14,85 

Homes 14,75 15,04 14,29 14,44 

Dones 16,77 16,67 15,2 15,24 
  Font: EpiDades  

 

 

Obesitat  

La tendència de les prevalences d’obesitat de la població atesa per l’EAP de Figueres de 

tot l’any 2016 i el primer trimestre de 2017, mostra un augment tant en homes com en 

dones (excepte en dones en la franja de 5 a 14 anys), essent aquesta més prevalent en 

dones que en homes a partir dels 15 anys i fins al final.  

 

Taula 25: Prevalença d’obesitat en la població atesa per l’EAP Figueres. 2016, primer trimestre 2017, 

segons grup d’edat (%) 

Prevalença d’obesitat (%) EAP Figueres 

 

1T 

2016 

2T 

2016 

3T 

2016 

4T 

2016 

1T 

2017 
 

De 5 a 14 anys       

De 5 a 9 anys 2,9 3,1 3,1 2,9 3  

De 10 a 14 anys 6,2 6,3 6,2 6,1 6,2  

De 15 anys i més 
 

     

De 15 a 44 anys 8,2 8,4 8,7 9 9,2  

De 45 a 64 anys 16,6 17 17,8 18,5 18,7  

De 65 a 74 anys 24,8 25,3 26,6 28,3 28,5  

>=75 anys 20,2 20,8 21,6 23,3 23,5  
  
 Font: Epidades 
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Taula 26: Prevalença d’obesitat en la població atesa per l’EAP Figueres. Comparació per sexe i segons 

grup d’edat, entre el primer trimestre de 2016 i el primer trimestre de 2017 (%) 

Prevalença d’obesitat (%) EAP Figueres 

 

1T 

2016 

1T 

2017 

1T 

2016 

1T 

2017 

de 5 a 14 anys Homes  Homes  Dones  Dones  

5 a 9 anys 3,3 3,5 2,5 2,4 

10 a 14 anys 6,2 6,9 6,1 5,4 

15 anys i més     

De 15 a 44 

 anys 
6,4 7,1 10,1 11,4 

De 45 a 64 anys 14,2 16,3 19 21,1 

De 65 a 74 anys 22,2 26,7 27 30,1 

>=75 anys 16,7 19 22,3 26,3 
  Font: Epidades 

 

Pel que fa las resultats de la Regió Sanitària de Girona, segons l’ESCA 2015-2016, més de 

la meitat de la població de 18 a 74 anys (el 51,5%) té excés de pes (sobrepès o obesitat). 

El 36,6% té sobrepès i el 14,9%, obesitat (percentatges superiors a la mitjana de 

Catalunya). El sobrepès afecta més els homes (el 43,2%) que les dones (el 29,8%) i 

l’obesitat més les dones (el 16,8%) que els homes (el 13,1%). La prevalença de l’excés de 

pes i de l’obesitat és més elevada entre la classe més desfavorida i entre les persones 

amb estudis primaris o que no en tenen. Respecte del 2006, la tendència de l’excés de pes 

és força estable, a partir d’una obesitat creixent, i d’un sobrepès decreixent.  Pel que fa a la 

població menor de 19 anys un 31,3% de la població presenta excés de pes, un 19,5% 

sobrepès i un 11,8% obesitat (percentatge del sobrepès superior a la mitjana de Catalunya 

i de l’obesitat inferior). Un 21% dels nois i un 17,9% de les noies presenta sobrepès i un 

15,8% dels nois i un 7,5% de les noies presenta obesitat. 

Les dades de prevalença de sobrepès de l’ECAP, estan clarament infravalorades, tant en 

l’EAP, com en el conjunt de l’ICS, probablement per un problema de registre de diagnòstic, 

és per això, que no es reflecteixen en aquest informe. 

 

Trastorns d’ansietat/angoixa/estat ansiós i depressió 

Com s’ha vist anteriorment el trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós és la quarta patologia 

crònica més prevalent a l’EAP de Figueres (12,36%), i la depressió la cinquena (9,24%). 
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Taula 27 . Prevalença per sexe del trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós i de la depressió, EAP 

Figueres. Primer trimestre 2017 

 Homes Dones 

Trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós 8,31 16,33 

Depressió 5,2 13,21 
  Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 

 

Tant el trastorn d’ansietat/angoixa/estat ansiós com la depressió és més prevalent en les 

dones que en els homes. Si ho mirem per franges d’edat, l’ansietat assoleix els seus 

màxims entre els 54 i 64 anys per després anar disminuint, mentre que la depressió 

augmenta tant en homes com en dones a mesura que l’edat augmenta. 

 

Taula 28. Prevalença per sexe i per edat del trastor n d’ansietat/angoixa/estat ansiós i de la 
depressió, EAP Figueres. Primer trimestre 2017  

 
Prevalença  EAP Figueres 

 

Homes 

trastorn 

d’ansietat 

Homes 

depressió  

Dones 

trastorn 

d’ansietat  

Dones 

depressió  

De 5 a 14 anys 1,15 1,08 1,13 0,68 

 De 15 a 44 anys 9,63 4,12 17,93 8,39 

De 45 a 64 anys 10,84 7,42 22,54 20,29 

De 65 a 74 anys 9,36 9 18,92 26,69 

>=75 anys 9,08 12,35 18,83 26,7 
   Font: EpiDades (primer trimestre 2017) 
 

Com ja s’ha dit en l’apartat de metodologia, cal tenir en compte en analitzar aquestes 

dades que s’han obtingut a partir dels registres de diagnòstic de l’equip d’atenció primària 

de Figueres  estan influïdes per diversos factors. En primer lloc, només fan referència a la 

part de la població que ha estat usuària del centre i, en segon lloc, només reflecteixen els 

casos per als quals el diagnòstic ha estat registrat al programa de l’Estació clínica 

d’atenció primària (ECAP). Per tant, això pot comportar un cert biaix, i també si s’hagués 

comparat amb d’altres EAP’s, ja que la qualitat del registre pot ser diferent entre ells i que 

només es comparen amb dades de l’ICS, no de tots els proveïdors d’atenció primària 
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Les malalties transmissibles 

En la taula 28 es presenten les taxes d’incidència per 100.000 habitants de les malalties de 

declaració obligatòria (MDO) del Departament de Salut dels últims 3 anys per la Regió 

Sanitària de Girona i per tota Catalunya. Les dades han estat extretes del Repositori 

Epidemiològic de Catalunya, Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències 

de Salut Pública, pel conjunt de les MDO i del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les 

Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, per a les ITS/ VIH 

Cal diferenciar les malalties de declaració obligatòria prevenibles com la tos ferina, la 

parotiditis, l’hepatitis A, la malaltia meningocòccia i l’hepatitis B. Pel que fa les no 

prevenibles cal destacar la tuberculosi i les infeccions de transmissió sexual (com la 

gonocòccia i la sífilis)...  

Pel que fa a les dades de l’ABS de Figueres, tot i que es disposa d’elles, no es mostren a 

la taula atès que tant el nombre de casos, com el total de població assignada és massa 

baix i la taxa d’incidència presenta una gran variabilitat, que fa que no sigui interpretable ni 

comparable amb els altres nivells d’agregació. Aquesta variabilitat també es dóna en 

algunes de les taxes de la comarca de l’Alt Empordà que tenen una baixa incidència. 

Taula 29 : Taxes d’incidència MDO  x 100.000 habitants, anys 2014, 2015 i 2016 

2014 2015 2016 

Malaltia RS Girona Catalunya RS Girona Catalunya RS Girona Catalunya 

Hepatitis A 1,9 1.89 1,1 1.00 0,8 1,02 

Hepatitis B 0,9 1,22 0,5 1.21 0,4 0,76 

Infecció gonocòccica 11,9 21,36 13,2 26,43 8,8 34,34 

Infecció per VIH 3,6 9,19 5 8,83 2,2 ND 

SIDA 1,3  2,7  2,7  

Legionel·losi 2,1 4,39 1,9 3,68 1,3 3.52 

Malaltia meningocòccica 0,92 0,66 1,9 0,85 0,6 0,82 

Parotiditis 5,81 3,51 5,3 5,74 11,27 13,86 

Sífilis infecciosa 5 13,58 7,6 18,59 8,6 19,37 

Tos ferina 25,9 14,84 68,9 48,99 37,5 23,85 

Tuberculosi pulmonar 
13,58 

10,07 
14,07 

10,06 
13,78 

10,79 

Altres tuberculosis 4,74 4,28 3,15 

Hidatidosi 0 0,15 0,53 0,19 0,13 0,15 

Shigel.losi 0,9 1.57 0,9 1.64 1,2 1,62 
 
Font: Repositori Epidemiològic de Catalunya i CESICAT 
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6.4 Els estils de vida 
 

No es disposa de dades d’hàbits i estils de vida desagregades per ABS, excepte algunes 

dades per l’activitat física, el consum de tabac i el consum d’alcohol i altres drogues.  

És reprodueix en aquest apartat les dades de l’ESCA 2013-2016 per Àrea de Gestió 

Assistencial (AGA), de l’ESCA 2015-2016 per Regió Sanitària i de l’ESCA 2016 per 

Catalunya. Cal tenir en compte que les dades per l’AGA de l’Alt Empordà (així com de la 

resta d’AGA de la Regió Sanitària de Girona) s’han d’interpretar amb molta cautela atesa la 

mida mostral que comporta un percentatge d’error en cada dada. S’indicaran els intervals 

d’error només en els casos de les dades de l’AGA de l’Alt Empordà i les comparatives que 

es facin d’aquesta dada amb les de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya. 

 

6.4.1 Alimentació 

Alimentació en la població infantil 

Tres són els indicadors que recull l’ESCA  en relació als hàbits alimentaris de la població 

infantil (menors 14 anys) 

Ingesta diària de 5 racions de fruita i/o verdura  

Entre la població de 6 a 14 anys, la ingesta diària de 5 racions de fruita i/o verdura a l’AGA 

de l’Alt Empordà és del 6,4% (0,5-12,2%IC95%), essent superior en les nenes, valor mitjà 

superior a la mitjana de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya (4,8%; 3,6-

6,1%IC95%). La proporció és lleugerament major en les nenes que els nens i major en les 

classes benestants i quan les mares tenen estudis universitaris, tot i que sense diferències 

estadísticament significatives. La ingesta recomanada de fruita i/o verdura ha anat 

disminuint entre 2010 i 2016. 

Esmorzar saludable (dues vegades al dia) 

Entre la població de 3 a 14 anys el 85,1% (78,1-92,2%IC95%) de la població de l’AGA de 

l’Alt Empordà esmorza dues vegades al dia (essent superior el valor en nens que en 

nenes. Valor inferior a la mitjana de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya (91,7%; 

90,4-93,1%IC95%). 

L’hàbit d’esmorzar dues vegades és més freqüent entre la població de 3 a 14 anys que 

pertany a la classe més benestant i en els infants que tenen la mare amb estudis 

universitaris. 
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Consum freqüent de productes hipercalòrics  

El 23,2% (14,8-31,6%IC95%) de la població de 3 a 14 anys de l’AGA de l’Alt Empordà fa 

un consum freqüent de productes hipercalòrics com ara llaminadures, brioixeria industrial, 

begudes ensucrades i productes salats, essent superior entre els nens que les nenes. 

Valors lleugerament inferior a les mitjanes de la Regió Sanitària de Girona i de Catalunya. 

Aquest patró de consum és més freqüent entre els menors de les classes més 

desfavorides i quan la mare no té estudis universitaris.  

 

 

Taula 30 : Resum dels indicadors d’alimentació saludable. ESCA 

Indicador 

AGA Alt 
Empordà 

(ESCA 2013-
2016) 

% 

RS Girona 
(ESCA 2015-

2016) 

% 

Catalunya  

(ESCA 2016) 

% 

% de població  de 6  a 14 anys que fa la 
ingesta diària recomanada de 5 racions de 
fruita i/o verdura 

6,4% 

(0,5-12,2% 
IC95%) 

0,6%  

(0,0-1,8% 
IC95%) 

4,8%  

(3,6-6,1% 
IC95%) 

% de població de 3 a 14 anys que fa un 
esmorzar saludable (esmorzar abans de 
sortir de casa i a mig matí, com a mínim 4 
vegades a la setmana) 

85,1% 

 (78,1-92,2% 
IC95%) 

93,4%  

(90,3-96,4% 
IC95%) 

91,7%  

(90,4-93,1% 
IC95%) 

% de població de 3 a 14 anys que 
consumeix menjar ràpid, begudes 
ensucrades, productes amb sucre i 
menjars salats un màxim de 3 vegades a 
la setmana. 

23,2%  

(14,8-31,6% 
IC95%) 

24,6%  

(19,4-29,8% 
IC95%) 

33%  

(30,8-35,3% 
IC95%) 

Font: ESCA 

 

Alimentació en la població adulta 

En el cas de la població adulta, segons l’ESCA 2015-2016, a la Regió Sanitària de Girona 

el 71,1% de la població major de 15 anys fa un seguiment moderat-alt de les 

recomanacions de dieta mediterrània (un 72,4% a Catalunya), més les dones (73,4%) que 

els homes (68,9%). No tenim dades per l’AGA de l’Alt Empordà 

De mitjana, la població de 15 anys i més de la Regió Sanitària de Girona menja 2,68% 

racions de fruita o verdura al dia (2,95% a Catalunya), essent més alt el consum entre les 

dones (2,79%) que entre els homes (2,58%).  No tenim dades per l’AGA de l’Alt Empordà. 
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6.4.2 Activitat física 

El 18,9% (14,4-23,5% IC95%) de la població de 18 a 74 anys de l’AGA de l’Alt Empordà, 

segons l’ESCA 2013-2016 és sedentària, nivells inferiors a la mitjana de la Regió Sanitària 

de Girona (25,2%; 22,3-28% IC95%) i la de Catalunya (20,5%; 19,1-21,9% IC95%). Més 

les dones (19,6%; 13-26,2% IC95%) que els homes (18,3%; 12-24,7% IC95%). 

Pel que fa a l’activitat física saludable no tenim dades per l’AGA de l’Alt Empordà. A la 

Regió Sanitària de Girona un 72,9% de la població de 15 a 69 anys fa activitat física 

saludable, valor inferior a la mitjana de Catalunya (80,9%), essent superior entre els homes 

74,7% que entre les dones (68,4%). 

Les dades del registre ECAP de l’EAP Figueres  mostren que del 2009 a 2015 l’EAP ha 

valorat el grau motivacional per fer activitat física de 1170 adults, i 1042 han rebut consell 

d’activitat física.  

 
Població infantil 

En relació amb la població infantil, i d’acord amb les dades de l’ESCA 2013-2016 a l’Alt 

Empordà, el 35,9% (26,4-45,5% IC95%) de la població de 3 a 14 anys té un estil d’oci 

sedentari (mira la televisió o juga amb videojocs, ordinadors o Internet dues hores o més 

cada dia de la setmana), percentatge superior al de la Regió Sanitària de Girona (30,6%; 

25-36,1% IC95%). El percentatge és superior en els nens (50,6%; 36-6-64,6% IC95%) que 

en les nenes (20,3%; 8,9-31,6% IC95%).  

6.4.3 Addiccions 

Tabac 

D’acord amb les dades del registre d’atenció primària de l’EAP Figueres, al quart trimestre 

de l’any 2015, la prevalença de persones fumadores de 15 anys i més és del 10,39% 

(12,37% en homes i 8,46% en dones), una prevalença inferior al d’ICS Catalunya, SAP 

Girona Nord i ICS Regió Sanitària de Girona.  

Taula 31 . Prevalença consum de tabac: EAP Figueres, SAP-Girona Nord, ICS RS Girona i tot l’ICS  
segons sexe (%) 4rt trimestre de 2015 

 EAP Figueres SAP Girona 
Nord 

ICS  
RS Girona 

ICS 
Catalunya  

Homes  12,37 13,34 14,46 13,18 

Dones 8,46 9,2 10,23 9,29 

Total 10,39 11,26 12,34 11,21 
 Font: Epidades, Institut Català de la Salut (quart trimestre 2015) 
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Aquestes dades són sensiblement inferiors a les obtingudes en l’informe de l’ESCA 2016 

en relació amb l’hàbit tabàquic on la prevalença del consum de tabac (diari o ocasional) en 

la població de 15 anys i més a Catalunya és del 24,7%, més elevada en els homes 

(29,0%) que en les dones (20,6%). Aquest diferència pot ser deguda per una banda al fet 

que les dades extretes de l’ECAP només recullen la població atesa diagnosticada i 

registrada, cosa que comporta un infradetecció, i de l’altra que les dades de l’ESCA són 

dades obtingudes a partir d’enquestes a la població. Pel que fa a la Regió Sanitària de 

Girona la prevalença és del 25,3% i la de l’’AGA de l’Alt Empordà d’un 25,4% (28,9% en 

homes i 21,8% en dones) 

 

Alcohol 

Segons les dades del registre d’atenció primària de l’EAP Figueres, al quart trimestre de 

l’any 2015, la prevalença d’abús d’alcohol crònic és 1,19% (2,03% en homes i 0,38% en 

dones), una prevalença inferior al valor de la SAP Girona Nord, al d’ICS Catalunya i al 

d’ICS Regió Sanitària de Girona. 

Taula 32 : Prevalença d’abús d’alcohol (crònic) de l’EAP Figueres,  la SAP Girona Nord, ICS RS Girona,  i 
tot l’ICS  segons sexe (%) 4rt  trimestre de 2015 

 
 EAP Figueres SAP Girona Nord ICS 

RS Girona 
ICS 

Catalunya 

Homes 2,03 2,22 2,65 2,54 

Dones 0,38 0,42 0,45 0,41 

Total 1,19 1,31 1,55 1,46 
 Font: Epidades, Institut Català de la Salut (quart trimestre 2015) 

 

D’acord amb les dades de l’ESCA 2016 el 4,5% de la població catalana de 15 anys i més 

fa un consum de risc d’alcohol (3,8-5,2% IC95%), un 6,9% dels homes i un 2,2% de les 

dones. A la Regió Sanitària de Girona la mitjana és del 3,9% (2,8-51,% IC95%) i en l’AGA 

de l’Alt Empordà és del 3,8% (1,8-5,8% IC95%), essent del 5% en homes (1,8-8,2%; 

IC95%) i del 2% en dones (0-4,1% IC95%). 

La prevalença de bevedors de risc d’alcohol és més elevada en els homes de totes les 

edats. El percentatge més elevat de bevedors de risc s’observa en el grup de 15 a 24 

anys. Les dones, en canvi, tenen un percentatge més alt de no consum. 

