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El VII Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) que es va celebrar els dies 1, 2 i 3 
de juny de 2006 a Tortosa va concedir a tres infermeres del Centre d’Atenció Primària (CAP) Girona 2 de Can Gibert del Pla 

el premi a la millor comunicació oral. Montse Jover Mallol, Aida Fortuny Brosot i Margarita Puigvert Vilalta van presentat una 
acurada comunicació sobre el coneixement que tenen les infermeres sobre la comunitat en la que treballen, que ha 

merescut el màxim reconeixement del Comitè Científic del Congrés. El Comitè Científic ha reconegut la complexitat i 
l'interès de la seva comunicació oral sobre el coneixement de la comunitat on treballen 
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A. CARACTERÍSTIQUES DE LA COMUNITAT 
 
 
1. DEFINICIÓ DE LA COMUNITAT GIRONA 2 
 
La comunitat que composa la nostra ABS són les persones que viuen al barri de Sant Narcís, Santa 
Eugènia, la Rodona i Can Gibert del Pla. És una zona àmpliament urbana, tot i que encara té una 
extensió important d’hortes. 
 
Segons el cens de 2001, aquesta zona té 22.729 habitants. Els habitants d’aquesta comunitat són 
majoritàriament autòctons, de classe treballadora, però també és una zona d’acollida d’immigració. 
La primera onada va ser els anys 60 amb la immigració espanyola i, en els darrers anys, hi ha 
hagut una onada important d’immigració estrangera (subsaharians, sud-americans i magrebins). 
Segons les dades de l’Ajuntament de Girona de juliol de 2006, aquesta és d’un 25%. 
 
La comunitat disposa de diversos serveis com centres cívics, centres d’ensenyament públics i 
privats, entitats esportives, entitats social diverses, farmàcies, associacions veïnals organitzades... 
Compten amb el servei d’abastament d’aigua potable i recollida d’escombraries que ofereix 
l’ajuntament, entre molts altres serveis. 
 
Aquesta comunitat només disposa d’una ABS, el CAP Girona 2 -Can Gibert del Pla-, que es troba al 
carrer Sant Sebastià, 50. Segons el DOGC, núm. 4067 de 10·02·2004, comprèn l’àmbit territorial 
que correspon a la part del terme municipal de Girona formada per les seccions censals de la 5 a la 
17 del districte III, repartint-se de la següent forma: la secció 13 correspon a Can Gibert; les 
seccions 5, 15, 16 a la Rodona; les seccions 6, 7, 10 i 12 a Sant Narcís; i les seccions 8, 9, 11, 14 i 
17 a Santa Eugènia. 
 
Actualment hi han 30.986 històries clíniques obertes. Aquesta diferència del nombre d’habitants de 
la zona i el número d’històries clíniques obertes, en part s’explica pel gran nombre d’immigrats que 
no estan empadronats i el nombre de persones que han escollit visitar-se a la nostra ABS, tot i que 
no els hi correspon per zona geogràfica. 
 
Les característiques més remarcables de la comunitat són la diversitat cultural, ètnica i religiosa. La 
població és jove, tot i que en el barri de Sant Narcís és on s’observa un major envelliment de la 
població. Està en constant creixement, degut a l’arribada de la immigració i la nova construcció 
d’habitatges, doncs és una zona de creixement urbanístic. 
 
Trobem un 2,55% d’analfabetisme, d’aquest un 46% és de majors de 65 anys, però el 54% restant 
són persones entre 25-60 anys. Un 7% d’atur registrat. La gran majoria dels habitants es dediquen 
al sector serveis, seguit de la indústria i -amb menys proporció- del sector de la construcció i 
mínimament a l’agricultura. Pel que fa a coneixement de la llengua catalana, un 5% de la població 
reconeix que no l’entén. Aquesta xifra ha pujat des del darrer cens, probablement degut a 
l’arribada de la nova immigració. 
 
Apareix un índex d’envelliment de 17,71, molt similar al de Girona, però inferior al de Catalunya. 
En canvi, l’índex de dependència juvenil, de 21,87, és superior al de Catalunya. 
 
Segons la memòria 2004 publicada per l’ICS, les dades de Girona 2 -Can Gibert del Pla- són: 
 
Superfície  3,26 km² 
Població  25.883 hab. 
Densitat  7.939,57 hab./km² 
Menors de 15 anys 16,4% 
De 15 a 65 anys 69,8% 
Majors de 65 anys 13,8% 



                   APOC Girona 2 (CAP Girona 2 -Can Gibert del Pla-) 

2. CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES 
 
La zona geogràfica de l’ABS Girona 2 limita al nord-oest amb el barri de Taialà; a l’est, amb 
l’Eixample gironí; a l’oest, amb el poble de Salt; i al sud-oest, amb el poble de Vilablareix. 
 

 
 
És zona que no presenta desnivells important, la qual cosa facilita l’accés caminant de qualsevol 
punt fins a l’ABS. La travessa el riu Güell, però hi trobem molts ponts, tant per a vianants com per 
al trànsit rodat, la qual cosa no esdevé cap problema. 
 
Els carrers per on queda limitada la nostra àrea són: la línia del ferrocarril, la carretera de Santa 
Eugènia, el carrer del Canonge Dorca, el carrer del riu Güell, el carrer del riu Ter, el terme 
municipal de Salt i el terme municipal de Vilablareix. 
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El transport públic municipal que podem trobar són: la línia 5 i la línia 7. El preu del transport 
municipal actualment és d’1,10 € el bitllet individual, i també hi ha la possibilitat de fer targetes 
d’abonaments que oscil·len entre 10 viatges / 8,40 € i 66 viatges / 43,55 €. El transport és gratuït 
per als menors de 4 anys. Cal remarcar que hi ha carnets gratuïts per a pensionistes i jubilats/des, 
amb renda inferior al salari mínim interprofessional (el salari mínim per a l'any 2005 és de 17,10 € 
al dia o 513 € al mes, segons RD 2388/2004 de 30 de desembre de 2004). I també per a les 
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persones menors de 65 anys, amb recursos limitats, cal un informe dels Serveis Socials, que ho 
sol·licitarà a aquest departament. 
 
Aquestes dues línies són totalment ineficaces si el que es pretén és que la gent del barri es pugui 
desplaçar fins a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta o al Centre d’Especialitat Güell, ja 
que són els centres de referència del nostre CAP. Les dues línies faciliten l’accés al nou Hospital 
Santa Caterina de Salt, al qual molt poques vegades els veïns de la zona de l’ABS hi són derivats. 
Així doncs, el transport públic d’aquesta zona, pel que fa a facilitar l’accés a altres centre sanitaris 
és insuficient, per a no dir mínim. 
 
La mobilitat de la zona queda afectada per varies vies de molta densitat de trànsit, amb la 
corresponent perillositat que comporta això, tot i estar senyalitzat amb semàfors i pas de vianants. 
Degut a ser vies d’entrada a la ciutat i que la travessen, són vies on la velocitat és excessiva i no 
es respecta la normativa i també provoca uns nivells de contaminació acústica important. 
 
Aquestes vies són: el passeig d’Olot -4 carrils de circulació-, el carrer (frontissa) del riu Güell -4 
carrils-, l’avinguda de Sant Narcís -2 carrils- i la carretera de Santa Eugènia -2 carrils-. 



                   APOC Girona 2 (CAP Girona 2 -Can Gibert del Pla-) 

 
 

3. HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ DELS NUCLIS DE LA POBLACIÓ 
 
Sant Narcís, formació i desenvolupament del barri 
 
Cal diferenciar clarament el barri en dos sectors: per una banda, el Grup de Sant Narcís amb una 
unitat clara i per l’altra, el creixement al seu entorn de construcció més moderna i el conjunt de la 
antiga Torre del Bell-lloc, de la dècada dels 60, que s’accentua a partir de 1975 pel fet migratori 
procedent de la resta d’Espanya, amb construccions majoritàriament de pisos. 

 
S’assenta en el Pla de Girona, des del Bell-lloc fins a 
la Rodona. Terreny que per les seves 
característiques físiques, planer i travessat per rius, 
va ésser inicialment de tipus rural, poc poblat, les 
seves terres eren molt estimades per ser de regadiu, 
amb solars plans i de fàcil accés. Les vies del tren i 
el riu la limitaven amb la ciutat i amb Santa E
FOTO NARCÍS SANS: Desmuntatge de l’antic Pon
del Dimoni (1968), que feia d’unió entre Sant Narcís 
i Santa Eugènia, per sobre del riu Güell 

ugènia. 
t 

 
El fet que transformarà definitivament aquest sector 
de la ciutat serà la construcció del Grup Sant Narcís, 

que constitueix una unitat urbana pròpia dins del conjunt gironí. Es va crear a partir de la 
necessitat d’expansió d’habitatges que presentava la ciutat de Girona durant els anys 40. La 
devastació de la guerra civil, les fortes inundacions d’aquells anys i la creixent capitalitat de Girona 
va accentuar la immigració del camp a la ciutat, fent necessari el plantejament d’una expansió 
territorial 
 
El Grup Sant Narcís s’estructura al voltant d’una plaça porxada, amb l’església i altres serveis com 
a elements més representatius. Els carrers es desenvolupen al seu entorn amb un traçat geomètric 
clarament definit i presentant diferents tipus arquitectònics, però tots basats en el concepte 
d’habitatge unifamiliar enjardinat. També es construirien alguns blocs lineals que no trenquen 
l’harmonia del conjunt. 
 
Els primers habitants d’aquest nou barri són gent originàriament de Girona ciutat i de la província 
de Girona i Barcelona. Aquesta primera onada s’instal·la en les cases enjardinades més pròximes a 
Girona. En una segona onada arriben al barri immigrats de les zones deprimides d’Andalusia que 
s’instal·len en residències no tant afavorides com les del grup anterior. Finalment també s’instal·len 
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immigrats de Madrid, la majoria d’aquest últim grup ocupava càrrecs en l’administració pública de 
l’època. 
 
Aquests moviments migratoris caracteritzaran el barri i el transformaran en una zona heterogènia 
en estructura i població. 
 
Aquest fet fa que el Grup Sant Narcís constitueixi una unitat diversa en quan a la seva estructura 
física en incloure diferents models d’habitatge i alhora fomentar la convivència de diferents grups 
socials. És una de les característiques que li dóna un to d’originalitat respecte a d’altres barris 
creats a la mateixa època i circumstàncies. 
 
Les principals característiques de Sant Narcís d’aquella època són el caràcter clarament residencial 
o barri dormitori i el dèficit en oferta de serveis (la majoria concentrats en la ciutat de Girona). 
Aquest fet ha anat augmentant a mesura que les comunicacions han millorat i s’ha accentuat el fet 
de Sant Narcís com a barri residencial. 
 
Si observem l’estructura de la població inicial i realitzem un estudi de l’evolució demogràfica del 
barri es pot concloure que: 

• El nombre d’habitants en el barri és relativament baix. 
• La densitat de població és molt baixa, pròpia d’un barri enjardinat. 
• Les famílies arribades durant la dècada dels 50 es caracteritzaven per un cap de família 

molt jove i amb fills. 
Evolució: 

• Aquests caps de família han anat envellint, sense moure’s del barri i els fills han emigrat. 
Aquest fet ha provocat que en la dècada dels 70 hi hagués una forta despoblació del barri i 
que actualment, el cens de la població compti majoritàriament amb persones majors de 65 
anys i amb una piràmide inversa de població. 

• Per contra, el barri s’ha anat ampliant, construït al seu voltant una gran quantitat de pisos 
amb un gran nombre de habitants. 

Conclusions: Sant Narcís és un barri singular 
• Una zona heterogènia en estructura i població. 
• Caràcter residencial del barri. 
• Creixement important de la població al seu voltant. 
• Molta gent gran i una gran demanda de serveis sociosanitaris. 

 
 
Santa Eugènia, la Rodona i Can Gibert del Pla 
 
En la història de Santa Eugènia de Ter, cal distingir dues èpoques: l’anterior a l’annexió de Girona i 
la que segueix aquest fet. La primera època compren des dels inicis històrics coneguts del poble 
fins el 5 de juliol de 1958 en què fou signada l’acta d’annexió a la capital, que no fou efectiva fins 
el 26 de juny de 1963. 
 
