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RESUM 

Introducció: Els pobles i ciutats en que residim formen part del nostre entorn més 

immediat, un dels principals determinants de salut de les persones. A Catalunya hi ha 

947 municipis, però cal tenir en compte que un 77,82% d’aquests tenen només 5.000 

habitants o menys.  

Amb tot les comparacions entre els pobles i les ciutats -entre els municipis petits i els 

grans- ha estat una constant al llarg de la història, però és important tenir en compte 

que en els darrers anys els canvis socials, econòmics i tecnològics han canviat la 

realitat, especialment la dels petits municipis. Conèixer com els determinants de salut 

afecten a la salut dels habitants dels municipis de diferents dimensions és una 

oportunitat per esclarir les diferències i reorientar –si cal- polítiques. 

Objectius: Determinar el grau d'associació entre els determinants de salut 

socioeconòmics i l'estat de salut de les persones de 50 i més anys de la província de 

Girona segons mida del municipi. 

Metodologia: Estudi descriptiu, transversal i observacional d’una mostra poblacional 

de 3.311 habitants de 28 municipis de la província de Girona que van participar a l’any 

2013 a l'estudi sobre la Maduresa i l’Envelliment Satisfactori a Girona (“MESGI50”). Els 

determinants socioeconòmics (edat, sexe, nivell educatiu i d’ingressos econòmics) i 

diversos indicadors de l’estat de salut (estil de vida, salut física i benestar emocional) 

es van avaluar mitjançant instruments estandarditzats. Es va analitzar la relació entre 

els determinats i els indicadors de salut mitjançant models de regressió logística 

binaria multivariant estratificats segons la mida dels municipis (menys de 1.000 

habitants, entre 1.000 i 5.000 i més de 5.000). 

Resultats: Els determinats socioeconòmics no es van associar de forma homogènia 

amb tots els indicadors de salut. El sexe es va associar principalment a obesitat i 

solitud, l’edat a la inactivitat física i a la salut autopercebuda i el nivell educatiu i 

d’ingressos econòmics a indicadors de benestar emocional independentment de la 

mida del municipi. Els municipis grans van presentar un major nombre d’indicadors de 

salut vinculats als determinants d’edat i d’ingressos econòmics  

Els municipis petits i mitjans s’associen a un menor nombre d’indicadors de salut (19 

en ambdós casos) i es distribueixen de forma més irregular segons determinants. 

Conclusions: Es confirma l’efecte dels determinants socioeconòmics sobre la salut de 

les persones, però el grau d’associació varia segons la dimensió dels municipis i 

l’indicador de salut que s’observa. Les diferències puntuals de salut observades entre 

municipis de diferents dimensions suggereixen un alt grau d'homogeneïtzació de la 

salut de la població. 

Paraules clau: salut; determinants socials de la salut; lloc de residència; dimensions 

del municipi. 
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ABSTRACT 

Background: The towns and cities where we live form part of our immediate 

environment, one of a principle determinants of people's health. In Catalonia there are 

947 municipalities, however 77,82% of these have only 5,000 inhabitants or less. 

The comparisons between towns and cities -between small and large municipalities- 

has been a constant throughout history, but it's important to keep in mind that in recent 

years, social, economic and technological changes have changed the reality, especially 

for small municipalities. Knowing how social determinants of health affect the health of 

inhabitants of different sized municipalities is an opportunity to clarify the differences 

and reorient policies if necessary. 

Goals: To determine the degree of association between socioeconomic determinants 

of health and the well-being of people over 50 in the province of Girona according to 

the size of the municipality. 

Methods: A descriptive, transversal and observational study of a population sample of 

3,311 inhabitants from 28 municipalities in the province of Girona that participated in 

the 2013 study: Maturity and Satisfactory Aging in Girona ("MESGI50"). The 

socioeconomic determinants of health (age, gender, educational level and economic 

income) and various health status indicators (lifestyle, physical health and emotional 

well-being) were evaluated using standardized instruments. The relationship between 

the determinants and the health indicators was analysed using multivariate binary 

logistics regression models stratified according to the size of the municipalities (less 

than 1,000 inhabitants, between 1,000 and 5,000, and more than 5,000). 

Results: The socioeconomic determinants of health were not associated in a uniform 

way with all the health indicators. Regardless of the size of the municipality gender was 

mainly associated with obesity and loneliness; age with physical inactivity and self-

perceived health; and educational level and economic income with indicators of 

emotional well-being. Large municipalities presented a greater number of health 

indicators linked to the determinants of age and economic income. 

Small and medium municipalities are associated with a lower number of health 

indicators (19 in both cases) and are distributed more irregularly according to 

determinants. 

Conclusions: The effect of socioeconomic determinants on the health of people is 

confirmed, but the degree of association varies according to the size of the 

municipalities and the indicator of health that is observed. The specific health 

differences observed between municipalities of different dimensions suggest a high 

degree of homogenization of the health of the population. 

Keywords: health; social determinants of health; place of residence; municipality size. 
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1.- MARC TEÒRIC 

Malgrat els canvis que ha viscut el món rural en les darreres dècades segueix 

vigent en l’imaginari de les persones la percepció –molt estesa- que en els 

pobles s’hi viu d'una forma més "saludable", una percepció sovint associada a 

una major qualitat medioambiental, un ritme de vida més distès i sostenible, 

una major qualitat de vida, una comunitat més cohesionada, etc. Però fins a 

quin punt és cert? fins a quin punt la salut dels veïns i veïnes dels pobles petits 

és millor que la dels municipis més grossos? 

El fet és que els pobles i micropobles representen un percentatge molt 

majoritari dels municipis de Catalunya -també de les comarques de Girona-, 

però malgrat això en la majoria d'ocasions no es disposa de dades que en 

permetin conèixer en detall les seves particularitats. Cal tenir en compte que les 

grans enquestes de salut, i degut a les limitacions de la mostra, només 

permeten disposar de dades representatives de grans espais territorials o 

municipis de grans dimensions1. 

Existeixen també plans de planificació estratègica en matèria de salut, alguns 

d’ells d’abast nacional, que podrien permetre disposar també d’informació al 

respecte de la realitat dels petits municipis, però també en aquest cas en 

queden marge incapaços de fer-hi front per manca de recursos tècnics i 

econòmics, però també i sobretot per tractar-se de models molt allunyats de la 

seva lògica de municipi.  

És doncs objecte d’aquest estudi oferir una mirada sobre aquesta tan extensa 

realitat a través de les dades quantitatives que ofereix l'Estudi sobre la 

Maduresa i l'Envelliment Satisfactori a Girona (estudi MESGI50). 

 

  

                                                             
1
 Els resultats de cada onada de l'Enquesta de Salut de Catalunya són representatius a nivell de tot el territori de 

Catalunya i l’acumulació d’onades aporten representativitat a nivell de regió sanitària. Catalunya està dividida en 7 
grans regions sanitàries. Al seu torn la Encuesta nacional de salud té només represetantivitat nacional y 
autonòmica.  
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1.1.- Catalunya i els petits municipis 

Parlem de pobles grans, pobles petits, micropobles, també de municipis, i 

sovint ho fem com a sinònims, però quines són realment les diferències entre 

ells? 

Segons l'Enciclopèdia Catalana2 municipi fa referència a una entitat 

administrativa, entitat que pot incloure un o diversos nuclis de població: 

"Associació natural, reconeguda per la llei, de persones i béns, determinada per 

les necessàries relacions de veïnat, dintre el terme o el territori sotmès a la 

jurisdicció d'un ajuntament". En canvi població es descriu com a "Col·lectiu 

d’éssers humans d’una certa magnitud i geogràficament determinat.", i per tant 

dona pes al col·lectiu de persones que comparteixen una ubicació geogràfica.  

Al seu torn poble és "Població petita, poblat, inferior a una vila o a una ciutat."  

Així doncs, en el context que ens ocupa, utilitzarem municipi per fer referència 

a un territori administrativament definit i liderat per un ajuntament, i poble per 

anomenar col·loquialment a un nucli de població petit i contraposat a la ciutat. 

Pel que fa a les dimensions i a la consideració de gran, petit o micro no hi ha 

fonamentació prou clara. La normativa de règim local proposa diferents llindars 

per determinar-ho, en funció del tema que es tracti. Pel que fa al règim electoral 

i al funcionament, un municipi és petit si té una població menor de 250 

habitants, mentre que si ens fixem en els serveis mínims que ha d’oferir un 

consistori, el llindar se situa en els 5.000 habitants. 

Però les possibilitats no s’acaben aquí: diverses normatives sectorials posen 

els llindars en unes altres cotes: el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya o el 

programa de suport de la Diputació de Barcelona als petits municipis els situa 

en els 1.000 habitants, i el programa Viure al Poble del Departament de 

Governació els situa en els 3.000 habitants.3 

L'Associació de Micropobles de Catalunya, creada el 13 de setembre de 2008, 

considera micropobles aquelles poblacions amb 500 habitants o menys.4 

                                                             
2
 Enciclopèdia catalana. http://www.diccionari.cat, 03/01/2019. 

3
 Diputació de Barcelona. http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2016/municipis-petits, 03/01/2019. 

4
 Associació de Micropobles de Catalunya. https://www.micropobles.cat/, 03/01/2019. 

https://www.diba.cat/documents/24804352/0/Nota+de+premsa+petits+municipis/cedcdc31-c65f-4c8e-bb56-518278968ab7
https://www.diba.cat/documents/24804352/0/Nota+de+premsa+petits+municipis/cedcdc31-c65f-4c8e-bb56-518278968ab7
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_mon_local/pgov_cooperacio_local/pgov_viure_poble/
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Més enllà dels conceptes, i pel que fa a la distribució dels municipis segons 

dimensions (Taula 1), els municipis de 500 habitants o menys representen el 

35,69% del total de municipis de Catalunya, un percentatge que s'eleva al 

51,53% si parlem de municipis de 1.000 habitants o menys, o fins el 77,82% en 

el cas de municipis de 5.000 habitants o menys.  

En el cas de Girona el percentatge de municipis de 5.000 habitants o més és 

d’un 84,62%, gairebé 7 punts percentuals per sobre Catalunya.  

 

Taula 1. Distribució dels municipis de Catalunya i Girona segons població. 2017. 

 Catalunya Girona 

Franja de població 
Nº 

municipis 
% 

% 
acumulat 

Nº 
municipis 

% 
% 

acumulat 

0 - 250 188 19,85 19,85 42 19,00 19,00 

251 - 500 150 15,84 35,69 46 20,81 39,82 

501 - 1.000 150 15,84 51,53 43 19,46 59,28 

1.001 - 5.000 249 26,29 77,82 56 25,34 84,62 

5.001 - 10.000 89 9,40 87,22 14 6,33 90,95 

10.001 - 20.000 57 6,02 93,24 12 5,43 96,38 

20.001 - 50.000 41 4,33 97,57 7 3,17 99,55 

50.001 - 100.000 13 1,37 98,94 1 0,45 100,00 

100.001 - 2.000.000 10 1,06 100,00 0 0,00 100,00 

 
947 100 - 221 100,00 - 

Font: Elaboració pròpia segons dades d'IDESCAT. 

 

Si l'anàlisi el fem des de la perspectiva de distribució de la població (Taula 2) 

s’observa com, malgrat els municipis de 5.000 habitants o menys representen 

el 77,82% dels municipis de Catalunya aquests només acullen el 10,23% de la 

població, un percentatge que baixa al 4,54% si observem la població dels 

municipis de 2.000 habitants o menys. 

En el cas de Girona el major percentatge de municipis petits es tradueix també 

amb un major pes de la població que hi viu, un 24,18%, amb una diferència 

molt destacada de 13,95 punts percentuals respecte les dades del conjunt de 

Catalunya. 



6 
 

 

Taula 2. Distribució de la població de Catalunya segons mida del municipi. 2017. 