El consum de risc d’alcohol per classe social i sexe i per nivell d’estudis i sexe es comporta 

en sentit contrari en homes i en dones. Així, s’observa que és més baix en els homes de la 
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classe social més benestant i en els que tenen estudis universitaris, i és més elevat en les 

dones de la classe més afavorida i en les que tenen estudis universitaris 

Consum d’altres drogues  

Pel que fa als usuaris de drogues per via parenteral i abús de drogues per cocaïna, 

estimulants, cànnabis, fàrmacs sedants/hipnòtics/opiacis i al·lucinògens, les dades de 

prevalença  per EAP, SAP, ICS RS Girona i ICS Catalunya del quart trimestre de 2015 del 

portal EpiDades, no mostren diferències significatives, si que potser cal destacar que a 

l’EAP Figueres s’ha detectat més abús de cocaïna (prevalença del 0,28%) que a la resta 

però la diferència no és significativa (prevalença del 0,23 a la SAP Girona Nord, i a ICS RS 

Girona, mentre que ICS Catalunya 0,2).  

Taula  33 : Prevalença de l’abús de cocaïna per EAP, SAP Girona Nord, ICS RS Girona i ICS Catalunya 
(%) 4rt trimestre de 2015 

 

 EAP Figueres SAP Girona 
Nord 

ICS  
RS Girona 

ICS 
Catalunya  

Homes 0,48 0,41 0,4 0,35 

Dones 0,07 0,05 0,06 0,06 

Total 0,28 0,23 0,23 0,2 
 Font: Epidades, Institut Català de la Salut (quart trimestre 2015) 

 

Tractaments de deshabituació 

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de Figueres facilita les dades de les  persones que 

han iniciat tractament de deshabituació en aquest centre per diferents drogues. A la taula 

34 es mostra la taxa i el nombre de persones que han iniciat tractament de deshabituació 

per tipus de droga i any 

Taula 34: Taxes (x10.000 hab) i nombre persones (n) que han iniciat  tractament de deshabituació de 

diferents tipus de drogues persones CAS Figueres  

Anys Heroïna 
Taxa (n) 

Cocaïna 
Taxa (n) 

Tabac 
Taxa 
(n) 

Cànnabis 
Taxa (n) 

Alcohol 
Taxa (n) 

Altres 
drogues 
Taxa (n) 

Total   
Taxa (n) 

2012 1,68(8) 3,19(15) 0,00(0) 1,71(8) 8,45(38) 0,24(19 15,26(70) 

2013 0,45(2) 3,81(18) 0,70(3) 0,99(5) 6,63(30) 0,24(1) 12,83(59) 

2014 2,44(11) 6,32(30) 0,22(1) 2,49(12) 16,53(74) 0,22(1) 28,23(129) 

2015 3,74(17) 5,05(23) 0,00(0) 2,06(10) 12,03(53) 0,00(0) 22,89(103) 

 

Font: Sistema d’informació de prevenció de les drogodependències – SUPD (Departament de Salut)  
 
El nombre d’inici de tractacment més alts corresponen a l’alcohol seguit de la cocaïna 
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6.5 Els indicadors d’entorn 
 

6.5.1 L’aigua de consum humà 

A Figueres el 95% de l’aigua de consum humà que es consumeix prové de l’embassament 

de Boadella i el 5% de captacions subterrànies. La conca de recepció de l’embassament 

de Boadella és de dimensions reduïdes i això condiciona la capacitat d’emmagatzematge 

del pantà. En episodis de poques pluges, principalment a l’estiu, pot haver-hi escassetat 

d’aigua al pantà per les necessitat de la ciutat i de la comarca, cosa que alguns estius ha 

suposat situacions de restricció d’aigua per a determinats usos. 

L’aigua que se subministra compleix amb els paràmetres que estableix la normativa per a 

les aigües de consum humà1. 

 

6.5.2  L’aire 

A Catalunya l’indicador que s’utilitza per mesurar la qualitat de l’aire que respirem és 

l’ICQA (Índex Català de la Qualitat de l'Aire). Aquest indicador elaborat pel Departament de 

Territori i sostenibilitat de la Generalitat pretén ser una eina ràpida i senzilla d’informació, 

dóna una idea global de la qualitat de l’aire en relació als efectes sobre la salut de les 

persones i integra i pondera en un sol indicador l’aportació de cada un dels contaminants 

que es mesuren en les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica de Catalunya (XVPCAC). Així, la qualitat de l’aire serà bona, regular o pobre 

depenent del valor d’ICQA assolit. Com més alt sigui l’ICQA, major serà la qualitat de l’aire 

per a les persones (ICQA ≥ 50: bona; ICQA entre 0 i 49: regular i ICQA <0: pobre)2 

L’ICQA és calcula diàriament i això permet veure’n l’evolució al llarg del temps.  

No totes les ciutats disposen d’estacions per mesurar l’ICQA. Figueres es troba inclosa 

dins la Zona de Qualitat 9- Empordà. Les zones de qualitat són grans àrees delimitades pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat, on les mesures que es fan amb les estacions de la 

XVPCAC són representatives de la qualitat de l’aire de tota la zona.3 A l’Empordà el 

mesurador es troba situat a Begur, centre d’estudis del mar. 

                                                           
1 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum 
humà  
2 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/que_es_lindex_catala
_de_qualitat_de_laire/ 
3 
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/xarxa_de_vigilancia_i_pre
visio_de_la_contaminacio_atmosferica_xvpca/zones_de_qualitat_de_laire_zqa/. 
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Durant el 2016, en 62 dies l’Índex Català de Qualitat de l’Aire a la Zona de Qualitat de 

l’Empordà va ser pobre, amb nivells entre 0 i 49, assolint el mínim el 10 de juliol amb 20 

d’ozó (O3). El valor mitjà durant tot l’any 2016 va ser de 58. 

Figura 3:  Evolució de l’ICQA a la zona de qualitat 9: Empordà durant l’any 2016  
 

 

 Font: Geoinformació, dades de qualitat de l’aire 2016. Departament de Territori i Sostenibilitat 
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6.6 Les pràctiques preventives 
 

En la taula 35, es mostren les dades de pràctiques preventives de l’EAP Figueres a partir 

de la central de resultats d’atenció primària pe l’EAP.  

Taula 35 :  Indicadors de pràctiques preventives a l’EAP Figueres (2016) 

 
Indicador EAP Figueres SAP Girona Nord 

Cobertura vacuna de la grip en majors de 60 anys (% ) 31,9 34,7 

Cobertura vacunal de la població infantil (%) 92,1 91,5 

Prevalença diabetis en població  atesa de 15 anys o més 

(%) 

Diabetis 

insulinodependents 

0,31 

 

DM no 

insulinodependents 
5,89 

Diabetis 

insulinodependents 

0,33 

 

DM no 

insulinodependents 
6,28 

Població atesa al programa ATDOM* (%) 10,7  

Cribratge retinopatia diabètica en població diabèti ca (%) 67,4  76,6 

Cobertura vacunació triple vírica en nens <=  5 any s 91,5 88,2 

Cribratge de sobrepès i obesitat de  6 a 14 anys 80,9 81,4 

Cessació tabàquica en els últims 12 mesos en poblac ió 

de 15 a 79 anys (%) 
5,8 6,4 

Cribratge de consum d’alcohol en població de 15 a 7 9 

anys (%) 
74,2 75,3 

Càlcul risc CV (cardiovascular) pacients 35 a 74 amb  

colesterol elevat (%) 
75,2 71,07 

Consell activitat física a l'atenció primària  > 15  anys (%)) 37,2 40,4 

Manteniment alletament matern durant els 3 primers 

mesos de vida 
79,3 75,9 

Cribratge hàbits tòxics en adolescents de 14 anys 84,2 80,9 

Cribratge tabaquisme passiu en <3 anys 98,1 97,4 
  
Font: Central de Resultats d’atenció primària (2016) 
*ATDOM: Atenció domiciliària 
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6.7 Els Serveis Sanitaris i Socials 

6.7.1 Recursos sanitaris  

A Figueres es disposa de dos Centre d’Atenció Primària: CAP Ernest Lluch i CAP Figueres 

Sud (en breu està previst la inauguració d’un CAP al C/Nou, 99 de Figueres que substituirà 

el CAP de Figueres Sud), 2 consultoris locals (Marca de l’Ham i Vilatenim) a més de 

serveis comarcals com l’ASSIR, l’hospital (124 llits estables i 31 de temporals) i la xarxa de 

salut mental i addiccions amb: 1 centre de salut mental per adults, 1 centre de salut mental 

per joves, 1 centre de dia de salut mental i 1 centre d’atenció i seguiment a la 

drogodependència També hi ha recursos d’internament sociosanitari com el Centre Bernat 

Jaume (71 places de llarga estada, 8 de subaguts, 30 de convalescència i 10 de cures 

pal·liatives). També hi ha places residencials per discapacitats intel·lectuals i per 

dependència. 

A la ciutat de Figueres hi ha 18 oficines de farmàcia.  

El Consorci de Benestar Social que dóna servei a tota la comarca. 

La taula 36 mostra els indicadors de recursos sanitaris i socials pel CAP de Figueres i dels 

diferents consultoris de l’ABS de Figueres 

Taula 36.  Indicadors de recursos sanitaris de l’ABS de Figueres 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ABS Figueres 

Indicador   CAP Figueres 

Nombre de professionals 
sanitaris  

 Metges de família: 25,1 
Pediatres: 6 
Infermeres adults:23  
Infermeres pediàtriques: 6 
Auxiliars infermeria: 5 
Treballadora social : 1 
Odontòleg: 2 
Administratius: 16 

Població assignada   

Total:  
<14 anys: 8.162 
15-64 anys: 31.552 
 > 65 anys: 7.102 

Població assignada per 
tipus de professional 
sanitari 

 
 

Metges de família: 1.613 
Pediatria: 1.357 

Percentatge de població 
assignada atesa 

  Metges família:82,57 %  
Pediatre: 17,43 % 

Nombre de visites per 
població atesa 

  

Metges de família: 1.181 
(població atesa) 
Pediatria: 1.190 (població 
atesa) 
Visites/any mitjana  7,5 

Nombre de visites per 
professional i dia (total i per 
tipus de professional) 

 
 Medicina: 23,6  

Infermeria: 13,1        

Nombre de pacients en 
atenció domiciliària  400 pacients  
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Taula 37.  Indicadors d’altres recursos sanitaris i socials 2016 

 

Ús dels serveis sanitaris 

D’acord amb les taxes d’urgències i d’hospitalitzacions que es mostren a la taula 38, la 

població usuària de l’ABS de Figueres és més freqüentadora que la mitjana de Catalunya 

pel que fa als recursos hospitalaris. 

 

Taula 38: Indicadors d’adequació per EAP i Catalunya  

 EAP 

Figueres 

Mitjana 

Catalunya 

Taxa d'urgències hospitalàries per 1000 persones 

assignades  
802,4 615,7 

Urgències de nivell 4 i 5 de triatge (%) (per EAP) 72,6 57,1 

Taxa d'urgències de nivell 4 i 5 de triatge (per 

EAP) 
568,2 336,9 

Hospitalitzacions evitables per 1.000 h. (per EAP) 12,9 10,4 

Hospitalitzacions per MPOC per 1.000 h. (per 

EAP) 
2,6 2,3 

Hospitalitzacions per ICC per 1.000 h. (per EAP) 3,6 3,2 
 
MPOC: Malaltia Pulmonar obstructiva crònica ICC: Insuficiència Cardíaca Congestiva 
Font: Central de resultats d’atenció primària 2015 

 
A la taula 39 es mostren els resultats de diversos indicadors de l’ús dels serveis sanitaris, 

tant generals com hospitalaris, sociosanitaris i de salut mental.  

Durant el període estudiat (gener 2016 a desembre de 2016) el  76,6 % dels habitants de 

l’ABS de Figueres van fer ús dels serveis sanitaris públics, en un percentatge lleugerament 

inferior al del total de Catalunya (80,0%). 

Pel que fa a l’ús de l’hospital d’aguts, els indicadors de consultes externes i mitjana de 

contactes d’Atenció primària per habitant estan per sota els de Catalunya mentre que la 

resta d’indicadors mostren que per l’ABS de Figueres l’ús d’aquest servei és superior que 

per la mitjana de Catalunya. 

 
Població atesa a Serveis Socials  4.444 persones 
Professionals de Serveis Socials  25 professionals 
Recursos en salut i salut pública 
de l’ajuntament  2 consultoris locals / 1 tècnic de prevenció i promoció de la salut 

/ 2 tècnics en sanitat 
Recursos de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya  1 tècnic 
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Pel que fa a l’ús de l’atenció sociosanitària, els nombre de pacients en UFISS(1) i en 

PADES(2) és superior a la de Catalunya, i en quan  els dispositius de salut mental les xifres 

de l’ABS de Figueres  van ser inferior al total de Catalunya,  

Taula 39: Indicadors de l’ús dels serveis sanitaris . EAP Figueres (gener 2016 a desembre 2016)  

 
ABS 

Figueres 
(n) 

Indicador 
brut 

Indicador 
Catsalut 

Indicador 
ajustat* IC95% 

Usuaris dels serveis sanitaris públics durant 

l’any (%) 

7.621 76,6 80,0 0,965 0,955 - 
0,975 

HOSPITAL D’AGUTS (HA)      

Hospitalitzacions a HA (per 100 h.) 5.169 10,5 11,1 1,024 0,996 - 
1,052 

Estades hospitalàries(llits anuals ocupats per 

100.000 habitants) 

62 126,3 125,1 1,158 1,116 - 
1,201 

Hospitalitzacions urgents de HA (per 100 

habitants) 

2.852 5,8 5,4 1,127 1,086 - 
1,169 

Urgències (per 100 h.) 24.134 49,1 43,5 1,076 1,063 - 
1,090 

Consultes externes (per 100 h.) 58.502 119,1 140,4 0,941 0,934 - 
0,949 

Mitjana de contactes d’Atenció Primària(per 

habitant) 

267.309 5,4 6,1 0,933 0,929 - 
0,936 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA  (ASS)      

Pacients en llarga estada ASS (per 100 h.)  83 0,2 0,2 0,981 0,791 - 

1,217 

Pacients en mitja estada ASS (per 100 h.)  209 0,4 0,6 1,015 0,887 - 

1,163 

Pacients en UFISS1 (per 100 h.)  232 0,5 0,4 1,649 1,450 - 
1,875 

Pacients en PADES2 (per 100 h.)  103 0,2 0,2 1,616 1,332 - 
1,960 

ATENCIÓ EN SALUT MENTAL (SM)      

Hospitalitzacions de SM hospitalària (per 100 

h.)  

126 0,3 0,3 0,782 0,656 - 
0,931 

Contactes de SM primària (per 100 h.)  3.888 7,9 14,2 0,500 0,484 - 
0,516 

* valor a prop d’1 consum semblant a mitjana de Catalunya, <1 consum menor a mitjana Cat,  
>1 consum major. 
1 UFISS: Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària 
2 PADES: Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport 

Font: Mòduls per al Seguiment d’Indicadors de Qualitat, MSIQ (2016). Departament de Salut 
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7. Annex 1: Indicadors quantitatius i fonts d’infor mació 

 

Demogràfics 

 

Socioeconòmics 

Indicador Definició Font 
d’Informació 

La població 

Població segons 
sexe i edat 

Nombre d’habitants en funció del sexe i l’edat IDESCAT i 
Ajuntament  

Densitat poblacional Població entre la superfície del territori (persones/km2) IDESCAT i 
Ajuntament  

La immigració Població estrangera Distribució de la població estrangera segons sexe, edat i 
país de naixement 

IDESCAT i 
Ajuntament  

Envelliment i 
natalitat 

Índex d’envelliment Percentatge de població major de 64 anys respecte a la 
població menor de 15 anys (%) 

IDESCAT i 
Ajuntament 

Índex de sobre 
envelliment 

Percentatge de població major de 84 anys respecte la 
població major de 64 anys (%) 

IDESCAT i 
Ajuntament 

Taxa de natalitat Nombre de nascuts vius/total de població (x1000) IDESCAT i 

Ajuntament 

Indicadors de 
natalitat 

Nombre de naixements de mares estrangeres, nombre 
naixements mares adolescents 

IDESCAT i 
Ajuntament 

Indicador Definició Font 
d’Informació 

Renda, producte 
interior brut i 
Impost de la 
Renda de 
Persones Físiques 

Producte interior brut per 
càpita 

Resultat final de l’activitat econòmica de les unitats 
productes en el territori 

IDESCAT 

Renda familiar disponible 
bruta per càpita 

Ingressos de què disposen els residents d’un territori 
per a destinar-los al consum o a l’estalvi després de 
cotitzacions i impostos 

IDESCAT 

Base imposable de 
l’Impost de la Renda de 
Persones Físiques 

Import format pel total de rendiments obtinguts pel 
contribuent durant el període impositiu sobre el que 
tributarà en IRPF 

IDESCAT 

Habitatge 

Tipus i característiques 

Nombre d’habitatges familiars principals, no principals 
(secundaris o buits) i habitatges col·lectius. Règim de 
tinença: nombre d’habitatges de propietat, de lloguer, 
cedit gratis o a baix preu i altres formes 

IDESCAT 

Tipus de subministrament Llars amb calefacció o sense calefacció IDESCAT 

Llars segons nombre de 
persones 

Llars unipersonals, amb dues, tres, quatre, cinc o sis i 
més persones empadronades en la llar 

IDESCAT 

Educació 

Nivell d’instrucció Distribució de la població de 15 anys i més pel nivell 
d’estudis 

IDESCAT i 
Ajuntament  

Absentisme escolar Nombre d’alumnes que falten a classe sense causa Ajuntament  

Taxa d’escolarització 
Nombre de nens i nenes escolaritzades en una edat 
concreta respecte al total de nens i nenes d’aquella 
edat 

IDESCAT 

Ocupació 

Taxa d’atur, nombre 
absolut de persones en 
atur 

Població desocupada (població ≥16 anys sense feina i 
amb cerca activa) / Població activa (població ocupada 
(≥16 anys que treballa) + població 
desocupada=població ≥16 anys) 

IDESCAT i 
Ajuntament   

Ocupació assalariats i 
autònoms 

Distribució de la població ocupada segons el sector en 
que treballen: agricultura, indústria, construcció o 
serveis 

XIFRA 

Dependència 
 

Persones majors de 85 
anys que viuen soles 

Persones majors de 85 anys que viuen soles respecte 
al total de la població de 85 anys i més 

Ajuntament 

Índex de dependència 
senil 

Proporció de majors de 64 anys en relació a la població 
total de 15 a 64 anys 

XIFRA 

Índex de dependència Proporció de menors de 15 anys en relació a la XIFRA 
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Indicadors de Salut  

juvenil població de 15 a 64 anys 

Prestacions socials 

Nombre d’unitats familiars que reben el PIRMI, nombre 
de beques de menjadors escoles, nombre de persones 
que reben aliments dels bancs d’aliments (i usuaris de 
menjadors socials), nombre de famílies amb ajudes 
domiciliàries de Serveis Socials, nombre de persones 
que reben ajuda domiciliària (PAD), nombre de 
persones dependents amb PIA activa, usuaris atesos 
teleassistència, persones ateses des de serveis socials 

Ajuntament 

Nivell 
socioeconòmic 

Indicador socioeconòmic 
compost 

Indicador socioeconòmic compost per a cada ABS. 
Format per diversos indicadors (esperança de vida, 
població exempta de copagament farmacèutic, 
població amb rendes inferiors a 18.000€, població amb 
rendes superiors a 100.000€, població amb ocupacions 
manuals, població amb nivell d’instrucció insuficient, 
taxa de mortalitat prematura i hospitalitzacions 
evitables)  
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-sobre-
els-efectes-de-crisi-en-
salut/indicador_socioeconomic_2015/#bloc3 

AQUAS  

Maltractament 

Maltractament infantil Casos detectats  

Ajuntament de 
Girona – 
Serveis Socials 
Comarcals 

Violència de gènere Casos detectats i tipus de violència 
Ajuntament- 
Serveis Socials 
Comarcals 

Maltractament a la gent 
gran 

Casos detectats i tipus de maltractament o abús 
(negligència o abandonament, abús psicològic, abús 
físic, vulneració de drets, abús social, abús 
farmacològic...) 

