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Presentació 

Aquest document vol ser una eina per facilitar el treball dels participants en la Jornada 

d’Informació i de Priorització del 25 de juny de 2018. 

La Jornada forma part d’un procés participatiu que va començar el juny del 2016 amb la 

presentació al municipi de Vilanova del Camí del Projecte COMNOVA. 

Aquest és un procés participatiu enfocat a la millora de la salut i el benestar de les persones 

que viuen a Vilanova del Camí. 

 

Què s’ha fet fins ara? 

Creació d’un grup de Salut comunitària 

Es va crear un grup de Salut comunitària que es va 

presentar a la ciutadania el dia 6 de novembre de 2017, 

a Can Papasseit.  

Diagnòstic de salut 

S’ha realitzat un diagnòstic de salut de Vilanova del Camí mitjançant un seguit d’actuacions: 

 Diagnòstic quantitatiu: les dades 

S’han recollit dades sobre diferents aspectes que afecten la salut de la població (els 

anomenats determinants de salut), i dades sobre l’estat de salut dels ciutadans (els 

problemes de salut), així com dades sobre l’ús dels serveis sanitaris. Les dades estan 

recollides a l’informe de salut quantitatiu de Vilanova del Camí1 (2017-2018). 

 

                                                           
1 Fonts de dades: Ajuntament, Idescat, RCA del CatSalut, ECAP dels Serveis d’Atenció 

Primària de l’ICS, Enquesta de Salut de Catalunya, registres del conjunt mínim bàsic de 

dades d’atenció primària i dels centres ambulatoris de salut mental del CatSalut, 

Registre de mortalitat de Catalunya, qüestionari entitats proveïdores de serveis 

d’atenció primària del CatSalut, facturació de farmàcia del CatSalut, mapes del 

Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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 Diagnòstic qualitatiu: quina és la percepció de la comunitat sobre la salut i el benestar. 

 Entre el 7 i el 31 de novembre es van disposar 12 

bústies a diferents llocs de Vilanova del Camí 

(Institut, farmàcies, mercat, Ajuntament...) per tal 

que les persones responguessin a 3 preguntes: 

A Vilanova del Camí em fa sentir bé... 

A Vilanova del Camí jo canviaria... 

A Vilanova del Camí jo aporto... 

 

Les dades estan recollides a l’informe de salut qualitatiu de Vilanova del Camí (2018). 

 

 

El dia 20 de març es van fer 2 talleres de 

discussió; el primer es va fer amb diferents 

professionals que atenen a la població i el 

segon es va fer amb representants de les 

entitats i ciutadania. 

Amb el resultat d’aquests tallers es 

complementa la informació que s’obté amb 

l’informe quantitatiu. 

 

 

Què fem a partir d’ara? 

Jornada de retorn de la informació i priorització 

És la Jornada a la qual esteu convocats, que té per objectiu donar-vos  a conèixer el resultat del 

diagnòstic de salut de Vilanova del Camí. 

Es realitzarà una votació participativa per seleccionar l’àrea d’actuació sobre la que es 

començarà a intervenir des de l’acció comunitària.
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Intervenció 

En aquesta fase es realitzaran la/les intervencions d’acord a l’àrea d’actuació votada. Les 

intervencions estaran basades en els recursos (actius) de Vilanova del Camí i es faran treballant 

en xarxa. 

Totes les accions es faran d’acord a l’evidència existent d’intervencions avaluades i efectives. 

És a dir, d’acord a estudis científics que ja hagin donat resultats en altres actuacions (en altres 

llocs o per altres àrees d’actuació similars). 

 

A continuació trobareu: 

 Resum del diagnòstic de Salut de Vilanova del Camí que incorpora tant les dades 

quantitatives com el resultat dels taller de discussió, incloent tant els aspectes positius per 

la salut com els negatius. 

 Llista final de problemes/necessitats, a partir dels quals es farà la priorització. 

 

 

Resum diagnòstic de Salut de Vilanova del Camí 

Indicadors demogràfics 

 Al 2017 a Vilanova hi viuen un total de 12.549 persones, de les quals el 50,1% són homes i el 

49.9% dones. 

La dimensió petita del poble facilita que la gent es conegui i es relacioni, així com la 

mobilitat a peu.   

 Hi ha la percepció que la població magrebina no s’integra amb la resta d’habitants, fet 

identificat tant per el grup de professionals com per les persones representants de les 

entitats i ciutadania. També es considera que molts no tenen formació ni feina, sent un 

grup de major vulnerabilitat. 

 La població està envellida: hi ha un major sobreenvelliment en les dones; tanmateix, en 

aquest indicador l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Vilanova del Camí es troba uns quants 

punts per sota del total de Catalunya en ambdós sexes. 

 El 37,7% de dones majors de 75 anys viuen soles i un 16,4% en el cas dels homes. Aquests 

percentatges són sensiblement inferiors en ambdós sexes si els comparem amb el total de 

Catalunya. 