 Catalunya Girona 

Franja de població Població 
%  

Població 
% Població  
acumulada 

Població 
%  

Població 
% Població  
acumulada 

0 - 250 29.568 0,39 0,39 7.501 0,99 0,99 

251 - 500 54.490 0,72 1,11 16.666 2,21 3,20 

501 - 1.000 109.399 1,45 2,56 32.167 4,26 7,45 

1.001 - 5.000 579.726 7,67 10,23 126.387 16,72 24,18 

5.001 - 10.000 626.445 8,29 18,52 88.916 11,77 35,94 

10.001 - 20.000 813.880 10,77 29,30 154.938 20,50 56,45 

20.001 - 50.000 1.266.808 16,77 46,06 230.128 30,45 86,90 

50.001 - 100.000 939.468 12,43 58,50 99.013 13,10 100,00 

100.001 - 2.000.000 3.136.046 41,50 100,00 0 0,00 - 

Total 7.555.830 100,00 - 755.716 100,00 - 

      Font: Elaboració pròpia segons dades d'IDESCAT. 

 

La representació gràfica de la distribució dels municipis i de la població es pot 

consultar a Annex 1.- Gràfiques de distribució dels municipis de Catalunya i 

Girona segons dimensions. 

 

Els canvis. Una nova realitat. 

Actualment, el 55% de les persones al món viu en ciutats. Segons un nou 

informe de les Nacions Unides, s'estima que aquesta proporció augmentarà fins 

a un 13% de cara al 2050, una tendència que apunta a la concentració de la 

població sobretot en les ciutats de mida mitjana, quelcom que comportà nous 

reptes a escala global (1). 

A Catalunya, a la dècada dels anys vint del segle passat, la creixent 

urbanització de la ciutat de Barcelona i de les àrees properes va comportar per 

primera vegada a la història que la població en municipis de més de deu mil 

habitants superés la dels municipis més petits d’aquesta xifra (2). Des 

d'aleshores la realitat dels petits municipis de Catalunya ha seguit variant de 

forma significativa, i ho ha fet amb canvis que no es poden atribuir a un sol 

àmbit o qüestió, sinó que associats al model socioeconòmic, a la demografia, a 
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la mobilitat, a les comunicacions, etc, han contribuït d’una manera o altra a 

reformular el model de petit municipi, si més no del seu prototip.  

Sobre el context català Collantes i Pinilla (3) consideren que des de finals dels 

anys vuitanta es va trencar amb el model de despoblament relacionat amb 

l’èxode rural i el procés d’urbanització i es va donar pas a un nou model de 

creixement, que més enllà de l’impacte de la crisis econòmica, cal entendre fent 

cap a tres factors explicatius essencials: 1) la immigració internacional i la seva 

distribució territorial; 2) els processos de suburbanització i la posició dels 

municipis petits en relació als centres emissors; i 3) el creixement de la 

població lligat a l’activitat turística i la importància de les segones residències. 

En primer lloc, des de la perspectiva demogràfica, constaten que al respecte de 

la immigració internacional sols 7 dels 947 municipis catalans existents l’any 

2014 no tenien entre els seus residents a una persona nascuda a l’estranger. 

L'impacte sobre els municipis petits és important en el seu creixement i 

geogràficament molt notori en àrees com les pirinenques, els petits municipis 

de l’Empordà o les zones d’agricultura intensiva, com les de la plana de Lleida.  

Jordi Feu, a mans de l'Observatori d'Educació Rural de Catalunya, exposa en 

el seu treball sobre L’estat dels pobles petits a Catalunya5 (4) que una de les 

principals troballes de l’estudi consisteix en descobrir com els pobles petits de 

Catalunya, en el seu conjunt, han experimentat un creixement demogràfic que 

probablement no té precedents. Contràriament a allò que vèiem durant la 

dècada dels 60, 70 i 80 del segle passat, a partir dels anys 90 aquests 

municipis creixen de manera progressiva i constant, essent aquest fet 

especialment intens a partir del 2005.  

 

En el cas del segon gran factor, la suburbanització i la immigració interna, el 

nivell d'impacte és encara més elevat. Els moviments migratoris interns han 

pres recentment gran importància a Catalunya (2), fins al punt que durant els 

deu anys compresos entre 2004 i 2013 es van registrar fins a 2,65 milions de 

canvis de municipi, xifra que per si sola indica l’alt potencial de variació en la 

                                                             
5
 A l'estudi es considera poble petit aquells que tenen 3.000 habitants o menys, per ser la franja de població en la 

que es troben les ZER's (Zona Escolar Rural). 
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distribució de la població catalana. Aquests moviments interns tenen força 

estabilitat, creixen des dels anys noranta del segle passat fins l’any 2006, amb 

un màxim de 293 mil desplaçaments anuals, per baixar després fins als 247 mil 

de 2013, darrer any analitzat. Tot i la crisi econòmica, segueix produint-se una 

mobilitat important, amb taxes de migració interna al voltant del 33 per mil. En 

els municipis petits, que sumen entre tots ells una població per sota de les 200 

mil persones, en deu anys s’han registrat fins a 93.500 sortides (o emigrants) i 

104 mil arribades (o immigrants), amb un saldo migratori positiu al voltant de 

les 10 mil persones per migracions internes a Catalunya, cosa que a grans trets 

representa gairebé un creixement del 5% de la població. 

Que aquest període estigui, entre d'altres, caracteritzat per aquesta elevada 

mobilitat interna és degut a diversos motius. En primer lloc per factors 

demogràfics, doncs les generacions catalanes més plenes -conegut com 

l'històric Baby boom dels anys 70- han arribat a les edats de màxima mobilitat. 

En segon lloc l'arribada de la immigració estrangera, que en els seus primers 

anys d'estada -moment en el que encara no es senten prou arrelats al territori- 

tenen més facilitats o necessitats a l'hora de canviar el lloc de residència. En 

tercer lloc els motius econòmics, com ara la relocalització de l'activitat 

productiva, l'expansió del sector terciari, l'increment del nivell de vida i amb 

aquest l'increment del parc mòbil, l'increment de la mobilitat obligada per raons 

de treball, el creixement de la construcció, la diversificació de les preferències 

residencials (l'impacte de les segones residències) i la transformació de les 

segones residències en primeres (5). Cal tenir en compte però que res d'això 

no seria possible sense els canvis afavorits pels ajuntaments democràtics, amb 

un paper més que rellevant en aquest procés de transformació. 

Al seu torn Francesc Muñoz (6) utilitza les benzineres com a metàfora dels 

canvis sociodemogràfics viscuts en aquest darrer període, instal·lacions que 

inicialment complien amb la funció d’abastir als vehicles de carburant i que en 

els darrers anys s’han convertit en espais en les quals un pot trobar tot allò que 

pot necessitar en el seu dia a dia. Un canvi estretament lligat a l’increment de 

desplaçaments entre municipis, i a l’interès per cobrir les necessitats de totes 

aquelles persones que en el seu dia a dia transiten a llarg de diferents punts del 

territori. 
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Des d'un punt de vista pràctic les persones que viuen en els pobles petits de  

Catalunya es troben, si ho mirem en el seu conjunt, relativament ben situades 

respecte a la distància que han de recórrer per accedir a la carretera nacional 

més propera. Les dades evidencien que han de recórrer una mitjana de 12 km i 

que hi tarden uns 13 minuts en cotxe. Des d’aquest punt de vista, doncs, i 

sempre prenent com a dades generals la mitjana del país, no s’aprecien 

problemàtiques importants pel que fa a les comunicacions per carretera6 (4), 

però des d'un punt de vista sociològic cal tenir en compte els canvis que ha 

comportat aquest elevat índex de mobilitat en els usos que fan les persones del 

territori i el vincle que estableixen amb aquest.  

Horacio Capel (7), utilitza el concepte territorians per descriure aquest 

fenomen, per descriure aquella persona que ja no està subjecte a la vida d’una 

ciutat (per tant ciutadà), sinó que viu subjecte a un territori extens físicament 

parlant, amb tot els beneficis i inconvenients que això comporta:  

Els habitants es converteixen en territorians, més que en ciutadans, 

doncs són usuaris de múltiples espais: on treballen, on dormen, on 

viuen, on van a escola, on es diverteixen,... usuaris d’espais de 

geometria variable. (7) 

El municipi deixa de ser doncs la unitat territorial de referència en el dia a dia 

de les persones, per donar pas al territori, més extens i divers. 

 

L'atracció turística, tercer gran motiu dels canvis sociodemogràfics en els petits 

municipis, compta amb una incidència molt dispar en el territori, i amb un 

impacte especialment evident en aquells municipis localitzats a l'Alt Empordà i 

a les zones turístiques de l'Alt Pirineu. El turisme, sumat a les segones 

residències, és un sostén, però també un problema greu en el manteniment 

dels petits municipis i del món rural en el seu conjunt. 

Més proper en el temps, l’anomenat turisme rural, tan explotat en els darrers 

anys, ha sabut posar en valor aquelles qualitats atribuïdes als pobles petits i al 

                                                             
6
 La valoració resulta diferent quan s'analitzen aquestes mateixes dades per trams específics i ens fixem 

amb els percentatges de municipis que en principi sí tenen una carretera nacional a una distància que a 
priori  comporta una  certa dificultat en la gestió del temps: quasi el 19% dels pobles petits de Catalunya 
tenen 20 km o més per arribar a  l’accés més proper per entrar a la carretera nacional i un percentatge 
similar necessita prop de 20 minuts de conducció. 
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món rural, així com els seus indiscutibles atractius naturals i paisatgístics, i ha 

obert la porta a una nova forma d’explotació econòmica fins el moment poc 

desenvolupada que també ja està significant canvis en el món rural. 

 

Més enllà dels tres grans factors esmentats cal no oblidar altres processos que 

també discorren en paral·lel, com és el de la revolució digital. Els petits 

municipis han passat en pocs anys de reclamar millores en les línies 

telefòniques a reclamar cobertura mòbil i internet de banda ampla, quelcom que 

podria semblar banal en el context de la ciutat, però que en els nostres dies és 

encara una assignatura pendent a molts petits municipis. En tot cas, l’arribada 

d’internet ha permès en algunes professions deslocalitzar els llocs de treball, i 

per tant, bé mantenir la residència al poble, bé deixar la ciutat a la cerca de 

major qualitat de vida. 

En el seu conjunt pels veïns i veïnes ha representat l'oportunitat d'accedir a la 

informació i oferir-ne en condicions similars a la resta de població del territori: 

facilita l’accés a la informació en independència del lloc de residència, permet 

fer gestions i tràmits evitant desplaçaments fins el moment obligatoris, i a 

particulars, empreses o administracions fer valer els seus recursos. 

 

Vicenç Villatoro (8) utilitza articulacions verticals i horitzontals per explicar els 

canvis que han viscut les persones en relació al vincle amb el territori en plena 

era digital. Les articulacions verticals –com qui clava agulles en un mapa- són 

aquelles que històricament havien articulat a la societat, molt lligades a la 

pertinença a un territori: un determinat idioma, unes determinades costums, 

unes determinades afeccions, un determinat ús del temps d’oci, etc, amb un 

rang de variacions relativament curt. En canvi les articulacions horitzontals –

molt més actuals- agrupen a les persones segons els seus propis mons 

informatius, les seves afeccions, les seves preferències, etc i expliquen com en 

l’actualitat podem tenir més en comú amb una persona de l’altra punta del món 

-amb qui compartim ofici, aficions, interessos, canals informatius, estils de 

consum, etc- que amb el nostre propi veí o veïna, amb qui més enllà del lloc de 

residència podem no tenir res més en comú.  
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El lloc de residència, sigui ciutat, municipi gran o municipi petit, ja no és del tot 

determinant. 

 

1.2.- La salut i l'entorn. Els determinants de salut. 

La definició de salut que va recollir al 1946 l'Organització Mundial de la Salut 

(OMS) en la seva constitució: “L’estat de complet benestar físic, mental i social, 

i no solament l’absència d’afeccions o malalties” (9), va obrir les portes a la 

desvinculació del concepte de salut de la dimensió exclusivament biològica.  

La incorporació a la definició de les dimensions psicològica i social implicava 

també canvis importants en la forma d'intervenir sobre la salut de les persones. 