Serveis Socials 
Comarcals 

Indicador Definició Font d’Informació 

Salut 
reproductiva 

Naixements de mares 
adolescents 

% de naixements en mares menors de 20 anys 
IDESCAT i Ajuntament 
 

Baix pes al néixer Percentatge de nadons amb baix pes al néixer (< 
2500 g) en relació a nombre de nascuts vius 

IDESCAT  

Interrupcions 
voluntàries de 
l’embaràs 

Taxa d’interrupcions voluntàries de l’embaràs (per 
1000 dones de 15 a 44 anys), segons origen 

Departament de Salut 

Morbiditat 

Patologies més 
prevalents segons 
sexe 

Prevalença de les patologies més freqüents a la 
població general 

EpiDades / ABS  

Trastorns d’ansietat, 
angoixa, estat ansiós i 
depressió 

Prevalença de les patologies més freqüents a la 
població general  

EpiDades / ABS  

Sobrepès i obesitat en 
adults 

% de població de 18 a 74 anys amb excés de pes 
(sobrepès i obesitat) als registres d’atenció primària i 
segons l’ESCA 

EpiDades/ ABS / ESCA 

Obesitat infantil % de població amb diagnòstic d’obesitat als 
registres d’atenció primària 

EpiDades / ABS  

Malalties 
transmissibles 

Taxa d’incidència x 100.000 habitants de les MDO 
2014, 2015 i 2016 

CESISCAT i Repositori 
Epidemiològic de Catalunya  

Mortalitat 

Taxa bruta de 
mortalitat 

Nombre de morts entre la població total (x1.000 
habitants) 

IDESCAT  

Esperança de vida al 
néixer  

Durada de vida mitjana d'una generació fictícia 
sotmesa a les condicions de mortalitat del període. 

Informe Anàlisi de la 
mortalitat a Catalunya  

Esperança de vida 
lliure de discapacitat 

Esperança de vida lliure de discapacitat Informe Anàlisi de la 
mortalitat a Catalunya  

Esperança de vida en 
bona salut en néixer 

Esperança de vida en bona salut Informe Anàlisi de la 
mortalitat a Catalunya  
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Indicadors d’entorn 

Estils de vida 

Consum de tabac Prevalença de consum de tabac en la població de 
15 anys i més 

EpiDades / ABS 
Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Consum d’alcohol Distribució del nivell de consum d’alcohol en la 
població de 15 anys i més 

EpiDades/ABS 
Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Consum d’altres 
drogues 

Prevalença  d’abús de cocaïna  Epidades / ABS 

Ingesta de fruita i 
verdura diària 

% de població entre 6-14 anys que fa la ingesta 
diària recomanada de 5 racions de fruita i/o verdura 
al dia 

Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Esmorzars saludables 
% de població de 3 a 14 anys que fa un esmorzar 
saludable (esmorzar abans de sortir de casa i a mig 
matí, com a mínim 4 vegades a la setmana) 

Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Baix consum de 
productes hipercalòrics 

% de població de 3 a 14 anys que consumeix 
menjar ràpid, begudes ensucrades, productes amb 
sucre i menjars salats un màxim de tres vegades 
setmanals 

Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Recomanacions dieta 
mediterrània 

Seguiment de les recomanacions de la dieta 
mediterrània entre la població major de 15 anys 

Enquesta de Salut de 
Catalunya 

Sedentarisme % de població de 18 a 74 anys sedentària, segons 
l’activitat física habitual 

Enquesta de Salut de 
Catalunya  

Activitat física 
saludable 

% de població de 15 a 69 anys que realitza activitat 
física saludable (activitat física moderada o alta 
segons la versió curta adaptada de l’IPAQ 
(Qüestionari Internacional de l’Activitat Física) 

Enquesta de Salut de 
Catalunya i 
ABS 

Oci sedentari en la 
població jove 

% de població de 3 a 14 anys que miren la televisió 
o juguen amb jocs de pantalla cada dia i un mínim 
de dues hores diàries 

Enquesta de Salut de 
Catalunya  

Indicador Definició Font d’Informació 

Qualitat de l’aigua de 
subministrament 

Aptitud de l’aigua de consum humà segons RD 140/2003 ASPCAT 2016 

Índex de qualitat de l’aire Índex de qualitat de l’aire (ICQA) Departament de territori i 
sostenibilitat 2016 

Soroll Mapa de soroll de la ciutat Ajuntament de Figueres 
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Indicadors de pràctiques preventives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Definició Font d’Informació 

Cobertura vacuna de la grip en 
majors de 60 anys (%) 

% de població assignada, major de 60 anys, 
correctament vacunades contra la grip 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Cobertura vacunal de la 
població infantil (%) 

% de població assignada, de 0 a 14 anys, correctament 
vacunades segons el calendari sistemàtic vacunal 
vigent 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Prevalença diabetis en població  
atesa de 15 anys o més (%) 

% de pacients de 15 anys o més que tenen el diagnòstic 
de diabetis sobre el total de població atesa 

EpiDades/ 
Indicadors clínics 

 

Població atesa al programa 
ATDOM* (%) 

Nombre de pacients en atenció domiciliària Catsalut (dades de 
l'avaluació de l'EAP) 

Cribratge retinopatia diabètica 
en població diabètica (%) 

Percentatge de població entre 14 i 80 anys, amb 
diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM2), en què 
s'ha fet cribratge de retinopatia en els últims dos anys. 

 

EpiDades/ 
Indicadors clínics 

 

Cobertura vacunació triple vírica 
en nens <=  5 anys 

% nens de 5 anys o més correctament vacunats amb la 
vacuna triple vírica 

EpiDades/ 
Indicadors clínics 

 

Cribratge de sobrepès i obesitat 
de  6 a 14 anys 

% de població assignada que tenen una edat compresa 
entre 6 i 14 anys, en què s'hagi valorat l'IMC segons 
periodicitat recomanada. 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Cessació tabàquica en els últims 
12 mesos en població de 15 a 
79 anys (%) 

% de població assignada entre 15 i 79 anys, amb 
dependència per consum de tabac a l'inici del període 
d'avaluació, en què s'ha constatat la cessació tabàquica 
al llarg d'aquest període. 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Cribratge de consum d’alcohol 
en població de 15 a 79 anys (%) 

% de població assignada entre 15 i 79 anys, en què 
consta almenys un cribratge de consum d'alcohol en els 
darrers 24 mesos, o bé consta un problema de salut 
relacionat amb el consum actual d'alcohol. 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Càlcul risc CV (cardiovascular) 
pacients 35 a 74 amb colesterol 
elevat (%) 

Percentatge de població entre 35 i 74 anys, amb el 
diagnòstic d'hipercolesterolèmia, en què consta la 
mesura del risc cardiovascular (RC) pel mètode 
REGICOR, com a mínim una vegada des del diagnòstic 

EpiDades/ 
Indicadors clínics 

 

Consell activitat física a l'atenció 
primària  > 15 anys (%)) 

Nombre de persones amb consell d’activitat física a 
l’atenció primària 

PAFES 

Manteniment alletament matern 
durant els 3 primers mesos de 
vida 

% de persones assignades i ateses abans dels 3 mesos 
d'edat, que tenen una edat compresa entre 3 mesos i 15 
mesos, en què s'ha mantingut la lactància materna 
durant els 3 primers mesos de vida. 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Cribratge hàbits tòxics en 
adolescents de 14 anys 

% de població assignada amb 14 anys, en què consta 
registre del consum de tabac, alcohol i altres drogues 
entre els 12 i 14 anys 

EpiDades/ Indicadors 
clínics 

Cribratge tabaquisme passiu en 
<3 anys 

% de població assignada, que tenen una edat compresa 
entre 0 i 36 mesos, en què s'hagi realitzat cribratge de 
l'hàbit tabàquic i/o consell antitabac als familiars 
convivents. 

EpiDades/ Indicadors 
clínics. 
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Indicadors de recursos sanitaris i socials i ús d’a quests 

1 UFISS: Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària 
2 PADES: Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport 

 
 

Indicador Definició Font d’Informació 

Nombre d’equipaments sanitaris 
i recursos sanitaris 

Centres sanitaris i places. Nombre de professionals 
sanitaris segons tipus de professional (medicina de 
família, pediatria, infermeria, altres), professionals de 
salut pública.... 

ABS 2016 

Nombre d’equipament socials i 
recursos socials 
 

Equipaments socials i nombres de professionals de 
serveis socials segons tipus professional  
 

ABS 2016 

Usuaris dels serveis sanitaris 
públics durant l’any (%) 

Usuaris dels serveis sanitaris públics durant l’any (% i 
nombre total) 

MSIQ 

Hospitalitzacions a HA (per 100 
h.) 

Taxa d’ingressos hospitalaris de la població a  risc 
(casos considerats com a actius a l’RCA en qualsevol 
moment de l’any)/100 habitants 

MSIQ 

Estades hospitalàries(llits anuals 
ocupats per 100.000 habitants) 

 Nombre d’estades de la població a risc(per 100.000 
habitants) 

MSIQ 

Hospitalitzacions urgents de HA 
(per 100 habitants) 

Nombre d’ingressos urgents en hospitals d’aguts de la 
població a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Urgències (per 100 h.) Taxa de contactes amb els dispositius d’urgències 
hospitalaris de la població a  risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Consultes externes (per 100 h.) Nombre consultes externes facturades pels hospitals 
d’aguts de la població a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Mitjana de contactes d’Atenció 
Primària(per habitant) 

Nombre de contactes d’atenció primària de la població a 
risc  per habitant 

MSIQ 

Pacients en llarga estada ASS 
(per 100 h.)  

Taxa de pacients ingressats en recursos sociosanitaris 
de llarga estada de la població a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Pacients en mitja estada ASS 
(per 100 h.)  

Taxa de pacients ingressats en recursos sociosanitaris 
de mitja estada de la població a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Pacients en UFISS1 (per 100 h.)  Taxa de pacients tractats en unitats funcionals 
interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) de la població 
a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 

Pacients en PADES2 (per 100 
h.)  

Taxa de pacients en programes d’atenció sociosanitària 
domiciliària (PADES i ETODA) de la població a risc (per 
100 habitants) 

MSIQ 

Hospitalitzacions de SM 
hospitalària (per 100 h.)  

Taxa d’ingressos psiquiàtrics de la població a risc (per 
100 habitants) 

MSIQ 

Contactes de SM primària (per 
100 h.)  

Taxa de contactes en centres d’atenció ambulatòria de 
salut mental de la població a risc (per 100 habitants) 

MSIQ 
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Metodologia  

La metodologia escollida per a conèixer els determinants de salut del municipi combina d’una 

banda l’anàlisi quantitativa de les fonts de dades existents d’indicadors demogràfics, 

socioeconòmics i de salut, com l’edat, el sexe, l’atur i les malalties més prevalents; i l’anàlisi 

qualitativa o la percepció que tenen els veïns del seu estat de salut en el sentit més ampli, el 

del benestar.  

L’enfocament metodològic recull també els actius en salut del municipi entesos com aquells 

recursos o activitats ja existents que aporten un valor positiu en el benestar i la salut 

d’aquesta comunitat. 

 

L’opinió de les persones sobre la salut i els seus determinants. 
L’anàlisi qualitativa. 

L’objectiu de la Diagnosi Qualitativa és elaborar una radiografia sobre la situació actual de la 

salut a la ciutat de Figueres, a partir de les percepcions i experiències dels diferents actors 

relacionats amb la salut al municipi entorn els determinants, necessitats i problemes de salut 

existents i de futur, així com dels serveis i actius existents i els recursos disponibles, . 

 

Procés metodològic 

El procés seguit per elaborar la diagnosi qualitativa ha estat el següent: 

 

Figura 1 : Esquema del procés d’elaboració de la diagnosi qualitativa 

FASE 1: GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

DISSENY GENERAL FORMACIÓ DE GRUPS 

NOMINALS 

ENTREVISTES INFORMADORS CLAU 

FASE 2: TREBALL DE CAMP 

REUNIONS GRUPS NOMINALS 

FASE 3: ELABORACIÓ DIAGNOSI 

RECOPILACIÓ I ORDENACIÓ INFORMACIÓ RECOLLIDA 

INFORME DIAGNÒSTIC QUALITATIU 

IDENTIFICACIÓ 

INFORMADORS CLAU 

GRUP NOMINAL 

PROFESSIONALS 

GRUP NOMINAL 

COMUNITARI 

INTERPRETACIÓ I ANÀLISI INFORMACIÓ RECOLLIDA 
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Fase 1: Gestió i planificació del projecte 

La primera tasca s’ha centrat en la concreció del disseny general del procés, en base a la 

informació disponible, i pensant en el projecte en tot el seu conjunt, per tal de poder-hi 

incloure els resultats ja disponibles del diagnòstic quantitatiu, definir els agents a implicar, i 

emmarcar-ho en el context actual. 

El disseny s’ha validat amb el grup promotor del projecte. 

 

Fase 2: Treball de camp 

Aquesta segona fase s’ha dividit en dos subfases durant les quals s’han emprat metodologies 

d’obtenció d’informació diferenciades: 

1. Entrevistes a informadors clau 

2. Reunions de grups nominals 

 

Entrevistes a informadors clau 

S’han realitzat un total de 10 entrevistes semiestructurades a informadors clau que han 

permès obtenir informació en profunditat, i un punt de partida útil per al disseny de les 

reunions de grups nominals. També han permès, d’altra banda, aprofundir en el context actual 

i en aspectes amb més buits d’informació a nivell quantitatiu. 

Algunes de les entrevistes s’han realitzat a nivell grupal per tal d’aprofitar l’experiència i 

coneixements de persones lligades a un mateix organismes o sector (hospital de Figueres, 

Serveis Socials, Centres d’atenció primària). Aquesta metodologia ha ofert la possibilitat 

d’ampliar i interrelacionar les informacions referents a àmbits diferents però amb un lligam 

molt fort de l’àmbit de la salut. 

 

Figura 2. Àmbits de treball i de coneixement de les persones entrevistades. Font: entrevistes. 
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Per a la realització de les entrevistes, s’ha elaborat un guió a partir dels objectius inherents a 

la diagnosi i a la informació recollida en la fase quantitativa, que ha estat validat per 

l’Ajuntament. 

Concretament, les persones entrevistades han estat les següents: 

Taula 1: Persones entrevistades per a la diagnosi qu alitativa  

Nom i cognoms Organisme representat Càrrec 

Aina Expósito Serveis Socials Municipals Treballadora social atenció primària i 
tècnica oficina d’atenció a la gent gran 

Arcadi Boixaderas Hospital de Figueres Director/responsable Socio sanitari Bernat 
Jaume 

Elisabet Saguer Serveis Socials Municipals Treballadora social atenció primària 

Lluís Jordà Xarxa salut mental i atenció a 
les drogodependències 

Cap del Servei de Salut Mental i 
Addiccions de l'Alt Empordà 

Judit Ferragutcasas Equip d’Atenció primària Responsable de salut comunitària de l’EAP 

de Figueres 

Pilar Grau Equip d’Atenció primària Directora Equip d’Atenció Primària de 
Figueres 

Manel Vicente Hospital de Figueres Responsable de coordinació assistencial 
de la FSE 

Margarita Custey Serveis Socials Municipals Responsable dels programes de Salut de 

l’Ajuntament de Figueres 

Pere Plaja Hospital de Figueres Director estudi salut de l'Hospital de 
Figueres 

Susanna Bosch SIAD Tècnica i responsable SIAD Figueres 

 

És interessant, doncs, tenir present el context en el que es desenvolupa la tasca de les 

persones entrevistades, per tal de tenir una visió de les seves relacions i sinèrgies. 
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Figura 3. Context en el que desenvolupen la seva activitat les persones entrevistades. Font: entrevistes. 

 

Reunions de grups nominals 

El grup nominal és un metodologia qualitativa de recollida d’informació, que permet 

estructurar la participació de tots els membres per tal de generar idees a través de processos 

individuals i grupals. 

Aquesta tècnica garanteix una participació balancejada de totes les persones del grup, fet pel 

qual s’aprofita al màxim el coneixement i experiència de cadascuna de les persones 

participants. 

Tot i que el desenvolupament dels grups nominals pot tenir diverses variants, la base 

generalitzada que s’utilitza és una primera reflexió individual que permeti, en un segon 

moment, la posada en comú i el debat conjunt de les idees elaborades individualment, per 

posteriorment, si es considera adient, poder fer una valoració novament a títol individual de 

les idees debatudes i arribar, finalment, a la priorització i valoració conjunta de les idees 

recollides. 
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L’objectiu d’aquestes reunions ha estat la detecció i priorització de les necessitats i els actius 

actuals, en salut, existents al municipi, així com els factors que poden influenciar i determinar 

l’estat de salut de la població. 

S’ha elaborat el disseny de la dinàmica a seguir en base a la informació recollida durant les 

fases anteriors i als objectius del procés.  

S’han realitzat dues reunions de grups nominals sectorials: 

1. Reunió de grup nominal professional  – amb la participació de professionals 

sanitaris i de serveis socials i representants d’entitats i associacions del municipi 

que puguin tenir una relació directa o indirecta amb la salut de la població. Han 

participat un total de 16 professionals. 

2. Reunió de grup nominal comunitari  – amb la participació de veïns i veïnes del 

municipi, així com també, si es considera adient, de representants d’entitats 

veïnals. Han participat un total de 4 persones. 