Santa Eugènia compta dins el seu terme amb dos indrets d’acusada personalitat. D’una banda la 
Rodona, un dels nuclis amb més tradició del barri i, per l’altra, Can Gibert del Pla, construït i 
destinat a habitatges de protecció oficial i adreçat preferentment a la població amb menys 
capacitat adquisitiva. El que va començar amb un senzill bloc s’ha convertit en un vertader barri, 
amb personalitat i vida pròpies i ocupat bàsicament per gent treballadora. 
 
El poble de Santa Eugènia de Ter tenia una activitat principalment agrícola. L’agricultura, 
presentava dues vessants clarament diferenciades, l’eix de les quals era la carretera de Girona a 
Anglès. La vessant nord servia, i actualment encara serveix, de regadiu, aprofitant les aigües del 
Ter i del rec Monar. La vessant sud es conreava a base de cultius tradicionals. 
 
A partir de l’annexió a Girona, va disminuir la disponibilitat del terreny agrícola i es va avançar a 
gran ritme en la construcció d’habitatges. D’aquesta manera, avui pràcticament ha desaparegut 
l’agricultura, no obstant encara es mantenen les hortes situades entre la sèquia Monar i el Ter. La 
indústria estava representada per la fàbrica de filatures Marfà, la Farinera Teixidor i les 
manipuladores del paper. 
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Actualment la població de Santa Eugènia és molt diversa. Podríem dir que hi ha representades 
totes les províncies de l’estat espanyol. El grup més nombrós es troba representat pel originaris de 
Girona i província. Seguidament es pot identificar el grup d’originaris d’Andalusia i de la resta de 
regions de l’estat. Actualment cal destacar el grup d’immigrats estrangers. Amb un alt percentatge 
d’origen marroquí, senegalesos, gambians, sud-americans i dels països de l’est. 
 
Santa Eugènia és el sector més habitat de la ciutat, ha passat de ser primer un poble, barri 
dormitori i actualment està totalment integrat a Girona. 
 
El barri representa el 12% de la població de la ciutat. El fet característic és que, al contrari que la 
resta de Girona, la població sembla no créixer, presenta un augment d’un 2% aproximadament. No 
obstant els moviments migratoris són molt forts i es contraposen. Per una part, hi ha una gran 
corrent d’immigració procedent de països estrangers i, per l’altre part, existeix un altre corrent 
emigratori de població autòctona que va a viure a altres zones de la ciutat. A data d’avui -juliol de 
2006-, els immigrats estrangers representen el 25% de la població del barri. 
 
Amb aquest rerafons i per ajudar a mantenir la sostenibilitat del barri i afavorir un impuls 
urbanístic, altrament necessari, l’Ajuntament de Girona va presentar un Projecte d’intervenció 
integral que es proposa dins del marc dels Programes de rehabilitació de barris i viles de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per concloure, podríem dir que Santa Eugènia de Ter es troba en una etapa de plena transformació 
i en un punt d’inflexió pel que fa a la seva estructura poblacional i urbanística. 
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4. DADES MEDIAMBIENTALS 
 
Segons la Llei 7/1985 de 2 d’abril, que regula les competències municipals en matèria d’aigües, 
l’Ajuntament de Girona té les següents competències: 
- abastament d’aigua potable 
- clavegueram i tractament d’aigua residual 
- control sanitari de les aigües 
 
4.1. Xarxa d’abastament d’aigua de Girona 
 
La xarxa pública d’abastament és la principal, però hi ha també xarxes veïnals que donen servei a 
una petita part de la població. Les xarxes de les entitats esportives, com la del GEiEG de Sant 
Narcís no donen servei d’aigua potable, doncs a les instal·lacions esportives es dóna servei d’aigua 
per a usos diferents a l’humà. 
 
A la zona de l’ABS trobem, a part de la xarxa pública, dues xarxes veïnals. La xarxa de la 
comunitat de veïns de l’avinguda Sant Narcís, 77-79, amb 168 usuaris i la xarxa de la comunitat de 
veïns del carrer Finestrelles, 5-7 i 8, amb 216 usuaris. 
 
Xarxa pública de proveïment de la ciutat de Girona 
 
A la ciutat de Girona, la xarxa pública subministra aigua al 99,5% dels habitants, la resta s’abasten 
de pous. L’empresa contractada per l’ajuntament és Aigües de Girona, Salt, Sarrià de Ter SA. 
Aquesta empresa també és responsable del manteniment, neteja i reparació del clavegueram. 
 
L’aigua potable subministrada a Girona procedeix íntegrament d’aigües superficials del riu Ter 
provinents de l’embassament del Pasteral i de la sèquia Monar, quan es precisa. La impulsió és per 
gravetat i per bombeig. 
 
Aquesta aigua del Pasteral s’envia a la planta potabilitzadora de Montfullà. Aquesta planta consta 
de cambra de mescla, decantadors, filtració per sílice i postcloració de sortida. Té capacitat màxima 
de tractament de 810 l/s. 
 
S’utilitzen com a reactius clor líquid, hidròxid càlcic, policlorur d’alumini, permengenat potàssic, 
polielelctrolit i ac. fluosilícic. Actualment s’està treballant en la instal·lació d’un doble filtre de carbó 
actiu. 
 
L’aigua és enviada per gravetat fins a un dipòsit general a Palau i des d’aquest es distribueix a la 
resta de dipòsits de la ciutat. Ubicació dels dipòsits: 
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D’acord amb l’informe tècnicosanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, les 
condicions de conservació dels dipòsits són correctes i els perímetres de protecció són bons. A 
banda de la cloració que es realitza a Montfullà, es realitzen postcloracions als dipòsits de la ciutat 
per mantenir els nivells mínims de clor residual. El desinfectant emprat és l’hipoclorit sòdic, 15%. 
 
Un cop l’aigua potable ha estat clorada, rep un tractament de fluoració promogut i finançat pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, iniciat els anys 1990-1991. 
 
Qualitat de l’aigua 
 
El real Decret 1138/1990 de 14 de setembre fixa les normes tecnicosanitàries per a la captació, el 
tractament, la distribució i el control de les aigües de consum públic. 
 
El Departament de Salut classifica a l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA com una 
entitat gestora de classe 1, és a dir, que efectua correctament tots les analítiques i mesures 
d’autocontrol requerides. També classifica la xarxa de subministrament amb la categoria 1, és a 
dir, xarxa que distribueix aigua amb nivells de clor correctes. 
 
Les dues xarxes veïnals de la nostra zona estan classificades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segons la normativa cal realitzar determinacions diàries de clor, anàlisis mínima i de nitrats 
mensualment, i anàlisis normal una vegada a l’any. 
 
La comunitat de l’av. Sant Narcís, 77-79, compleix amb els sistemes d’autocontrols que demana la 
legislació vigent. L’altre xarxa, del c. Finestrelles, s’ha previst una pròxima incorporació a la xarxa 
potable pública. Els pous del GEiEG presenten deficiències més importants, però no són utilitzades 
per al consum. 
 
Aigües residuals i clavegueram 
 
El sistema de sanejament de Girona està constituït per la xarxa de col·lectors d’aigües residuals i 
pluvials de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix i part de Fornells de la 
Selva. La xarxa de col·lectors té una longitud de uns 57 km i està gestionada per Tragisa. Tota la 
xarxa desemboca a la depuradora de Campdorà. 
 
Els principals elements de la planta són: bombejament i pretractament; decantació primària; 
tractament biològic; decantació secundària i recirculació, espessidor de fangs; digestió anaeròbia 
dels fangs; motor de cogenació alimentat pel biogas del tractament anaeròbic; deshidratació dels 
fangs; sitja de fangs. 
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Denominació Xarxa Gestor 
xarxa pública 
Girona 

 
classe 2 

 
classe 1 

xarxa 
comunitat av. 
Sant Narcís, 
77-79 

 
classe 2 

 
classe 1 

xarxa 
comunitat c. 
Finestrelles, 
5-7 i 8 

 
classe 2 

 
classe 2 

xarxa del 
GEiEG Sant 
Narcís 

 
classe 4 

 
classe 3 

Xarxa 
classe 1: xarxa que distribueix aigua amb nivells de clor correcta. 
classe 2: xarxa que distribueix aigua amb <50% de les 
comprovacions de clor residual incorrectes (per defecte o per excés).
classe 3: xarxa que distribueix aigua amb >50% de les 
comprovacions de clor residual incorrectes (per defecte o per excés).
classe 4: xarxa que distribueix aigua sense desinfectar. 

Entitat gestora 
classe 1: disposa de registres d’anàlisis i d’incidències d’acord amb 
els art. 23,24 i 28 de la reglamentació tècnic-sanitària (RD 1138/90).
classe 2: disposa de registres insuficients d’acord amb els articles 
esmentats. 
classe 3: no disposa de registres d’anàlisis i incidències. 
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4.2. Qualitat de l’aire 
 
La qualitat de l’aire i els tipus de contaminants atmosfèrics tenen una importància rellevant per a la 
salut dels habitants. 
 
Actualment hi ha la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya. 
Aquesta estació és la única dins la nostre ciutat, està situada al parc de la Devesa, exactament a la 
Fira de Girona. 
 
Els contaminats atmosfèrics que es mesuren són: 
 
 valor límit 1 h valor límit 24 h límit ecosistema 1 any alerta 1 h valors de Girona 
So2 350 125 20 500 8 
No2 200 40 30 400 22 
Pst 150 150 150 150 49 
CO 10    0,2 
 
En conclusió, podem veure que la nostra ciutat té una bona qualitat de l’aire. 
 

4.3. Contaminació acústica 

Des de la Llei 16/2002, els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica i establir els 
nivells d’immissió. 
 
A la nostra zona s’ha realitzat un estudi de l’Escola Politècnica Superior, dirigit pel catedràtic Dr. 
Josep M. Arnau i Figuerola. Les conclusions d’aquest estudi [veure: www.eldimoni.com] diuen que 
és important el soroll emès principalment pel trànsit de vehicles i d’una manera singular els 
automòbils i especialment les motocicletes, donat l’elevat nombre de centres educatius, i per tant, 
la propensió en l’ús d’aquest tipus de vehicle. 
 
L’estudi recomana realitzar noves mesures de llarga durada ajustades a horaris escolars per tal de 
posar més èmfasi en els moviments d’entrada i sortida que amplifiquen els Leq. 
 
Amb els registres de llarga durada es posa en evidència 
 
• La influència pràcticament exclusiva del trànsit viari en què es constaten diferències entre franges 
nocturnes i diürnes de l'ordre de 7 dBA (decibels). 
 
• Un dels registres, concretament del carrer Orient, donada l'existència d'una activitat industrial 
[actualment ja no hi és] que aporta un soroll de fons continuat durant les 24 h, es minimitzen les 
diferències entre els nivells de dia i nit. Seria interessant aprofundir en l'anàlisi d'aquest tipus de 
soroll, no solament en el pla, sinó també en alçada, atesa la proximitat de blocs d'habitatges, tant 
al carrer Orient, com al carrer Maçana, directament afectats per aquesta situació. 
 
Hi ha una correlació entre el nombre de vehicles i el soroll que emeten, si bé caldria aprofundir i 
distingir els que es consideren vials més importants dels de tipus secundari, ja que la distribució de 
punts i mesures s'ha realitzat en el conjunt de territori. 
 
El nombre de vehicles pesats i de transport públic és relativament baix, i la seva aportació al nivell 
global és molt inferior a la dels altres vehicles. 
 
Fóra bo intentar incrementar tant les línies de servei de transport públic com la freqüència de pas, 
per tal que la societat prengués consciència del problema, i l'assumís amb més convicció. 
 
Donades les característiques d'alguns vials (passeig d'Olot, carretera de Santa Eugènia, avinguda 
Josep Tarradellas), que han esdevingut veritables entrades i sortides a la ciutat de Girona, fóra 
convenient analitzar la disposició i temporització de la xarxa semafòrica, i de manera singular el 
temps d'aturada de fluxos, que tanta incidència ofereix en el nivell de soroll per problemes 
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d'acceleració/frenada. Caldria reestudiar l'ordenació urbanística i de fluxos de trànsit, incloent a 
més dels factors de mobilitat aspectes de qualitat ambiental, com ara el soroll. 
 
S'ha constatat, situació difícilment corregible, un ús molt individualitzat dels vehicles. La ràtio 
nombre d'ocupants/vehicle en la majoria dels casos és d'una persona. 
 
Caldrà incrementar la sensibilització de col·lectius afectats, especialment gent jove, informant i 
donant difusió en centres educatius ubicats a la zona de l'estudi, així com en associacions i entitats 
diverses. 
 