Malgrat la definició de salut és el paràgraf més conegut de la carta de 

constitució de la OMS, cal tenir en compte que entre els 8 principis 

constitucionals es recull també que "Els governs tenen responsabilitat en la 

salut dels seus pobles, la qual només pot ser complerta mitjançant l'adopció de 

mesures sanitàries i socials adequades". Representava per tant també una 

revolució en la forma amb que les polítiques públiques havien d'afavorir la salut 

de les persones, una nova forma que escapava a les mesures exclusivament 

sanitàries i que incorporava també mesures socials. 

 

A la definició de la OMS -molt precoç- la va seguir anys després la Carta 

d'Ottawa, resultat de la Primera Conferència Internacional per a la promoció de 

la salut organitzada per la OMS l'any 1986 a Ottawa, Canadà. La Carta 

d'Ottawa (10) assenta les bases del -en aquell moment incipient- moviment de 

promoció de la salut, i ho fa prenent de referència les aportacions recollides 

anteriorment a la Conferencia Internacional sobre Atenció Primària de la Salud 

el 1978 a Alma Ata (Kazajistán).  

La Carta d’Ottawa reconeix d’entrada una sèrie de recursos fonamentals per la 

salut com la pau, l’habitatge, l’educació, l’alimentació, els ingressos, un 

ecosistema estable, els recursos sostenibles i la justícia social i l’equitat, i s'hi 

recullen com a principal actuacions: la creació d'una política saludable, la 

creació d'entorns de suport, el reforç de l’acció comunitària, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
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desenvolupament de les aptituds personals i la reorientació dels serveis 

sanitaris. 

Els seus principis doncs, estretament lligats a la nova concepció de la salut que 

promovia l'OMS, amplien el marc de treball per la salut de les persones. 

És al 1991 quan Göran Dahlgren i Margaret Whitehead, en el context de treball 

de la OMS, elaboren un informe anomenat Policies and strategies to promote 

social equity in health (11), un document que esdevindrà referència en el 

desenvolupament de les polítiques de salut just per la descripció i 

conceptualització dels determinants de salut (Figura 1), en definitiva les 

condicions en què les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, i 

que determinen no només la salut de les persones, sinó també les principals 

desigualtats en salut. 

 
Figura 1. The main deteminants of health". Font: Dahkgren i Whitehead, 1991. 

       

Els determinants poden anar a favor de la salut o en detriment, es distribueixen 

desigualment en la població, i evidencien una estreta relació entre ells i la salut 

i el benestar (12). Una encertada concreció de la nova i oberta concepció de la 

salut. 

No és fins més tard, al 1998, que la OMS elabora i edita -en el marc del recent 

creat moviment de les Healthy Cities- la publicació Social determinants of 

health: the solid facts, de Wilkinson i Marmot (13)(14). La publicació (amb una 
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segona edició al 2003), i com el seu nom indica, fonamenta i complementa 

quantitativament la tasca iniciada per Dahkgren i Whitehead (11) al 1991. 

Esdevé document de referència sobre els efectes dels determinants de la salut 

i de les corresponents desigualtats de salut. També guia de treball per als 

responsables de les polítiques de salut públiques.  

 

En un altre ordre dels fets cal destacar el conegut com a Informe Lalonde (15), 

un informe elaborat el 1974 a Ottawa (Canadà) per encàrrec de Marc Lalonde, 

el aleshores Ministre de Salut i Benestar Nacional, amb l’objectiu de conèixer 

els motius pels quals moria la població del Canadà i poder així planificar 

adequadament les polítiques de salut. L'informe va revelar que només un 11% 

de la potencial reducció de la mortalitat, i per tant indirectament de la salut de 

les persones, depenia del sistema sanitari (Figura 2). El 89% restant 

corresponia a la biologia humana i als determinants de salut descrits per 

Dahlgren i Whitehead (11) i recollits en l'entorn i els estils de vida. 

 

No va ser fins al 2014 que la Universitat de Wisconsin, a través del projecte 

County Health Rankings (16) (17), va revisar el model de Lalonde i va redefinir 

els àmbits segons els factors que contribueixen a la salut d’un país.  

Els resultats de la investigació posen de relleu que la salut d’una població 

depèn en un 80% de factors de estan fora del sistema sanitari. Entre aquests 

factors hi ha descrits els factors ambiental que expliquen un 10%, els factors 

socials i econòmics que expliquen el 40%, els estils de vida que expliquen el 

30%, i finalment l’atenció sanitària, que explica el 20% restant (Figura 2). No es 

comptabilitzen els factors genètics o biològics, sobre els quals no podem 

exercir control i queden fora de les polítiques de salut públiques. 

El model de determinants suma doncs evidència científica. Són els factors 

econòmics i socials, els hàbits de vida i les condicions ambientals els factors 

que més influeixen en la salut de les persones. 
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1.3.- Territori i desigualtats en salut 

L'efecte que els determinants de salut (personals, socials, econòmics i 

ambientals) tenen sobre la salut de les persones, agreujat per les desigualtats, 

és doncs un fet i l’evidència científica ho posa de manifest (18)(19)(20)(21).  

Sabem que en el període 2011-2013 els barris de Barcelona amb més renda 

familiar disponible van tenir 2,4 anys més d’esperança de vida que els barris 

amb menys renda familiar, amb valors de 4,7 anys en els homes i -0,7 en les 

dones (20), o que l'exposició a la contaminació causa malalties cardiovasculars 

i respiratòries, així com el càncer de pulmó, després de l'exposició 

aguda/crònica a partícules fines (PM2.5 i PM10) fins i tot a concentracions que 

són un 50% més baixes que aquells acceptats com a límits legals en molts 

països desenvolupats. La contaminació de l'aigua i el sòl també té un efecte 

Figura 2. Distribució de la contribució a la salut de la població segons l'informe Lalonde 

(1974) i el County Health Ranking (2014). Dades en %. Font: Elaboració pròpia. 
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perjudicial addicional per a la salut de les persones. Altres aspectes relacionats 

amb la contaminació ambiental i la salut humana inclouen la fertilitat 

masculina/femenina, les condicions metabòliques i de la tiroide, però també les 

exposicions laborals que generen malalties professionals (18). 

 

No ens ha de passar desapercebut que el territori ha estat considerat un dels 

principals eixos de desigualtat en matèria de salut. Més enllà de l'anàlisi en 

desigualtats de salut elaborat al 1998 per Wilkinson i Marmot i recollit en la 

publicació The Solid Facts (14), en un context més proper la Comisión para 

Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España del Ministerio de 

Sanidad y Política Social elabora al 2010 un document (22) amb 

recomanacions per a la reducció de desigualtats. En aquest context el grup de 

treball adapta el model de Orielle Solar i Alec Irwin (23) per explicar les causes 

o factors determinants de les desigualtats en salut, un model o proposta que 

complementa la mirada de determinants socials de la salut, i que esdevé també 

referència per explicar aquells factors que provoquen desigualtats de salut 

entre persones. El territori forma part dels principals eixos de desigualtat 

conjuntament amb la classe social, el gènere, l'edat i l'ètnia (Figura 3). 

Al respecte del territori el document de la Comisión esmenta (22):  

Además de las características de los individuos, el entorno social, 

cultural y económico influye en la salud de la población. Es decir, 

independientemente de las desigualdades entre individuos, existen 

también variaciones geográficas en la salud, relacionadas con los 

recursos sociales, económicos y sanitarios que dispone cada región. La 

esperanza de vida al nacer supera los 80 años en muchos de los países 

de mayor renta por cápita, y no alcanza los 50 en los países más pobres. 

También dentro de cada país o incluso ciudad, la mortalidad infantil o 

adulta y las prevalencias de discapacidad son progresivamente mayores 

en las áreas de menor nivel socioeconómico. 
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L’evidència al respecte de la relació entre salut i entorn és doncs extensa, com 

també ho és el cas de les diferències de salut de les persones segons territori. 

Ara bé, als estudis consultats es fa referència sempre a les diferències segons 

lloc de residència i sempre contraposant l’àmbit urbà amb l’àmbit rural 

(24)(25)(26)(27). En bona part localitzats en el continent nord americà, o per 

defecte països asiàtics o anglosaxons, utilitzen criteris de classificació i una 

concepció de ruralitat que escapa a les particularitat del nostre context 

mediterrani, amb municipis petits o molt petits i territoris en el seu conjunt molt 

compactes pel que fa a extensions quilomètriques.  

Els estudis existents fan incís en múltiples i variats aspectes: sobrepès o Índex 

de Massa Corporal (IMC) (25)(26)(28)(29), alimentació i estat de forma 

(30)(31), depressió postpart (32), envelliment cognitiu (33), incidència de 

càncer (34), benestar emocional en persones homosexuals (35), etc. Malgrat 

alguns d’ells prenen en consideració variables vinculades a les desigualtats en 

salut, només una minoria ofereix una mirada àmplia i propera a la perspectiva 

dels determinants de salut (24)(27).  

Malgrat, com esmentava, les segregacions de municipis són segons ruralitat i 

en contextos diferents, cal destacar que els resultats en general no són 

Figura 3. Model explicatiu de les desigualtats en salut. Font: Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2010.  
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favorables a l'àmbit rural, àmbit en el que es concentren la major part de 

municipis petits. En tots els casos referenciats viure en zones considerades 

rurals és considerat una desavantatge pel que fa a la salut, sigui biològica o 

emocional. Només en un dels estudis, concretament el de Vigod. et al (36) 

sobre la relació entre lloc de residència i depressió post-part es va trobar que 

viure en una zona rural era un factor protector (odds ratio ajustat 0,60, interval 

confiança del 95%, 0,42 – 0,84). En la resta d’estudis observats la ruralitat és 

en general considerat un factor de risc, o en el major dels casos disposa de 

resultats positius en només alguna de les variables observades (37), mai en el 

seu conjunt. 

Només un estudi dels observats utilitza la mida del municipi i té com zona 

d’anàlisi l’estat espanyol, elaborat per Samaniego-Vaesken MDL, Partearroyo 

T, Ruiz E, Aranceta-Bartrina J, Gil Á, González-Gross M, et al. (30) sobre 

alimentació classifica els municipis segons són entre 2.000 i 30.000 habitants 

(rural population), 30.000 i 200.000 habitants (semi-urban population), 1 per 

sobre de 200.000 habitants (urban population). 

 

2.- HIPÒTESI  

El grau d’associació entre els determinants socioeconòmics de la salut i l’estat 

de salut de les persones majors de 50 anys de les comarques de Girona és 

diferent segons la mida del municipi. 

 

3.- OBJECTIUS    

Objectiu principal. Determinar el grau d'associació entre els determinants de 

salut i l'estat de salut de les persones de 50 i més anys de la província de 

Girona segons mida del municipi. 

Objectiu secundari. Determinar quins indicadors estan relacionats amb les 

diferències de salut en persones de 50 i més anys de la província de Girona 

residents en municipis de diferents dimensions.  
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4.- METODOLOGIA  

4.1.- Disseny 

Es tracta d'un estudi descriptiu, transversal i observacional sobre l’estat de salut 

de les persones de 50 i més anys de la província de Girona segons la tipologia 

del municipi.  

S’han utilitzat les dades de la cinquena onada de l’estudi Survey of Health, 

Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) a la província de Girona realitzat al 

2013 d’estudi sobre la Maduresa i l’Envelliment Satisfactori a Girona 

(“MESGI50”). L’estudi “MESGI5” és un estudi epidemiològic poblacional de 

tipus descriptiu i observacional. (38) 

MESGI50 

L'interès de la Comissió Europea per obtenir indicadors del procés 

d'envelliment a Europa va propiciar el desenvolupament, l'any 2002, de l'estudi 

Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) (39). L'estudi 

SHARE va ser dissenyat a partir de l'experiència derivada de l'Health and 

Retirement Study (HRS) (40) i del English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) 

(41), i va ser harmonitzat amb aquests estudis per facilitar les comparacions.  