 

Els participants als diferents grups han estat els següents: 

Taula 2: Participants al grup nominal professional  

Nom i cognoms Organisme representat 

Arcadi Boixaderas Socio sanitari Bernat Jaume 

Manel Vicente Hospital de Figueres 

Pere Plaja Hospital de Figueres 

Pilar Grau Àrea bàsica de salut de Figueres 

Susanna Bosch SIAD 

Elisabet Saguers Serveis Socials 

Margarita Custey  Serveis Socials 

M. Teresa Figueras Associació d'ajuda a Malalts d'Alzheimer 

Iolanda Martí Associació Família i Salut Mental - Figueres 

Marisol  ONA Associació de familiars de discapacitats intel·lectuals 

Lídia Albert GRUP IRIS, d'empordaneses afectades pel càncer de mama 

Laura Osuna GRUP IRIS, d'empordaneses afectades pel càncer de mama 

Pilar Puig AECC - Catalunya contra el cáncer, delegació de Figueres 

Aina Exposito Serveis Socials 

Carme Teixidor  Fundació Minusvàlids Físics Associats - Delegació Alt Empordà 
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Taula 3: Participants al grup nominal comunitari  

Nom i cognoms Organisme representat 

M. Rosa Lloveras Associació de Gent Gran 

Jordi Botey Associació de veïns Cendrassos 

Carme Bosch Grup de Dones de l'Alt Empordà Glòria Compte 

Angels Balot Associació ASIF, de serveis integrals de futur 

 

Les sessions han seguit la següent dinàmica: 

• Presentació dels objectius del procés d’elaboració de la Diagnosi 

• Contextualització del Pla de Salut de Figueres 

• Procés d’elaboració de la diagnosi per al Pla de Salut 

• Objectius de les sessions de debat 

• Debat entorn els problemes de salut actuals a Figueres 

o Reflexió individual: quins són els 3 principals problemes de salut que 

percebem a Figueres tenint en compte els principals factors que la poden 

afectar 

o Posada en comú en relació als problemes percebuts a nivell individual, 

debat i agrupació segons els factors que els determinen 

• Debat entorn a les necessitats de salut que es deriven dels problemes detectats 

o Determinació de les principals necessitats de salut de Figueres 

actualment, tenint en compte els problemes detectats anteriorment 

o Debat, consens i priorització de les necessitats detectades 

• Cloenda 

 

Fase 3: Elaboració de la Diagnosi 

Finalment, s’ha realitzat una recopilació i ordenació de tota la informació obtinguda durant la 

fase de treball de camp per tal de poder fer una anàlisi integrada de la mateixa. 
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L’anàlisi qualitativa de tota la informació ha permès elaborar un esborrany de diagnosi que 

inclou també unes conclusions que permeten identificar de forma clara els principals punts a 

tenir en compte per a l’elaboració posterior del pla d’acció. 

Aquest esborrany s’ha facilitat a l’Ajuntament per a la seva revisió, incorporant posteriorment 

les modificacions pertinents a l’esborrany en base a les revisions realitzades i elaborant la 

diagnosi qualitativa definitiva. 

 

Limitacions de la metodologia qualitativa 

La metodologia qualitativa ha de ser flexible i adaptar-se a la situació. El nombre i tipus de 

grups i entrevistes, depèn del poder de convocatòria i de la saturació de la informació. 

La principal limitació del diagnòstic qualitatiu ha estat la dificultat de captació d’alguns perfils 

en el grup comunitari, fet que ha comportat no poder recollir la percepció de diverses 

associacions de veïns del municipi i, per tant, aquelles percepcions més influenciades per 

alguns dels barris i/o sectors de la ciutat. Concretament, no s’ha pogut incorporar la visió i 

percepció de les següents associacions: 

• Associació de veïns del Poble Nou 

• Associació de Veïns de l'Eixample 

• Associació de Veïns Les Vinyasses 

• Associació de veïns de la Marca de l'Ham 

• Associació de veïns Culubret i prol. Sant Marc 

• Associació de veïns Rally Sud 

• Associació de veïns Creu de la Mà 

• Associació de veïns Horta Capallera 

• Associació de veïns Cendrassos 

• Associació de veïns Juncària Parc Bosc 

• Associació de veïns Horta de l'Hospital 

• Associació de Veïns del Barri de la Presó 

• Consell Local de la Joventut 

• Associació de veïns del Turó Baix - Barri de la nova estació 

• Associació de veïns Enric Morera 

• Associació de veïns del parc de l'Estació i rodalies 

• Associació Dona Dóna Alt Empordà 

• Associació de veïns Cara Tramuntana 

• Associació de veïns del C/ Muralla i pl. de les Patates 
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• Associació de veïns de Vilatenim 

• Caritas Interparroquial 

 

En relació al grup de professionals, en aquest cas la representació d’organismes i entitats 

relacionats directament amb la salut ha estat molt més àmplia, tot i que no han participat 

algunes entitats d’elevat interès, com són: 

• Associació Alt Empordanesa de Prevenció i Ajudes de les Malalties del cor (CORFI) 

• Creu Roja Figueres 

• Fundació privada ALTEM 

• Associació Tots hi som 

• Centre de lleure el Dofí (joves amb disminució psíquica) 

• Fundació Oncolliga Girona - delegació Figueres 

• Associació comunitària Anti Sida - ACAS Alt Empordà 

• ONCE 

• A.S.I.F. Associació de Serveis Integrals de Futur 
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Resum executiu 

Diagnòstic qualitatiu 

La primera dada interessant de la diagnosi qualitativa duta a terme, és la visualització del 

mapa d’actius actuals i potencials  del municipi en qüestió de salut. Aquest mapa ens 

mostra tant els principals serveis i recursos participants en la diagnosi com la diversitat 

d’entitats vinculades directament a l’àmbit de salut o a l’àmbit comunitari que són actius 

actuals, donada la seva implicació en temes de salut a Figueres, o la seva implicació en 

aquesta diagnosi (un total de 4 entitats relacionades amb la salut i de 4 entitats relacionades 

amb l’àmbit comunitari). S’hi afegeixen una quantitat important d’altres entitats que es 

consideren actius potencials, donada la seva vinculació amb els àmbits esmentats i 

considerant que l’àmbit comunitari pot ser un actiu important des del punt de vista salutogènic, 

però que no s’han implicat activament en l’elaboració d’aquesta diagnosi (9 entitats de l’àmbit 

de la salut i 21 entitats de l’àmbit comunitari). 

En l’apartat referent a la situació actual de Figueres en l’àmbit de la salut , el primer 

aspecte analitzat ha estat el que fa referència als factors diferencials de la salut al 

municipi,  determinant-se que són diversos, alguns d’ells molt particulars del municipi i 

d’altres que es podrien extrapolar a altres territoris. 

Entre els factors sociodemogràfics i socioeconòmics es destaquen diverses particularitats de 

la població immigrada i de la població gitana quant a barreres idiomàtiques (només pel primer 

cas), barreres culturals, hàbits d’alimentació i dietètics, desconeixement tant de la seva 

realitat, com dels recursos existents. Però també, s’afegeix la percepció de l’existència d’un 

elevat volum de gent gran amb pensions molt baixes i la particularitat d’atracció d’un perfil 

turístic de l’hospital de Figueres que condiciona també els seus serveis i recursos. 

Quant als factors relacionats amb els hàbits de salut i la prevenció, tornen a destacar-se els 

hàbits alimentaris i d’ús dels serveis sanitaris de la població immigrant i de la població gitana. 

S’hi afegirien d’una banda un elevat nivell de producció, venda i consum de cànnabis i d’altra 

banda certes mancances quant a prevenció precoç de trastorns mentals greus en 

l’adolescència. 

Entre els factors relatius als recursos i serveis, es destaca la dificultat en la compartició 

d’informació entre els diferents serveis públics i privats de salut del municipi, a la qual 

s’afegeixen les limitacions que suposa la Llei de Protecció de Dades. També s’inclou un 

percentatge més elevat d’usuaris de la sanitat pública en comparació a altres territoris, sumat 

a dèficits en infraestructures sanitàries. 
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Dins els factors relatius a les variables d’entorn s’inclou tant una percepció negativa de l’espai 

públic provocada per dèficits en vigilància i en neteja, com l’estat d’alguns habitatges del 

centre quant a aspectes arquitectònics, d’espai o ventilació. De forma més secundària i no 

tant constatada, s’afegirien els efectes de la tramuntana i de la quantitat de pol·len. 

Finalment, en relació als factors relacionats amb les polítiques municipals, es destacaria una 

insuficiència de transversalitat i treball conjunt entre els serveis sanitaris i l’Ajuntament, així 

com una possible mancança de polítiques de prevenció del bullying, dels maltractaments, dels 

trastorns alimentaris o de programes d’immigració amb incidència en la salut. 

Un segon punt d’aquest apartat, analitza els punts forts i punts febles percebuts en l’àmbit 

de la salut a Figueres , els quals s’han agrupat en 3 eixos bàsics: la gestió interna de la salut, 

la cartera de recursos i serveis i la percepció que sembla tenir la població sobre la salut a 

Figueres. 

La gestió interna de la salut té com a fortaleses: l’accessibilitat dels equipaments, la 

centralització de la informació (centrada en l’hospital i la salut mental), certa part de la 

coordinació (visió més generalitzada entre els serveis socials que no pas entre els serveis 

sanitaris), una bona comunicació i la relació dels serveis socials amb les entitats del municipi, 

la gestió específica de la salut mental i l’atenció sociosanitària especialitzada. 

Les febleses percebudes tenen a veure novament amb les dificultats de compartició 

d’informació , les llistes d’espera a l’atenció primària i la insuficiència d’integració, treball en 

xarxa i informació entre serveis sanitaris i serveis socials (percebuda principalment des del 

punt de vista dels serveis sanitaris). 

En la vessant de la cartera de recursos i serveis serien punts forts la transversalitat entre salut 

mental i atenció primària, l’elevada utilització dels recursos, l’àmbit territorial de les urgències 

hospitalàries i les instal·lacions existents quant a salut mental. 

Com a punts febles, destacarien la mancança de recursos econòmics a tots nivells, el dèficit 

quant a atenció a la salut sexual i reproductiva, la insuficiència de professionals i serveis 

específics a atenció primària (podologia, serveis de rehabilitació i fisioteràpia dirigits a les 

persones grans i les hores d’atenció psicològica). S’hi afegeix com a punt feble, les llistes 

d’espera per visites programades no urgents i un excés de medicalització conseqüència d’una 

mancança d’apoderament de la població en temes de salut. 

Quant a la percepció que els informants creuen que la població de Figueres té en relació a la 

salut al municipi, serien punts forts: la ubicació dels equipaments de salut, (és a dir, la seva 

proximitat i accessibilitat), alguns serveis especialitzats d’atenció primària (retinografies, 
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ecografies, educació grupal en autocura) i els recursos socials i sanitaris destinats a la 

població sobreenvellida o a la salut mental. 

Es consideraria, per contra, que la població percep com a punts febles la manca d’UCIs, de 

personal sanitari, el temps de les visites i l’elevada rotació del personal a primària. 

A través d’aquests punts forts i punts febles i mitjançant un treball més específic realitzat amb 

els grups nominals, s’arriba al tercer punt d’aquest apartat: les principals problemàtiques 

percebudes segons factors determinants . 

En relació als estils de vida, es destaquen els problemes relacionats amb els hàbits dels 

adolescents, principalment relatius al consum de drogues o als hàbits sexuals. S’hi afegeixen 

problemes relatius als hàbits d’alimentació i al desconeixement i formació en salut de la 

població amb baixos nivells socioeconòmics, així com els hàbits de la població immigrada i 

l’elevat nivell de prostitució. Altres problemàtiques incloses en aquests àmbits serien un dèficit 

d’implicació de la població en la prevenció de la pròpia salut, un ús inadequat d’urgències i 

l’augment de la violència de gènere. 

Les problemàtiques percebudes referents a les xarxes socials i comunitàries es centren en la 

insuficiència de comunicació entre els diferents agents de salut, la mancança de xarxa social i 

de suport tant per col·lectius de malalts com per persones amb situacions personals 

negatives, la baixa implicació familiar i la poca relació establerta entre el personal sanitari i les 

famílies de persones amb discapacitats psíquiques, la inexistència de circuïts no reglats que 

redueixin la saturació d’urgències, el desconeixement dels recursos de suport existents i la 

pressió que pateix la gent gran. 

Quant a les condicions de vida i treball, els principals problemes recollits fan referència a la 

insuficiència de recursos, tant a nivell sanitari com social (CAP, personal sanitari i social, 

recursos destinats a la violència de gènere, les addiccions, els trastorns mentals greus i les 

persones amb discapacitats físiques, o serveis d’atenció primària online). S’hi afegirien altres 

problemes relacionats directament amb els anteriors, com són el temps d’espera per visites 

programades no urgents a l’atenció primària. Així com d’altres més diferenciats relatius a les 

deficiències de l’espai públic (espais adients, neteja, seguretat), la insuficiència d’informació 

en temes específics, l’augment de la població sobreenvellida, la situació d’alguns habitatges, 

l’augment dels problemes d’angoixa en els adolescents, l’assetjament laboral, el bullying o la 

contaminació i pol·lució associada al trànsit intern. 

Finalment, les problemàtiques relacionades amb les condicions polítiques, socioeconòmiques 

i ambientals recollides fan referència a una mancança de previsió i prevenció quant a la salut 

de la gent gran, als temps d’espera en determinades situacions, a la no adaptació de l’oferta a 
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la demanda centrada en noves malalties, a la insuficiència de polítiques preventives de la 

violència de gènere i d’integració laboral i social en aquest àmbit, a dèficits quant a la 

prevenció de l’alcoholisme, a les desigualtats socioeconòmiques cada vegada més 

accentuades, a les mancances quant a educació sexual, als problemes derivats de la Llei de 

protecció de dades i a la tendència a la privatització de la salut. 

El darrer capítol de la diagnosi fa referència a les necessitats actuals i futures en l’àmbit de 

la salut a Figueres . 

En aquest sentit, s’identifiquen una sèrie de criteris globals que haurien de centrar el treball 

futur en matèria de salut a Figueres, que serien: 

• La disponibilitat i adaptació dels recursos físics i econòmics en matèria de salut 

• El treball des d’una visió global i comunitària de la salut. 

• El treball interdisciplinar, la coordinació i la comunicació entre tots els agents. 

• L’apoderament de la població entorn la protecció i prevenció de la pròpia salut. 

• Una major atenció a la salut de la població envellida i a la salut psíquica en general de 

la ciutadania. 

• Un treball més constant i específic quant a la salut de la població immigrada. 

Aquests criteris són els que centrarien i determinarien les principals necessitats quant a salut 

al municipi. 
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El marc conceptual 

L’anàlisi qualitativa quant a salut al municipi, s’ha realitzat des d’una perspectiva salutogènica, 

la mateixa que es plantejava des d’un inici com a base per a l’elaboració de la diagnosi. 

En aquest sentit, es parteix del model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 

1991, adaptat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, com a punt de partida per 

classificar tant els problemes com els factors que poden ser diferencials al municipi en 

comparació a d’altres territoris. 

 

Figura 5 . Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, 1991, adaptat per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona 
 

Aquest model explica que els determinants de la salut de la població es poden representar 

com una sèrie d’estrats concèntrics al voltant d’unes característiques individuals com ara 

l’edat, el sexe i alguns factors constitutius (base genètica, raça o ètnia) que no són 

modificables. 

Al seu voltant, hi ha una sèrie d’influències modificables per l’acció política. En primer lloc, hi 

ha els estils de vida individuals, entre els quals s’inclou el consum de tabac o d’alcohol, 

l’activitat física, l’alimentació, la conducta sexual, l’estrès/ansietat. 

En segon lloc, les persones interaccionen entre elles i amb el seu entorn, integrades en 

xarxes socials i comunitàries. Aquí hi hauria factors de xarxa relacional existent, influències 

socials... 
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Al tercer estrat hi ha les condicions de vida i de treball: l’accés a béns i serveis fonamentals, 

com ara l’educació o els serveis sanitaris, les condicions de treball, l’atur, l’habitatge, la 

higiene en l’entorn, les infraestructures i espais públics. 

Finalment, com a mediadors de la salut, les condicions polítiques, econòmiques generals, 

culturals i ambientals actuen sobre totes les altres capes. Aquí s’inclourien les polítiques 

existents, els factors ambientals (qualitat de l’aire, de l’aigua, dels aliments), etc... 

D’altra banda, el model salutogènic cal entendre’l des de les seves principals característiques: 

• Continu entre salut i malaltia. Visió dinàmica dels processos de salut 

• Atén a factors generals de la salut com els ambientals i els conductuals 

• És un model: 

• Anticipador d’estratègies conductuals que afavoreixen la salut 

• Cooperativista, que té en compte una major quantitat de factors que els específics de 

la malaltia 

• Adaptatiu, es centra en un comportament adaptatiu al medi com determinació de la 

salut 

• Personalitzat per a cada persona concreta, modulant els riscos per a al salut en virtut 

de variables personals 

• Intervenció en lo individual i lo social 

• Preventiu 

• Implica la participació activa de la persona involucrada en el procés salut – malaltia 

En base a aquests criteris, cal considerar que la salut disposa de tota una sèrie d’actius 

importants a tenir en compte en qualsevol territori, entenent el terme “actiu” com qualsevol 

factor o recurs que potenciï la capacitat de les persones, de les comunitats i de les poblacions 

per mantenir i millorar la salut i el benestar (Moragan A. Ziglio E., 2008): 

• Capacitats i coneixements 

• Passions / interessos 

• Xarxes/connexions (capital social) 

• Associacions / voluntariat 

• Recursos físics i econòmics 
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Figura 6 . Font I&DeA. Una copa mig plena: com un enfocament d'actius pot millorar el temps i el benestar de la comunitat. 
 

En aquest sentit, el propi disseny i desenvolupament de la metodologia qualitativa, ha permès 

establir la base de quins són els actius actuals i potencials de salut a Figueres relacionats 

amb les infraestructures, serveis i entitats que poden tenir una relació directa o indirecta en la 

potenciació de la capacitat de la població de Figueres per mantenir i millorar la seva salut i el 

benestar. No obstant, aquesta informació s’ha d’utilitzar, tal i com s’esmenta, de base per a 

ampliar amb d’altra informació que pugui completar-la. 