S'ha fet especial èmfasi en la influència del trànsit viari, atès que el ferroviari queda discretament 
allunyat de la zona d'estudi, limitada pels carrers d’Iberia i el del Bisbe Sivilla, que són els més 
influenciats per la proximitat del traçat del ferrocarril. 
 
La possibilitat de minimització del soroll emprant pantalles acústiques es fa molt complexa dins una 
zona urbana, si bé es podria aprofundir en àrees com ara l'av. Josep Tarradellas i prolongació de la 
zona de l'antic llit del Güell, així com en punts singulars d'activitats de tipus cultural/educatiu, com 
la mateixa seu de Can Ninetes, el Col·legi dels Maristes i el centre escolar de Santa Eugènia 
(Col·legi Groc), entre d'altres. 
 
Modelització genèrica sobre la base de les mesures reals 

  

Entre les dues imatges, sense protecció la primera i amb protecció la segona, es posa de manifest 
la reducció de soroll si es comparen adequadament les escales.  
 
A continuació, podem veure el mapa dels carrers més conflictius on s’ha procedit acolorir els 
diferents nivells de soroll. 
 
Decibels dB(a) / color: 
<60 / verd 
60-65 / groc 
65-70 / vermell 
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>70 / blau 
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• Avinguda de Josep Tarradellas 
 

Coincideixen en aquest vial diverses activitats: 
l’Escola d’Hostaleria, l’Escola Oficial d’Idiomes, el 
CAP Güell, el Palau Firal i el mercat setmanal de la 
Devesa. I específicament pel que fa a l'AV, els 
centres educatius dels Maristes i el del Col·legi de 
Santa Eugènia, amb tot el moviment de vehicles 
que suposa, a més de dues rotondes com són la de 
la Rodona i la de l’antic Pont del Dimoni (cruïlla 
passeig d’Olot). El vial disposa de 2 sentits amb 2 
carrils per banda de l’antic llit del Güell. Aquest 
vial, des de la inauguració del pont de Fontajau, 
s’ha convertit en una entrada/sortida important a la 
ciutat de Girona, especialment pel trànsit procedent 
dels municipis de Sant Gregori i Sarrià. 
 
 
 
 
 
 
 

• Passeig d’Olot 

 

El passeig d’Olot, de dos carrils per sentit, s’ha convertit, de fet, en el vial d’entrada/sortida de la 
ciutat, pels vehicles procedents del municipi de Salt i de la carretera d’Olot per Anglès. [plànol 
esquerra] 
 
Destaca la ramificació del carrer Montnegre amb el passeig d’Olot, fruit de l’elevat trànsit procedent 
del sector Mas Masó i d’alguns centres educatius instal·lats en carrers perpendiculars. [plànol 
dreta] 
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• Carretera de Santa Eugènia de Ter 
 
La carretera de Santa Eugènia de Ter, des de sempre 
ha sigut un vial altament utilitzat per a 
l’entrada/sortida de Girona, amb la comunicació des 
de la plaça Marquès de Camps fins a la Rodona, 
Santa Eugènia i Salt. Si bé, a partir de la cruïlla de 
Bassegoda, la doble direcció es converteix en sentit 
únic, continua conservant els alts nivells de soroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Avinguda de Sant Narcís 

 
Torna a ser un carrer conflictiu, donat que té doble sentit i 
absorbeix trànsit, tant procedent de la carretera de Santa 
Eugènia de Ter com del passeig d’Olot, alhora que 
s’utilitza com a vial de pas vorejant Sant Narcís i fins a la 
nova zona d’expansió del polígon Mas Xirgu. 
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• Carrer de les Agudes 
 
Sorprèn l’alt nivell de soroll, donat el seu caràcter 
transversal, entre la carretera de Santa Eugènia de 
Ter i el passeig d’Olot, però que és molt utilitzat pel 
trànsit que comunica ambdós vials. 
 
Segons la Llei 16/2002 es divideixen les zones amb: 
 
Zona de sensibilitat acústica alta: compren els 
sectors del territori que requereix una protecció alta 
contra el soroll. Valor límit d’immissió en horari 
diürn: Lar 60 
 
Zona de sensibilitat acústica moderada: compren els 

sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. Valor límit d’immissió en horari 
diürn: Lar 65 
 
Zona de sensibilitat acústica baixa: compren els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de nivell sonor. Valor límit d’immissió en horari diürn: Lar 70 
 
Nivell d’avaluació: LAr,T 
 
És el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A referit a un interval de temps 
determinat que té en compte ajustos o penalitzacions, entre d’altres, segons el caràcter tonal i la 
presència de sorolls impulsius.  
 
Per tant, la gran majoria de mesures realitzades a la nostra àrea oscil·len entre 58 i 77,7 i amb una 
mitja de 68dBA 
 
 
 
Efectes sobre la salut 
 
- Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva 
- Manifestacions de sensacions de molèsties 
- Nerviosisme 
- Irritabilitat 
- Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució del rendiment, disminució de la 
concentració en el treball, alteracions metabòliques, del sistema nerviós central, del sistema 
neurovegetatiu, etc. 
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4.4. Contaminació lumínica 
 
Actualment, l’Ajuntament de Girona no té cap forma de mesurar aquest tipus de contaminació, tot i 
que s’ha iniciat un canvi d’enllumenat en alguns barris. 

4.5. Residus 

La gestió dels residus és responsabilitat de l’ajuntament. Segons dades de 2003, cada gironí 
produeix 1,5 kg de deixalles cada dia. En els darrers 7 anys, la producció anual de residus 
municipals ha sofert un creixement continuat del 5%. 
 
L’ajuntament ha iniciat una campanya de conscienciació de reciclatge. En els barri de Sant Narcís, 
Can Gibert del Pla i Santa Eugènia hi podem trobar contenidors: 
 
Blau - paper/cartró 
Groc - envasos 
Verd - vidre 
Marró - brossa orgànica 
Verd fosc - rebuig no reciclable 
 
 
4.6. Flora i fauna 
 
Pel que fa el possible risc per la salut que es pot derivar dels animals domèstics, peridomèstics i de 
les plagues a la ciutat, l’ajuntament presta els següents serveis: cens d’animals, llicència 
administrativa per tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, dispensació de bosses 
per a la recollida d’excrements, gestió de Centre d’Acollida d’Animals Municipals (CAAM), recollida 
d’animals de companyia, tràmits d’adopció d’animals de companyia, inspeccions per queixes, 
denúncies, maltractament en habitatges i espais públics, sensibilització a la població per a la 
tinença responsable d’animals i gestió de colònies de gats urbans. 
 
Pel que fa a les plagues d’animals salvatges urbans, l’ajuntament fa: control de la població de 
coloms, foragitar i reubicar estornells, control de gavians i seguiment de la població de gavians 
argentats de pota groga, inspeccions per queixes, denúncies... 
 
Pel que fa el control de plagues i higienització d’espais i edificis municipals es realitza: lluita 
integrada contra els rosegadors en el clavegueram de la ciutat, rieres i edificis municipals, lluita 
contra insectes en clavegueres, espais i centres municipals; inspeccions sanitàries per queixes, 
denúncies...; assessorament a particulars en el control de plagues urbanes. 
 
A la zona de l’ABS trobem diversos jardins, el manteniment d’aquests la fa la brigada municipal de 
jardineria i empreses subcontractades. Els arbres més habituals a la nostra zona són plataners, 
til·lers, robínies, castanyers d’índies, l’acer negundo, el roure i el lledoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonts utilitzades 
- Estudi sobre la contaminació acústica publicat en El Dimoni [periòdic-e]: www.eldimoni.com 
- Departament Medi Ambient: www.mediambient.gencat.net 
- Ajuntament de Girona: www.ajuntament.gi 
- Aigües de Girona: www.aiguesgirona.com 
- Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). NY: 11/2005; 12/2005 
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5. INFORMACIÓ DEMOGRÀFICA 
 
 
5.1. Distribució per edats 
 
A N Y ABS GIRONA 2 GIRONA CATALUNYA 

<14 ANYS 4.307 (15,03%) 13.499 950.482 

15-64 ANYS 20.621 (72%) 57.954 4.710.344 

>65 ANYS 3.710 (12,90%) 12.078 1.152.493 

TOTAL 28.638 83.531 6.813.319 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonts utilitzades 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005: www.idescat.net 
UMAT - Ajuntament de Girona 
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A N Y  INDICADOR 

D E M O G R À F I C 

 

ABS GIRONA 2 

 

GIRONA 

 

CATALUNYA 

ÍNDEX ENVELLIMENT 17,71 17,24 19,65 

ÍNDEX 

SOBREENVELLIMENT 

 

1,009 

 

1,27 

 

1,11 

ÍNDEX DE 

DEPENDÈNCIA 

GLOBAL 

 

43,41 

 

44,13 

 

44,64 

ÍNDEX DE 

DEPENDÈNCIA 

JUVENIL 

 

21,87 

 

23,29 

 

20,17 

ÍNDEX DE 

DEPENDÈNCIA SENIL 

 

21,53 

 

20,84 

 

24,46 
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5.2. Piràmides d’edat 
 

Piràmide Catalunya
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Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, 2005: www.idescat.net 
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Font utilitzada 
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Piràmide d´edat ABS Girona 2
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Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005: www.idescat.net 
 

Piràmide d´edat ABS Girona 2 (e-cap)
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Font utilitzada 
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e-CAP de 31·12·2005, població de Catalunya segons el cens de 2001 
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Població per edat i Sexe

2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000

-1

5-9

15-19

25-29

35-39

45-49

55-59

65-69

75-79

>85

Ed
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E D A T HOMES DONES TOTAL 
-1 68 56 124 
1-4 672 685 1.357 
5-9 712 724 1.436 

10-14 695 695 1.390 
15-19 734 727 1.461 
20-24 974 1.003 1.977 
25-29 1.613 1.405 3.018 
30-34 1.621 1.477 3.098 
35-39 1.318 1.203 2.521 
40-44 1.188 1.087 2.275 
45-49 1.006 1.013 2.019 
50-54 836 871 1.707 
55-59 685 775 1.460 
60-64 527 558 1.085 
65-69 403 472 875 
70-74 429 523 952 
75-79 294 457 751 
80-84 255 382 637 
>85 162 333 495 

 14.192 14.446 28.638 
 
 
 
 
 
 
 
Font utilitzada 
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UMAT – Ajuntament de Girona, padró actualitzat de juliol de 2006 
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Població Catalunya [segons cens 2001] 
 

EDAT HOMES DONES
-1 35.873 33.207
1-4 137.818 131.059
5-9 156.690 147.166

10-14 158.779 149.890
15-19 173.422 164.451
20-24 238.091 225.987
25-29 324.404 298.107
30-34 316.959 288.752
35-39 294.534 274.218
40-44 258.941 253.491
45-49 231.346 231.982
50-54 207.307 211.789
55-59 197.806 205.497
60-64 153.036 160.224
65-69 146.093 164.547
70-74 135.338 167.885
75-79 101.378 143.134
80-84 61.177 104.802
>85 37.337 90.802

 
Població Girona [segons cens 2001] 
 

EDAT HOMES DONES
-1 543 530
1-4 1.934 1.889
5-9 2.268 2.085

10-14 2.098 2.152
15-19 2.222 2.242
20-24 2.997 3.080
25-29 3.972 4.011
30-34 3.998 3.923
35-39 3.639 3.474
40-44 3.089 3.322
45-49 2.747 2.993
50-54 2.415 2.528
55-59 2.078 2.226
60-64 1.487 1.511
65-69 1.325 1.635
70-74 1.332 1.745
75-79 1.031 1.578
80-84 684 1.208
>85 481 1.059
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Població ABS Girona 2 [segons cens 2001] 
 

EDAT HOMES DONES
-1 115 106
1-4 475 499
5-9 588 573

10-14 574 561
15-19 658 654
20-24 1.003 1.017
25-29 1.090 1.088
30-34 981 966
35-39 928 929
40-44 846 912
45-49 756 778
50-54 675 741
55-59 526 536
60-64 414 452
65-69 445 524
70-74 342 471
75-79 310 415
80-84 158 291
>85 120 212

Població ABS Girona 2 [segons e-CAP, desembre 2005] 

EDAT DONES HOMES
-1 134 172
1-4 648 610
5-9 684 637

10-14 598 661
15-19 682 693
20-24 1.012 969
25-29 1.557 1.580
30-34 1.366 1.574
35-39 1.170 1.248
40-44 966 1.165
45-49 949 939
50-54 842 820
55-59 714 674
60-64 539 476
65-69 460 399
70-74 510 404
75-79 421 312
80-84 338 218
>85 268 134
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5.3. Habitants per barris  

B A R R I NOMBRE % 

CAN GIBERT DEL PLA 1.719 7,56 

LA RODONA 5.139 22,60 

SANT NARCÍS 6.245 27,47 

SANTA EUGÈNIA 9.626 42,35 

TOTAL 22.729 100 

Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005: www.idescat.net 

5.3.1. Població amb UBA assignada que no resideix a l’àrea de l’ABS 

E D A T NOMBRE 

0-14 ANYS 257 

15-64 ANYS 1.451 

>65 ANYS 248 

TOTAL 1.956 

Font utilitzada 
e-CAP, novembre de 2005 

5.3.2. Població sense UBA assignada que resideix estacionalment àrea ABS 

E D A T NOMBRE 

0-14 ANYS 990 

15-64 ANYS 871 

>65 ANYS 259 

TOTAL 2.120 

Font utilitzada 
e-CAP, novembre de 2005 
 
 
D’aquests desplaçats en tenim identificats correctament 366 (17,26%). Hi ha 170 (46,44%) 
d’aquests que són espanyols i els 196 (53,55%) restants són estrangers. 
 