La província de Girona és la segona província catalana amb major densitat de 

població. En una superfície de 5905km2 hi ha 221 municipis heterogenis en 

termes del grau de envelliment demogràfic, amb un rang d'entre el 8,5% i el 

33,6% d'habitants de 65 i més anys d'edat.  

L'any 2011, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) 

va impulsar el desenvolupament d'un estudi per conèixer les característiques 

de la població d'edat avançada a la seva àrea d'influència. Després d'una 

revisió sistemàtica dels estudis sobre envelliment i una avaluació dels beneficis 

i riscos de dissenyar un estudi independent, es va considerar  pertinent 

aprofitar l'experiència i la logística operativa de l'estudi SHARE. L'any 2013 es 

va dur a terme la primera onada de l'estudi SHARE a la província de Girona, 

que es va denominar Estudi sobre la Maduresa i l'Envelliment Saludable a 

Girona (estudi MESGI50) i que va ser dissenyat amb l'objectiu de caracteritzar 

el procés d'envelliment segons les característiques demogràfiques dels 
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municipis de la província. El fonament teòric per aquest objectiu està basat en 

l'enfocament del aging in place («envellir a casa» o «envellir al lloc») (42), que 

fa referència a la dimensió espaial de l'envelliment, és a dir, al fet que l'entorn 

on s'envelleix condiciona aquest procés. La creixent investigació a partir dels 

anys 1990 en aquest àmbit indica que l'entorn (físic i social) té conseqüències 

sobre l'estat de salut i el grau de participació social de les persones d'edat 

avançada (43)(44). 

 

4.2.- Població d’estudi  

La població de referència de l’estudi “MESGI50” van ser les persones, de 50 i 

més anys de la província de Girona, utilitzant les dades del padró municipal per 

l’any 2012 (segons l’Institut d’Estadística de Catalunya per l'any 2012). 

 

4.3.- Mostra d’estudi  

Es va utilitzar un mostreig probabilístic per conglomerats bietàpic estratificat 

segons el nombre d'habitants (Figura 4) i el grau d'envelliment de la població 

dels municipis de la província de Girona. La classificació dels municipis segons 

el seu grau d'envelliment es va realitzar mitjançant un anàlisi de conglomerats 

bietàpic utilitzant indicadors demogràfics bàsics (taxa d’envelliment, índex 

d’envelliment i índex de dependència). El procés d'estratificació es va realitzar 

de forma proporcional al pes de la població de referència en els estrats. Les 

unitats mostrals de la primera etapa van ser els municipis, les unitats mostrals 

de la segona etapa van ser els habitants inscrits en el padró que van ser 

seleccionats de forma aleatòria.  
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Figura 5. Identificació i localització del 28 municipis escollits. Font: IDIPGI 

 

Figura 4. Distribució dels municipis de la província de Girona segons número 

d'habitants. Font: IDIPGI 
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Es va realitzar una selecció aleatòria de 28 municipis segons la seva tipologia i 

estratificats segons el nombre d’habitants: vuit municipis envellits fins a 1.000 

habitants, tres municipis envellits entre 1.001 i 5.000 habitants, sis municipis 

joves fins a 1.000 habitants, tres municipis joves entre 1.001 i 5.000 habitants, i 

vuit municipis amb més de 5.000 habitants (Figura 5). La selecció dels 

candidats es va fer de forma aleatòria a partir de les dades del padró municipal 

corresponents a l’any 2012 de l’Institut d’Estadística de Catalunya, fins a 

obtenir una mostra de 6.000 habitants dels municipis participants. La mostra es 

va dividir en lots que es van anar incorporant progressivament fins a aconseguir 

la mida mostral predeterminada de 2.000 llars i 3.311 individus. 

 

4.4.- Criteris inclusió i exclusió  

Criteris d’inclusió  

Haver nascut l’any 1962 o abans, estar empadronat i residir forma habitual en 

el municipi de la província de Girona. També s’han inclòs a l’estudi seguint els 

criteris d’inclusió SHARE les parelles de tots els participants que residien al 

mateix domicili.  

Criteris d’exclusió  

Els criteris d’exclusió són estar a la presó, hospitalitzat o residir en un centre 

geriàtric (no estar institucionalitzats), la tenir presència de barreres idiomàtiques 

o un canvi de domicili sense adreça coneguda també es consideren criteris 

d’exclusió. 

 

4.5.- Variables  

A continuació les variables utilitzades per a l'anàlisi de les característiques de 

l'estat de salut de les persones de 50 i més anys segons les dimensions del 

municipi de residència. 
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Variables independents, vinculades als determinants de la salut 

 

Edat 

Variable qualitativa ordinal agrupada en 3 grups d'edat. 

1.- 50-64 / 2.- 65-74 / 3.- 75 o més anys. 

 

Sexe  
Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

1.- Home / 2.- Dona 

 

Escolaritat 

Variable qualitativa ordinal basada en la classificació ISCED 

1997 (UNESCO) (45). 3 categories. 

0.- Baixa - Educació secundària no completa / 1.- Mitja - 

Educació secundària completa / 2.- Alta - Titulació superior a la 

educació secundària. 

 

Ingressos 

Variables qualitativa ordinal. 4 categories generades segons 

quartils. 

1.- Més de 32.023€ / 2.- Entre 19.200 i 32.023€ / 3.- Entre 

12.000 i 19.199€ / 4.- Inferiors a 11.999. 

 

 

Variables d'estratificació 

 

Dimensió del 

municipi 

Variable qualitativa ordinal. 3 categories. 

0.- Menys de 1.000 habitants / 1.- Entre 1.000 i 5.000 habitants 

/ 2.- Més de 5.000 habitants, 

 

 

Variables dependents  

Per fer més comprensible la presentació i l’anàlisi les variables dependents 

s’han agrupat en tres grans grups (estils de vida, salut física, i benestar 

emocional i qualitat de vida). La classificació d’aquestes en els grups parteix de 

la pròpia agrupació que fa el model d’indicadors de SHARE i per afinitat o 

similitud en el cas d’aquelles variables que no en formen part. 
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Estils de vida 

Activitat física  

moderada 

Variable qualitativa dicotòmica ordinal. 

0.- 1 o més per setmana / 1.- Mai o gairebé mai. 

 

Inactivitat física 

 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí 

 

Tabaquisme 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí 

 

Consum alcohol 

Consum alcohol 3 últims mesos. Variable qualitativa 

dicotòmica ordinal. 

0.- 4 o menys dies a la setmana / 1.- 5 o més dies a la 

setmana. 

 

Salut física 

Salut 

autopercebuda 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- Bona o Excel·lent / 1.- Menys que bona. 

 

Visita a l'hospital els 

darrers 12 mesos 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Malaltia crònica  
Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Consum 

medicaments per 

hipertensió 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Consum de 

medicaments per 

malalties coronàries 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Consum de 

medicaments per 

problemes del son  

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí.  

 

Consum de 

medicaments per 

bronquitis crònica 

Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 
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Índex de Massa 

Corporal 

Variable qualitativa dicotòmica ordinal. 

0.- Baix pes - Pes normal / 1.- Sobrepès - Obesitat. 

 

Benestar emocional i Qualitat de vida 

Ideació autolítica 

Escala EURO-D. Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Trastorn de l'estat 

d'ànim 

Escala EURO-D. Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No, puntuació 0-3 Euro-D / 1.- Sí, puntuació 4-13 Euro-D. 

 

Ansietat o depressió  

Consum de medicaments per ansietat o depressió. Variable 

qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- No / 1.- Sí. 

 

Solitud 

R-UCLA Loneliness Scale (46)(47). Variable qualitativa 

dicotòmica nominal. 

0.- No. No se sent sol o poc sol  / 1.- Sí. Sol o molt sol. 

 

 

Les següents variables pertanyen a l’escala Control, Autonomy, Pleasure and 

Self-realization (CASP-12) (48), una versió reduïda de la CASP-19 original, 

dissenyada específicament per a l’ús en SHARE (CASP- 12 v.1). Es tracta 

d’una escala que identifica aspectes de la qualitat de vida específics en 

l’envelliment. Comprèn 4 àrees: control, plaer, autonomia i autorealització. Els 

ítems, mitjançant una escala Likert de 4 punts, avaluen la freqüència que 

s’experimenten certs sentiments i situacions (tres per a cada domini).  

Per l'ocasió s’han agrupat els resultats de les variables de cada dimensió i 

recodificat com a variables dicotòmiques nominals. 

  

Control  

CaspW6. Resultat preguntes dimensió "control": My age 

prevents me from doing the things I would like to do /  I feel that 

what happens to me is out of my control / I feel left out of 

things.Variable qualitativa dicotòmica nominal. 

0.- Satisfactori / 1.- No satisfactori 
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Autonomia  

CaspW6. Resultat preguntes dimensió "autonomia": I can do 

the things I want to do. Variable qualitativa dicotòmica nominal 

/ Family responsibilities prevent me from doing the things I 

want to do / Shortage of money stops me from doing things I 

want to do 

0.- Satisfactori / 1.- No satisfactori 

 

Gaudi  

CaspW6. Resultat preguntes dimensió "gaudi": I look forward 

to each day. / I feel that my life has meaning / On balance, I 

look back on my life with a sense of happiness. Variable 

qualitativa dicotòmica nominal 

0.- Satisfactori / 1.- No satisfactori 

 

Realització  

CaspW6. Resultat preguntes dimensió "auto realització": I feel 

full of energy these days / I feel that life is full of opportunities / I 

feel that the future looks good for me. Variable qualitativa 

dicotòmica nominal. 

0.- Satisfactori / 1.- No satisfactori 

 

 

4.6.- Instruments  

El qüestionari SHARE per a la 5 onada, va incloure 19 mòduls temàtics: 12 

mòduls individuals (demografia, salut física, conductes de risc, funció cognitiva, 

salut mental, serveis de salut, ocupació i pensions, suport social, activitats, 

expectatives, força d'agafada manual determinada mitjançant dinamòmetre 

Smedley calibrat i força i resistència de les extremitats inferiors, 6 mòduls 

domiciliaris (família, transferències financeres, habitatge, ingressos, consum, 

béns) i un mòdul d’observacions de l'entrevistador. Es va utilitzar una versió 

bilingüe del qüestionari; la versió en castellà va ser la mateixa que es va 

utilitzar per a la resta d’Espanya i la versió en català va ser traduïda de la versió 

original anglesa i cotejada amb la versió en castellà per garantir la 

correspondència semàntica entre ambdues versions (49)(50). Totes les 
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traduccions de la versió original en anglès del qüestionari de la 5 onada del 

SHARE van ser revisades i certificades per una empresa especialitzada.  

 

4.7.- Procediment de recollida de dades  

Tots les persones que entraven a formar part de l’estudi se’ls va enviar una 

carta al seu domicili on s’informava dels objectius de l'estudi i on se’ls 

demanava la seva participació. Es va adjuntar un tríptic complementari amb la 

informació detallada sobre els procediments de l'estudi i un número telefònic 

gratuït per més informació. El treball de camp va ser una entrevista domiciliària 

realitzada per entrevistadors professionals (formats prèviament). El treball de 

camp de la mostra de Girona es va realitzar, entre el 19 de febrer i el 21 de 

novembre de 2.013, 65 persones entrevistadores (52,3% dones) amb una 

mitjana d'edat de 41,0 anys (DE=10,8), 13,4 anys d'escolaritat (DE=2,3) i 6,9 

anys d'experiència com a entrevistadors (DE= 5,9). Amb l'objectiu de garantir la 

qualitat de les entrevistes domiciliaries es va realitzar una supervisió telefònica 

a una mostra aleatòria de 1.201 persones entrevistades (38,6%) en la que es 

van detectar 9 entrevistes amb incidències (0,7%). Les entrevistes van ser 

eliminades de la base de dades final (38).  

 

4.8.- Anàlisi estadístic  

La classificació dels municipis de la província de Girona, d’acord amb el grau 

d’envelliment de la seva població resident, es va realitzar a partir dels resultats 

d’una anàlisi de conglomerats de dues etapes utilitzant diferents indicadors 

demogràfics bàsics (del projecte MESGI50). El programa estadístic utilitzat ha 

estat l’SPSS versió 24.  