 
Figura 7. Actius actuals i potencials detectats durant la diagnosi qualitativa. Font: grups nominals 
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Entre els actius detectats durant la diagnosi qualitativa, es troben: 

1. Les infraestructures i recursos sanitaris existents actualment al municipi: 

o Hospital de Figueres (Fundació Salut Empordà) 

o Equip d’Atenció Primària de Figueres: 

 Centre d’Atenció Primària Ernest Lluch (ICS) 

 Centre d’Atenció Primària Figueres sud (ICS) 

 Consultori municipal de Vilatenim (ICS) 

 Consultori municipal de la Marca de l’Ham (ICS) 

o Centre Sociosanitari Bernat Jaume (Fundació Salut Empordà) 

o Centre de Salut Mental d'Adults (IAS) 

o Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (IAS) 

o Centre de Dia de Salut Mental (IAS) 

o Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) 

o Serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Figueres 

o Servei d’informació i atenció a la dona (SIAD) de l’Ajuntament de Figueres 

o Servei de salut de l’Ajuntament de Figueres 

 

2. Les entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de la salut: 

o A.S.I.F. Associació de Serveis Integrals de Futur 

o AECC - Catalunya contra el càncer, delegació de Figueres 

o Associació Alt Empordanesa de Prevenció i Ajudes de les Malalties del cor 

(CORFI) 

o Associació comunitària Anti Sida - ACAS Alt Empordà 

o Associació d'ajuda a Malalts d'Alzheimer 

o Associació Dona Dóna Alt Empordà 

o Associació Família i Salut Mental - Figueres 

o Associació MIFAS (Fundació Minusvàlids Físics Associats) - Delegació Alt 

Empordà 

o Associació Tots hi som 

o Centre de lleure el Dofí (joves amb disminució psíquica) 

o Creu Roja Figueres 

o Fundació Oncolliga Girona - delegació Figueres 

o Fundació privada ALTEM 

o GRUP IRIS, d'empordaneses afectades pel càncer de mama 

o ONA Associació de familiars de discapacitats intel·lectuals 

o ONCE 
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3. Les entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit comunitari (associacions de 

veïns, col·lectius segons sexe o edat, entitats socials): 

o Associació de Gent Gran 

o Associació de veïns Cara Tramuntana 

o Associació de veïns Cendrassos 

o Associació de veïns Creu de la Mà 

o Associació de veïns Culubret i prol. Sant Marc 

o Associació de veïns de la Marca de l'Ham 

o Associació de Veïns de l'Eixample 

o Associació de veïns de Vilatenim 

o Associació de Veïns del Barri de la Presó 

o Associació de veïns del C/ Muralla i pl. de les Patates 

o Associació de veïns del parc de l'Estació i rodalies 

o Associació de veïns del Poble Nou 

o Associació de veïns del Turó Baix - Barri de la nova estació 

o Associació de veïns Enric Morera 

o Associació de veïns Horta Capallera 

o Associació de veïns Horta de l'Hospital 

o Associació de veïns Juncària Parc Bosc 

o Associació de Veïns Les Vinyasses 

o Associació de veïns Rally Sud 

o Caritas Interparroquial 

o Consell Local de la Joventut 

o Grup de Dones de l'Alt Empordà Glòria Compte 

Però, cal explicar el motiu perquè alguns d’aquests actius es plantegen com a actuals i 

d’altres com a potencials.  

L’existència d’unes infraestructures sanitàries i sociosanitàries és una realitat que confirma 

l’existència actual d’aquests actius. Però també es plantegen com actius reals aquelles 

entitats de l’àmbit de la salut o comunitàries que han participat activament en l’elaboració 

d’aquesta diagnosi, doncs la implicació manifesta és un factor que les confirma com actius. 

En canvi, aquelles entitats que no han participat en l’elaboració de la present diagnosi, ja sigui 

per no disponibilitat o per altres factors, també cal considerar-les com actius de la salut a 

Figueres doncs tenen o poden tenir la capacitat de participar en la millora de la salut de la 

població bé sigui per una activitat ja centrada en aquest àmbit o bé per la relació que pot 

establir a nivell comunitari entre la ciutadania del municipi. 
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En qualsevol cas, serà important seguir tenint en compte tots aquests actius i d’altres que es 

puguin identificar com agents necessaris a implicar en el desenvolupament d’un pla d’acció de 

millora de la salut de la població. 
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La situació actual de Figueres en l’àmbit de la sal ut 

Després d’establir el marc conceptual, és interessant poder conèixer la percepció entorn el 

context territorial que emmarca la salut al municipi, analitzant els seus factors diferencials, així 

com els principals punts forts i punts febles detectats i les principals problemàtiques 

percebudes. 

Factors diferencials de la salut a Figueres 

Durant les entrevistes, un tema que s’ha analitzat són els factors que poden interferir 

diferencialment en la salut de la població de Figueres, amb el propòsit de tenir presents 

aspectes que no es poden generalitzar i que poden ser claus a l’hora de dissenyar i 

desenvolupar polítiques de salut específiques per al territori. 

 

Figura 8. Esquema dels factors diferencials de la salut a Figueres. Font: entrevistes. 
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A continuació, es detalla el contingut de cadascun dels factors inclosos en l’esquema anterior. 

 

Factors sociodemogràfics i socioeconòmics 

Entre els factors diferencials que marquen la idiosincràsia del municipi, es percep la 

immigració  i l’ètnia gitana  que tindrien particularitats compartides. 

Es considera que el percentatge de població immigrant i gitana resident a Figueres és 

significativament superior a la d’altres municipis i que, per tant, constitueixen per sí mateixos 

aspectes que diferencien la ciutat. 

Particularment, quant a la salut, aquesta particularitat de Figueres comporta problemàtiques o 

barreres que interfereixen. 

En el cas de la població immigrada en general, s’identificarien: 

• Barreres idiomàtiques que dificulten la seva atenció sanitària, sobre tot en el cas de 

les dones i de la població magrebí, més que no pas en relació a la subsahariana; 

malgrat s’afirma que existeixen professionals mediadors que ajuden a rebaixar 

aquestes barreres, i per tant malgrat no ser una percepció compartida en alguns 

casos, aquesta precisament és una de les mancances detectades. 

• Barreres culturals, centrades en una concepció de la salut diferent. Aquestes barreres 

comportarien diverses conseqüències: d’una banda, un major volum de visites en 

alguns punts, és a dir, hiperfreqüentació del servei, que afectaria més a dispositius 

d’urgències (que és on acostumarien a anar encara que el motiu no sigui urgent) i, 

d’altra banda, a vegades per incompliment de revisions reglades, major necessitat de 

proves, principalment en població pediàtrica. La percepció de malaltia i les necessitats 

percebudes també són diferents en molts casos en la població general. 

• Hàbits d’alimentació i de salut bucodental que comporten una presència més elevada 

de càries i obesitat. 

• Grau elevat de desconeixement sobre la seva realitat, que porta a no donar prou 

importància a la realitat social que els envolta. Així com una major tendència a tenir 

dificultats econòmiques que condicionen l’estat de salut. 

• Elevat desconeixement dels recursos existents i dels circuïts establerts. 

En relació a la població gitana, s’hi podrien associar la majoria dels anteriors aspectes, 

afegint-s’hi la percepció de que es contenen molt dins l’àmbit privat, fet que comporta que 
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acudeixin més tard als serveis sanitaris en cas de malaltia, sent en alguns casos reticents 

també a l’ingrés en centres. 

Un altre aspecte diferenciador percebut seria un volum important de gent gran amb 

pensions molt baixes  i, per tant, amb un nivell socioeconòmic precari que comportaria 

dificultats per obtenir la medicació necessària. 

Per últim, un altre factor sociodemogràfic és el fet que l’hospital de Figueres atregui a més 

població estacionària, com per exemple els turistes  que altres hospitals de referència de 

l’entorn, per la seva pròpia ubicació, fet que satura encara més el seu servei. 

 

Factors relacionats amb els hàbits de salut i la pr evenció 

A causa de la percepció d’un elevat percentatge de població immigrant i d’ètnia gitana , hi 

ha certs aspectes dels seus hàbits  que també es consideren com a factors diferencials de 

Figueres. 

Entre aquests, es trobarien d’una banda uns mals hàbits alimentaris que comportarien majors 

problemes de càries i obesitat. No obstant, també es percep que els problemes de salut buco-

dental són generalitzables a tota la població, sobre tot infantil, no només a la població 

immigrada. 

Finalment, s’afirma també que el nivell de producció i venda de cannabis a Figueres és molt 

elevat, fet que provoca problemes de sobredosis i addiccions  també elevats i significatius. 

Un altre aspecte que s’esmenta, tot i segurament no ser diferencial de la ciutat, és la 

prevalença del tabaquisme. 

De forma més generalitzada, s’incorpora també la mancança d’una prevenció precoç  dels 

trastorns mentals greus  en l’adolescència, tot i afegir-se que, recentment s'ha posat en 

funcionament un Equip d'intervenció Precoç en la Psicosi (EIPP). Es tracta d'un Equip 

interdisciplinar, format per Psiquiatra, Psicòloga, Infermera i Treballadora Social, que actua 

proactivament en la detecció i tractament dels Estats de Risc de Psicosi i els Primers Brots 

Psicòtics. 

 

Factors relacionats amb recursos i serveis 

Un dels fets diferencials esmentats és la dificultat en la compartició de la informació  entre 

les diferents empreses i serveis de salut existents, especialment entre serveis socials i 

sanitaris, donat que utilitzen sistemes d’informació diferents (ECAP, ASGOS, GAVINA, etc.). 
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Entre els serveis sanitaris (Hospital de Figueres, atenció primària i sociosanitària) disposen de 

visor d’informació entre ells i accés a la HC compartida de Catalunya. Aquest fet dificulta el 

treball integrat social i sanitari dels casos. 

A aquesta dificultat, s’hi afegeix la problemàtica associada a la Llei de Protecció de Dades  

que dificulta encara més el fet de compartir les històries clíniques o els casos entre diferents 

professionals. 

Per altra banda, i a nivell més específic del municipi, es constata també un percentatge més 

reduït a Figueres d’usuaris de la sanitat privada , fet que sumat a un cert retard en la 

reforma de l’atenció primària  al municipi (la reforma data del 1981 i a Figueres no es va 

instaurar fins l’any 2000) i als hàbits ja descrits de sobreutilització d’urgències de l’hospital, 

comporta sobrecàrrega assistencial i dèficits en infraestructures. 

En aquest sentit, s’afirma que la quantitat de recursos sanitaris, socials i d’integració és 

inferior a la d’altres territoris des del punt de vista econòmic i numèric. 

 

Factors relacionats amb variables d’entorn 

Els aspectes més esmentats en aquest apartat, són els referents a l’espai públic i a les 

condicions dels habitatges. 

En el primer cas, es considera com a variable diferenciadora la percepció negativa  que, 

segons s’afirma, té la població en relació a l’espai públic  (parcs, carrers, etc.), associada a 

mancances quan a vigilància i seguretat, a una manca d’higiene als carres i a la insuficiència 

d’espais adequats per practicar-hi esports (o en el cas que existeixin, infrautilitzats a causa 

dels dos factors anteriors), esmentant-se particularment la manca de carril bici o de més 

espais verds. 

En relació als habitatges , es percep que l’estat dels que estan ubicats al centre no és el més 

beneficiós per a la salut, fent referència a barreres arquitectòniques, espai o ventilació, és a 

dir, a aspectes de salubritat. 

Tot i no considerar-se un factor rellevant, sí que s’esmenta la tramuntana  com un fenomen 

que pot alterar la salut de les persones. 

També es percep certa prevalença d’al·lèrgies  a causa de la quantitat de pol·len. 
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Factors relacionats amb les polítiques municipals 

En aquest apartat, destaca com aspecte diferencial percebut una insuficiència de 

transversalitat i de treball conjunt  entre els serveis sanitaris i, particularment, l’Ajuntament, 

per tal de propiciar una visió global de la salut. No obstant, també s’esmenta que en els 

darrers anys sembla haver-hi una millora, concretada en la pròpia elaboració de l’Estudi de 

Salut o en la creació del Consell Municipal de Salut.  

En aquest sentit, s’han trobat a faltar polítiques municipals específiques que tinguin relació 

amb els ambulatoris, per exemple, o que facin incidència en la definició d’objectius globals a 

nivell de salut municipal, que impliquin tant les empreses privades de salut i l’Ajuntament. 

Un altre aspecte que es destaca és la mancança de prevenció  de situacions com el bullying , 

els maltractaments  o els trastorns alimentaris . 

També, per últim, es percep un dèficit en programes d’immigració amb incidència en la 

salut . 

 

Punts forts i punts febles de la salut a Figueres 

 

Figura 9. Esquema dels punts forts i punts febles percebuts en relació a la salut a Figueres. Font: entrevistes. 
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L’anàlisi de les aportacions obtingudes durant les entrevistes, han permès identificar tota una 

sèrie de punts forts i punts febles en relació a la salut a Figueres, que s’han classificat en 3 

grans àmbits: la gestió interna de la salut, la cartera de recursos i serveis i la percepció que, 

segons les persones entrevistades, té la població del municipi sobre la salut a Figueres. 

 

Punts forts i febles de la gestió interna de la sal ut 

En relació a l’atenció primària , es considera positiu tant l’accessibilitat que té aquest servei 

per a la població com l’elevat nivell de centralització de la informació sobre cada persona per 

part del metge referent de cadascú, gràcies a la coordinació existent, per exemple, a nivell de 

salut mental o de l’hospital. Aquest fet comporta que es pugui fer un estudi i seguiment més 

transversal de cada cas. Tot i aquests referents positius relacionats amb la coordinació, 

també es percebria una feblesa en aquest sentit, que seria la falta d’integració de salut mental  

i de l’atenció social. 

Un altre punt feble en relació a l’atenció primària són les llistes d’espera per visites 

programades no urgents, conseqüència de les deficiències en recursos esmentades en 

l’apartat anterior (quantitat de recursos sanitaris, socials i d’integració inferior a la d’altres 

territoris). 

Els serveis socials municipals  també esmenten la fortalesa de la coordinació, tant amb 

l’atenció primària com amb l’hospital, fet que suposa que els projectes que es desenvolupen 

des d’aquesta àrea siguin més compartits i transversals, tot i que, en contraposició, es recull 

també una insuficiència d’integració i d’informació entre els serveis socials i els sanitaris. S’hi 

suma també una bona comunicació entre el servei i les associacions del municipi, així com el 

suport que Benestar Social els suposa a nivell logístic. No obstant, es percep que el treball en 

xarxa és reduït i que mancaria informació compartida. 

D’altra banda, també s’inclou com a punt fort l’aprovació i signatura per part del Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, el Departament de Salut i el 

Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i en concret 

amb les entitats proveïdores de salut (ICS, IAS i Fundació Salut Empordà) el passat mes de 

setembre del 2017, del protocol col·laboratiu per l’impuls del model d’atenció social i sanitària 

integrada a l’Alt Empordà en el marc del Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i 

sanitària (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya. 

En l’apartat positiu, es recullen diverses percepcions relacionades amb la gestió específica 

de la salut mental , considerant com a fortalesa de Figueres tant el treball en xarxa que es 

realitza en aquest àmbit, com la bona voluntat de les institucions per treballar aquesta branca 
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de la salut, com el nivell de formació dels professionals que s’hi dediquen. No obstant, en 

aquest mateix àmbit es fa palès el handicap de que els trastorns mentals encara siguin 

percebuts com un estigma social per la població i això comporti una discriminació a nivell 

general de les persones que els pateixen, discriminació que pot acabar suposant una dificultat 

a l’hora d’evolucionar positivament i establir la seva vida quotidiana. Aquest darrer punt 

suposaria un punt feble molt més genèric que afectaria a nivell global i no només específic de 

Figueres. 

Quant a salut mental, s’afegeix també que recentment s'ha incorporat una nova psicòloga al 

Centre de Salut Mental que ha de permetre iniciar Teràpia de Grup dirigida als Trastorns 

Greus de la Personalitat, en particular al Trastorn Límit de la Personalitat (TLP). 

Des d’una altra vessant, també es considera com a punt fort l’atenció sociosanitària 

especialitzada  existent al municipi. 

Així doncs, la coordinació, comunicació i transversalitat seria alhora el principal punt fort i el 

principal punt feble esmentat de forma recurrent, fet que implica que sigui segurament un dels 

principals punts de millora en tots els àmbits. 

 

Punts forts i febles de la cartera de recursos i se rveis 

En aquesta categoria, gairebé tots els punts forts esmentats fan referència a la 

transversalitat  existent: des del suport que es dóna des dels serveis específics de salut 

mental a atenció primària, fins l’accessibilitat als expedients des de l’hospital. 

Però també s’inclouen fortaleses quant a l’elevada utilització dels recursos existents a tots 

nivells, així com l’atenció provincial que té l’hospital quant a emergències i a les instal·lacions 

existents quant a trastorns mentals. 

També s’esmenten diferents programes i serveis referents a salut mental en l’apartat de punts 

forts: 

• Continuant amb el desplegament del Pla Director de Salut Mental i Addiccions a l'Alt 

Empordà, s'han posat recentment en funcionament diversos programes per reforçar 

l'atenció a les persones afectes de Trastorns Mentals Greus. Per una part, s'impulsa la 

detecció i tractament precoç de joves que presenten un Trastorn Psicòtic, ja sigui en 

l'estat prodròmic o en un episodi amb símptomes psicòtics aguts. Les derivacions al 

programa es fan telemàticament i poden provenir de l'atenció primària, els serveis 

socials, l’educació..... El programa el porta a terme un equip multidisciplinar 
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d'intervenció precoç (psiquiatria, psicologia, infermeria, treball social...), que es 

desplaça quan cal als domicilis dels afectats i en fa el seguiment els primers 5 anys. 

• El segon programa va dirigit a l'acompanyament de persones amb Trastorn Mental 

Greu i Crònic, les quals presenten múltiples necessitats biopsicosocials. És un 

programa de Gestió de Casos a la comunitat (PSI), amb dues infermeres que actuen 

coordinant i millorant el seguiment de la salut, així com les condicions de vida 

econòmiques i relacionals del pacient. 

• A més dels dos programes esmentats, des de l'any passat es segueix treballant amb 

bons resultats en el Programa de Salut Mental de Suport a Primària (PSP), en el qual 

psicòlogues clíniques es desplacen als ambulatoris per ajudar als Equips d'Atenció 

Primària en la detecció i maneig de la patologia mental mes freqüent i comuna 

(ansietat, depressió, trastorns reactius i adaptatius, somatitzacions, etc). 

En relació als principals punts febles identificats quant a la cartera de recursos i serveis, 

destaquem que es troben a faltar els següents recursos : 

• Econòmics a tots nivells. 

• Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), sembla tenir mancances d’accés i 

s’hauria de fer més accessible a la població usuària. 

• Major nombre d’odontòlegs a l’atenció primària. 

• Professionals en podologia a l’atenció primària. 

• Serveis de rehabilitació i fisioteràpia relacionats amb la cronicitat i la vellesa a 

primària. 

• Més hores d’atenció psicològica a primària. 

Un altre aspecte que es considera també punt feble dels recursos i serveis seria el que fa 

referència a les llistes d’espera , esmentat ja amb anterioritat. 