Tant professionals com ciutadania destaquen la presència de gent gran aïllada i que se sent 

sola i desatesa per les seves famílies i per la manca de recursos econòmics. 
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 Es percep com a col·lectiu vulnerable les dones (dones grans amb sobrecàrrega per cura de 

familiars i dones marroquines aïllades per dificultats idiomàtiques). 

 

 

Indicadors socioeconòmics 

 A maig de 2018 la taxa d’atur a Vilanova és del 17.60%, per sobre de la de Catalunya. 

L’atur es percep com una de les preocupacions més importants. Les persones amb atur 

tenen problemes econòmics i socials, afectant negativament a la salut i causant problemes 

de salut mental en adults i joves.  

 L’índex socioeconòmic compost corresponent a l’ABS de Vilanova del Camí per a l’any 2016 

és de 4,3, el que permet considerar-la com una àrea bàsica amb un alt nivell de privació de 

recursos.  

 Pel que fa al producte interior brut (PIB) per habitant, la xifra per a Vilanova del Camí és de 

9,8 milers d’euros, la meitat que a l’Anoia (20,2) i pràcticament un terç de la de la resta de 

Catalunya (27,8). 

 Els professionals detecten com a grup vulnerable les famílies amb pocs recursos 

socioeconòmics, especialment els infants amb famílies a l’atur, desnonades o amb famílies 

amb consum de risc d’alcohol.  

 Es percep un increment dels habitatges ocupats degut a la manca de recursos econòmics. 

 

Indicadors de morbiditat 

 En la població pediàtrica atesa a atenció primària, en funció de les primeres causes de 

malaltia (hipertròfia amígdales i/o adenoides, trastorn refracció i obesitat), és constata que 

es troben majors prevalences en l’ABS Vilanova del Camí en comparació amb el total de 

Catalunya. 

 En la població adulta trobem diferències en el cas de la obesitat i la depressió que són 

superiors en comparació amb el total de Catalunya. 

Pel que fa a la salut mental, en la població menor de 18 anys presenta majors prevalences 

de trastorn adaptatiu, de trastorns de la conducta i de trastorns de la conducta alimentària. 

Des dels serveis de salut i benestar perceben que incrementen les deteccions de problemes 

de salut mental de la petita infància. 

 Pel que fa a la prevalença d’excés de pes, sobrepès i obesitat, s’observa que la població 

pediàtrica de l’ABS Vilanova del Camí presenta una major prevalença d’alteracions del pes, 

si ho comparem amb les dades referents al total de Catalunya. En adults hi ha major 

prevalença d’obesitat en homes i en dones, així com una major prevalença d’excés de pes 

en dones. 

 La població de l’ABS Vilanova del Camí, en ambdós sexes, té una percepció discretament 

pitjor de la seva pròpia salut, en comparació amb la resta de Catalunya. 
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 Pel que fa a la diversitat funcional, que s’estima a partir d’una llista amb 11 tipus diferents 

de limitacions greus que afecten de manera permanent la capacitat per desenvolupar 

activitats quotidianes, s’observa que l’ABS Vilanova del camí es troba per sobre del valor 

atribuïble al total de Catalunya en ambdós sexes. 

 Pel que fa a la dependència física (necessitat d’ajuda o de companyia per realitzar activitats 

habituals de la vida quotidiana a causa d’un problema de salut), s’observa un percentatge 

de dependència física major en les dones de l’ABS Vilanova del Camí en comparació amb el 

total de Catalunya; no així en els homes, on s’observen percentatges similars. 

 

Indicadors de mortalitat 

 S’observa una esperança de vida lleugerament menor respecte al total de Catalunya, amb 

aproximadament un any de vida menys en el cas dels homes i dos en el cas de les dones, 

amb una diferència de gènere dona-home de 6 anys. 

 En observar les taxes específiques de mortalitat per grans grups de causes es constaten 

xifres de mortalitat superiors especialment en les dues primeres causes de mortalitat, que 

coincideixen en ambdós sexes, és a dir, les malalties de l’aparell circulatori i els tumors. 

 

Indicadors sobre estils de vida 

 En relació amb la utilització de tabac és observable que la població de l’ABS Vilanova del 

Camí presenta una prevalença de consum ostensiblement superior al total de Catalunya, 

essent tres punts superior en el cas de les dones i set punts superior en el cas dels homes. 

 El que fa al consum de risc d’alcohol, en el cas dels homes elevat consum d’alcohol de 40 

fins a 89 anys segons dades de l’ABS i les dones de 50 a 69 anys. 

Els representants dels serveis de salut i benestar creuen que existeix un alt consum 

d’alcohol degut a la cultura de l’alcohol instaurada al poble. 

 En els tallers de discussió es comenta la percepció de la disminució de conductes de risc i 

del consum de tòxics per part de la població i s’identifica per part dels professionals com a 

grup vulnerable els adolescents i joves, destacant les malalties de transmissió sexual, 

embarassos precoços.  