Es realitza un estudi descriptiu general de les característiques 

sociodemogràfiques i socioeconòmiques, de salut i socials de la mostra 

mitjançant mesures de tendència central i dispersió per a les variables 

quantitatives i de freqüències absolutes i relatives per a les variables 

qualitatives.  

S’ha estudiat l’associació de cada variable independent -variables vinculades 

als determinants i a les desigualtats de salut- amb variables dependents 
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relacionades amb la salut i el benestar de les persones des d'una perspectiva 

biològica (física), social, emocional i de qualitat de vida, i estratificat segons 

sexe o mida del municipi. 

Els contrastos per a les variables categòriques s’ha realitzat amb la Chi-

quadrat, amb un nivell de confiança del 95%.  

Per identificar el grau d’associació dels determinants socioeconòmics amb els 

indicadors de salut s’han ajustat models de regressió logística binaris 

multivariants emprant cada indicador de salut com a variable dependent y els 

determinants sociodemogràfics (edat, sexe, escolaritat i nivell d’ingressos) com 

a variables independents. Els models de regressió s’han ajustat per separat per 

a cada tipologia de municipis.   

 

4.9.- Consideracions ètiques  

S’ha garantit la confidencialitat i anonimat, tant dels participants com de les 

dades obtingudes, segons les lleis estatals vigents, Llei orgànica 15/1999 de 13 

de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial 

decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, tant a 27 la fase d’execució com en les presentacions o publicacions 

que es derivin de l’estudi. El comitè ètic de la Max-Planck-Society for the 

Advancement of Science va aprovar el projecte SHARE. 
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5.- RESULTATS  

5.1.- Característiques de la mostra  

La mostra final es va establir en 4.017 candidats. D'aquests van ser contactats 

3.903 (97,1%). La taxa de resposta de les llars va ser del 65%. En va resultar 

una mostra final de 2.065 llars i un total de 3.311 persones. Es van eliminar de 

la mostra aquelles persones (77) que no tenien 50 anys (parelles d’algunes de 

les persones participants) (38).  

 
Taula 3.- Descripció de les variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques.  

 N Homes (%) Dones (%) Total (%) 

Municipis segons nombre d'habitants    

Municipis petits (<1.000) 696 21,4% 21,7% 21,5 % 

Municipis mitjans (1.000 - 5.000) 707 21,9% 21,8% 21,9 % 

Municipis grans (>5.000) 1.831 56,7% 56,5% 56,6 % 

     

Sexe     

Homes 1.554 - - 48,1 % 

Dones 1.680 - - 51,9 % 

Edat     

50-64 anys 1.482 45,8% 45,9% 45,8 % 

65-74 anys 820 26,7% 24,1% 25,4 % 

75 anys i més 932 27,5% 30,0% 28,8 % 

     

Escolaritat     

Baixa 2.510 74,3% 80,7% 77,6 % 

Mitja 356 13,2% 9,0% 11,0 % 

Alta 368 12,5% 10,3% 11,4 % 

     

Ingressos      

Més de 32.023€  809 25,7% 24,3% 25,0 % 

Entre 19.200 i 32.023€ 820 26,7% 24,1% 25,4 % 

Entre 12.000 i 19.199€ 880 27,9% 26,5% 27,2 % 

Inferiors a 11.999€ 725 19,6% 25,0% 22,4 % 

     

En relació a les variables sociodemogràfiques i socioeconòmiques, descrites a 

la Taula 3, i al respecte de la distribució segons edat (DE 11,18; rang 50-101; 

mitjana 67,47) el grup majoritari és el de 50-64 anys amb un 45,8%, seguit del 

de 75 anys o més amb un 28,8% i per últim el grup de 65-74 amb un 25,4%. 

Per altra part s'evidencien diferències significatives entre homes i dones en 

relació a l'escolaritat -major en els homes que en les dones- (Chi Quadrat 
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20,88; p. 0,001; V.0,008) i en relació als ingressos, amb un major percentatge 

de dones amb menors ingressos (Chi Quadrat 13,75; p. 0,003; V. 0,065). 

 

Taula 4. Descripció de les variables de salut relacionades amb els estils de vida. 

 N Homes (%) Dones (%) Total (%) 

Activitat física moderada     

1 cop o més per set. 2.406 74,1% 74,9% 74,5% 

Mai o gairebé mai 822 25,9% 25,1% 25,5% 

     

Inactivitat física 469 12,1% 16,7% 14,5% 

     

Tabaquisme 434 13,5% 13,3% 13,4% 

     

Consum alcohol     

4 o menys dies set. 2.601 82,1% 79,2% 80,6% 

5 o més dies setmana 627 17,9% 20,8% 19,4% 

     

 
En el cas de les variables de salut relacionades amb els estils de vida, i 

descrites a la Taula 4, observem diferències significatives entre homes i dones 

en el cas de la inactivitat física (Chi Quadrat 13,94; p. 0,001; V. 0,066), major 

en les dones, i el consum d'alcohol (Chi Quadrat 4,22; p. 0,040; V. 0,036), 

major també en les dones.  

 

Taula 5. Descripció de les variables de salut relacionades amb la salut física. 

 N Homes (%) Dones (%) Total (%) 

Salut autopercebuda     

Bona o excel·lent 714 23,2% 21,1% 22,1% 

Dolenta o molt dolenta 2.513 76,8% 78,9% 77,9% 

     

Hospital darrers 12 mesos 327 11,3% 9,0% 10,1% 

     

Malaltia crònica 1.839 57,7% 56,3% 57,0% 

     

Medicació per hipertensió 1.435 42,8% 46,1% 44,5% 

     

Medicació cor 295 8,4% 9,9% 9,2% 

     

Medicació problemes son 429 12,3% 14,2% 13,3% 

     

Medicació bronquitis crònica 123 4,5% 3,2% 3,8% 

     

IMC     

Baix pes i normal 1.147 29,3% 44,2% 37,0% 

Sobrepès i obesitat 1.956 70,7% 55,8% 63,0% 
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Les variables de salut relacionades amb la salut física descrites a la Taula 5 

mostren diferències significatives entre homes i dones en el cas de les visites a 

l'hospital en els darrers 12 mesos (Chi Quadrat 4,35; p. 0,037; V. 0,037), major 

en el els homes, en el consum de medicació per hipertensió (Chi Quadrat 

3,731; p. 0,053; V. 0,034), major en les dones, i en el IMC (Chi Quadrat 73,421; 

p. 0,001; V. 0,154) major en els homes. 

 

Taula 6. Descripció de les variables de salut relacionades amb benestar emocional i 
qualitat de vida 

 N Homes (%) Dones (%) Total (%) 

Ideació autolítica 110 3,9% 6,4% 5,3% 

     

Trastorn de l'estat d'ànim 831 20,0% 33,8% 27,2% 

     

Medicaments per ansietat o dep. 350 9,6% 12,1% 10,9% 

     

Solitud 794 19,4% 31,3% 25,6% 

     

Control - CASP - Satisfactori 2.260 75,4% 72,2% 73,8% 

     

Autonomy - CASP - Satisfactori 2.191 74,4% 68,6% 71,4% 

     

Pleasure - CASP - Satisfactori 2.719 90,3% 88,8% 89,5% 

     

Self realization - CASP - Satisfactori 2.189 76,2% 70,1% 73,0% 

      

     

En el cas de les variables relacionades amb el benestar emocional i la qualitat 

de vida (Taula 6), observem diferències significatives entre homes i dones en la 

majoria de casos: En la ideació autolítica (Chi Quadrat 6,629; p. 0,010; V. 

0,056), major en les dones. En el trastorn de l'estat d'ànim (Chi Quadrat 70,503; 

p. 0,001; V. 0,155), major en les dones. En el consum de medicaments per 

l'ansietat o la depressió (Chi Quadrat 5,190; p. 0,023; V. 0,040), major en les 

dones. En la solitud (Chi Quadrat 57,230; p. 0,001; V. 0,136), major en les 

dones. En la dimensió de control (Chi Quadrat 4,101; p. 0,043; V. 0,037), més 

satisfactori pels homes. En la dimensió d'autonomia (Chi Quadrat 12,467; p. 

0,001; V. 0,064), més satisfactori pels homes.  I en la dimensió d'autorealització 

(Chi Quadrat 14,293; p. 0,001; V. 0,069), més satisfactori pels homes. 
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5.2.- Anàlisi bivariada dels determinants socioeconòmics de la 

salut i les dimensions del municipi 

Taula 7. Descripció de variables socioeconòmiques estratificades per dimensions del 

municipi. Anàlisi bivariant. 

 <1000 1000 - 5000 >5000 Total 

Grups edat n (%)  

50-64 288 (41,4) 333 (47,1) 861 (47,0) 1.482 (45,8) 

65-74 178 (25,6) 180 (25,5) 462 (25,2) 820 (25,4) 

Més de 75 230 (33,0) 194 (27,4) 508 (27,7) 932 (28,8) 

Sexe n (%)  

Homes 332 (47,7) 341 (48,2) 881 (48,1) 1.554 (48,1) 

Dones 364 (52,3) 366 (51,8) 950 (51,9) 1.680 (51,9) 

Escolaritat  n (%)  

Baixa 529 (76,0) 587 (83,0) 1.394 (76,1) 2.510 (77,6) 

Mitja 77 (11,1) 70 (9,9) 209 (11,4) 356 (11,1) 

Alta 90 (12,9) 50 (7,1) 228 (12,5) 368 (11,4) 

Ingressos  n (%)  

Més de 32.023€ 179 (25,7) 168 (23,8) 462 (25,2) 809 (25,0) 

Entre 19.200 i 32.023€ 179 (25,7) 180 (25,5) 461 (25,2) 820 (25,4) 

Entre 12.000 i 19.199€ 169 (24,3) 219 (31,0) 492 (26,9) 880 (27,2) 

Inferiors a 11.999€ 169 (24,3) 140 (19,8)  416 (22,7) 725 (22,4) 

 

En relació als determinants de salut Taula 7 s'observen únicament diferències 

significatives en el cas de l'escolaritat segons la tipologia de municipis (Chi-

Quadrat 19,33; p. 0,001; V. 0,055). En els municipis mitjans (1000 - 5000) el 

nivell d'escolaritat baix és més elevat que als municipis petits (<1000) o grans 

(>5000).  

 

5.3.- Anàlisi bivariada segons les dimensions del municipi  

Taula 8. Descripció de variables dependents relacionades amb els estils de vida 
estratificades per dimensions del municipi. Anàlisi bivariant. 

 <1000 1000 - 5000 >5000 Total 

Act. fís. moderada n (%)  

1 cop o més per set. 520 (74,9)  519 (73,6) 1.367 (74,7) 2.406 (74,5) 

Mai o gairebé mai 174 (25,1) 186 (26,4) 462 (25,3) 822 (25,5) 

Inactivitat física  n (%)  

 98 (14,1) 95 (13,4) 276 (15,1) 469 (14,5) 

Tabaquisme n (%)  

 91 (13,1) 90 (12,7) 253 (13,8) 434 (13,4) 

Consum alcohol   n (%)  

4 o menys dies set. 568 (81,8) 569 (80,7) 1.464 (80,0) 2.601 (80,6) 

5 o més dies setmana 126 (18,2) 136 (19,3) 365 (20,0) 627 (19,4) 
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Pel que fa a la Taula 8 i en relació a les variables relacionades amb els estils 

de vida no s'observa cap diferència significativa segons mida del municipi. 

 

Taula 9. Descripció de variables dependents relacionades amb la salut física 
estratificades per dimensions del municipi. Anàlisi bivariant. 

