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La protecció de la salut i l’atenció 

sanitària, drets de ciutadania
El dret de ciutadania de protec-
ció de la salut i l’atenció, amb 
equitat i qualitat en el sistema 
sanitari no és una qüestió no-
més personal, sinó que està 
garantida per la, avui més fa-
mosa, Constitució Espanyola i 
per l’Estatut d’Autonomia. Per 
tant, és responsabilitat dels 
diferents nivells de govern ga-
rantir aquests drets. Això ho 
diem perquè en l’Independent 
de Gràcia 525 hi ha un article 
sobre les dades de l’informe de 
Salut de Gràcia, elaborat per 
l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona. Aquest Informe no-
més parla dels determinants de 
la salut de tipus d’hàbits perso-
nals (exercici físic, alimentació, 
dependències) com si la salut 
fos només depenent de cada 
persona, quan avui sabem que 
té tanta o més influència sobre 
la salut les condicions econò-
miques, socials, ambientals i 
laborals en què vivim (el nivell 
de pobresa, tenir vivenda i la se-
va qualitat, tenir estudis, estar a 
l’atur, cobrar ajuts econòmics, la 
qualitat del medi, l’accés als ali-
ments de qualitat, etc...)
A més, si sabem els nivells 
d’aquests determinants en cada 
territori ens serveix, a la societat 
i als governs que en són respon-
sables, per poder planificar mi-
llores i atendre les desigualtats, 
és a dir, fer polítiques socials i 
de salut. Però segons el menci-
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onat Informe de l’administració, 
s’ignora per districtes aquests 
determinants i sembla que es vul-
gui donar la culpa a les persones 
pels seus hàbits de vida. De fet, 
no ens diuen si a Gràcia hi ha més 
o menys nivells de pobresa que 
a la resta de barris de Barcelona. 
L’Informe ens diu que aquesta 
ha crescut i l’índex de privació 
material amb el que es mesura la 
pobresa (9 ítems fixats per la UE) 
ha crescut fins un 23,2% dels ha-
bitants de Barcelona que tenen 
ja privació material (3 ítems), un 
45% dels quals són menors de 35 
anys, aquest és un determinant 
molt potent de manca de salut. 
Hem de fer alguna cosa a Gràcia?
Un altre exemple que se’ns ama-
ga és la qualitat de l’aire que no 
podem deixar de respirar. Gràcia i 

l’Eixample tenen el trist mèrit de 
ser els districtes amb nivell més 
alts de contaminació atmosfèrica 
per òxids de nitrogen (NO2), pro-
duïts majoritàriament pel trànsit. 
L’Informe general de la ciutat diu 
que la mitjana anual d’aquest 
tòxic, que afecta greument a la 
salut (asma, bronquitis, malaltia 
pulmonar obstructiva, empitjora-
ment de infarts) va ser a Gràcia al 
2012 de 61 µg/m3, quan la legis-
lació europea ordena que no sigui 
superior a 40 i la OMS diu que ha 
de ser menor de 20 per no causar 
d’anys per la salut.
Si ignorem aquestes dades (i mol-
tes d’altres) no podrem posar-hi 
remei. I això es perquè predo-
minen els interessos econòmics 
d’uns quants sobre els de la majo-
ria de la població. Sabem que per 
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que a la resta de la ciutat

millorar la contaminació atmos-
fèrica a la ciutat hem de treure 
cotxes (i moltes altres coses) i 
per contra, l’administració, no 
sols no pren mesures valentes 
en aquest sentit, sinó que ens 
apuja els bitllet del transport 
públic. Podríem seguir posant 
exemples del biaix d’informació 
i seguir omplint-nos la boca de 
que l’esperança de vida aug-
menta a Barcelona (amb quina 
qualitat de vida?) o de la menor 
freqüentació de visites al met-
ge, però un altre dia hauríem 
d’analitzar la doble cobertura 
de la gent de Gràcia, és a dir, 
la gent que paga una mútua 
privada tenint assegurada ja 
l’assistència sanitària pel servei 
nacional de salut públic: un 52% 
a Gràcia en front d’un 37,5% la 
mitjana de Barcelona (i un 70% 
a Sarrià) tenen doble afiliació 
(una mútua). Aquesta ha anat en 
augment en els darrers tres anys, 
i ens hauríem de preguntar per 
què si ja tenim pagada l’assistèn-
cia pública, doncs per les reta-
llades i la seva conseqüència en 
les llistes d’espera. Això també 
serà tema d’un altre dia. 

el bloc

Està demostrat que la lluita 
dels barris és clau per forçar 
canvis socials i polítics. I en 
aquests temps de crisi, esdevé 
l’única sortida possible allà 
on s’enroca el diàleg. D’això 
els veïns de Lesseps són un 
bon exemple. Han aconseguit 
transformar un no institucio-
nal avalat per factures astro-
nòmiques en un compromís 
ferm del Districte per treure 
les màquines de la plaça i 
tapar la ferida de la Línia 9 del 
metro abans que acabi l’any. 
Tot gràcies a la pressió popu-
lar, a la mobilització cons-
tant, a l’inconformisme. Ara, 
aquesta batalla guanyada els 
dóna ales per iniciar una nova 
guerra: reconvertir en centre 
cívic l’antiga comissaria de 
Nil i Fabra. Des d’aquí tot el 
suport a una iniciativa que 
resoldria la mancança a la Vila 
d’un equipament que fomen-
ta la cohesió social, ja que a 
Gràcia només hi ha La Sedeta, 
al Camp d’en Grassot i el Coll, 
a tocar de la Creueta. El veïnat 
ja ha tramitat la proposta i, si 
el vent no els bufa de cara, no 
els quedarà més remei que 
la mobilització per reivin-
dicar que la Barcelona dels 
barris existeix més enllà de la 
Diagonal, Balmes i el Passeig 
de Gràcia, d’aquella Barcelona 
burgesa que sembla tenir 
concentrada la major part de 
la inversió municipal. 

Carina 

Bellver

Nou centre cívic

què en penseu...

Totes les iniciatives que es facin 
en defensa del dret a decidir que 
tenim com a poble em semblen 
encertades i res millor que apro-
fitar la Festa Major per portar-
les a terme perquè hi ha molts 
turistes. 

És una bona idea perquè pot ser 
un cop d’efecte omplir l’estadi, que 
sempre costa tant. Si s’aconsegueix 
estic convençut que la notícia 
tindrà ressò mediàtic. 

Si hi ha un col·lectiu ampli que vol 
tenir dret a decidir sobre un tema en 
concret li direm que no? Aleshores 
serà a totes aquestes persones que li 
negarem un dret. Si l’ANC fa pressió, 
hi estic d’acord. Només està inten-
tant que ens deixin decidir sobre 
una qüestió per alguns important. 

Em sembla molt bona idea. De 
fet, qualsevol de les propostes o 
actes que es facin per impulsar 
i recolzar la votació del referèn-
dum per la independència de 
Catalunya em sembla bé. Benvin-
guda serà. 
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