PLA d’INCLUSIÓ SOCIAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT:
MAPA de VULNERABILITAT

VII. Sociosanitari: síntesi
VII.1. Marc de referència

•

No es disposa de dades locals per conèixer l’estat general de salut,
tanmateix es fa referència al context comarcal general.

•

La percepció de l’estat de salut és, entre els ciutadans del Baix Llobregat
(82,9% de la població de 15 anys i més del Baix Llobregat declara tenir un
estat de salut molt bo o bo), lleugerament menys favorable que en el
conjunt de Catalunya i de l’Àmbit Metropolità, especialment entre els
individus més grans de 50 anys (84,5% i 83,7%).

•

La comarca del Baix Llobregat són més els ciutadans/es més grans de 65
anys que tenen limitacions per fer activitats habituals. Representen el 38%
de la població major de 65 anys (vs. només el 31,8% al conjunt de
Catalunya). El 7,3% del conjunt de la població té necessitat d’ajuda en la
vida diària.

VII.2. Indicadors de vulnerabilitat: dependència

•

A Esplugues 6,5% de la població té reconegut algun nivell de
discapacitat, el que equival a 3.053 persones, un percentatge superior a
d’altres territoris (per exemple Catalunya 5,5%). El més freqüent és que
es tracti d’un grau de discapacitat d’entre el 33 i el 64% (3,8% a
Esplugues).
Es tracta d’un col·lectiu sense diferències per gènere, d’entre els 45 i els 64
anys detectant-se un lleuger major percentatge de persones de 65 anys
i més en aquestes condicions, especialment entre 65 i 74 anys (45,4% té
més de 65 anys vs. 41,8% al conjunt de Catalunya i 39,6% al Baix Llobregat)

A

Esplugues

de

Llobregat

el

62,6%

tenen

limitacions

físiques,

principalment motòriques (33,9%) i el 37,3% no física (el 25,8% malaltia
mental).
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A Esplugues hi ha una menor prevalença de les discapacitats
mentals (37,3% vs. 41,4%)
L’1% de la població té reconeguda una discapacitat i dificultats de
mobilitat, mentre que el 0,6% té reconeguda la necessitat d’una ajuda
en la vida diària.
Es tracta de percentatges molt lleugerament per sota dels del conjunt
de Catalunya (equivalen a 476 persones amb barem de mobilitat i a 295
amb necessitat de 3a persona, segons dades de 2009).
Tanmateix, l’Ajuntament en 2010 va atendre un 5,9% de casos, relacionats
amb dependència, i aquests van motivar l’atenció del 3,5% de les
problemàtiques (753 casos, i 547 problemàtiques).

•

Quant al SAS i la Teleassistència, a Esplugues de Llobregat la cobertura de
SAD estaria lleugerament per sota en 2010 (3,2 ‰ hab. de 65 anys i
més

vs.

4,8‰

en

el

conjunt

de

Catalunya)

la

cobertura

de

teleassistència lleugerament per sobre (10,9 ‰ hab. de 65 anys i més
vs. 10,3‰ en el conjunt de Catalunya). Es tracta de la data en que
aquestes dades són comparables.

•

Quant a la Llei de Dependència, en 2011, a Esplugues, el percentatge de
població que tenia una valoració amb dret era del 5,5%, és a dir, el
29,8% de la població de 65 anys i més, taxes de cobertura superiors
al conjunt de Catalunya (4,1% i 24,3%).
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⎫ Municipi amb major població amb reconeixement de
discapacitat, més envellida però menys afectada.
⎫ El menor pes de les afectacions mentals, reforça la idea
d’un col·lectiu més afectat per l’edat que per la malaltia
⎫ La cobertura de SAD estaria lleugerament per sota i la de
Teleassistència per sobre.
⎫ Al seu torn, cal valorar les dificultats existents per a generar

!

major cobertura d’aquests serveis (econòmiques, de
percepció entre la població afectada, d’intensitat i igualtat
en la distribució....)
⎫ A més hi ha una major cobertura de la Llei de Dependència,
el percentatge de població tenia una valoració amb dret era del
5,5%, és a dir, el 29,8% de la població de 65 anys i més, taxes de
cobertura superiors al conjunt de Catalunya (4,1% i 24,3%).
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VII.3. Indicadors de vulnerabilitat: addicions i SIDA

•

Les dades de VIH i SIDA no estan accessibles a nivell municipal. Tanmateix,
es pot dir que Esplugues de Llobregat s’emmarca en un context en el que hi
ha una molt baixa taxa de casos de SIDA i de VIH en comparació amb
la situació general de Catalunya en conjunt.

•

D’altra banda, d’acord al Departament de Salut, el 2009 a Esplugues de
Llobregat hi havia 2,0 persones per cada 1000 hab. de 15 i més anys
que havien iniciat un tractament per addicions, una taxa inferior a la
del conjunt de Catalunya (2,3‰)
L’alcohol és la principal substància que motiva aquests inicis de
tractament a tots els territoris seguits de la cocaïna. En el cas d’Esplugues
destaca el 21,5% dels casos declarats relacionats amb el consum de
cànnabis que equivalen 17 casos en 2009.

•

A Esplugues, la salut i les drogues com a conjunt de problemàtiques
representen la principal font de problemàtiques ateses en 2010
(22,7%).
⎫ En general existeix una escassa prevalença dels fenòmens
relacionats amb les addicions i SIDA. Tanmateix cal valorar el fet
que l’estigma d’aquestes malalties en territoris petits jugui
un paper d’ocultador dels mateixos, de tal manera que cal

!

estudiar mecanismes i sistemes d’anonimització per al seu
abordatge.
⎫ Al seu torn, cal valorar el paper que juguen les actuacions de
prevenció que existeixen en el municipi i l’entorn com a eines per
a reduir el pes d’aquests fenomen.