 <1000 1000 - 5000 >5000 Total 

Salut autopercebuda  n (%) 

Bona o excel·lent 174 (25,1) 155 (22,0) 385 (21,0) 714 (22,1) 

Dolenta o molt dolenta 520 (74,9) 549 (78,0) 1.444 (79,0) 2.513 (77,9) 

Hospital darrers 12 mesos n (%) 

 73 (10,5) 64 (9,1) 190 (10,4) 327 (10,1) 

Malaltia crònica  n (%)  

 391 (56,3) 394 (55,9) 1.054 (57,7) 1.839 (57,0) 

Med. hipertensió n (%)  

 316 (45,5) 315 (44,9) 804 (44,0) 1.435 (44,5) 

Medicació cor  n (%)  

 59 (8,5) 65 (9,3) 171 (9,4) 295 (9,2) 

Med. problemes son  n (%) 

 85 (12,2) 85 (12,1) 259 (14,2) 429 (13,3) 

Med. bronquitis crònica  n (%) 

 21 (3,0) 29 (4,1) 73 (4,0) 123 (3,8) 

IMC  n (%)  

Baix pes i normal 229 (34,4) 278 (41,2) 640 (36,3) 1.147 (37,0) 

Sobrepès i obesitat 437 (65,6) 397 (58,8) 1.122 (63,7) 1.956 (63,0) 

  

En el cas de les variables relacionades amb els estils de vida descrites a la 

Taula 9 observem diferències significatives segons dimensions del municipi 

únicament en la variable de IMC (Chi-Quadrat 7,375; p. 0,025; V. 0,049), amb 

un percentatge inferior de sobrepès i obesitat en els municipis mitjans (1000-

5000). 
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Taula 10. Descripció de variables dependents relacionades amb el benestar emocional 

i la qualitat de vida estratificades per dimensions del municipi. Anàlisi bivariant. 

 <1000 1000 - 5000 >5000 Total 

Ideació autolítica n (%)  

 25 (5,5) 29 (6,9) 56 (4,6) 110 (5,3) 

Trastorn de l'estat d'ànim  n (%) 

 162 (24,6) 186 (28,6) 483 (27,6) 831 (27,2) 

Medicaments per ansietat o depressió  n (%) 

 78 (11,2) 81 (11,5) 191 (10,5) 350 (10,9) 

Solitud  n (%)  

 179 (26,9) 145 (21,8) 470 (26,5) 794 (25,6) 

Control  n (%)  

Satisfactori 500 (76,2) 482 (73,8) 1.278 (72,8) 2.260 (73,8) 

Autonomia  n (%)  

Satisfactori 508 (77,3) 515 (78,0) 1.168 (66,6) 2.191 (71,4) 

Gaudi n (%)  

Satisfactori 600 (92,4) 580 (89,9) 1.539 (88,3) 2.719 (89,5) 

Autorealització  n (%)  

Satisfactori 507 (79,5) 456 (71,6) 1.226 (71,2) 2.189 (73,0) 

     

Pel que fa a les variables relacionades amb el benestar emocional i la qualitat 

de vida descrites a la Taula 10 s'observen diferències significatives segons 

mida del municipi el cas de les variables de: solitud (Chi-Quadrat 6,491; p. 

0,039; V. 0,046), menor en els municipis mitjans (1000-5000). La dimensió 

d'autonomia (Chi-Quadrat 45,000; p. 0,001; V. 0,121) menor en els municipis 

grans (1000-5000). La dimensió de gaudi (Chi-Quadrat 8,840; p. 0,012; V. 

0,054), més satisfactori en els municipis petits (<1000). I la dimensió 

d'autorealització (Chi-Quadrat 17,040; p. 0,001; V. 0,075), més satisfactori en 

els municipis petits (<1000). 

 

5.4.- Anàlisi multivariant dels determinants i variables de salut 

A les taules 11 a 13 es presenten els Odds ratios de l’associació dels 

determinants socioeconòmics amb els diversos indicadors de salut estratificats 

segons la tipologia dels municipis.  
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Taula 11. Anàlisi multivariant dels determinants i variables de salut relacionades amb estils de vida. 
  Activitat física moderada Inactivitat física 

 <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e
x
e
 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,01 

(0,71-1,43) 
1,04 

(0,74-1,47) 
0,91 

(0,73-1,13) 
1,51 

(0,95-2,38) 
1,19 

(0,76-1,89) 
1,10 

(1,06-1,8) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
0,94 

(0,59-1,50) 
1,26 

(0,84-1,90) 
1,20 

(0,92-1,57) 
1,17 

(0,59-2.31) 
1,58 

(0,82-3,02) 
1,32 

(0,89-1,95) 

75+ 
1,47 

(0,93-2,31) 
0,77 

(0,49-1,21) 
1,17 

(0,89-1,52) 
2,94 

(1,61-5,35) 
4,86 

(2,75-8,56) 
4,56 

(3,29-6,32) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t 

Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
1,10 

(0,61-1,98) 
0,94 

(0,52-1,69) 
0,91 

(0,64-1,31) 
0,23 

(0,05-0,98) 
1,10 

(0,46-2,60) 
0,40 

(0,20-0,78) 

Alta 
1,32 

(0,77-2,27) 
1,17 

(0,62-2,23) 
1,04 

(0,74-1,45) 
0,94 

(0,41-2,14) 
0,27 

(0,06-1,18) 
0,75 

(0,45-1,2) 

In
g

re
s
s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
1,02 

(0,62-1,65) 
0,75 

(0,47-1,21) 
0,91 

(0,67-1,24) 
1,02 

(0,47-2,20) 
0,52 

(0,27-1,03) 
1,04 

(0,67-1,64) 

Q3 
0,91 

(0,54-1,54) 
0,80 

(0,51-1,25) 
1,04 

(0,77-1,40) 
1,52 

(0,73-3,14) 
0,58 

(0,31-1,07) 
1,56 

(1,03-2,37) 

Q4 
0,97 

(0,57-1,65) 
0,59 

(0,34-1,03) 
0,85 

(0,61-1,19) 
1,96 

(0,96-4,00) 
0,65 

(0,33-1,24) 
1,70 

(1,11-2,60) 

 

  Tabaquisme Consum alcohol setmana 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e
x
e
 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,39 

(0,88-2,18) 
0,98 

(0,62-1,53) 
0,88 

(0,67-1,15) 
1,52 

(1,02-2,26) 
1,09 

(0,74-1,60) 
1,13 

(0,90-1,43) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
0,92 

(0,53-1,60) 
1,01 

(0,58-1,74) 
0,88 

(0,63-1,24) 
1,51 

(0,92-2,46) 
0,76 

(0,46-1,26) 
0,77 

(0,57-1,04) 

75+ 
0,63 

(0,34-1,15) 
0,70 

(0,39-1,27) 
0,94 

(0,67-1,32) 
1,07 

(0,63-1,81) 
1,11 

(0,69-1,77) 
0,97 

(0,73-1,30) 

E
s
c
o

la
ri

ta
t 

Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
0,49 

(0,20-1,21) 
0,84 

(0,37-1,86) 
1,18 

(0,78-1,78) 
0,69 

(0,34-1,40) 
0,74 

(0,37-1,49) 
0,96 

(0,65-1,40) 

Alta 
1,32 

(0,70-2,46) 
1,03 

(0,41-2,56) 
1,10 

(0,73-1,66) 
0,70 

(0,36-1,33) 
0,52 

(0,21-1,28) 
0,95 

(0,65-1,38) 

In
g

re
s
s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,93 

(0,51-1,70) 
0,93 

(0,47-1,82) 
0,89 

(0,61-1,29) 
0,85 

(0,50-1,44) 
0,64 

(0,37-1,10) 
1,04 

(0,75-1,44) 

Q3 
0,83 

(0,42-1,62) 
1,16 

(0,62-2,19) 
0,96 

(0,67-1,39) 
0,64 

(0,35-1,15) 
0,63 

(0,37-1,06) 
0,93 

(0,67-1,30) 

Q4 
0,95 

(0,48-1,86) 
1,81 

(0,91-3,59) 
0,64 

(0,41-0,99) 
0,69 

(0,38-1,24) 
0,96 

(0,54-1,68) 
0,87 

(0,61-1,25) 
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Taula 12. Anàlisi multivariant dels determinants i variables de salut relacionades amb la salut física. 
  Salut autopercebuda Hospital últims 12 mesos 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,07 

(0,74-1,54) 
0,87 

(0,60-1,26) 
1,13 

(0,89-1,43) 
1,10 

(0,66-1,81) 
0,86 

(0,51-1,45) 
0,61 

(0,45-0,83) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
1,69 

(1,09-2,62) 
0,99 

(0,64-1,53) 
1,65 

(1,24-2,19) 
0,90 

(0,43-1,90) 
1,65 

(0,86-3,17) 
1,55 

(1,03-2,34) 

75+ 
3,97 

(2,30-6,85) 
2,43 

(1,40-4,19) 
4,02 

(2,78-5,81) 
2,09 

(1,08-4,04) 
1,70 

(0,88-3,29) 
2,74 

(1,88-3,98) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
0,33 

(0,19-0,56) 
0,67 

(0,38-1,19) 
0,63 

(0,45-0,89) 
0,94 

(0,34-2,56) 
0,90 

(0,34-2,41) 
0,79 

(0,45-1,39) 

Alta 
0,63  

(0,38-1,05) 
0,43 

(0,23-0,80) 
0,46 

(0,33-0,63) 
1,89 

(0,85-4,21) 
0,93 

(0,31-2,77) 
0,85 

(0,50-1,43) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
1,13 

(0,71-1,81) 
0,64 

(0,39-1,05) 
1,13 

(0,82-1,54) 
0,65 

(0,27-1,59) 
0,78 

(0,34-1,74) 
0,73 

(0,46-1,15) 

Q3 
1,25 

(0,73-2,14) 
0,92 

(0,56-1,52) 
1,34 

(0,97-1,86) 
1,83 

(0,84-3,96) 
1,24 

(0,61-2,51) 
0,84 

(0,55-1,30) 

Q4 
1,55 

(0,87-2,77) 
2,21 

(1,07-4,56) 
1,72 

(1,16-2,53) 
1,95 

(0,90-4,24) 
1,04 

(0,46-2,37) 
0,83 

(0,52-1,32) 

 

  Malaltia crònica Medicaments hipertensió 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,10 

(0,81-1,49) 
0,95 

(0,70-1,29) 
1,10 

(0,91-1,33) 
0,96 

(0,71-1,30) 
1,24 

(0,92-1,68) 
1,17 

(0,97-1,41) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
1,11 

(0,75-1,63) 
0,99 

(0,68-1,44) 
0,86 

(0,68-1,09) 
0,98 

(0,67-1,45) 
1,10 

(0,75-1,60) 
1,19 

(0,94-1,50) 

75+ 
0,91 

(0,61-1,35) 
1,20 

(0,82-1,75) 
1,07 

(0,84-1,35) 
1,09 

(0,73-1,63) 
0,94 

(0,64-1,39) 
1,16 

(0,92-1,46) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
1,22 

(0,74-2,02) 
0,98 

(0,59-1,65) 
1,17 

(0,86-1,59) 
0,72 

(0,43-1,20) 
0,99  

(0,59-1,65) 
0,87 

(0,64-1,18) 

Alta 
0,88 

(0,55-1,43) 
1,24 

(0,68-2,24) 
1,18 

(0,88-1,60) 
1,11 

(0,69-1,79) 
0,51 

(0,27-0,97) 
0,94 

(0,69-1,27) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,99 

(0,65-1,50) 
1,31 

(0,85-2,01) 
1,03 

(0,79-1,34) 
0,94 

(0,62-1,43) 
0,90 

(0,58-1,38) 
1,14 

(0,87-1,49) 

Q3 
0,85 

(0,54-1,34) 
1,06 

(0,70-1,60) 
0,92 

(0,70-1,20) 
0,75 

(0,48-1,18) 
0,81 

(0,54-1,23) 
1,23 

(0,94-1,60) 

Q4 
0,87 

(0,55-1,38) 
1,21 

(0,75-1,95) 
0,95 

(0,71-1,27) 
0.77 

(0,48-1,22) 
0,68 

(0,42-1,10) 
1,15 

(0,86-1,53) 
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  Medicaments malalties coronàries Medicaments problemes son 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
0,93 