 En relació amb la realització d’activitat física saludable, la població de la Regió Sanitaria 

Catalunya Central podria estar realitzant un baix nivell d’activitat física saludable en 

comparació amb la resta de Catalunya, circumstància que s’observa en ambdós sexes. 

Els professionals identifiquen la presència d’infants petits que passen masses hores inactius 

i  la no participació de noies marroquines en les activitats esportives. 

 En relació amb l’adherència a la dieta mediterrània, la Regió Sanitaria Catalunya Central es 

podria estar realitzant un compliment sensiblement més baix que el total de Catalunya. 
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Pràctiques preventives 

 Pel que fa a la cobertura vacunal de la població infantil (de 0 a 14 anys), s’ha observat una 

major cobertura entre els infants de l’ABS de Vilanova del Camí (95,4%), si es compara amb 

el percentatge corresponent al total de Catalunya (92,8%). 

 

Indicadors sobre recursos 

 S’observa un major percentatge de població assignada i atesa, la mitjana de visites anuals 

és sensiblement inferior a les xifres totals corresponents a Catalunya. 

 El percentatge brut de pacients atesos mitjançant el programa d’atenció domiciliària 

(ATDOM) per a l’any 2016 va ser de 6,9% a l’ABS Vilanova del Camí, molt inferior al 9,8% 

corresponent al total de Catalunya. 

 Pel que fa a la utilització dels serveis de salut mental, la població de l’ABS Vilanova del Camí 

utilitza més aquest recurs que el total de la població de Catalunya. 

 En relació amb el consum de farmàcia en general, i també de psicofàrmacs, es destaca que 

el consum de fàrmacs en general és major a l’ABS Vilanova del Camí per a ambdós sexes; 

tanmateix, el percentatge corresponent consum de psicofàrmacs és sensiblement menor, 

també per a ambdós sexes. 

Els professionals de la salut han identificat l’augment del consum de medicaments en la 

població (psicofàrmacs en gent gran i consum excessiu en infants i adolescents). 

 Pel que fa a la taxa de població polimedicada, es constata una xifra de 1.569,8 pacients 

polimedicats/100.000 habitants en relació a l’ABS Vilanova del Camí, visiblement superior 

als 1.223,7 pacients polimedicats/100.000 habitants corresponent al total de Catalunya. 

 En els grups de discussió es considera que hi ha una àmplia oferta i qualitat dels 

equipaments i serveis municipals. 

 Elevada participació en entitats. 

 S’observa un bon teixit social i associatiu, actiu, variat i que arriba a tots els grups d’edat. 

 Altres actius a destacar: la residència, casal per les persones grans, Can Papasseit, la 

biblioteca, centres cívics… 

 S’identifica entre els professionals un decreixement del petit comerç del municipi. I per part 

de la ciutadania l’accessibilitat als mateixos. Al igual que l’accessibilitat a la piscina, Can 

Papasseit a persones amb mobilitat reduïda. 

 Representants de les entitats i ciutadania expressen la mancança: centre de dia, indústria 

pròpia al municipi, recursos saludables per a adolescents que poden trobar-se en situacions 

de risc 
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Entorn 

 A nivell d’entorn urbà es destaca com a positiu l’adaptació del C/ Sta. Llúcia, la plaça Major, 

la plaça del Mercat... però preocupen el mal estat d’alguns carrers i voreres, la brutícia al 

carrer, aparcar damunt les voreres dificultant la mobilitat del vianant. 

Els representants de les entitats i ciutadania destaquen la presència de barreres 

arquitectòniques del municipi, mencionant també la via del tren que creua el municipi i 

l’existència d’habitatges antics sense ascensor. Es percep la manca de seguretat viaria al 

C/Sta. Llúcia. 

S’ha repetit molt, tant en bústies com en els tallers de discussió, que l’entorn natural 

pròxim al municipi facilitat conductes saludables. Hi destaca el parc fluvial on sempre hi ha 

gent fent activitat física i relacional, boscos a prop, horts... 

Però preocupa a la població, la qualitat de l’aire i aigua del riu que es veu empitjorada 

degut als fums i abocaments de les indústries properes. 

 

 

 

Llistat final de problemes/necessitats 

 
 Mala alimentació i obesitat en infants. 

 Salut mental i risc familiar en infants i adolescents 

 Conductes risc en joves, problemes de salut mental i manca espai per joves 

 Aïllament , solitud i depressió en persones grans. 

 Consum d’alcohol a totes les edats 

 Abús de medicaments en persones grans i infància/adolescència 

 Atur especialment en els joves i  atur de llarga durada en homes 

 Nouvinguts sense xarxa social i poc integrats. 

 Risc social en famílies amb poc recursos econòmics 

 Qualitat de l’entorn (aire i aigua): abocaments, purins, fums, brutícia rius, brutícia al 
carrer... 

 Habitatges ocupats. Problemes socials per les persones que ocupen els espais i pel 
veïnatge. 

 Barreres arquitectòniques a diferents llocs del municipi. 
 

 