I, encara que no referent a la cartera de recursos i serveis, també es recull un excés de 

medicalització i d’accés a especialistes . En aquest sentit, s’afirma que la millor via per 

evitar la cronificació dels trastorns és l’apoderament de la població, amb una intervenció 

ràpida des de primària que li permetés disposar d’eines per afrontar situacions en les que es 

troba desbordada, evitant les baixes, les visites a un mes vista i l’excés de medicalització. 
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Punts forts i febles referents a la percepció de la  població 

En aquest punt, es recullen el que es pensa del que percep la població. És a dir, les persones 

entrevistades aporten el que pensen que percep la població del municipi entorn a la salut a 

Figueres, percepcions que estan influenciades en qualsevol cas per l’experiència del dia a dia 

en el seu camp professional. 

D’una banda es considera que la població de Figueres percep la ubicació  de l’hospital com 

un punt fort, doncs comporta tenir molt proper un equipament tan important com aquest per a 

la salut, fortalesa que també s’atorga als centres d’atenció primària, els quals també creuen 

que es considera que són molt accessibles  per a la ciutadania. 

També s’inclourien com a punts forts percebuts per la població, alguns dels recursos i 

serveis existents : serveis especialitzats de primària que no s’ofereixen en altres llocs com 

les retinografies i ecografies entre d’altres, l’educació grupal en autocura, els recursos socials 

i sanitaris destinats a la població sobreenvellida (atenció sociosanitària, per exemple) o els 

recursos i l’atenció referents a la salut mental. 

D’altra banda, hi hauria altres recursos i serveis que es considera que són percebuts com a 

mancances o febleses  per part de la població, com són la manca d’UCIs, la insuficiència de 

personal sanitari en general, el temps de les visites a l’atenció primària, l’elevada rotació de 

personal a l’atenció primària (fet que comporta no poder disposar d’un referent estable) i la 

lentitud en el serveis i ajudes que es tramiten a la Generalitat des de Serveis Socials, sobre 

tot pel que fa a la Llei de la Dependència. 

Altres punts febles que es considera que es perceben serien la durada dels processos 

administratius en serveis socials i un reduït treball en relació als trastorns de personalitat. 

 

Problemàtiques de salut percebudes 

A través dels grups nominals realitzats amb professionals de la salut i entitats comunitàries, i 

seguint el model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead, s’han recollit tota una 

sèrie de problemes als que s’enfronta la salut a Figueres actualment. 

La recollida de les problemàtiques es va realitzar a través d’una primera reflexió individual que 

va donar pas a una posada en comú i a un debat que va permetre classificar-les segons els 

factors determinats. 
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Figura 10. Esquema de les problemàtiques de salut percebudes a Figueres segons factors determinants. Font: grups 
nominals. 

 

Problemàtiques relatives als estils de vida 

Alguns estils de vida que afecten la salut al municipi estan relacionats amb col·lectius 

concrets de població, tal i com ja s’ha esmentat amb anterioritat: 

• Adolescents , col·lectiu entre el qual es percep un augment en el consum d’alcohol i 

drogues, cada vegada en edats més primerenques, així com altres hàbits que poden 

comportar problemes de salut, com són el d’escoltar música a volums força elevats. 

També en relació a aquest col·lectiu, s’esmenta l’existència d’una visió infravalorada 

del risc de les relacions sexuals, una visió relaxada fomentada per mètodes com la 

pastilla del dia després, que condueix a la no utilització de mesures preventives de 

malalties venèries, però també  a la poca responsabilitat entorn a la sexualitat. Un 

altre hàbit no saludable que es percep en aquest col·lectiu és el de les addiccions 

associades a l’ús de les noves tecnologies. 

• Població amb baixos nivells socioeconòmics, a la qual se li atribueixen en general, 

comportaments i hàbits, sobre tot d’alimentació, inadequats derivats de possibles 

manques d’informació i formació. 
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• Població resident amb particularitats culturals. Cal fer consideració específica pel 

seu pes el col·lectiu d’ètnia gitana.  

• Població immigrada, -com a fet afegit a les particularitats culturals- principalment en 

referència a la població, magrebina o centreafricana, amb hàbits ja descrits amb 

anterioritat, tant alimentaris, com de prevenció, com d’ús dels recursos sanitaris. 

• Prostitució, percebuda com a més elevada que en altres territoris i amb uns estils de 

salut poc preventius, i alguns elements de marginalitat especials per proximitat amb la 

frontera. 

Però, a banda, de col·lectius concrets, també s’han recollit altres problemes referents a estils 

de vida més genèrics: 

• Dèficit d’implicació en la prevenció de la pròpia salut, poca proactivitat, sumat a un 

dèficit en la percepció de que la pròpia autocura  no és una alternativa en cap cas, 

unida a la manca d’informació entorn aquesta autocura. Aquests factors propicien la 

infravalorització del servei sanitari, però també de la pròpia capacitat i lideratge de la 

persona en la seva salut. 

• Ús inadequat d’urgències , que afegit a l’anterior problema, afavoreix la saturació del 

servei i provoca que aquest no pugui ser tan eficient com hauria de ser, en haver de 

donar resposta tant a casos urgents com a casos que no ho són. 

• Augment de la violència de gènere , percebut principalment entre el jovent. 

 

Problemàtiques referents a les xarxes socials i com unitàries 

Tenint en compte que qualsevol població viu en un entorn, la influència que aquest pot tenir 

sobre les seves percepcions, hàbits i actituds és molt elevada, doncs existeixen interaccions 

que afecten ja siguin per la seva quantitat o per la seva qualitat. 

En aquest sentit, els problemes recollits han estat els següents: 

• Mancança de comunicació entre els diferents agents de salut , que novament 

sorgeix com una feblesa, i en aquest cas convertida en problema, malgrat en segon 

quins aspectes també és percebuda com un punt fort. En aquest punt, es concreta 

aquesta mancança de comunicació principalment entre el serveis sanitaris i els 

serveis socials, així com deficiències en la comunicació entre els organismes de salut 

de la ciutat i les entitats. 
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• Mancança de xarxa social i de suport  que es percep envers les famílies amb 

malalts mentals al seu càrrec, però que també es percep deficitària en general. En 

aquest darrer cas, s’afirma que aquest dèficit pot fer augmentar la medicalització de 

persones amb situacions personals negatives. 

• Baixa implicació familiar i poca relació entre el p ersonal sanitari i les famílies de 

les persones ateses , la qual es percep tant com a responsabilitat de les famílies com 

del personal sanitari. Aquesta problemàtica es relaciona sobre tot amb famílies de 

persones amb discapacitats psíquiques. 

• Inexistència de circuïts no reglats per tractar problemes de salut, provocant aquest 

fet que el més fàcil sigui “anar a urgències”. Aquesta problemàtiques segurament 

estaria relacionada amb l’esmentada anteriorment en relació al dèficit d’implicació i 

d’autocura de la població en la seva pròpia salut. 

• Desconeixement dels recursos de suport  que existeixen al territori, tant per part de 

la població com d’alguns agents de salut, situació que pressuposa alhora una 

insuficient relació interdisciplinar que permeti donar a conèixer aquests tipus de 

recursos que poden convertir-se en suport dels propis serveis sanitaris. 

• Pressió que pateix la gent gran  a causa dels estils de vida actuals, que poden 

provocar problemes greus de salut. Entre algunes de les causes d’aquesta pressió 

s’esmenten les obligacions i càrregues econòmiques que en alguns casos han de 

suportar aquelles persones grans que s’acaben convertint en el puntal d’uns fills i filles 

amb situacions econòmiques precàries o les càrregues familiars com en algunes 

ocasions pot ser el fet d’haver de cuidar als nets i netes. Però també un major 

sentiment de solitud en persones grans que han perdut la família i que no disposen de 

xarxes relacionals. 

 

Problemàtiques referents a les condicions de vida i  de treball 

La problemàtica més esmentada determinada per aquest factor és la insuficiència de 

recursos, tant a nivell sanitari com social , que s’esmenta tant a nivell general com 

concretant-se en: 

o Manca de gerontòlegs i especialització per a la gent gran als ambulatoris. 

o Manca d’un altra ambulatoris centre d’atenció primària  i de personal sanitari 

als mateixos, fet que provoca càrregues assistencials elevades i demora per 

visites programades no urgents. 
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o Insuficiència de recursos per tractar totes les varietats de violència de gènere. 

o Manca de recursos quant a addiccions. 

o Manca de recursos dirigits a persones amb trastorns mentals greus i per a 

discapacitats físics. 

o Manca de serveis d’atenció primària online que permetessin reduir les 

responsabilitats dels metges de família. 

A banda d’aquest més majoritari, se n’han recollit d’altres que també es consideren afectats 

pels factors referents a les condicions de vida i treball: 

• Temps d’espera  tant als ambulatoris, com a urgències, com per a la prestació de 

serveis socials o de recursos socials com la teleassistència, les places de residències, 

etc. Com és lògic, aquesta problemàtica està totalment relacionada amb la principal 

mancança de recursos en general. 

• Deficiències de l’espai públic del municipi que poden afectar la salut de la població, 

com poden ser la mancança d’espais adequats per a caminar o la manca de neteja als 

carrers, situació que es percep com a possible causant de problemes d’asma, 

al·lèrgies, accidents, infeccions, etc. 

• Mancança d’informació en temes específics com són els càncers de mama i els 

processos que segueixen o sobre els avantatges i beneficis que poden tenir les 

persones malaltes d’Alzheimer i que els poden facilitar un millor nivell de vida. 

• Augment de la població sobreenvellida  fet al qual es suma la mancança de 

recursos i serveis enfocats a les problemàtiques tant de salut com socials que aquest 

col·lectiu pot tenir. 

• Situació d’alguns habitatges amb barreres arquitectòniques que provoquen que 

certes persones amb problemes de mobilitat no puguin sortir al carrer i relacionar-se, 

o amb altres problemes que poden afectar la salut com són les humitats o dèficits 

quant a climatització (calefacció, fuites per les finestres, etc.). 

• Augment dels problemes d’angoixa entre els adolesce nts,  ja sigui per situacions 

personals o per efectes de la situació econòmica i laboral actual. 

• Existència d’assetjament laboral  que pot provocar problemes de salut com la 

depressió, angoixa o, fins i tot, problemes laborals, com perdre la feina, que com a 

conseqüència també poden afectar la salut. 
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• Existència de bullying en els centres escolars amb els problemes de salut que 

comporta. 

• Contaminació i pol·lució  accentuada per la circulació interna de vehicles, afectant 

així als vianants. 

• Percepció d’inseguretat ciutadana , la qual es considera conseqüència de dèficits en 

la vigilància pública. Aquesta percepció també dificultaria hàbits saludables com 

caminar per la ciutat o pels parcs. 

 

Problemàtiques referents a les condicions polítique s, socioeconòmiques i 
ambientals 

Aquests factors (les condicions polítiques, econòmiques generals, culturals i ambientals, com 

a mediadors de la salut) actuarien sobre totes les altres capes, com a factors globals que les 

influencien i determinen. 

En aquest sentit, una de les principals problemàtiques esmentades ha estat la manca de 

previsió i prevenció de la salut de la gent gran , tenint en compte que aquest col·lectiu ha 

anat augmentant any rere any. Aquest fet comporta les problemàtiques globals derivades del 

sobreenvelliment, i específiques com control de l’automedicació, accés a revisions 

ginecològiques de les dones grans, desinformació en relació a les voluntats anticipades, etc 

Encara que no tan esmentats, també s’han recollit altres problemes derivats d’aquests factors: 

• Temps d’espera elevats  per a la realització d’alguna prova especialitzada amb 

consideració ordinària i sense priorització. 

• Increment de malalties poc rellevants fins ara , donat l’elevat nombre de població 

immigrant. Cal formació especifica dels professionals en aquest sentit i actualització 

del maneig assistencial. 

• Insuficiència de polítiques preventives de la violè ncia de gènere , dirigides sobre 

tot als joves, així com mancança de polítiques d’integració laboral i socia l de 

persones afectades per la violència de gènere. 

• Dèficits quant a la prevenció de l’alcoholisme, afirmant-se que no s’ha donat la 

mateixa importància a aquesta addicció que la que s’ha donat al tabaquisme. 

• Desigualtats econòmiques cada vegada més accentuade s que poden provocar 

tant problemes de salut físics com mentals. 
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• Mancances quant a educació sexual  provocades sobre tot per la desaparició dels 

centres de planificació familiar que es perceben com a eines vàlides per facilitar una 

educació sexual que posi de manifest tota la diversitat d’orientació sexual i per 

normalitzar totes les situacions existents. 

• Problemes que comporten els dèficits en compartir i nformació , tal i com s’ha 

esmentat amb anterioritat, especialment en relació als malalts mentals. 

• Tendència a la privatització de la sanitat , percebuda com a conseqüència de les 

llistes d’espera, que poden generar problemes de desigualtat en quan una part 

important de la població no te accés a l’atenció privada. 
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Necessitats actuals i futures en l’àmbit de la salu t a Figueres 

La reflexió realitzada entorn a la situació actual de la salut a Figueres i les principals 

problemàtiques i mancances percebudes, ha contextualitzat la reflexió posterior entorn a les 

necessitats actuals i futures. 

Les bases de futur 

A través d’una anàlisi global de les necessitats percebudes, s’estableix diferents criteris 

globals que haurien de donar resposta tant a les necessitats actuals com a les futures en 

matèria de salut a Figueres. 

 

Figura 11. Esquema dels criteris globals per donar resposta a les necessitats de salut percebudes a Figueres. Font: 
entrevistes i grups nominals. 
 

Els criteris globals s’han extret de les necessitats actuals i futures que les persones 

participants afirmen que existeixen o existiran a Figueres, en un intent de determinar quins 

haurien de ser els eixos principals de treball. 

Aquests eixos estarien determinats pels recursos físics i de personal  que caldria adaptar 

tant en quantitat com en qualitat a les demandes actuals i futures. 

Així com per la visió global  que hauria de centrar les polítiques de salut, que tingui en 

compte tots els factors que poden determinar i interferir-hi, així com una visió comunitària que 

entengui la salut no com un aspecte individual sinó del conjunt de la comunitat. 
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Com a materialització de la visió anterior, un dels criteris a remarcar seria la necessitat de 

facilitar i implicar-se en un treball més interdisciplinar , més transversal de tots els agents de 

salut, que incorporés espais i recursos de coordinació i comunicació  que promoguessin i 

fomentessin la visió global de la salut. 

També aquesta visió global, alineada amb el model salutogènic, comportaria el necessari 

apoderament de la població  per tal fer-los proactius en prevenció i promoció de la salut, 

convertint-la així en actor principal de la salut al municipi. 

A més, seria important incloure entre els principals criteris d’acció, una major atenció a la 

salut de la població envellida i de la salut psíqui ca en general, aportant majors recursos i 

serveis per protegir-la i millorar-ne la qualitat de vida. 

Per últim, caldria un treball més constant i específic de promoció i prev enció entre la 

població immigrada i eines específiques  per tal de modificar hàbits que puguin ser 

perjudicials per a la salut, però també per integrar-los en el sistema sanitari i social d’una 

forma òptima. 

 

Prioritats en relació a les necessitats de futur 

Baixant de nivell, els grups nominals han permès establir una sèrie de prioritats concretes 

entorn a les necessitats de salut existents a Figueres, conclusions que s’han elaborat a través 

de la reflexió entorn als problemes i mancances actuals en l’àmbit de la salut, és a dir, a 

través d’una reflexió que ha permès contextualitzar la situació al municipi. 

 

Figura 12. Esquema dels àmbits de necessitats de salut percebudes a Figueres. Font: grups nominals. 
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L’anterior esquema pretén fer un resum de la prioritat percebuda segons àmbits en que 

s’engloben les necessitats recollides en temes de salut. 

Així, el primer àmbit prioritzat és el de la coordinació i relació que estableix una correlació 

directa amb la visió de globalitat i transversalitat expressada en l’anterior apartat. 

En segon lloc, es trobaria l’àmbit de la prevenció com aspecte primordial per actuar per evitar, 

i no pas per tractar. 

Els recursos, o la insuficiència dels mateixos, seria la tercera prioritat detectada, seguida de la 

necessitat de conscienciar a diversos nivells entorn a la salut i a la sanitat. 

En cinquè lloc es trobaria l’àmbit de la informació, com aspecte clau per afavorir el 

coneixement i l’actuació basada en el mateix. 

I finalment, es trobaria l’àmbit de l’espai públic que esdevindria un dels elements a millorar 

des de la certesa de que és un factor influent en la salut de la població. 

A continuació, es pretén fer una concreció de les necessitats específiques incloses en 

cadascun d’aquests àmbits. 

 

Figura 13. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit de la coordinació i la relació. Font: grups nominals. 

 

En l’àmbit de la Coordinació i la relació , les necessitats concretes incloses han estat: 

• L‘abordatge integral social i sanitari de les persones amb problemes complexes de 

salut i socials de forma concomitant. 
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• El treball coordinat per a la detecció de casos de violència de gènere i de 

maltractament a la gent gran. 

• La disponibilitat d’espais i canals de comunicació i relació interdisciplinar en salut. 

 

 

Figura 14. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit de la prevenció. Font: grups nominals. 

 

Les necessitats específiques incloses en aquest àmbit de la prevenció  han estat les 

següents: 

• Programes de prevenció de la violència de gènere dirigits a la joventut. 

• Programes de prevenció, recursos i educació a les llars i les escoles en relació a les 

addiccions dels joves (principalment quant a drogues i alcohol). 

• Prevenció en relació al bullying. 

• Prevenció en relació als assetjaments. 

• Serveis d’orientació, suport i prevenció dirigits als  adolescents. 

• Prevenció de l’addicció a les noves tecnologies. 
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Figura 15. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit dels recursos. Font: grups nominals. 

 

L’àmbit dels recursos integra les següents necessitats específiques: 

• Més ambulatoris i equipaments sanitaris. 

• Més personal sanitari. 

• Major atenció a la salut de la gent gran. 

• Més recursos dirigits a trastorns mentals (socials, sanitaris, laborals, residències 

especialitzades...). 

• Formació als professionals de la salut entorn a malalties  eradicades que tornen a 

aparèixer degut principalment a la immigració, per poder-les detectar a temps. 

• Xarxes socials i serveis de suport per a famílies amb malalts mentals. 

• Més recursos socials (personal, econòmics, de serveis residencials, de serveis 

d’assessorament...). 

• Contundència en relació als casos de pressió, abús i maltractament a la gent gran. 

• Disponibilitat de gerontòlegs als ambulatoris. 
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• Més recursos i treball integrat entorn al sobreenvelliment. 

• Augment dels serveis sanitaris no presencials i més informació sobre els mateixos. 

• Espai de comunicació entre famílies de malalts d'Alzheimer o de discapacitats i 

professionals. 