(0,54-1,60) 
1,84 

(1,07-3,16) 
1,13 

(0,82-1,56) 
1,32 

(0,83-2,10) 
1,47 

(0,92-2,35) 
1,03 

(0,79-1,34) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
0,88 

(0,45-1,75) 
1,00 

(0,51-1,97) 
1,18 

(0,80-1,75) 
0,81 

(0,44-1,50) 
0,63 

(0,34-1,17) 
1,17 

(0,84-1,63) 

75+ 
0,79 

(0,38-1,65) 
1,48 

(0,78-2,80) 
1,18 

(0,80-1,76) 
1,00 

(0,55-1,82) 
0,97 

(0,55-1,71) 
1,20 

(0,86-1,66) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
0,82 

(0,32-2,08) 
0,80 

(0,30-2,15) 
1,12 

(0,66-1,91) 
0,71 

(0,30-1,67) 
0,93 

(0,41-2,07) 
0,94 

(0,60-1,49) 

Alta 
1,15 

(0,53-2,50) 
0,70 

(0,23-2,10) 
1,41 

(0,87-2,29) 
1,00 

(0,48-2,07) 
1,40 

(0,61-3,21) 
0,98 

(0,63-1,52) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,53 

(0,25-1,11) 
0,40 

(0,19-0,83) 
1,34 

(0,84-2,15) 
0,90 

(0,46-1,76) 
0,90 

(0,47-1,72) 
1,04 

(0,70-1,56) 

Q3 
0,64 

(0,30-1,39) 
0,48 

(0,25-0,94) 
1,44 

(0,90-2,30) 
1,21 

(0,62-2,37) 
1,02 

(0,55-1,90) 
1,34 

(0,91-1,98) 

Q4 
0,61 

(0,27-1,36) 
0,34 

(0,15-0,77) 
1,29 

(0,77-2,15) 
1,01 

(0,50-2,05) 
0,81 

(0,38-1,70) 
1,35 

(0,89-2,04) 

 

  Medicaments bronquitis crònica Sobrepes/obesitat 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
0,65 

(0,27-1,59) 
0,45 

(0,20-0,99) 
0,88 

(0,55-1,41) 
0,48 

(0,34-0,67) 
0,57 

(0,41-0,78) 
0,49 

(0,40-0,60) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
1,06 

(0,32-3,51) 
0,90 

(0,38-2,12) 
0,73 

(0,39-1,36) 
1,34 

(0,87-2,06) 
1,21 

(0,81-1,79) 
1,20 

(0,93-1,55) 

75+ 
1,58 

(0,51-4,93) 
0,36 

(0,11-1,15) 
0,93 

(0,52-1,67) 
1,08 

(0,70-1,68) 
0,70 

(0,47-1,04) 
0,81 

(0,63-1,05) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
0,35 

(0,04-2,83) 
0,80 

(0,23-2,81) 
1,32 

(0,63-2,73) 
0,48 

(0,28-0,81) 
0,86 

(0,50-1,46) 
0,60 

(0,43-0,84) 

Alta 
0,28 

(0,03-2,24) 
0,42 

(0,05-3,28) 
1,79 

(0,92-3,51) 
0,46 

(0,28-0,76) 
1,15 

(0,61-2,13) 
0,40 

(0,29-0,55) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,32 

(0,08-1,24) 
0,75 

(0,22-2,55) 
1,44 

(0,71-2,92) 
0,86 

(0,54-1,36) 
1,46 

(0,94-2,28) 
1,34 

(1,00-1,78) 

Q3 
0,43 

(0,12-1,47) 
1,73 

(0,63-4,74) 
1,96 

(0,99-3,88) 
0,93 

(0,56-1,53) 
1,43 

(0,93-2,20) 
1,11 

(0,83-1,47) 

Q4 
0,43 

(0,12-1,49) 
1,27 

(0,36-4,45) 
1,21 

(0,53-2,73) 
0,88 

(0,52-1,46) 
1,49 

(0,90-2,46) 
0,84 

(0,61-1,14) 



37 
 

Taula 13. Anàlisi multivariant dels determinants i variables de salut relacionades amb el 

benestar emocional i la qualitat de vida. 
  Ideació autolítica Medicaments ansietat o depressió 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,41 

(0,61-3,24) 
0,88 

(0,40-1,92) 
2,30 

(1,25-4,24) 
1,38 

(0,85-2,25) 
1,44 

(0,89-2,32) 
1,24 

(0,91-1,69) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
1,22 

(0,42-3,53) 
0,85 

(0,30-2,37) 
0,50 

(0,21-1,18) 
0,95 

(0,50-1,78) 
1,37 

(0,77-2,44) 
2,34 

(1,62-3,39) 

75+ 
1,25 

(0,40-3,89) 
1,51 

(0,60-3,79) 
2,08 

(1,12-3,86) 
1,32 

(0,70-2,50) 
1,22 

(0,66-2,25) 
1,59 

(1,07-2,37) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
1,39 

(0,37-5,19) 
 0 

(0-1) 
0,32 

(0,07-1,40) 
0,86 

(0,36-2,03) 
1,67 

(0,81-3,45) 
1,15 

(0,68-1,92) 

Alta 
0,37 

(0,04-3,02) 
  0 

(0-1) 
0,86 

(0,34-2,19) 
1,99 

(1,04-3,82) 
0,71 

(0,24-2,08) 
0,94 

(0,56-1,57) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,36 

(0,09-1,45) 
1,18 

(0,31-4,37) 
0,61 

(0,25-1,49) 
1,22 

(0,65-2,29) 
0,66 

(0,33-1,33) 
1,05 

(0,67-1,66) 

Q3 
1,29 

(0,43-3,84) 
2,08 

(0,63-6,82) 
1,28 

(0,60-2,73) 
0,93 

(0,46-1,90) 
1,01 

(0,54-1,87) 
1,26 

(0,81-1,96) 

Q4 
0,79 

(0,22-2,83) 
1,59 

(0,41-6,17) 
0,75 

(0,32-1,76) 
0,54 

(0,24-1,21) 
0,74 

(0,35-1,56) 
1,19 

(0,74-1,92) 

 

  Solitud CASP - Control 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,67 

(1,17-2,38) 
2,15 

(1,43-3,22) 
1,84 

(1,47-2,29) 
1,08 

(0,74-1,58) 
0,82 

(0,56-1,20) 
1,22 

(0,98-1,53) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
1,09 

(0,69-1,71) 
1,10 

(0,64-1,86) 
0,93 

(0,70-1,22) 
0,93 

(0,55-1,56) 
1,30 

(0,78-2,16) 
1,29 

(0,97-1,72) 

75+ 
0,98 

(0,62-1,56) 
3,03 

(1,88-4,87) 
1,35 

(1,04-1,76) 
1,76 

(1,09-2,85) 
5,30 

(3,35-8,40) 
2,94 

(2,26-3,83) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
1,63 

(0,93-2,86) 
1,01 

(0,49-2,07) 
0,86 

(0,59-1,27) 
0,56 

(0,26-1,19) 
1,75 

(0,93-3,27) 
0,62 

(0,41-0,95) 

Alta 
1,04 

(0,59-1,82) 
0,50 

(0,18-1,35) 
1,09 

(0,76-1,56) 
0,61 

(0,30-1,23) 
0,48 

(0,19-1,22) 
0,57 

(0,38-0,86) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,97 

(0,59-1,61) 
0,57 

(0,32-1,02) 
1,13 

(0,81-1,58) 
1,12 

(0,61-2,06) 
0,53 

(0,29-0,94) 
0,93 

(0,65-1,31) 

Q3 
1,05 

(0,61-1,78) 
0,48 

(0,27-0,84) 
1,43 

(1,04-1,98) 
1,79 

(0,99-3,25) 
0,93 

(0,55-1,57) 
1,40 

(1,01-1,94) 

Q4 
1,80 

(1,06-3,04) 
1,21 

(0,68-2,12) 
2,35 

(1,68-3,29) 
2,89 

(1,61-5,21) 
1,08 

(0,61-1,93) 
2,08 

(1,48-2,92) 
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  CASP - Autonomia CASP - Gaudi 

  <1000 1000-5000 >5000 <1000 1000-5000 >5000 

S
e

x
e

 Home 1 1 1 1 1 1 

Dona 
1,38 

(0,95-2,01) 
1,35 

(0,93-1,98) 
1,22 

(0,99-1,50) 
2,29 

(1,19-4,41) 
0,90 

(0,53-1,52) 
0,98 

(0,72-1,32) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 1 1 1 

65-74 
0,73 

(0,45-1,17) 
1,05 

(0,67-1,65) 
0,85 

(0,66-1,10) 
2,11 

(0,85-5,18) 
0,64 

(0,28-1,43) 
1,01 

(0,68-1,50) 

75+ 
0,52 

(0,31-0,85) 
0,55 

(0,33-0,92) 
0,61 

(0,47-0,79) 
2,65 

(1,11-6,30) 
2,12 

(1,15-3,90) 
1,71 

(1,20-2,43) 

E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 1 1 1 

Mitja 
0,53 

(0,27-1,05) 
0,97 

(0,52-1,83) 
0,52 

(0,36-0,75) 
2,29 

(0,89-5,87) 
0,64 

(0,21-1,88) 
0,69 

(0,39-1,22) 

Alta 
0,51 

(0,27-0,95) 
0,61 

(0,26-1,42) 
0,45 

(0,31-0,66) 
0,21 

(0,02-1,68) 
 0 

(0-1) 
0,55 

(0,30-1,01) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 1 1 1 

Q2 
0,73 

(0,43-1,23) 
0,91 

(0,53-1,58) 
1,23 

(0,91-1,67) 
0,36 

(0,10-1,24) 
0,57 

(0,25-1,31) 
0,84 

(0,50-1,38) 

Q3 
1,02 

(0,59-1,76) 
1,13 

(0,67-1,90) 
1,40 

(1,04-1,89) 
1,34 

(0,53-3,38) 
0,78 

(0,37-1,64) 
1,62 

(1,04-2,52) 

Q4 
1,00 

(0,57-1,75) 
1,28 

(0,70-2,31) 
2,19 

(1,60-3,01) 
1,75 

(0,71-4,31) 
1,15 

(0,54-2,45) 
1,74 

(1,10-2,77) 

 

  CASP - Autorealització 

  <1000 1000-5000 >5000 

 S
e

x
e

 Home 1 1 1 

Dona 
1,51 

(1,00-2,30) 
1,26 

(0,87-1,83) 
1,26 

(1,01-1,58) 

E
d

a
t 

50-64 1 1 1 

65-74 
0,91 

(0,49-1,67) 
1,86 

(1,15-3,02) 
1,04 

(0,78-1,37) 

75+ 
2,80 

(1,66-4,72) 
4,83 

(3,07-7,61) 
2,03 

(1,56-2,63) 

 E
s

c
o

la
ri

ta
t Baixa 1 1 1 

Mitja 
0,67 

(0,30-1,51) 
1,11 

(0,58-2,11) 
0,55 

(0,37-0,83) 

Alta 
0,12 

(0,02-0,52) 
0,26 

(0,08-0,76) 
0,45 

(0,29-0,68) 

In
g

re
s

s
o

s
 

Q1 1 1 1 

Q2 
0,93 

(0,47-1,84) 
1,16 

(0,67-2,00) 
0,83 

(0,59-1,17) 

Q3 
1,40 

(0,73-2,66) 
0,85 

(0,49-1,45) 
1,78 

(1,30-2,44) 

Q4 
1,98 

(1,05-3,73) 
1,40 

(0,79-2,48) 
1,78 

(1,27-2,48) 
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La distribució de les associacions significatives es mostra dispersa, tan pel que 

fa als determinants socioeconòmics, com en el cas d’indicadors i municipis. La 

Taula 14 en recull els resultats i en destaca la direcció de l’associació. 