 ESPANYA EUROPA ÀFRICA ÀSIA AMÈRICA OCEANIA 
HABITANTS 170 33 50 7 106 0 
 
Del món àrab ens trobem 31 persones i de l’Àfrica negra hi han 31 persones. 
Dels 106 americans, trobem 105 que són sud-americans. 
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5.4. Indicadors demogràfics 

Girona 
A N Y 2001 2002 2003 2004 2005 ABS 2004 Cat 

habitants 75.256 77.475 81.220 84.221 22.729 6.813.319 

dones 15-49 

anys 

 

20.757 

 

21.725 

 

22.526 

 

23.169 

 

6.344 

 

1.629.190 

naixements 938 1.052 1.155 1.209 273 76.687 

núm. morts 600 624 664 621 171 57.096 

creixement 

vegetatiu 

 

338 

 

428 

 

491 

 

588 

 

102 

 

19.591 

n. immigrats 4.045   2.270 3.538 154.131 

n. emigrats 183 624 596 247   

 
 2004 Girona 2004 Cat ABS Girona 2 

Taxa bruta de natalitat 1,43 11,25 12,01 

Taxa bruta de mortalitat 7,37 8,38 7,52 

Taxa global de fecunditat 52,18 47,07 43,03 

Taxa de creixement natural 6,98 2,92 4,48 

Taxa de creixement migratori 24,02 19,31  

Taxa de creixement demogràfic 0,036 3,26  
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6. INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA 
 
La gent gran d’aquests barris és majoritàriament de classe treballadora, generalment propietària 
del seu habitatge, però que reben pensions petites d’aproximadament 460 €. 
 
Tot i els estalvis i la pensió, la gent no disposa dels suficients recursos econòmics i s’acusa quan hi 
ha una malaltia i la persona perd la independència. Aquest fet fa que es passi a dependre dels fills 
o familiars, tant en la part econòmica com assistencial, provocant situacions d’integració i 
dependència al nouvingut i de més feina, pèrdua de la intimitat i espai a la resta de la família 
acollidora. 
 
Són els fills o familiars, el que sol·liciten els serveis socials a fer demandes, ja que aquesta situació 
els hi comporta un esforç important que es manifesta amb cansament, pors, angoixes, 
depressions… degut a la situació familiar i al seu propi treball. 
 
Les problemàtiques sociosanitàries més comuns detectades a la gent gran d’aquests barris són 
(treballadora social): 
 
- Rehabilitació i convalescència 
- Barreres arquitectòniques / habilitació de la llar 
- Problemes relacionats amb patologia crònica 
- Problemes auditius i odontològics 
- Demències 
- Atenció domiciliària, agreujament de malaltia 

- Cansament emocional del cuidador 
- Problemàtica de salut del cuidador 
- Manca de família directa / aïllament social 

- Problemes relacionats amb ingressos insuficients 
- Malaltia terminal 
- Problemes en l’elaboració del dol davant la mort d’un familiar 
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6.1. Estimació tipus d’habitatges 
 
Nombre d’habitatges per edifici 

El nombre total d’habitatges és de 632 habitatges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font utilitzada 
UMAT - Ajuntament de Girona, segons cens de 2001 
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Densitat de població 
 

 
Font utilitzada 

  28
UMAT - Ajuntament de Girona, segons el cens de 2001 
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Sant Narcís 
 
És un barri poc dens, la majoria d’illes de cases tenen 0-50 habitants i les més denses entre 51-
200 habitants. El nombre d’habitants per domicili és de 2-4 persones. L’habitatge de lloguer és 
mínim, la gran majoria és propietari. El nombre d’habitants no empadronats és mínim, 0-25 
persones en aquesta zona. 
 
Can Gibert del Pla 
 
A la zona est que fa frontera amb Sant Narcís tota vora del riu, trobem 4 illes de cases molt denses 
on el nombre d’habitants per cada illa és de 501-1.100 persones. La zona sud-oest és la menys 
poblada 0-50 persones per cada illa i a la zona nord oscil·la entre 50-500 habitants. 
A la zona est hi ha 200-450 habitatges per cada illa de cases i el nombre d’habitants per cada 
domicili és de 2-4 persones. L’habitatge de lloguer és més elevat que al barri de Sant Narcís i 
coincideix aquesta zona de lloguer amb la zona més densa. El nombre de persones no 
empadronades és de 26-200, depenent de la zona. 
 
Santa Eugènia 
 
Barri amb 200-500 habitants per illa de cases, trobem alguna illa més poblada a la zona est que fa 
frontera amb l’Eixample. Pel que fa el nombre d’habitants per cada domicili cal remarcar que la 
gran majoria tenen 4 persones; en excepció d’una illa de cases que quasi fa frontera amb la vila de 
Salt, on hi ha 5-10 persones per cada domicili. El nombre d’habitatges per cada illa de cases indica 
que és una zona bastant densa on trobem entre 50-200 habitatges. D’aquests habitatges, hi ha 
una estimació de lloguer més elevat que a Sant Narcís i Can Gibert, sol ser de 11-50 habitatges per 
cada illa de cases, amb punts molt concrets pot arribar fins a 50-200 habitatges. La zona de lloguer 
coincideix on apareix el nombre d’habitants més alt sense empadronar, aquests arriben a 200-750 
persones. 
 
 
6.2. Estimació composició familiar 
 
Persones que viuen soles 
 

E D A T HOMES DONES TOTALS 
<18 8 11 19 

18-19 2 1 3 
20-24 40 31 71 
25-29 116 91 207 
30-34 140 143 283 
35-39 148 109 257 
40-44 112 75 187 
45-49 69 81 150 
50-54 57 43 100 
55-59 39 69 108 
60-64 44 71 115 
65-69 41 67 108 
70-74 48 108 156 
75-79 29 184 213 
80-84 33 158 191 
>85 35 135 170 

TOTALS 961 1.377 2.338 
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El 8,16% de la població de la nostra ABS viu sola. D’aquestes, el 35,8% són majors de 65 anys. 
Hi ha una gran diferencia pel que fa al gènere: les dones, a partir dels 55 anys, viuen soles. 
 
Font utilitzada 
UMAT - Ajuntament de Girona, juliol de 2006 (dades del districte 3 de Girona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Grau d’instrucció 

6.3.1. Grau d’instrucció per sexes 

 HOMES DONES TOTAL 
no sap llegir o 
escriure 

 
178 

 
341 

 
519 (2,55%) 

sense estudis 840 1.040 1.880 (9,25%) 
primer grau 2.523 2.812 5.335 (26,25%) 
ESO, EGB o batx. 
elemental 

 
2.765 

 
2.720 

 
5.485 (26,98%) 

FP grau mitjà 578 498 1.076 (5,29%) 
FP grau superior 532 428 960 (4,73%) 
batxillerat superior 1.231 1.202 2.433 (11,97%) 
diplomatura 540 805 1.345 (6,61%) 
llicenciat i doctorat 630 660 1.290 (6,34%) 
població 
>10 anys d’edat 

 
9.817 

 
10.506 

 
20.323 (100%) 

POBLACIÓ TOTAL 11.045 11.684 22.729 
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6.3.2. Grau instrucció per grups d’edats 
 
 10-24 anys 25-44 anys 45-64 a. >65 anys Total 
no sap llegir 
o escriure 

 
49 (9,44%) 

 
122 (23,50%) 

 
109 (21%) 

 
239 (46,05%) 

 
519 

sense estudis 298 303 448 831 1.880 
primer grau 1.489 1.040 1.377 1.429 5.335 
ESO, EGB o 
batx. element. 

 
1.097 

 
2.250 

 
1.675 

 
463 

 
5.485 

FP grau mitjà 235 586 209 46 1.079 
FP grau 
superior 

 
263 

 
566 

 
104 

 
27 

 
960 

batxillerat 
superior 

 
735 

 
1.193 

 
401 

 
104 

 
2.433 

diplomatura 210 776 286 73 1.345 
llicenciatura i 
doctorat 

 
83 

 
904 

 
257 

 
46 

 
1.290 

població 
>10 anys 

 
4.459 

 
7.740 

 
4.866 

 
3.258 

 
20.323 

Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005 

6.4. Població segons activitat laboral i sexe 

Actius 
 POBLACIÓ 

TOTAL 
POBLACIÓ 
>16 ANYS 

 
OCUPATS 

BUSQUEN 
1a OCUP. 

 
ATURATS 

TOTAL 
ACTIUS 

HOMES 13.427 11.126 7.350 107 470 (3,1%) 7.927 
DONES 14.499 12.251 6.086 107 575 (3,9%) 6.768 
TOTAL 27.926 23.377 13.436 214 1.045 (7,11%) 14.695 

 
No actius 
 JUBILATS o 

PENSIONISTES 
INCAPACITATS 
PERMANENTS 

 
ESTUDIANTS 

FEINES 
LLAR 

 
ALTRES 

TOT. NO 
ACTIUS 

HOMES 1.783 239 2.748 73 657 5.500 
DONES 2.098 203 2.836 1.877 717 7.731 
TOTAL 3.881 442 5.584 1.950 1.374 13.231 
Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005 
 
 
6.5. Taxa d’atur 
 
Atur registrat per sexes a Girona 
A N Y HOMES DONES TOTAL 
2004 1.023 1.219 2.242 
2003 903 1.200 2.103 
2002 885 1.189 2.074 
2001 786 1.222 2.008 
2000 733 1.145 1.878 
1999 773 1.249 2.022 
1998 949 1.357 2.306 
 
Atur registrat per sexes 2004 (comparativa) 
 HOMES DONES TOTAL 
GIRONA 45,6 54,4 2.242 
GIRONÈS 43,5 56,5 3.829 
CATALUNYA 42,8 57,2 203.089 
Font utilitzada 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005 
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6.6. Sectors d’activitats segons el cens 
 
 AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUC. SERVEIS TOTAL 

LA RODONA 23 392 165 1.992 2.572 

SANT NARCÍS 28 486 280 2.099 2.893 

SANTA EUGÈNIA 61 896 494 3.206 4.657 

CAN GIBERT 12 146 94 500 752 

TOTAL 124 

(1,14%) 

1.920 

(17,65%) 

1.033 

(9,49%) 

7.797 

(71,70%) 

10.874 

Font utilitzades 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005 
 
Ocupació per professió 

 Directius 
empresa 

i adm. 
pública 

Tècnic i 
prof. 

científic i 
intel·lectual 

Tècnic 
i prof. 

de 
suport 

Empleats 
adm. 

Empleats 
serveis i 
venedors 
comerç 

Treball 
qualificat 
agrari/ 
pesca 

treball 
qualificat 

indus/ 
const. 