• Disponibilitat de centres d’informació sexual i familiar. 

• Oferta d’habitatges controlats i accessibles per a persones amb problemes de 

mobilitat. 

• Més recursos per a discapacitats físics. 

• Plans d’ocupació laboral globals i no només assistencials. 

• Adaptació de la demanda actual l’oferta sanitària en relació a noves malalties. 

 

 

Figura 16. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit de la conscienciació. Font: grups nominals. 

 

La conscienciació  incorpora les següents necessitats concretes esmentades: 

• Protecció i potenciació de la sanitat pública. 

• Apoderament de la població en relació a la seva salut, amb accions específiques 

segons col·lectius (població gitana, població amb baix nivell econòmic, etc). 
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• Conscienciació i coneixement entorn al bon ús dels recursos sanitaris (sobre tot, 

d’urgències). 

• Sensibilització i educació cívica per prevenir mals hàbits. 

• Educació de la societat entorn a la  gent gran com a persones que necessiten tenir 

una vida digne. 

• Conscienciació entorn al cost dels serveis i recursos de salut per tal de valoritzar-los. 

 

 

Figura 17. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit de la informació. Font: grups nominals. 

 

Le necessitats recollides en l’àmbit de la informació  són: 

• Més informació específica a la població sobre el càncer en general i altres malalties 

prevalents. 

• Difusió i informació entorn a les voluntats anticipades. 

• Major informació sobre els recursos i serveis de suport existents. 

• Elaboració d’un mapa de la situació de les persones que viuen soles a Figueres. 

• Informació dirigida a les famílies amb persones malaltes d'Alzheimer i altres 

discapacitats psíquiques, tant entorn a les malalties, com a la convivència , com als 

recursos existents. 
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• Informació entorn a les xarxes socials de suport i relació existents. 

• Elaboració d’un mapa de la situació dels habitatges de Figueres. 

 

 

Figura 18. Esquema de les necessitats percebudes en l’àmbit de l’espai públic. Font: grups nominals. 

 

Aquest darrer àmbit de l’espai públic integra les següents necessitats específiques: 

• Més higiene als carrers del municipi. 

• Més vigilància i seguretat ciutadana al municipi. 

• Millora dels carrers per tal que siguin transitables sense perill, prevenint conductes 

que puguin ser perilloses per a la seguretat dels vianants. 

• Espais públics per caminar adequats. 

• Major regulació i control de la contaminació acústica del municipi. 

• Política viària que faciliti l’accés al centre als vianants. 

• Millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’espai públic. 

• Ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb barreres arquitectòniques. 
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Annex: resultats de la prioritat establerta a les n ecessitats de 
salut recollides pels grups nominals 

A continuació, es mostren les necessitats recollides durant la realització dels grups nominals i 

les prioritats obtingudes per cadascuna en base a l’escala 1 (poc prioritària), 2 (bastant 

prioritària) i 3 (molt prioritària). Aquests resultats es mostren de la següent forma: 

• Una primera taula que mostra les necessitats i prioritats obtingudes del 

grup nominal de professionals, ordenades de més a menys prioritàries. 

• Una segona taula que mostra les necessitats i prioritats obtingudes del 

grup nominal comunitari, ordenades de més a menys prioritàries. 

• I una tercera taula que agrupa totes les necessitats i prioritats recollides, 

ordenades de més a menys prioritàries. 
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NECESSITATS DE SALUT RECOLLIDES DEL GRUP DE PROFESS IONALS PRIORITAT 

 
ALTA (3) MITJA (2) BAIXA (1) MITJANA 

•Abordatge integral social i sanitari de les persones amb problemes complexes de salut i socials de forma concomitant 6 0 0 3 

•Programes de prevenció de la violència de gènere dirigits a la joventut 4 0 0 3 

•Programes de prevenció, recursos i educació a les llars i les escoles en relació a les addiccions dels joves (principalment quan a drogues i alcohol) 4 1 0 2,8 

•Més recursos dirigits a trastorns mentals (socials, sanitaris, laborals, residències especialitzades...) 5 2 0 2,71 

•Treball coordinat per a la detecció de casos de violència de gènere i de maltractament a la gent gran 4 0 1 2,6 

•Més recursos socials (personal, econòmics, de serveis residencials, de serveis d’assessorament...) 5 4 0 2,56 

•Apoderament de la població en relació a la seva salut, amb accions específiques segons col·lectius (població gitana, població amb baix nivell econòmic, etc) 3 3   2,5 

•Espais i canals de comunicació i relació interdisciplinar en salut 2 2 0 2,5 

•Més informació específica sobre el càncer en general per a la població 2 2 0 2,5 

•Més recursos de personal sanitari en general 4 1 1 2,5 

•Més recursos i treball integrant entorn el sobreenvelliment 3 3 0 2,5 

•Augment dels serveis sanitaris no presencials i més informació sobre els mateixos 3 1 1 2,4 

•Espai de comunicació entre famílies de malalts d'Alzheimer o d’altres discapacitats i professionals 4 0 2 2,33 

•Major informació sobre els recursos i serveis de suport existents 2 2 1 2,2 

•Conscienciació i coneixement entorn al bon ús dels recursos sanitàries sanitaris (sobre tot, d’urgències) 2 3 1 2,17 

•Oferta d’habitatges controlats i accessibles per a persones amb problemes de mobilitat 2 3 2 2 

•Elaborar un mapa de la situació de les persones que viuen soles a Figueres 2 3 3 1,88 

•Més recursos per a discapacitats físics 0 6 1 1,86 

•Plans d’ocupació laboral globals i no només assistencials 2 2 3 1,86 

•Informació a les famílies amb persones malaltes d'Alzheimer i altres discapacitats psíquiques entorn les malalties, com conviure-hi i els recursos existents 1 2 2 1,8 

•Informació entorn les xarxes socials de suport i relació existents 1 2 2 1,8 

•Major regulació i control de la contaminació acústica del municipi 1 2 4 1,57 

•Política viària que faciliti l’accés al centre als peatons 0 3 3 1,5 

•Conscienciar entorn el cost dels serveis i recursos de salut per tal de valoritzar-los 0 2 3 1,4 

•Millorar l’accessibilitat i la mobilitat a l’espai públic 0 1 3 1,25 

•Ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb barreres arquitectòniques 0 1 4 1,2 

•Elaborar un mapa de la situació dels habitatges de Figueres 0 1 4 1,2 

•Adaptar l’oferta sanitària en relació a noves malalties a la demanda actual 0 1 5 1,17 



 

 Pàgina 99 de 114 

Informe qualitatiu sobre l’estat de salut al municipi de Figueres en el marc del Pla de Salut 

NECESSITATS DE SALUT DEL GRUP COMUNITARI PRIORITAT 

 
ALTA (3) MITJA (2) BAIXA (1) MITJANA 

•Protegir i potenciar la sanitat pública 4 0 0 3 

•Més ambulatoris i equipaments sanitaris 4 0 0 3 

•Més personal sanitari 4 0 0 3 

•Més higiene als carrers del municipi 3 1 0 2,75 

•Major atenció a la salut de la gent gran 3 1 0 2,75 

•Formació als professionals de la salut entorn malalties  eradicades que tornen a aparèixer degut principalment a la immigració, per poder-les detectar a temps 2 1 0 2,67 

•Xarxes socials i serveis de suport per a famílies amb malalts mentals 2 1 0 2,67 

•Més vigilància i seguretat ciutadana al municipi 2 2 0 2,5 

•Millorar els carrers per tal que siguin transitables sense perill , prevenint conductes que puguin ser perilloses per a la seguretat dels vianants 2 2 0 2,5 

•Prevenció en relació al bullying 2 2 0 2,5 

•Contundència en relació als casos de pressió, abús i maltractament a la gent gran 1 1 0 2,5 

•Disponibilitat de gerontòlegs als ambulatoris 2 2 0 2,5 

•Espais públics per caminar adequats 1 2 0 2,33 

•Prevenció en relació als assetjaments 1 2 1 2,33 

•Difusió i informació entorn les voluntats anticipades 1 3 0 2,25 

•Disponibilitat de centres d’informació sexual i familiar 2 1 1 2,25 

•Sensibilització i educació cívica per prevenir mals hàbits 0 3 0 2 

•Serveis d’orientació, suport i prevenció dirigits als  adolescents 0 2 0 2 

•Prevenció de l’addicció a les noves tecnologies 0 3 0 2 

•Educació de la societat entorn a la  gent gran com persones que necessiten viure  0 1 1 1,5 
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NECESSITATS DE SALUT GLOBALS PRIORITAT 

 
ALTA (3) MITJA (2) BAIXA (1) MITJANA 

•Protegir i potenciar la sanitat pública 4 0 0 3 

•Abordatge integral social i sanitari de les persones amb problemes complexes de salut i socials de forma concomitant 6 0 0 3 

•Programes de prevenció de la violència de gènere dirigits a la joventut 4 0 0 3 

•Més ambulatoris i equipaments sanitaris 4 0 0 3 

•Més personal sanitari 4 0 0 3 

•Programes de prevenció, recursos i educació a les llars i les escoles en relació a les addiccions dels joves (principalment quan a drogues i alcohol) 4 1 0 2,8 

•Més higiene als carrers del municipi 3 1 0 2,75 

•Major atenció a la salut de la gent gran 3 1 0 2,75 

•Més recursos dirigits a trastorns mentals (socials, sanitaris, laborals, residències especialitzades...) 5 2 0 2,71 

•Formació als professionals de la salut entorn malalties  eradicades que tornen a aparèixer degut principalment a la immigració, per poder-les detectar a 

temps 
2 1 0 2,67 

•Xarxes socials i serveis de suport per a famílies amb malalts mentals 2 1 0 2,67 

•Treball coordinat per a la detecció de casos de violència de gènere i de maltractament a la gent gran 4 0 1 2,6 

•Més recursos socials (personal, econòmics, de serveis residencials, de serveis d’assessorament...) 5 4 0 2,56 

•Apoderament de la població en relació a la seva salut, amb accions específiques segons col·lectius (població gitana, població amb baix nivell econòmic, etc) 3 3   2,5 

•Espais i canals de comunicació i relació interdisciplinar en salut 2 2 0 2,5 

•Més vigilància i seguretat ciutadana al municipi 2 2 0 2,5 

•Millorar els carrers per tal que siguin transitables sense perill , prevenint conductes que puguin ser perilloses per a la seguretat dels vianants 2 2 0 2,5 

•Més informació específica sobre el càncer en general per a la població 2 2 0 2,5 

•Prevenció en relació al bullying 2 2 0 2,5 

•Contundència en relació als casos de pressió, abús i maltractament a la gent gran 1 1 0 2,5 

•Més recursos de personal sanitari en general 4 1 1 2,5 

•Disponibilitat de gerontòlegs als ambulatoris 2 2 0 2,5 

•Més recursos i treball integrant entorn el sobreenvelliment 3 3 0 2,5 

•Augment dels serveis sanitaris no presencials i més informació sobre els mateixos 3 1 1 2,4 

•Espais públics per caminar adequats 1 2 0 2,33 
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NECESSITATS DE SALUT GLOBALS PRIORITAT 

 
ALTA (3) MITJA (2) BAIXA (1) MITJANA 

•Prevenció en relació als assetjaments 1 2 1 2,33 

•Espai de comunicació entre famílies de malalts d'Alzheimer o d’altres discapacitats i professionals 4 0 2 2,33 

•Difusió i informació entorn les voluntats anticipades 1 3 0 2,25 

•Disponibilitat de centres d’informació sexual i familiar 2 1 1 2,25 

•Major informació sobre els recursos i serveis de suport existents 2 2 1 2,2 

•Conscienciació i coneixement entorn al bon ús dels recursos sanitàries sanitaris (sobre tot, d’urgències) 2 3 1 2,17 

•Sensibilització i educació cívica per prevenir mals hàbits 0 3 0 2 

•Serveis d’orientació, suport i prevenció dirigits als  adolescents 0 2 0 2 

•Prevenció de l’addicció a les noves tecnologies 0 3 0 2 

•Oferta d’habitatges controlats i accessibles per a persones amb problemes de mobilitat 2 3 2 2 

•Elaborar un mapa de la situació de les persones que viuen soles a Figueres 2 3 3 1,88 

•Més recursos per a discapacitats físics 0 6 1 1,86 

•Plans d’ocupació laboral globals i no només assistencials 2 2 3 1,86 

•Informació a les famílies amb persones malaltes d'Alzheimer i altres discapacitats psíquiques entorn les malalties, com conviure-hi i els recursos existents 1 2 2 1,8 

•Informació entorn les xarxes socials de suport i relació existents 1 2 2 1,8 

•Major regulació i control de la contaminació acústica del municipi 1 2 4 1,57 

•Educació de la societat entorn a la  gent gran com persones que necessiten viure  0 1 1 1,5 

•Política viària que faciliti l’accés al centre als peatons 0 3 3 1,5 

•Conscienciar entorn el cost dels serveis i recursos de salut per tal de valoritzar-los 0 2 3 1,4 

•Millorar l’accessibilitat i la mobilitat a l’espai públic 0 1 3 1,25 

•Ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb barreres arquitectòniques 0 1 4 1,2 

•Elaborar un mapa de la situació dels habitatges de Figueres 0 1 4 1,2 

•Adaptar l’oferta sanitària en relació a noves malalties a la demanda actual 0 1 5 1,17 

Nota: les necessitats ombrejades en blau han estat esmentades pel grup professional i les ombrejades en verd pel grup comunitari  
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1. Diagnòstic quantitatiu 

A Figueres hi vivien el 2016, 45.726 habitants, més dones (50,46%) que homes (49,54%). 

Figueres té una densitat de població de 2.369,2 habitants/km2, comparable a la de Girona 

ciutat (2.511,6).  

L’anàlisi demogràfica ens mostra una població amb un índex d’envelliment de 82,99, 

població menys envellida que la de l’Alt Empordà o que la mitjana de Catalunya, però més 

sobre envellida que la resta, amb una taxa de sobre envelliment de 21,51, essent en els 

dos casos més alta en les dones que en els homes. D’acord amb el padró municipal de 

Figueres, l’any 2016, hi havia 883 persones majors de 80 anys que vivien soles, 721 dones 

(81,7 %) i 162 homes ( 18,3 %) 

La taxa de natalitat bruta (per 1000) a Figueres a 2015 és de 13,1 superior a la de l’Alt 

Empordà, Girona província i Catalunya. El nombre de naixements de mares estrangeres és 

d’un 46,27%, xifra també superior a la de Girona província (33,41%) o de Catalunya 

(25,45%). 

Demogràficament el pes de la població estrangera és rellevant, l’any 2016 un 27,46 % de 

la població era de nacionalitat no espanyola, molt superior a la mitjana de Catalunya, 

13,6%. Majoritàriament provenien del Marroc (10,6%). És rellevant el pes específic de la 

població estrangera en els grups d’edat de 25 a 34 anys, on representen entre el 42 i 44% 

de la població d’aquesta franja d’edat amb un nombre més gran d’homes que de dones 

La renda familiar disponible bruta a 2014 és de 12.800€ xifra inferior que la de comarques 

gironines (14.300€) o la mitjana de Catalunya (16.500€). 

Segons dades de l’Idescat  sobre habitatge i llars a 2011 un 32,7% dels habitatges són de 

lloguer, essent aquesta xifra superior a la de la província de Girona amb un 10,9%. Un 

29,2% dels habitatges són de compra amb pagaments pendents. 

El 12,3% dels habitatges estan buits (2.575 habitatges), xifra lleugerament superior a la de 

la província de Girona (11,3%) i la de Catalunya (11,6%). A Figueres hi ha més llars 

unipersonals, i més llars amb 5 o 6 persones, superior a la mitjana a l’Alt Empordà o la 

mitjana a la província de Girona. Les llars sense calefacció són menors que les mitjanes de 

la comarca, de la província o de Catalunya. 

Pel que fa al nivell d’instrucció a 2011, un 9,1% (3279 persones) de la població de 16 anys 

i més no té cap titulació, xifra inferior a la mitjana de Catalunya. No obstant això, si sumen 

la població que no té cap titulació i la que té un primer grau d’educació sumen una xifra del 

27%, mentre que a Catalunya representen una xifra del 23,4%. A Figueres hi ha menys 

titulats universitaris (14,1%) que la mitjana a Catalunya (20,3%). La taxa d’escolarització a 

l’Alt Empordà als 16 i als 17 anys és inferior a la mitjana de les comarques gironines i a la 

mitjana de Catalunya. 
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La taxa d’atur registral de Figueres a desembre de 2016 (17,60%) és 4 punts major que la 

mitjana de la província de Girona (13,30%), essent superior en dones (19,28%) que en 

homes (16,16%).  

L’any  2005 el barri de Marca de l’Ham va ser inclosa en el pla de barris i l’any 2008 també 

s’hi va incloure el centre històric de Figueres .  

En l’estudi de morbiditat i ús de recursos presentat per la Fundació Salut Empordà el 2017 

i analitzant els diagnòstics dels pacients de l’ABS de Figueres atesos el 2015 del sistema 

sanitari públic de Catalunya, dona una alta prevalença de malalties cròniques en la 

població (1). 

El resultat manifesta que el 60% dels atesos te almenys 1 condició de malaltia 

hipertensiva, alteracions metabòliques i endocrines, els trastorns associats a salut mental i 

els associats a malalties respiratòries. 

En els menors de 15 anys la prevalença és menor , però els problemes crònics més 

freqüents són els de malalties respiratòries, dermatològiques i els de l’àmbit de la salut 

mental –en general lleus-. 

(2) Estudi: Morbiditat i Anàlisis dels fluxos entre àmbits i proveïdors de salut a la 

comarca de l’Alt Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les patologies cròniques més freqüents, d’acord amb les dades extretes de l’EAP de 

Figueres el 1r trimestre de 2017:, són la hipertensió arterial no complicada (15,86%), les 

alteracions del metabolisme lipídic (14,85%), la obesitat (13,13%), el trastorn 

d’ansietat/angoixa/estat ansiós (12,36%) i la depressió (9,24%). Destaca que el trastorn 

d’ansietat/angoixa/estat ansiós és el doble de prevalent en dones (16,3%) que en homes 
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(8,31%), així com la depressió que en homes és del 5,2% i en dones del 13,2%. La 

obesitat també és més prevalent en dones (15,3%) que en homes(10,9%). 

En relació a les dades sobre els estils de vida, entorn, pràctiques preventives i serveis 

sanitaris i socials les dades recollides no estan desagregades o no indiquen diferències 

significatives. 