Taula 14. Variables de salut amb resultats significatius segons determinants de salut i 
mida del municipi. 

 associació positiva;  associació negativa <1000 1000-5000 >5000 

  4 4 5 

Sexe 

(dona) 

Inactivitat física    
Consum elevat alcohol setmana    
Visita hospital últims 12 mesos    
Consum medicaments malalties coronàries    
Consum medicaments bronquitis crònica    
Sobrepès/obesitat    
Sentiment de solitud    
CASP - Gaudi    
CASP - Autorealització    

  6 7 10 

Edat 
(major edat) 

Inactivitat física    
Bona salut autopercebuda    
Visita hospital últims 12 mesos    
Ideació autolítica    
Consum medicaments ansietat o depressió    
Sentiment de solitud    
CASP - Control    
CASP - Autonomia    
CASP - Gaudi    
CASP - Autorealització    

  6 3 6 

Escolaritat 

(major 
escolaritat) 

Inactivitat física    
Bona salut autopercebuda    
Consum medicaments hipertensió    
Sobrepès/obesitat    
Consum medicaments ansietat o depressió    
CASP - Control    
CASP - Autonomia    
CASP - Autorealització    

  3 5 8 

Ingressos 
(menors 
ingressos) 

Inactivitat física    
Tabaquisme –afecció-    
Bona salut autopercebuda    
Consum medicaments malalties coronàries    
Sentiment de solitud    
CASP - Control    
CASP - Autonomia    
CASP - Gaudi    
CASP - Autorealització    
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6.- DISCUSSIÓ    

Aquest estudi tenia com objectiu esbrinar si el grau d’associació dels 

determinants socioeconòmics de la salut amb diversos indicadors de l’estat de 

salut de les persones era diferent segons el l’àmbit geogràfic de residència en 

termes de la mida del municipi. Els resultats confirmen que la mida del municipi 

de residència en condiciona el grau d’associació per alguns d’ells. 

Des de la perspectiva de les dimensions del municipi s’observa com els 

municipis grans estan associats a un major nombre d’indicadors en salut (29), 

especialment aquells vinculats als determinants d’edat i ingressos. Pel que fa 

als municipis petits i mitjans aquests s’associen a un menor nombre 

d’indicadors de salut (19 en ambdós casos) i es distribueixen de forma més 

irregular segons determinants. 

Cal tenir en compte però, que bona part d’aquests indicadors són independents 

a la mida del municipi, doncs l’associació es dona en les tres mides de 

població. Es tracta d’indicadors en els que observem una relació molt robusta 

amb els determinants de salut, i en els que el resultat de la relació no varia 

segons la dimensió del municipi. És el cas de les associacions de sexe amb els 

indicadors de sobreprès-obesitat i sentiment de solitud; d’edat amb els 

indicadors d’inactivitat física, salut autopercebuda, control, autonomia i gaudi; 

d’escolaritat amb autorealització; i d’ingressos amb sentiment de solitud i 

control. No es tracta d'associacions del tot desconegudes. Altres estudis 

corroboren l'associació existent entre determinants i determinats indicadors de 

salut, com és la relació entre edat i inactivitat (51), sexe i sobrepès (52) o 

ingressos amb sentiment de solitud (53). 

En el mateix sentit podem observar també aquells indicadors que han mostrat 

associació amb alguna de les dimensions del municipi i que més s’han repetit al 

llarg dels quatre determinants socioeconòmics. Inactivitat física i autorealització 

són els indicadors que s’han repetit en els quatre determinants de salut, i salut 

autopercebuda, solitud, control, autonomia i gaudi s’han repetit en tres d’ells. 

Són doncs també indicadors molt influenciats pels determinants 

socioeconòmics de salut. 
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Al respecte d’aquells casos singulars en els que el resultat sí que depèn de la 

dimensió del municipi observem que aquelles associacions que es donen 

exclusivament en municipis petits són consum d’alcohol i gaudi vinculats al 

sexe, i consum de medicaments per l’ansietat i la depressió vinculats a 

l’escolaritat. Les que es donen exclusivament en municipis mitjans són consum 

de medicaments per malalties coronàries vinculat al sexe, consum de 

medicaments per bronquitis crònica vinculat a sexe i ingressos, i consum de 

medicaments per hipertensió vinculat a escolaritat. I les que es donen 

exclusivament en municipis grans són hospital en els darrers 12 mesos vinculat 

a sexe, ideació autolítica i consum de medicaments per ansietat i depressió 

vinculat a edat, control vinculat a escolaritat, tabaquisme i gaudi vinculat a 

ingressos, i finalment inactivitat física vinculat a sexe i ingressos. 

Els estudis existents no permeten corroborar els resultats, doncs la classificació 

utilitzada habitualment segons àmbit rural i no rural, i en contextos territorials 

molt diferents al de les comarques de Girona, no permet establir paral·lelismes. 

Malgrat tot els resultats apunten, bé a concloure que no existeixen diferències 

significatives (24)(30), bé a establir associacions en indicadors concrets i en la 

majoria dels casos en detriment de les zones rurals (26)(27)(28)(29)(31)(33) 

(34)(35)(37). Existeixen però algunes excepcions satisfactòries pels petits 

municipis, com els millors resultats en salut autopercebuda (37) o menor 

incidència de la depressió post-part (32). 

 

Des de la perspectiva dels determinants socioecòmics observem com l’edat 

s’erigeix com al determinant de salut més robust, poc afectat per la mida del 

municipi (51). A l’altra extrem hi trobem el sexe, doncs la seva relació entre 

indicadors de salut i mida del municipi és més dispersa. En aquest darrer cas 

podem pensar que el fet de viure en un municipi d’unes o altres dimensions sí 

que modifica el resultat en salut. 

Observem també com l’edat i els ingressos s’associen a un major nombre 

d’indicadors de salut en els municipis grans. En canvi en el cas del sexe o 

l’escolaritat existeix més dispersió, i per tant el seu pes no recau de forma 

destacada en una determinada dimensió de municipi. 
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La direcció de l’efecte dels determinats sobre la salut també es fa palesa i 

corrobora la literatura existent (13)(51)(54). Pel que fa a les associacions 

negatives o de risc entre determinants i variables de salut destaca l’edat (major 

edat, amb 20 associacions de risc i 3 de protectores) i els ingressos (menors 

ingressos, amb 14 associacions de risc i 2 de protectores) . En canvi en el cas 

de les associacions positives destaca l’escolaritat (major escolaritat, amb 14 

associacions protectores i 1 de risc). El sexe (dona) és el cas més variable, 

amb 8 associacions de risc i 5 de protectores.  

La mateixa reflexió, feta des de la mirada de dimensions dels municipi, permet 

observar que – tal i com comentàvem- són els municipis grans els que tenen 

més associacions, 19 de risc sobre de les 10 protectores. Tan en el cas dels 

municipis petits com mitjans el nombre d’associacions es redueix, i en ambdós 

casos és de 12 de risc sobre les 7 protectores. 

 

Per últim és important destacar que només 4 dels 20 indicadors en salut 

utilitzats (Taula 15, Annex 2) no han mostrat cap associació amb els 

determinants de salut i la mida del municipi. Han estat els indicadors d’activitat 

física moderada, malaltia crònica, consum de medicaments per problemes del 

son, i trastorn de l’estat d’ànim. Indicadors doncs que es mostren independents 

dels determinants de salut i de la dimensió del municipi de residència. 

 

Línies futures 

Considerant que s’han pogut observar associacions significatives entre 

indicadors de salut i dimensió del municipi i exclusives de determinades 

dimensions dels municipis, aquestes poden resultar de gran utilitat pel disseny 

de polítiques que permetin remetre la tendència, especialment en aquells casos 

en que l’associació és de caràcter negatiu. Estudiar les diferències que fan que 

aquestes associacions no es donin en municipis d’altres dimensions pot 

esdevenir una nova línia de treball.  

Per altra part la incorporació de joves i adults podria permetre reforçar la 

vessant d’indicadors relacionats amb els estils de vida i el benestar emocional i 



43 
 

qualitat de vida. L’aplicació a territoris diferents permetria també detectar 

diferències entre ells i extreure conclusions sobre els motius.  

En un altre ordre dels fets, la incorporació de municipis més grans que els 

existents a les comarques de Girona, permetria ampliar la perspectiva d’anàlisi 

amb indicadors vinculats a un tema tan especialment sensible com és la 

qualitat ambiental.  

 

6.1.- Limitacions 

Les comarques de Girona són un territori geogràficament compacte, amb 

distàncies entre municipis relativament petites. És possible que, més enllà 

d’haver esdevingut una característica pròpia de l’estudi, aquesta circumstància 

hagi limitat la possibilitat de disposar de resultats que en territoris més 

dispersos geogràficament potser haurien pogut mostrar diferències més 

significatives entre municipis de diferents dimensions. 

 

7.- CONCLUSIONS   

L’efecte dels determinants socioeconòmics sobre la salut s’ha mostrat diferent 

segons la dimensió dels municipis, tot i que el grau d’associació difereix segons 

l’indicador de salut que s’observa.  

Els municipis grans són els que més associacions significatives recullen -

sobretot vinculades a l’edat i els ingressos-, de manera que resulten en 

definitiva els més condicionats. En canvi, en el cas dels municipis petits i 

mitjans, no existeix una influència clara per part d’algun determinant en concret, 

sinó que la dispersió és més alta. 

Es detecten indicadors en els que observem una relació molt robusta amb els 

determinants socioeconòmics de salut, i en els que el resultat de la relació no 

varia segons la dimensió del municipi. És el cas de les associacions de sexe 

amb els indicadors de sobreprès-obesitat i sentiment de solitud; d’edat amb els 

indicadors d’inactivitat física, salut autopercebuda, control, autonomia i gaudi; 

d’escolaritat amb autorealització; i d’ingressos amb sentiment de solitud i 

control. 
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L’efecte dels determinats és clar, i també ho és la direcció del seu efecte. La 

major edat i els menors ingressos mostren en la gran majoria dels casos 

associacions no satisfactòries, en canvi la major escolaritat ho fa amb 

associacions satisfactòries. El sexe –ser dona- n’és l’excepció, amb resultats 

més dispars. 

Part de la fortalesa de l’estudi rau en demostrar que més enllà de diferències 

puntuals els resultats apunten una certa homogeneïtzació de la salut segons 

els indicadors utilitzats, fet que pot tenir part de la seva explicació en l’àmplia 

cobertura del sistema sanitari i la millora de les condicions de vida, 

especialment en els petits municipis. 
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9.- ANNEXES  

Annex 1.- Gràfiques de distribució dels municipis de Catalunya 

i Girona segons dimensions. 

 

 
Figura 6. Distribució dels municipis de Catalunya segons població. 2017. Font: 

Elaboració pròpia segons dades d'IDESCAT. 

   

 
Figura 7. Distribució de la població de Catalunya segons mida del municipi. 2017. Font: 

Elaboració pròpia segons dades d'IDESCAT. 
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Figura 8. Distribució dels municipis de Girona segons població. 2017. Font: Elaboració 

pròpia segons dades d'IDESCAT. 

 

    

 
Figura 9. Distribució de la població de Girona segons mida del municipi. 2017. Font: 

Elaboració pròpia segons dades d'IDESCAT. 
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Annex 2.- Taules addicionals 

 

Taula 15.- Indicadors amb associació significativa amb la dimensió del municipi segons la seva relació 

amb els determinants de salut. 

Estils de vida Sexe Edat Escolaritat Ingressos Total 

Activitat física moderada     0 

Inactivitat física X X X X 4 

Tabaquisme    X 1 

Consum alcohol X    1 

Estat de salut      

Salut autopercebuda  X X X 3 

Hospital últims 12 mesos X X   2 

Malaltia crònica     0 

Consum de medicaments per hipertensió   X  1 

Consum de medicaments per malalties del cor X   X 2 

Consum de medicaments per problemes del son     0 

Consum de medicaments per bronquitis crònica X    1 

IMC X  X  2 

Benestar emocional i qualitat de vida      

Ideació autolítica  X   1 

Trastorn de l'estat d'ànim     0 

Consum de medicaments per ansietat i depressió  X X  2 

Solitud X X  X 3 

CaspW6 - Control  X X X 3 

CaspW6 - Autonomia  X X X 3 

CaspW6 - Gaudi X X  X 3 

CaspW6 - Autorealització X X X X 4 

 