Operador 
d’instal. 

maquinària 
i muntador 

treball 
no 

qualificat 

forces 
armades 

Can 
Gibert 

 
24 

 
27 

 
78 

 
78 

 
154 

 
10 

 
162 

 
88 

 
129 

 
2 

Rodona 209 593 424 370 334 15 278 182 164 3 
Sant 
Narcís 

 
176 

 
287 

 
376 

 
359 

 
561 

 
24 

 
502 

 
275 

 
230 

 
1 

Santa 
Eugènia 

 
277 

 
408 

 
596 

 
581 

 
898 

 
45 

 
841 

 
517 

 
484 

 
10 

TOTAL 686 1.315 1.474 1.388 1.947 94 1.785 1.062 1.107 16 
% 6,30 12,09 13,55 12,76 17,90 0,86 16,41 9,76 10,18 0,14 

Font utilitzades 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005 (dades del cens de 2001) 
 
 
6.7. Origen de la població 
 
Girona 
 
 2001 1996 1991 
ESPANYOLA 70.835 69.218 67.938 
RESTA EU 451 277 208 
RESTA EUROPA 223 36 12 
ÀFRICA 1.880 737 299 
AMÈRICA 
NORD I CENTRAL 

 
421 

 
89 

 
25 

AMÈRICA SUD  913 139 94 
ÀSIA I OCEANIA 156 80 80 
TOTAL 74.879 70.576 68.656 
 
ABS Girona 2 (2005) 
 
 NOMBRE % 

Nascuts al municipi 14.037 46,55 

Nascuts a la comunitat autònoma 2.551 8,4 

Nascuts fora de la comunitat autònoma 7.627 25 

Estrangers 5.939 19,69 

TOTAL 30.154 100 

Segons empadronament Ajuntament de Girona 2005 
 
Fonts utilitzades 
Institut d’Estadística de Catalunya, novembre de 2005: www.idescat.net 
UMAT - Ajuntament de Girona, dades d’empadronament fins desembre de 2005 
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Origen població estrangera 
 
 N. PERSONES 

2002 
 

% 
N. PERSONES 

2005 
 

% 
Europa 392 17 1.188 20 
Àsia 51 2,21 200 3,36 
Àfrica 1.070 46,5 1.973 33,22 
Amèrica 787 34,2 2.576 43,37 
Oceania 1 0,04 1 0,01 
Total 
immigració 

 
2.301 

 
8,99 

 
5.939 

 
19,69 

TOTAL 
POBLACIÓ 

 
25.575 

 
100 

 
30.154 

 
100 

 
 
 N. PERSONES 2002 % N. PERSONES 2005 % 
Europa 392 100 1.188 100 
Europa occidental 262 66,8 395 41,9 
Europa oriental 130 33,16 793 58,09 
Cal remarcar que dels països de l’Europa oriental, els estrangers majoritàriament són 
de Rumania (378), la resta són d’Ucraïna (143), Rússia (110) i Bulgària (42). 
 
 N. PERSONES 2002 % N. PERSONES 2005 % 
Àfrica  1.070 100 1.973 100 
Àfrica 
subsahariana 

 
280 

 
26,16 

 
592 

30 

Món àrab 790 73,83 1.381 69,99 
Cal remarcar que del món àrab, el país més freqüent és el Marroc (1.312) 
De l’Àfrica subsahariana els estrangers són de Gàmbia (343), Senegal (147), Malí (36). 
 
 N. PERSONES 2002 % N. PERSONES 2005 % 
Amèrica 787 100 2.576 100 
Amèrica del nord 7 0,88 17 0,65 
Amèrica 
central-sud 

 
780 

 
99,11 

 
2.559 

 
99,3 

Cal remarcar que de les nacionalitats més freqüents de l’Amèrica central-sud són: 
Hondures (641), Colòmbia (441), Equador (415), Argentina (290) i Xile (153), entre altres. 
D’Àsia, les nacionalitats més freqüents són: Xina (130), Índia (21) i Filipines (20). 
D’Oceania només hi ha 1 persona d’Austràlia, per tant només representa el 0.01% de la 
immigració. 
 
Estrangers per grup i d’edat 
 
GRUP EDAT N. PERSONES 2002 % N. PERSONES 2005 % 
<15 any 282 12,25 770 12,96 
16-64 anys 1.931 83,9 5.014 84,42 
>65 anys 88 3,8 155 2,60 
TOTALS 2.301 100 5.939 100 
Font utilitzada 
Padró municipal, 26 de gener de 2005 i març de 2002 
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La immigració és creixent a la nostra zona, doncs les darreres dades demanades a l’Ajuntament de 
Girona a juliol de 2006, havia pujat fins a un 25% (7.329 persones): 
 

E D A T HOMES DONES TOTAL 
-1 1 0 1 
1-4 42 54 96 
5-9 148 142 290 

10-14 171 175 346 
15-19 225 207 432 
20-24 409 381 790 
25-29 680 525 1.205 
30-34 693 515 1.208 
35-39 526 399 925 
40-44 416 309 725 
45-49 307 226 533 
50-54 180 153 333 
55-59 74 100 174 
60-64 39 62 101 
65-69 22 48 70 
70-74 17 32 49 
75-79 10 18 28 
80-84 3 10 13 
>85 2 8 10 

TOTALS 3.965 3.364 7.329 
 
 

Població nascuda a l'estranger per edat i sexe
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Font utilitzada 
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UMAT – Ajuntament de Girona, juliol de 2006 
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6.8. Grups ètnics, religiosos o culturals diferenciats 
 
A la zona hi ha una gran diversitat de cultures, ètnies i religions, ja que és una zona 
tradicionalment d’acollida d’immigració. Actualment predominen molt sud-americans, els quals la 
gran majoria practiquen la religió catòlica. Un altre grup important són els provinents del món àrab 
i l’Àfrica subsahariana, els quals la majoria practiquen l’islam. També trobem les ètnies provinents 
de l’Àsia, on les seves costum i religió difereix molt dels grups anteriors. 
 
6.9. Grau coneixement de la llengua catalana 
 
Girona districte 3 seccions 5-17 (1996) 
DISTRICTE III  

L’ENTÉN 
EL SAP 
PARLAR 

EL SAP 
LLEGIR 

EL SAP 
ESCRIURE 

NO 
L’ENTÉN 

POBLACIÓ 
>2 ANYS 

CAN GIBERT 1.636 1.226 1.243 792 85 1.721 
LA RODONA 4.452 3.969 3.944 2.902 95 4.547 
ST. NARCÍS 5.756 4.910 4.881 3.073 235 5.991 
STA. EUGÈNIA 8.100 6.912 6.831 4.466 332 8.432 
TOTAL 19.944 17.017 16.899 11.233 747 20.691 
% 96,38 82,24 81,67 54,28 3,61 100 
 
Girona districte 3 seccions 5-17 (2001) 
DISTRICTE III  

L’ENTÉN 
EL SAP 
PARLAR 

EL SAP 
LLEGIR 

EL SAP 
ESCRIURE 

NO 
L’ENTÉN 

POBLACIÓ 
>2 ANYS 

CAN GIBERT 1.552 1.133 1.160 776 136 1.688 
LA RODONA 4.848 4.297 4.275 3.325 184 5.032 
ST. NARCÍS 5.804 4.977 4.984 3.593 304 6.108 
STA. EUGÈNIA 8.781 7.201 7.215 5.279 582 9.363 
TOTAL 20.985 17.608 17.634 12.973 1.206 22.191 
% 94,56 79,34 79,46 58,46 5,4 100 
 
  

L’ENTÉN 
EL SAP 
PARLAR 

EL SAP 
LLEGIR 

EL SAP 
ESCRIURE 

NO 
L’ENTÉN 

POBLACIÓ 
>2 ANYS 

GIRONA 70.126 60.113 59.894 45.823 2.778 72.904 
GIRONÈS 127.727 109.550 108.902 81.800 5.058 132.785 
CATALUNYA 5.837.874 4.602.611 4.590.483 3.077.044 338.877 6.176.751 
Font utilitzada: Institut Estadística de Catalunya, 11·2005 
 
6.10. Creences o costums que poden afectar la salut de la comunitat o l’ús dels serveis 
 
De cada religió i cultura hi han aspectes que poden afectar la salut. Cal un tracte individual, ja que 
el nivell de seguiment de cada religió depèn de la família i de la pròpia persona. Tindrem en 
compte els canons que marca l’islam (el rol de cada membre de la família, el ramadà, la festa del 
xai, la circumcisió...). Pel que fa l’ètnia africana, els aspectes que cal tenir en compte són el rol de 
la dona, de l’home, la poligàmia, l’ablació del genitals femenins... L’ètnia asiàtica cal tenir en 
compte el rol de cada membre de la família i que la seva cultura i costums són molt diferents que 
els nostre i caldrà un especial interès per conèixer cada cas. 
 
6.11. Bosses de pobresa o marginació 
 
Actualment no hi ha cap bossa de pobresa o marginació a la nostra zona. Però si que hi ha una 
detecció dels serveis social de casos que augmenta la pobresa degut a la precarietat laboral, el 
preu de l’habitatge i la indocumentació d’alguns immigrats. És a dir, apareix un nou concepte de 
pobresa amb famílies que treballen, però que tenen seriosos problemes per mantenir les 
necessitats bàsiques cobertes. 
 
6.12. Dades famílies problemàtiques 
 
Famílies immigrades sense documentació, per tant impossibilitat de feina, i d’habitatge. Problemes 
d’immigrants que arriben amb una edat de 15-16 anys, els quals no tenen estudis i ja no poden entrar dins el 
sistema d’escolarització. Estant afavorint una onada d’analfabetització. Famílies autòctones, les quals degut el 
nivell de vida no poden fer front a totes les despeses i necessiten ajuda social. 
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B. ESTAT DE SALUT DE LA COMUNITAT 
 
 
1. MORTALITAT 

1.1. Les 10 primeres causes de mort a tota la comunitat 2003 (Girona ciutat) 

CAUSES N. CASOS % 

1. Malalties isquèmiques del cor 67 10,1 

2. Malalties cerebrovasculars 57 8,6 

3. Resta de malalties del cor 37 5,6 

4. Bronquitis, emfisema, asma i MPOC 35 5,3 

5. Resta malalties respiratòries 32 4,8 

6. Tumor maligne pulmó, tràquea i bronquis 31 4,7 

7. Demència senil, vascular i demència no 

especificada 

 

29 

 

4,4 

8. Malaltia d’Alzheimer 29 4,4 

9. Malalties mal definides i no classificables en 

altres grups 

 

21 

 

3,2 

10. Diabetis 20 3 

1.2. Les 10 primeres causes de mort en menors de 70 anys 

CAUSES N. CASOS % 

1. Tumor maligne pulmó, tràquea i bronquis 15 9,6 

2. Malalties isquèmiques del cor 13 8,3 

3. Malalties cerebrovasculars 9 5,7 

4. Resta de malalties del cor 8 5,1 

5. Resta malalties respiratòries 8 5,1 

6. Tumor maligne del budell gros 7 4,5 

7. Tumor maligne de mama 7 4,5 

8. Resta de causes externes 6 3,8 

9. Malalties mal definides i no classificables en 

altres grups 

 

6 

 

3,8 

10. Accidents de trànsit de vehicle de motor 5 3,2 

11. Tumor maligne d’estómac 5 3,2 
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1.3. Les 10 primeres causes de mort en homes 

CAUSES N. CASOS % 

1. Malalties isquèmiques del cor 31 9,8 

2. Tumor maligne pulmó, tràquea i bronquis 28 8,9 

3. Malalties cerebrovasculars 26 8,2 

4. Bronquitis, emfisema, asma i MPOC 23 7,3 

5. Resta malalties respiratòries 21 6,6 

6. Resta de malalties del cor 14 4,4 

7. Tumor maligne del budell gros 13 4,1 

8. Malalties mal definides i no classificables en 

altres grups 

 

10 

 

3,2 

9. Resta de causes externes 8 2,5 

10. Demència senil, vascular i demència no espec. 8 2,5 

11. Tumor maligne de pròstata 8 2,5 

1.4. Les 10 primeres causes de mort en homes menors de 70 anys 

CAUSES N. CASOS % 

1. Tumor maligne pulmó, tràquea i bronquis 14 12,8 

2. Malalties isquèmiques del cor 12 11 

3. Malalties cerebrovasculars 7 6,4 

4. Tumor maligne del budell gros 6 5,5 

5. Resta de malalties del cor 5 4,6 

6. Malalties mal definides i no classificables 5 4,6 

7. Accidents de trànsit de vehicle de motor 5 4,6 

8. Resta de causes externes 5 4,6 

9. Cirrosi i altres malalties del fetge 4 3,7 

10. Trastorns mentals 4 3,7 

1.5. Les 10 primeres causes de mort en dones 

CAUSES N. CASOS % 

1. Malalties isquèmiques del cor 36 10,3 

2. Malalties cerebrovasculars 31 8,9 

3. Resta de malalties del cor 23 6,6 

4. Malaltia d’Alzheimer 23 6,6 

5. Demència senil, vascular i demència no 

especificada 

 