Pel que fa als indicadors d’entorn no mostren resultats rellevants. 
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2. Diagnòstic qualitatiu 

La primera dada interessant de la diagnosi qualitativa duta a terme, és la visualització del 

mapa d’actius actuals i potencials  del municipi en qüestió de salut. Aquest mapa ens 

mostra tant els principals serveis i recursos participants en la diagnosi com la diversitat 

d’entitats vinculades directament a l’àmbit de salut o a l’àmbit comunitari que són actius 

actuals, donada la seva implicació en temes de salut a Figueres, o la seva implicació en 

aquesta diagnosi (un total de 4 entitats relacionades amb la salut i de 4 entitats 

relacionades amb l’àmbit comunitari). S’hi afegeixen una quantitat important d’altres 

entitats que es consideren actius potencials, donada la seva vinculació amb els àmbits 

esmentats i considerant que l’àmbit comunitari pot ser un actiu important des del punt de 

vista salutogènic, però que no s’han implicat activament en l’elaboració d’aquesta diagnosi 

(9 entitats de l’àmbit de la salut i 21 entitats de l’àmbit comunitari). 

En l’apartat referent a la situació actual de Figueres en l’àmbit de la salut , el primer 

aspecte analitzat ha estat el que fa referència als factors diferencials de la salut al 

municipi,  determinant-se que són diversos, alguns d’ells molt particulars del municipi i 

d’altres que es podrien extrapolar a altres territoris. 

Entre els factors sociodemogràfics i socioeconòmics es destaquen diverses particularitats 

de la població immigrada i de la població gitana quant a barreres idiomàtiques (només pel 

primer cas), barreres culturals, hàbits d’alimentació i dietètics, desconeixement tant de la 

seva realitat, com dels recursos existents. Però també, s’afegeix la percepció de 

l’existència d’un elevat volum de gent gran amb pensions molt baixes i la particularitat 

d’atracció d’un perfil turístic de l’hospital de Figueres que condiciona també els seus 

serveis i recursos. 

Quant als factors relacionats amb els hàbits de salut i la prevenció, tornen a destacar-se 

els hàbits alimentaris i d’ús dels serveis sanitaris de la població immigrant i de la població 

gitana. S’hi afegirien d’una banda un elevat nivell de producció, venda i consum de 

cànnabis i d’altra banda certes mancances quant a prevenció precoç de trastorns mentals 

greus en l’adolescència. 

Entre els factors relatius als recursos i serveis, es destaca la dificultat en la compartició 

d’informació entre els diferents serveis públics i privats de salut del municipi, a la qual 

s’afegeixen les limitacions que suposa la Llei de Protecció de Dades. També s’inclou un 

percentatge més elevat d’usuaris de la sanitat pública en comparació a altres territoris, 

sumat a dèficits en infraestructures sanitàries. 

Dins els factors relatius a les variables d’entorn s’inclou tant una percepció negativa de 

l’espai públic provocada per dèficits en vigilància i en neteja, com l’estat d’alguns 

habitatges del centre quant a aspectes arquitectònics, d’espai o ventilació. De forma més 
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secundària i no tant constatada, s’afegirien els efectes de la tramuntana i de la quantitat de 

pol·len. 

Finalment, en relació als factors relacionats amb les polítiques municipals, es destacaria 

una insuficiència de transversalitat i treball conjunt entre els serveis sanitaris i l’Ajuntament, 

així com una possible mancança de polítiques de prevenció del bullying, dels 

maltractaments, dels trastorns alimentaris o de programes d’immigració amb incidència en 

la salut. 

Un segon punt d’aquest apartat, analitza els punts forts i punts febles percebuts en 

l’àmbit de la salut a Figueres , els quals s’han agrupat en 3 eixos bàsics: la gestió interna 

de la salut, la cartera de recursos i serveis i la percepció que sembla tenir la població sobre 

la salut a Figueres. 

La gestió interna de la salut té com a fortaleses: l’accessibilitat dels equipaments, la 

centralització de la informació (centrada en l’hospital i la salut mental), certa part de la 

coordinació (visió més generalitzada entre els serveis socials que no pas entre els serveis 

sanitaris), una bona comunicació i la relació dels serveis socials amb les entitats del 

municipi, la gestió específica de la salut mental i l’atenció sociosanitària especialitzada. 

Les febleses percebudes tenen a veure novament amb les dificultats de compartició 

d’informació , les llistes d’espera a l’atenció primària i la insuficiència d’integració, treball en 

xarxa i informació entre serveis sanitaris i serveis socials (percebuda principalment des del 

punt de vista dels serveis sanitaris). 

En la vessant de la cartera de recursos i serveis serien punts forts la transversalitat entre 

salut mental i atenció primària, l’elevada utilització dels recursos, l’àmbit territorial de les 

urgències hospitalàries i les instal·lacions existents quant a salut mental. 

Com a punts febles, destacarien la mancança de recursos econòmics a tots nivells, el 

dèficit quant a atenció a la salut sexual i reproductiva, la insuficiència de professionals i 

serveis específics a atenció primària (podologia, serveis de rehabilitació i fisioteràpia 

dirigits a les persones grans i les hores d’atenció psicològica). S’hi afegeix com a punt 

feble, les llistes d’espera per visites programades no urgents i un excés de medicalització 

conseqüència d’una mancança d’apoderament de la població en temes de salut. 

Quant a la percepció que els informants creuen que la població de Figueres té en relació a 

la salut al municipi, serien punts forts: la ubicació dels equipaments de salut, (és a dir, la 

seva proximitat i accessibilitat), alguns serveis especialitzats d’atenció primària  

(retinografies, ecografies, educació grupal en autocura) i els recursos socials i sanitaris 

destinats a la població sobreenvellida o a la salut mental. 
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Es consideraria, per contra, que la població percep com a punts febles la manca d’UCIs, 

de personal sanitari, el temps de les visites i l’elevada rotació del personal a primària. 

A través d’aquests punts forts i punts febles i mitjançant un treball més específic realitzat 

amb els grups nominals, s’arriba al tercer punt d’aquest apartat: les principals 

problemàtiques percebudes segons factors determinan ts . 

En relació als estils de vida, es destaquen els problemes relacionats amb els hàbits dels 

adolescents, principalment relatius al consum de drogues o als hàbits sexuals. S’hi 

afegeixen problemes relatius als hàbits d’alimentació i al desconeixement i formació en 

salut de la població amb baixos nivells socioeconòmics, així com els hàbits de la població 

immigrada i l’elevat nivell de prostitució. Altres problemàtiques incloses en aquests àmbits 

serien un dèficit d’implicació de la població en la prevenció de la pròpia salut, un ús 

inadequat d’urgències i l’augment de la violència de gènere. 

Les problemàtiques percebudes referents a les xarxes socials i comunitàries es centren en 

la insuficiència de comunicació entre els diferents agents de salut, la mancança de xarxa 

social i de suport tant per col·lectius de malalts com per persones amb situacions 

personals negatives, la baixa implicació familiar i la poca relació establerta entre el 

personal sanitari i les famílies de persones amb discapacitats psíquiques, la inexistència 

de circuïts no reglats que redueixin la saturació d’urgències, el desconeixement dels 

recursos de suport existents i la pressió que pateix la gent gran. 

Quant a les condicions de vida i treball, els principals problemes recollits fan referència a la 

insuficiència de recursos, tant a nivell sanitari com social (CAP, personal sanitari i social, 

recursos destinats a la violència de gènere, les addiccions, els trastorns mentals greus i les 

persones amb discapacitats físiques, o serveis d’atenció primària online). S’hi afegirien 

altres problemes relacionats directament amb els anteriors, com són el temps d’espera per 

visites programades no urgents a l’atenció primària. Així com d’altres més diferenciats 

relatius a les deficiències de l’espai públic (espais adients, neteja, seguretat), la 

insuficiència d’informació en temes específics, l’augment de la població sobreenvellida, la 

situació d’alguns habitatges, l’augment dels problemes d’angoixa en els adolescents, 

l’assetjament laboral, el bullying o la contaminació i pol·lució associada al trànsit intern. 

Finalment, les problemàtiques relacionades amb les condicions polítiques, 

socioeconòmiques i ambientals recollides fan referència a una mancança de previsió i 

prevenció quant a la salut de la gent gran, als temps d’espera en determinades situacions, 

a la no adaptació de l’oferta a la demanda centrada en noves malalties, a la insuficiència 

de polítiques preventives de la violència de gènere i d’integració laboral i social en aquest  
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àmbit, a dèficits quant a la prevenció de l’alcoholisme, a les desigualtats socioeconòmiques 

cada vegada més accentuades, a les mancances quant a educació sexual, als problemes 

derivats de la Llei de protecció de dades i a la tendència a la privatització de la salut. 

El darrer capítol de la diagnosi fa referència a les necessitats actuals i futures en l’àmbit 

de la salut a Figueres . 

En aquest sentit, s’identifiquen una sèrie de criteris globals que haurien de centrar el treball 

futur en matèria de salut a Figueres, que serien: 

• La disponibilitat i adaptació dels recursos físics i econòmics en matèria de salut 

• El treball des d’una visió global i comunitària de la salut. 

• El treball interdisciplinar, la coordinació i la comunicació entre tots els agents. 

• L’apoderament de la població entorn la protecció i prevenció de la pròpia salut. 

• Una major atenció a la salut de la població envellida i a la salut psíquica en general 

de la ciutadania. 

• Un treball més constant i específic quant a la salut de la població immigrada. 

Aquests criteris són els que centrarien i determinarien les principals necessitats quant a 

salut al municipi. 
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3. CONCLUSIONS 

A partir de les demandes expressades pel GRUP COMUNITARI i pel GRUP 

PROFESSIONALS (Diagnòstic qualitatiu) i de la seva gestió conjunta amb el Diagnòstic 

Quantitatiu obtenim els “EIXOS D’ACTUACIÓ”. Les demandes estaven fetes en base a 

població, tema i priorització. 

Aquests “EIXOS D’ACTUACIÓ” guiaran la definició de les LINIES ESTRATÈGIQUES de 

salut pública municipal. I a partir d’aquestes LÍNIES ESTRATÈGIQUES, es prioritzarà i 

plantejaran les INTERVENCIONS COMUNITARIES adients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

             EIXOS DE POBLACIÓ                 EIXOS DE TEMA  

• ANCIANS  • VIOLÈNCIA  

• ADOLESCENTS - JOVES  • COMUNICACIÓ 

• DIVERSITAT FUNCIONAL  • ADICCIONS 

• PROFESSIONALS  • HABITATGES 

• IMMIGRACIÓ  

• ÈTNIA GITANA   
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Nota: les necessitats ombrejades en blau han estat esmentades pel grup professional i les ombrejades en verd pel grup comunitari 

DEMANDES O NECESSITATS DE SALUT  PRIORITAT 

 
ALTA 

(3) 

MITJA 

(2) 

BAIXA 

(1) 
MITJANA 

•Protegir i potenciar la sanitat pública 4 0 0 3 

•Abordatge integral social i sanitari de les persones amb problemes complexes de salut i socials de forma 

concomitant 
6 0 0 3 

•Programes de prevenció de la violència de gènere dirigits a la joventut 4 0 0 3 

•Més ambulatoris i equipaments sanitaris 4 0 0 3 

•Més personal sanitari 4 0 0 3 

•Programes de prevenció, recursos i educació a les llars i les escoles en relació a les addiccions dels joves 

(principalment quan a drogues i alcohol) 
4 1 0 2,8 

•Més higiene als carrers del municipi 3 1 0 2,75 

•Major atenció a la salut de la gent gran 3 1 0 2,75 

•Més recursos dirigits a trastorns mentals (socials, sanitaris, laborals, residències especialitzades...) 5 2 0 2,71 

•Formació als professionals de la salut entorn malalties  eradicades que tornen a aparèixer degut 

principalment a la immigració, per poder-les detectar a temps 
2 1 0 2,67 

•Xarxes socials i serveis de suport per a famílies amb malalts mentals 2 1 0 2,67 

•Treball coordinat per a la detecció de casos de violència de gènere i de maltractament a la gent gran 4 0 1 2,6 

•Més recursos socials (personal, econòmics, de serveis residencials, de serveis d’assessorament...) 5 4 0 2,56 

•Apoderament de la població en relació a la seva salut, amb accions específiques segons col·lectius (població 

gitana, població amb baix nivell econòmic, etc) 
3 3   2,5 

•Espais i canals de comunicació i relació interdisciplinar en salut 2 2 0 2,5 

•Més vigilància i seguretat ciutadana al municipi 2 2 0 2,5 

•Millorar els carrers per tal que siguin transitables sense perill , prevenint conductes que puguin ser perilloses 

per a la seguretat dels vianants 
2 2 0 2,5 

•Més informació específica sobre el càncer en general per a la població 2 2 0 2,5 

•Prevenció en relació al bullying 2 2 0 2,5 

•Contundència en relació als casos de pressió, abús i maltractament a la gent gran 1 1 0 2,5 

•Més recursos de personal sanitari en general 4 1 1 2,5 

•Disponibilitat de gerontòlegs als ambulatoris 2 2 0 2,5 

•Més recursos i treball integrant entorn el sobreenvelliment 3 3 0 2,5 

•Augment dels serveis sanitaris no presencials i més informació sobre els mateixos 3 1 1 2,4 

•Espais públics per caminar adequats 1 2 0 2,33 

•Prevenció en relació als assetjaments 1 2 1 2,33 

•Espai de comunicació entre famílies de malalts d'Alzheimer o d’altres discapacitats i professionals 4 0 2 2,33 

•Difusió i informació entorn les voluntats anticipades 1 3 0 2,25 

•Disponibilitat de centres d’informació sexual i familiar 2 1 1 2,25 

•Major informació sobre els recursos i serveis de suport existents 2 2 1 2,2 

•Conscienciació i coneixement entorn al bon ús dels recursos sanitàries sanitaris (sobre tot, d’urgències) 2 3 1 2,17 

•Sensibilització i educació cívica per prevenir mals hàbits 0 3 0 2 

•Serveis d’orientació, suport i prevenció dirigits als  adolescents 0 2 0 2 

•Prevenció de l’addicció a les noves tecnologies 0 3 0 2 

•Oferta d’habitatges controlats i accessibles per a persones amb problemes de mobilitat 2 3 2 2 

•Elaborar un mapa de la situació de les persones que viuen soles a Figueres 2 3 3 1,88 

•Més recursos per a discapacitats físics 0 6 1 1,86 

•Plans d’ocupació laboral globals i no només assistencials 2 2 3 1,86 

•Informació a les famílies amb persones malaltes d'Alzheimer i altres discapacitats psíquiques entorn les 

malalties, com conviure-hi i els recursos existents 
1 2 2 1,8 

•Informació entorn les xarxes socials de suport i relació existents 1 2 2 1,8 

•Major regulació i control de la contaminació acústica del municipi 1 2 4 1,57 

•Educació de la societat entorn a la  gent gran com persones que necessiten viure  0 1 1 1,5 

•Política viària que faciliti l’accés al centre als peatons 0 3 3 1,5 

•Conscienciar entorn el cost dels serveis i recursos de salut per tal de valoritzar-los 0 2 3 1,4 

•Millorar l’accessibilitat i la mobilitat a l’espai públic 0 1 3 1,25 

•Ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb barreres arquitectòniques 0 1 4 1,2 

•Elaborar un mapa de la situació dels habitatges de Figueres 0 1 4 1,2 

•Adaptar l’oferta sanitària en relació a noves malalties a la demanda actual 0 1 5 1,17 
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EIXOS POBLACIÓ EIXOS TEMA NECESITATS EN SALUT  O   DEMANDES PROGRAMES 

DIVERSITAT FUNC. 

COMUNICACIÓ 

Espais de comunicació entre familíes de malalts 

d'Alzheimer/altres diversitats func. I professoinals Programa per a la creació de canals de comunicació entre 
professionals i famílies afectats diversistat funcional 

PROFESSIONALS 
 

GENT GRAN VIOLÈNCIA 

Actuacions en la prevencioói maltractament a la gent gran 

Programa de prevenció, actuació i coordinació en el 
maltractament a gent gran Treball coordinat per a la detecció de casos de violència de 

genère i de maltractament a la gent gran 

ADOLESC-JOVES 

ADICCIONS 
Programa prevenció, RR i educació a les llars/escoles en 

rel. adiccions del joves (Drogues i Alcohol) 

Programa de suport a la salut sexual en joves i adolescents 

VIOLÈNCIA 

Prevenció en relació al bullying 

Programa prevenció de violència de genere dirigit a la 

joventut 

DIVERSITAT FUNC 

COMUNICACIÓ 

Informació famílies a/ persones malaltes d'Alz /altres 

disca. psíquiques entorn malalties/com conviure-hi/RR 

existents 

Programes d'informació i suport a la gent gran i a persones 
amb diversitat funcional 

Xarxes socials i serveis de suport per a famlíes amb malalts 

mentals 

HABITATGES 
Oferta d'habitatges controlats i accessibles per persones 

amb problemes de mobilitat 

GENT GRAN 

 
Disponibilitat de gerontòlegs als ambulatoris 

Programa de suport a la gent gran.  
Major atenció a la salut de la gent gran 

 
Més RR i treball integrant entorn el sobreenvelliment 

ADOLESC-JOVES 
 

Disponibilitat de centres d'informació sexual i familiar 

Programa de suport a la salut sexual en joves i adolescents 

 

Serveis i orientació, suport i pevenció dirigits als 

adolescents 

 

VIOLÈNCIA 

Prevenció en relació als asetjaments 

Programa de suport a la gent gran. 

 
Treball coordinat per a la detecció de casos de violència de 

genère i de maltractament a la gent gran 

 

COMUNICACIÓ 

Conscienciació i coneixement del bon ús dels RR sanitaris 

(urgències) 

Programa de creació de canals de comunicació entre 
professionals, administració i població 

 
Difusió i inormació entorn de les voluntats anticipades 

 

Educació de la societat entorn de la gent gran com a 

persones que necesiten viure dignament 

 

Espais i canals de comunicació i de relació interdisciplinars 

en salut 

 

Informació sobre les xarxes socials de suport i relació 

existents 

 
Major informació sobre els RR i serveis de suport existents 

 

Més informació específica sobre el càncer en general a la 

población 

 
ADICCIONS 

Prevenció adiccions a les noves tecnologies 
Programa de sensibilització per a la prevenció d'adiccions i 

mals hàbits 
 

Sensibilització i educació civíca per prevenir mals hàbits 

 
HABITATGES Elaborar un mapa dels habitatges a Figueres 

Programa d'habitatges disponibles i adients a perones amb 
diversitat funcional i gent gran 

    ÈTNIA GITANA       

POBLAC IMMIGRANT       
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Aquí conclou l'encàrrec del Consell Municipal de Salut de realitzar un PLA DE SALUT 

MUNICIPAL de Figueres, i que és el marc de referència per a totes les actuacions 

públiques en matèria de salut que és desenvolupin a la ciutat per part de l'ajuntament i 

altres entitats, amb l'objectiu principal de millorar la salut i la qualitat de vida de la població. 