21 

 

6 

6. Tumor maligne de mama 16 4,6 

7. Diabetis 14 4 

8. Bronquitis, emfisema, asma i MPOC 12 3,4 

9. Resta malalties respiratòries 11 3,2 

10. Malalties mal definides i no classificables 11 3,2 
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1.6. Les 10 primeres causes de mort en dones menors de 70 anys 

CAUSES N. CASOS % 

1. Tumor maligne de mama 7 14,6 

2. Tumor maligne d’estómac 3 6,3 

3. Leucèmia 3 6,3 

4. Resta de malalties del cor 3 6,3 

5. Resta malalties respiratòries 3 6,3 

6. Tumor maligne de cavitat bucal i faringe 2 4,2 

7. Tumor maligne de fetge 2 4,2 

8. Tumor maligne de ronyó i de vies urinàries 2 4,2 

9. Malalties cerebrovasculars 2 4,2 

 
1.7. Dades mortalitat de l’ABS Girona 2 
 
Població total                                             Població menor de 70 anys 
CAUSES N. % CAUSES N. % 
1. Pluripatologia 27 15.7 1. Tumor maligne de pulmó 4 8.8 
2. Malaltia relacionades amb el cor 16 9.3 2. Tumor maligne de mama 3 6.6 
3. Demències 11 6.4 3. Accident 3 6.6 
4. Tumor maligne de pulmó 10 5.8 4. Autolisi 3 6.6 
5. MPOC 6 3.5    
6. Tumor maligne de fetge 5 2.9    
7. Insuficiència renal 5 2.9    
8. AVC 5 2.9    
9. Tumor maligne de mama 4 2.3    
10. Accident 4 2.3    
11. Aturada cardiorespiratòria 4 2.3    
12. Insuficiència respiratòria 4 2.3    
TOTAL = 171 defuncions                                 TOTAL = 45 defuncions 
 
Homes                                                                                     Homes <70 anys 
CAUSES  N. % CAUSES N. % 
1. Pluripatologia 13 14.7 1. Tumor maligne de pulmó 4 16.6 
2. Malaltia relacionades amb el cor 11 12.5 2. AVC 2 8.3 
3. Tumor maligne de pulmó 8 9.09 3. Accident 2 8.3 
4. AVC 5 5.6 4. Malaltia relacionades amb el cor 2 8.3 
5. Demències 4 4.5 5. Tumor maligne de la cavitat bucal 2 8.3 
6. MPOC 4 4.5    
7. Tumor maligne de pròstata 3 3.4    
8. Accident 3 3.4    
9. Insuficiència renal 3 3.4    
10. Insuficiència respiratòria 3 3.4    
TOTAL = 88 defuncions                                                TOTAL = 24 defuncions 
 
Dones                                                                                Dones <70 anys 
CAUSES N. % CAUSES N. % 
1. Pluripatologia 14 16.8 1. Tumor maligne de mama 3 14.2 
2. Demències 7 8.4 2. Autolisis 3 14.2 
3. Malalties relacionades amb el cor 5 6.02 3. Mieloma / linfoma 2 9.5 
4. Tumor maligne de mama 4 4.8 4. Tumor maligne de fetge 2 9.5 
5. Tumor maligne de fetge 4 4.8 5. Tumor maligne de coll d’úter 2 9.5 
6. Mieloma / linfoma 3 3.6 6. Tumor maligne d’ovari 2 9.5 
7. Autolisis 3 3.6    
8. Sepsis 3 3.6    
TOTAL = 83 defuncions                                          TOTAL = 21 defuncions 
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El total de defuncions a l’any 2005 són 171, d’aquestes hi han 26 casos (15,2%) 
que la causa de la mort és inespecífica o no s’ha pogut determinar. 
 
D’aquestes 171 defuncions, són 88 homes (51,4%) i 83 dones (48,6%). Pel que fa als menors de 
70 anys, hi han 45 casos (26,3%) i d’aquests hi han 24 homes (53,3%) i 21 dones (46,7%). Els 24 
homes menors de 70 anys representen el 14,03% del total de les defuncions i les 21 dones menors 
de 70 anys representen el 12,28% del total de les defuncions. 
 

1.8. Les causes de mort evitable 

CAUSES GRUPS D’EDAT 
Tuberculosi 5-64 
Tumor maligne coll d’úter 15-64 
Tumor maligne coll o cos d’úter 15-64 
Malaltia de Hodgkin 5-64 
Malaltia cardíaca reumàtica 5-44 
Malaltia de l’aparell respiratori 1-14 
Asma 5-44 
Apendicitis aguda 5-64 
Hèrnia abdominal 5-64 
Colelitiasi i colecisitits 5-64 
Malalties hipertensives i cerebro-vascular 35-64 
Complicacions de l’embaràs, el part i el puerpei totes les edats 
Malalties infeccioses: còlera, tètanus, tosferina 0-64 
Malalties infeccioses: xarampió 1-14 
Osteomelitis 5-64 
Tumor maligne tràquea, bronquis i pulmó 5-64 
Cirrosi i altres malalties del fetge 15-64 
Accident de trànsit de vehicle de motor totes les edats 
Sida 20-49 

 
 

 N. TOTAL HOMES DONES 

Tuberculosi 1 1  

Sida    

Tumor maligne de coll uterí    

Tumor maligne de cos uterí    

Malaltia de Hodking    

Malaltia reumàtica del cor    

Malalties respiratòries agudes 1  1 

Asma    

Apendicitis    

Hèrnia abdominal    

Colelitiasi i colecisitis    

Malalties hipertensives cerebro-vasculars 5 5  

Complicacions de l’embaràs, part i puerperi    

Algunes afeccions perinatals    

Febre tifoidea    

Tos ferina    

Tètanus    

Xarampió (1-14)    
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Osteomielitis    

Tumor maligne de tràquea, bronqui i pulmó 13 12 1 

Cirrosi i malaltia hepàtica crònica 5 5  

Accidents de vehicles de motor 7 6 1 

TOTAL 32 casos, 29 homes i 3 dones 
Font utilitzada: Direcció General de Recursos Sanitaris. 
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya. Dades de 1999-2003. Dades de Girona ciutat 
 
 
Causes de mort evitable a l’ABS Girona 2 
 
CAUSES TOTAL HOMES DONES 
Tumor maligne coll d’úter 2  2 
Malaltia respiratòria aguda 1 1  
Malaltia cardiovascular cerebral 21 16 5 
Tumor maligne de pulmó 10 8 2 
Cirrosi 2 1 1 
Accident 4 3 1 
Font utilitzada: revisió d’història clínica, full epicrisi del centre 
 
 
 
2. INFORMACIÓ SOBRE MORBIDITAT 

2.1. Altes hospitalàries (dades pendents de publicar) 

G R U P S   D’ E D A T 

 Total Taxa/10000 0-14 15-24 25-44 45-64 65-74 >75 

Malaltia 

Infecciosa 

Intestinal 

 

17 

       

Sida- VIH 3        

Tumor maligne 

de colon 

 

8 

       

Tumor maligne 

de mama 

 

10 

       

Tumor maligne 

de bufeta 

 

3 

       

Tumor maligne 

de pulmó 

 

16 

       

Diabetis mellitus 10        

Infart agut de 

miocardi 

 

35 

       

Insuficiència 

cardíaca 

 

21 

       

AVC 16        

Bronquitis crònica 

i MPOC 

 

31 

       

Asma 36        

Malaltia hepàtica 

crònica i cirrosi 

 

17 

       

Font utilitzada: CMBD, 2004. Base dades Hospital Dr. Josep Trueta i Hospital Santa Caterina
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2.2. Malalties de declaració obligatòria 

M D O 2003 2004 2005 

Tètanus 0 0 0 

Tuberculosi 6 5 3 

Hepatitis A 1 2 1 

Hepatitis B 1 0 1 

Altres hepatitis 0 0 0 

Sida 0 1 0 

Brucel·losi 0 0 0 

Febre tifoidea i 

paratifoidea 

 

0 

 

0 

 

0 

MTS - sífilis 1 2 4 

MTS - altres 0 0 3 

Font utilitzada: Departament de Sanitat Regió Sanitària Girona 

2.3. Registres de l’e-CAP 

2.3.1. Morbiditat de l’activitat assistencial 

P R E V A L E N Ç A 0- 

2 

3- 

5 

6- 

7 

8- 

10 

11- 

14 

15- 

40 

41- 

64 

65- 

74 

>75  

TOTAL 

MPOC      4 98 94 113 309 

Asma 3 21 38 94 88 678 274 90 74 1.360 

At-Dom       8 14 290 312 

Bronquitis C.    2 4 36 124 166 112 444 

Caries 2 84 224 274 385 1.196 403 106 80 2.754 

Depend. alcohol      74 182 32 20 308 

Depend. tabac      1.865 2.028 182 70 5.840 

DM2      44 770 600 651 2.065 

Síndrome depressiu     2 325 546 156 156 1.185 

Exfumador      200 358 164 135 857 

HTA      192 1.954 15.106 614 5.371 

Lumbago    2 8 1204 1.121 336 194 2.865 

Obesitat 4 6 10 16 73 957 621 682 540 3.951 

Trastorn ansiós   2 4 6 834 449 80 58 1.433 

Dislipèmia     2 307 1.481 752 648 3.190 

Ansietat/depressió     2 502 692 160 135 1.491 

Hiperplasia pròstata       230 291 310 831 

Hepatitis B    2  20 28 10 4 64 

Malaltia isquèmica 

del cor 

     63 52 78 142 299 
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Morbiditat 
 

P R E V A L E N Ç A TOTAL % ABS % PLA DE SALUT CATALUNYA 
MPOC 309 1,35 9%* 
Asma 1.360 5.98  
Bronquitis C. 444 1,95  
HTA 5.371 23,63 16,5%²       35,8%³ 
Dislipèmia 3.190 14,03 16,5% 
M. Isquèmica del cor 299 1,3  
DM2 2.065 9,08 5,6% 
Depend. tabac 5.840 25,69 32,1% 
Depend. alcohol 308 1,35 4,5-6,4% 
Obesitat 3.951 17,38 17% 
Caries 2.754 12,11  
Lumbago 2.865 12,60 27% 
Síndrome depressiu 1.185 5,21 6,2%°         14,5%" 
Trastorn ansiós 1.433 6,3 6,4%°         11,3%" 
Ansietat/depressió 1.491 6,5  
Hepatitis B 64 0,28  

       *Espanya; °en els darrers 12 mesos; "al llarg de la vida; ²població general; ³en majors de 65 anys 
 

A T D O M 15-40 41-64 65-74 >75 TOTAL 

HOMES 2 6 2 116 126 

DONES 2 2 14 230 248 

TOTAL 4 8 16 346 374 

Font utilitzada: e-CAP, desembre de 2005 

2.3.2. Factors de risc psicosocial 

Factors de risc detectats: 
A. Inestabilitat i precarietat laboral afecta principalment a joves i dones. Falta d’oferta pública 
d’escoles bressol. 
B. Amuntegament i conflicte veïnal, degut al preu habitatge i a l’arribada d’indocumentats. 
El barri de Sant Narcís, un envelliment de la població - demanda recursos assistencials domiciliaris. 
Augment de la immigració - factor de risc per constituir una bossa de pobresa. 

2.4. Darrer IMC registrat 

D O N E S IMC ≤19 IMC 20-25 IMC 26-30 IMC 31-40 IMC ≥41 TOTAL 

2003 37 239 168 106 13 563 

2004 92 555 344 239 13 1.243 

2005 291 996 782 503 45 2.617 

TOTAL 420 1.790 1.294 848 71 4.423 

% 9,49 40,47 29,25 19,17 1,6 100 

50,04% dones entre sobrepes i obesitat 
Obesitat: 20,77% 
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H O M E S IMC ≤19 IMC 20-25 IMC 26-30 IMC 31-40 IMC ≥41 TOTAL 

2003 18 167 173 56 0 414 

2004 43 436 400 133 5 1.017 

2005 207 816 855 321 7 2.206 

TOTAL 268 1.419 1.428 510 12 3.637 

% 7,36 39,01 39,26 14,02 0,32 100 

53,03% homes entre sobrepes i obesitat 
Obesitat 14,35% 
Font utilitzada: e-CAP, desembre de 2005 
 
 
3. ALTRES MESURES DE L’ESTAT DE SALUT 
 
3.1. Salut bucodental 
 
Indicadors de salut bucodental dels nens de l’ABS Girona 2: s’han tingut en compte els nens de 1r 
(6 anys) i els de 6è (11 anys), cursos que demana revisar el Pla de Salut 2003-2005. 
 
En ambdues edats es valora el percentatge de nens lliures de malaltia, és a dir, que no han tingut 
cap experiència de càries i, per tant, no tenen cap lesió activa, obturació ni antecedents d’extracció 
dental per càries. Aquest percentatge ha estat del 75,6% en els nens de 6 anys (el Pla de Salut 
posa com a objectiu el 80%) i del 78,92% als 11 anys (essent l’objectiu del Pla del 60%). Cal fer 
un esforç en les activitats preventives dels més petits. 
 
Els indicadors de càries més emprats comunament i recomanats per l’Organització Mundial de la 
Salut són el CAOD (càries-absents-obturats-dents) per les dents definitives i cod (càries-obturades-
dents) per les de llet. Es calculen fent el sumatori de les dents cariades, absents de per càries 
(només en el cas de les definitives perquè en les de llet les absències són per exfoliació) i 
obturades i posant en el denominador el nombre total de nens que hem vist si volem l’indicador 
global o bé només els que sabem que estan afectat per càries, que ens donarà un índex més real. 
 
Resultats 

 1r 6è 
Núm. nens 250 242 
Núm. sans (%) 189 (75’6%) 191 (78,92%) 
CAOD 0,008 0,42 
CAOD en afectats 0,035 2,04 
Cod 0,832 0,11 
Cod en afectats 3,64 0,56 

 
Les xifres que ens han cridat més d’atenció: els nens de 6 anys amb càries en tenen una mitjana 
de 3,64 i els de 11 anys amb càries en tenen de mitjana 2 dents afectades. Podem dir que hi ha un 
percentatge bo de nens sans però els malalts tenen una afectació moderada. 

Font utilitzada: e-CAP, desembre de 2005 
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3.2. Indicadors de salut maternoinfantil 

3.2.1. Edat de maternitat 

EDAT DE LA MARE 2005 

≤19 ANYS 6 

20-34 ANYS 471 

≥35 ANYS 104 

3.2.2. Interrupció voluntària de l’embaràs 

Distribució segons lloc de residència 2004 
 

  

GIRONA 

 

BARCELONA 

 

LLEIDA 

 

TARRAGONA 

RESTA 

ESTAT 

 

ESTRANGER 

2004 11,1 71,5 3,1 6 3 5,3 

2003 10,7 72,0 2,8 6,5 3,1 4,9 

 
Segons la comarca de residència, el Gironès té 3,6% (563 casos), respecte de 2003 ha pujat molt 
poc, que era el 3,4% (523 casos). 
La distribució per edats hi ha major proporció entre dones de 20 a 24 anys, seguida de les dones 
de 25 a 29 anys. La distribució per edats no ha sofert quasi cap canvi respecte el 2003. 

0
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Avortaments a Catalunya

2004
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Font utilitzada: Dept. de Salut. Servei d’informació i estudis. Direcció general de recursos sanitaris, 29·12·2005 
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3.2.3. Pes en néixer 
 

PES EN NÉIXER 2003 2004 2005 
<2,5 kg 8 10 19 
≥2,5 kg 221 234 254 
TOTAL AVALUATS 229 244 273 

 
TALLA EN NÉIXER 2003 2004 2005 
<49 cm 78 81 83 
≥49 cm 143 161 185 
TOTAL AVALUATS 221 242 268 

 
SETMANES DE GESTACIÓ 2003 2004 2005 
<38 setmanes 23 31 32 
≥38 setmanes 194 198 227 
TOTAL AVALUATS 217 229 259 

Font utilitzada: e-CAP 

3.3. Mesures positives de l’estat de salut 

3.3.1. Cobertura de la vacunació 

EDAT DTP HA+B HB HIB MCC PO TD XRP TOTAL 

SENSE 

CALENDARI 

TOTAL AMB 

CALENDARI 

2 

anys 

96.87 87.5 95.87 84.68 96.87 90.93  90.31 96 320 

(76,92%) 

6 

anys 

94.44 100 95.23 97.83 97.21 96.82  95.96 56 260 

(82,27%) 

14 

anys 

98.82 94.20 92.85 91.30 90.41 85.91 94 91.32 27 233 

(89,61%) 

20-64 

anys 

50.74 60.52 59.04 5.33 56.03 42.59 64.52 11.80 11.981 8.463 

(41,39%) 

>65 

anys 

  14 40  0 51.78 0 841 4.034 

(82,74%) 

V A G  2005 2004 2003 

VAG 60-65 anys 

SAP Girona Sud 

 

66,93 

 

36,95 

 

36,10 

VAG >60 anys 

SAP Girona Sud 

 

64,70 

 

52,56 

 

54,71 

VAG >65 anys 

SAP Girona Sud 

 

63,97 

 

56,58 

 

59,30 

VAG 60-65 anys 

ABS Girona 2 

 

49,40 

 

25,94 

 

28,41 

VAG >60 anys  

ABS Girona 2 

 

54,63 

 

42,79 

 

46,84 

VAG >65 anys 

ABS Girona 2 

 

56,41 

 

47,29 

 

51,42 

Font utilitzada: e-CAP, desembre de 2005
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4. INFORMACIÓ QUALITATIVA 

4.1. Impressions de l’EAP dels problemes de salut més freqüents i/o més greus 
 
Pediatria 
- Alimentació 
Gambians: problemes carencials (ferropènia i raquitisme carencial) els 2 primers anys de vida, 
degut retard en la introducció de l’alimentació complementària. 
Marroquins: casos aïllats de raquitisme. Molts casos de caries múltiples. 
Sud-americans: obesitat. 
- Malalties 
Malalties infeccioses: casos de paludisme important en nens subsaharians. Diarrees. 
Malalties hematològiques: drepanocitosi predomini nens subsaharians. Anèmies carencials en 
adolescents. 
Malalties dermatològiques: dermatitis atòpica, dermatofitosi (tinya capitis) en nens subsaharians. 
Malalties psicològiques: problemes secundaris a separació dels pares (hiperactivitat, negativisme a 
l’escola i a casa). 
Malalties respiratòries: asma, bronquitis agudes i refredats. 
 
Joves 
Accidents de trànsit (bici, moto, cotxe); tabaquisme; vida sedentària; alimentació inadequada; 
automedicació; depressions. 
 
Adults 
Astènia; dolor; trastorn mixta d’ansietat/depressió (laboral i familiar); en edat fèrtil trobem 
problemes relacionats amb trastorns menstrual i d’anticoncepció. 
Immigrats: dubtes d’anticoncepció (mal ús); consulta gestant normalment massa tard; obesitat; 
falta de coneixements bàsics per a l’autocura. 
 
Gent gran 
Problemes cognitius; parelles que viuen soles (cuidador edat molt avançada); incompliment règim 
terapèutic; barreres arquitectòniques; problemes relacionats amb l’estat d’ànim (sol·licitud, 
angoixa); obesitat. 
Mètode de recollida: Brainstorming 2005 
 
4.2. Impressions de la comunitat sobre els problemes de salut més freqüents i/o més 
greus. Llistat de problemes que percep la comunitat 
 

1. Trastorn alimentaris en adolescent 
2. Ansietat tota la població, especialment joves 
3. Salut mental en adolescent 
4. Accidents de trànsit (moto) 
5. Avis: soledat, alimentació, seguiment dels tractament 
6. Depressió en mares 
7. Maltractament 
8. Procés d’immigració en les dones (aïllament) 
9. Alimentació en nens (dieta desequilibrada) 
10. Asma creixent en els darrers anys 
11. Ablació genitals femenins 
12. MTS-Sida 
13. Joves (hàbits sedentaris i higiènics) 
14. Trastorns mentals 
15. Càries 
16. Problemes de mobilitat en gent gran 
17. Maltractament en dones 
18. Autoresponsabilitat de la salut 
19. Infeccions transmissibles d’animals (gossos) 
20. Comportament incívic 
21. Consum de tòxics 
22. Trastorn mental (mares desbordades: dificultat de maternatge) 
23. Grup d’ajuda per a pares (angoixa) 
24. Planificació familiar 
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C. RECURSOS COMUNITARIS 
 
 
1. Descripció general del CAP 
 
Composició de l’equip d’Atenció Primària 
 

Metges de família 17 

Pediatres 5 

Infermeres adults 17 

Infermeres pediatria 4 

Treballadora social 1 

Odontòleg 1 

Auxiliar de clínica 3 

Administratius 6 

Fisioterapeuta 1 

 
Recursos físics 
 
El CAP de Can Gibert del Pla té dues plantes. La planta baixa és íntegrament per a l’atenció a 
l’usuari on hi consta el mostrador on els administratius atenen el públic també hi ha una zona 
administrativa que no estar a l’accés del públic on hi trobem l’arxiu i els despatxos de direcció. 
 
El mòdul d’extraccions amb 4 seients; el servei d’urgències dins d’aquest és troba l’àrea 
d’esterilització; 23 despatxos on s’ubiquen l’odontòloga, la treballadora social, metges i infermeres; 
també a la planta baixa hi ha l’aula d’educació grupal. També trobem una zona restringida d’accés 
només pels professionals on hi ha l’àrea de recollida de residus. 
 
L’accés a la primera planta es pot realitzar per una escala o per l’ascensor. Aquesta planta és 
exclusiva per al personal, hi trobem els magatzems de material sanitari, de material administratiu i 
de material de neteja, els vestidors, la biblioteca, una sala-menjador i un abocador de deixalles. 
 
A la segona planta trobem les sales de maquinaria de manteniment, com calefacció, ascensor, aire 
condicionat... 
 
Actualment està aprovat elevar un nivell més el centre i construir 10 despatxos més per a l’atenció 
a l’usuari. Les obres s’inicien a partir de 2006. Per tant, quedaran 31 despatxos per poder treballar. 
 
Oferta de serveis 
 
El CAP està obert de les 8 h fins les 20.30 h. A partir de les 20 h fins les 8 h hi ha un servei 
d’atenció continuada al CAP Güell. L’oferta de serveis són: 
 
Infermeria: educació sanitària de forma individual, grupal i comunitària; atenció individualitzada a 
les consultes de seguiment i control de patologia crònica (DM2; HTA; obesitat; tabaquisme; 
dietes); atenció a domiciliaria, cobertura vacunal al centre i la comunitat; analítica, ecg, 
espirometria... 
Medicina: control patologia aguda i crònica. 
Pediatria: seguiment del programa del nen sa, cobertura vacunal, seguiment patologia aguda... 
Odontòleg: programa escolar, als diabètics i embarassades. 
Treballadora social: serveis socials establerts a l’Atenció Primària. 
UAAU: atenció a l’usuari: programació de visites, derivacions, tasques de manteniment d’arxius, 
tasques administratives... 
Fisioterapeuta: rehabilitació. 
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Programes 
a) Nen sa 
b) Atenció domiciliària 
c) Programa d’activitats preventives i promoció de la salut 
d) Vacunació infantil; calendaris de vacunació sistemàtica i vacunació accelerada 
e) Vacunació a l’adult i grups de risc: antitetànica i calendaris de vacunació sistemàtica i 

vacunació accelerada 
 
Cartera de serveis 

a) Atenció a la gent gran 
b) Salut escolar 
c) Atenció social a l’AP 
d) Atenció odontològica curativa i rehabilitadora a nens, en grups de risc i gestants 
e) Revisió bucal i educació sanitària als escolars 
f) Fisioteràpia 
g) Educació grupal en gestants 
h) Espirometria 
i) Control d’anticoagulants orals 
j) Cirurgia menor 
k) Extracció i recollida de mostres biològiques 
l) Actuació en temperatures extremes 
m) Educació per la salut 

 
Protocols 

a) Diabetis 
b) Hipertensió 
c) Consum de tabac 
d) Consum d’alcohol 
e) Obesitat 
f) Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) 

 
Guies 

a) Hipercolesterolèmia 
b) Dispèpsia i H. Pylori 
c) Ulceres per pressió 
d) Ulceres vasculars 
e) Recomanacions en la incontinència urinària 
f) Hipertensió arterial 
g) Autoanàlisi de glucèmia capil·lar en la diabetis 
h) Patologia de la columna lumbar en l’adult 
i) Escoliosis 
j) Contracepció 

 
 
2. Altres serveis d’atenció primària 
 
Atenció continuada: a partir de les 20 h fins a les 8 h hi ha un servei que manté l’atenció a l’usuari 
de forma continuada tant per a la patologia aguda (urgències) com la crònica (administració de 
tractaments). Va canalitzat pel 061 i el seguiment de la patologia crònica a través d’un registre 
administratiu. 
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3. Serveis sanitaris especialitzats, sociosanitaris i hospitalaris 
 

N O M ADREÇA CP TELÈFON 

Hospital de Dia d’Esclerosi Múltiple Miquel Martí i Pol Campcardós, 3 17006 972231504 

MIFAS Empúries, 31  17005 972234502 

Residència geriàtrica Bassegoda Bassegoda, 15 17006 972241262 

Centres de farmàcia 

N O M  ADREÇA CP TELÈFON 

Arpa i Camós Núria Agudes, 30 17006 972231844 

Badia i Carós Cosme Sant Sebastià, 36 17006 972240390 

Badia i March Xantal Sant Sebastià, 36 17006 972240390 

Cardelús i Aranda Esteve Santa Eugènia, 94 17005 972231845 

Conejero i Lobos Carles Sant Narcís, 69-71 17005 972232392 

Feliu i Ruiz Joan Campcardós, 37-39 17006 972231602 

Gras i Turon Núria Passeig d’Olot, 22 17005 972400414 

Roqueta i Boada Rosa Maria Valladolid, 7-9 17005 972232601 

Sabrià i Mestras Anna Maria Santa Eugènia, 163 17006 972239905 

Stela i Carola Magdalena Sant Narcís, 32 17005 972232604 

 
4. Centres d’ensenyament 
 
Escoles bressol 
 

N O M ADREÇA CP TELÈFON 
El Tren (municipal) Empúries, 45 17006 972236228 
El Bolet Roselló, 38 17005 972230746 
Llar d’Infants Estel Orient, 10 17006 972230960 
Llar d’Infants l’Esquirol Mare de Déu del Mont, 22 17005 972239830 
El Tarlà Sant Sebastià, s/n 17005 972238219 
Els Infants Montseny, 51 17005 972240210 

 
Primària 
 

N O M ADREÇA CP TELÈFON 

Santa Eugènia Güell, 136 17005 972233988 

Mare de Déu del Mont Ramon Berenguer, 4 17005 972239942 

Dalmau Carles Taga, 1 17006 972237037 

Montfalgars Montfalgars, 4 17005 972401976 

Maristes Josep Tarradellas, 5-7 17006 972232211 

Pare Coll Pare Coll, 1-3 17005 972233142 

Cassià Costal Cassià Costal, 1 17005 972202776 

Bell-lloc del Pla Pau Birol, 2-6 17005 972232111 
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Secundària 

N O M ADREÇA CP TELÈFON 

Bell-lloc del Pla Pau Birol, 2-6 17005 972232111 

Pare Coll Pare Coll, 1-3 17005 972233142 

Maristes Josep Tarradellas, 5-7 17006 972232211 

IES Santa Eugènia Enric Marquès Ribalta, 3 17005 972230111 

Centres educatius 

Centre Llar infants Parv. Primària ESO Batx./FP Sector 

El Tren (municipal) sí     Públic 

El Bolet sí     Privat 

Llar d’Infants Estel sí     Privat 

Llar d’Infants l’Esquirol sí     Privat 

El Tarlà (Generalitat) sí     Públic 

Els Infants sí     Privat 

CEIP Cassià Costal  sí sí   Públic 

CEIP Josep Dalmau Carles  sí sí   Públic 

CEIP Mare de Déu del Mont  sí sí   Públic 

CEIP Montfalgars  sí sí   Públic 

CEIP Santa Eugènia  sí sí   Públic 

IES Santa Eugènia    si sí Públic 

Escola Bell-lloc del Pla sí sí sí si sí Privat concertat 

Escola Maristes  sí sí si sí Privat concertat 

Escola Pare Coll  sí sí si sí Privat concertat 

Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i d’Antics alumnes 

N O M ADREÇA CP TELÈFON 

AMPA CEIP Mare de Déu del Mont Sevilla, 1 17005 972239942 

AMPA Col·legi Bell-lloc del Pla València, 40 17005 972232111 

AMPA Col·legi Pare Coll Dominiques Pare Coll, 1-3 17005 972233142 

AMPA CEIP Montfalgars Montfalgars, 4 17005 972235004 

AMPA CEIP Santa Eugènia Montfalgars, 4 17005 972401976 

AMPA CEIP Dalmau Carles Taga, 1 17006 972243002 

AMPA IES Santa Eugènia Enric Marquès Ribalta, 3 17005 972230111 

Agrupació antics alumnes del Bell-lloc del Pla Can Pau Birol s/n 17005 972232111 
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5. Serveis socials municipals d'Atenció Primària 
 
Funcions dels serveis socials d'atenció primària municipals (des dels centres cívics) 
 
Equip format per un assistent social, un educador social i un treballador social que ofereixen 
atenció a les famílies amb problemàtiques diverses i també la comunitat en general. Formen part 
d'aquests serveis els centres oberts, que duen a terme una tasca preventiva dirigida a infants i 
adolescents amb dificultats socioeducatives. Horari d'atenció al públic: dimarts i dijous de 10 a 13 
h i en hores concertades. 
 
Les actuacions dels Serveis Socials d'Atenció Primària van des de la informació i orientació a la 
ciutadania sobre els seus drets i els recursos socials disponibles fins a la intervenció davant de 
situacions d'alt risc social (pobresa i marginació, desescolarització, disminucions físiques, 
psíquiques o sensorials, manca d'autonomia personal, toxicomanies...). 
 
A més d'aquesta intervenció personalitzada, els Serveis Socials d'Atenció Primària realitzen una 
acció preventiva, participen en els processos de reinserció i integració de persones afectades per 
problemàtiques socials diverses, col·laboren amb institucions i entitats dels barris o la ciutat per 
coordinar accions conjuntes i realitzen un estudi acurat de la realitat global de cada barri per poder 
millorar-ne les condicions de vida i la convivència ciutadana. 
 
Programes 
 
Els programes són els instruments que ordenen i donen coherència a un conjunt d'actuacions que 
pretenen obtenir uns resultats que millorin la situació inicial d'un determinat grup de població o 
àmbit d'actuació. 
 
El Programa d'atenció a la infància ¡ l'adolescència intervé en la prevenció i tractament de la 
desescolarització, la promoció i desenvolupament de grups, el projecte de lluita contra l'absentisme 
i en infants en risc a través de l'equip específic (EAIA). El Programa d'atenció a les famílies dóna 
suport i ajut a les famílies amb greus mancances i risc d'exclusió social. En aquest programa 
s'inclou el treball de seguiment amb beneficiaris de Renda Mínima. El Programa d'atenció a la gent 
gran coordina el funcionament de les llars d'avis municipals dels barris i dóna suport a 
l'associacionisme. 
 
Els Serveis Socials també són els responsables d'impulsar la inserció econòmica de col·lectius 
afectats per mancances socials i econòmiques. Aquest programa treballa en la detecció, selecció i 
orientació dels aturats, recerca d'empreses i organització de recursos formatius per adaptar els 
aturats als llocs de treball disponibles. 
 
Conjuntament amb el Departament de Sanitat Municipal realitzen accions de prevenció i informació 
sobre toxicomanies, detecció i derivació a centres de tractament i suport i ajuts a la reinserció. 
Finalment, el Servei d'atenció a domicili proporciona assistència a vells i malalts amb problemes 
d'autonomia personal. A més d'aquests programes ¡ serveis, hi ha un conjunt d'accions que ja es 
realitzen actualment, però que estan en procés de convertir-se en programes, com és el cas del 
Programa d'atenció a immigrants estrangers.
 
On són els centres socials d'atenció primària? 
 
Serveis Socials d'Atenció Primària de Sant Narcís. Centre cívic Sant Narcís. Tel. 972 237 063. 
Pl. Assumpció, 27 (17005 Girona). Dimarts i dijous, de 10 a 13 h, amb cita prèviament concertada. 
Treballador social: Oscar Martínez. Educador social: Esteve Serrat. Treballadora familiar: M. Pau 
Domínguez 
 
Serveis Socials d'Atenció Primària de Santa Eugènia. Centre cívic Can Ninetes. Tel. 972 245 111. 
C. Santa Eugènia, 124 (17006 Girona). Dimarts i dijous, de 10 a 13 h, amb cita prèviament 
concertada. Treballadora social: Neus Pagès. Educadora social: Fina Espinosa. Treballadora 
familiar: Esperança Núñez 
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D. CONCLUSIONS 
 
Accessibilitat 
 
Terreny pla de fàcil accés. Falta de transport públic per traslladar-se de forma directa del CAP fins 
l’hospital de referència (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta) i el Centre d’especialitats 
d’atenció continuada Güell. 
 
Medi ambient 
 
Hi ha excés de soroll de vehicles de motor, degut a les moltes vies ràpides que travessen la ciutat, 
coincidint dins de la nostra àrea geogràfica. 
 
Demografia 
 
Augment ràpid de la població. 
L’índex d’envelliment, sobrenvelliment i de dependència senil el trobem més baix que a Catalunya. 
En canvi, l’índex de dependència juvenil és més elevat que a Catalunya. 
La població que atenem: el 15,03% són <14 anys; el 72% entre 15-64 anys; i el 12,90% són >65 
anys. 
El barri amb més densitat de població és Santa Eugènia. 
La taxa bruta de natalitat 12,01 és més elevada que a Catalunya 11,25, suposem que és degut a 
l’arribada al barri de la immigració i de gent jove, doncs actualment hi ha molta construcció 
d’habitatges nous i és la zona amb preus més accessible de Girona. 
La taxa bruta de mortalitat (7,52) és inferior a la de Catalunya (8,38). 
 
Socioeconòmic 
 
El tipus de població pertany a una classe mitja-baixa. 
Hi ha el 8,16% de persones que viuen soles. 
 
La presència d’analfabetisme és present en un 2,55%. D’aquest, el 46% són >65 anys, però la 
resta són 9,44% entre 10-24 anys, el 23,5% entre 25-44 anys, i el 21% entre 45-64 anys. La 
resta de població es divideix: el 67,77% amb estudis elementals o primaris i amb estudis superiors 
el 29,65%. 
 
Hi ha el 52% de la població amb situació activa i el 47,3% en no-activa. La taxa d’atur és similar a 
la de Catalunya. El sector de treball més important de la zona és el dels serveis, 71,70%, seguit 
del de la indústria, 17%, construcció, 9%, i quasi inexistent el sector dedicat a l’agricultura, 1%. 
 
Pel que fa la immigració, hi ha un 20,07% d’estrangers i un 26,08% d’immigració espanyola. Dels 
immigrats estrangers trobem el 43,3% de sud-americans, 23% del món àrab, 13% d’Europa, i el 
9,9% de subsaharians. 
 
Mortalitat 
 
La primera causa de mort a l’ABS, coincideix amb molta gent gran amb diversa i complexa 
pluripatologia. Les altres causes de mort no difereixen gaire de les de Catalunya, canvien una mica 
l’ordre d’aparició. Hi ha patologia cardíaca; demències degut a l’edat avançada de la població; 
patologia respiratòria; tumor maligne de pulmó en homes i tumor maligne de mama en dones; 
també causes externes com els accidents de trànsit en gent jove. 
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Comparativa amb el Pla de Salut Catalunya (2002-2005) 
 
10 primeres causes de mort en homes 
Causa a Catalunya % Causa a l’ABS % 
1. Tumors 32,2 1. Pluripatologia 14,7 
2. Ap. circulatori 28,8 2. Ap. circulatori 12,5 
3. Ap. respiratori 12,8 3. Tumor m. pulmó 9,9 
4. Causa externa 6 4. AVC 5,6 
5. Ap. digestiu 5,2 5. Demències 4,5 
6. Trast. mental 2,9 6. MPOC 4,5 
7. Sistema nerviós 2,8 7. Tumor m. pròstata 4,5 
8. M. endocrina 2,3 8. Accident 3,4 
9. Ap. genitourinari 2 9. Insuf. renal 3,4 
10. M. infecciosa 1,8 10. Insuf. respiratòria 3,4 
 
10 primeres causes de mort en dones 
Causa a Catalunya % Causa a l’ABS % 
1. Ap. circulatori 38 1. Pluripatologia 14 
2. Tumor 21,5 2. Demències 8,4 
3. Ap. respiratori 9,6 3. Ap. circulatori 6,02 
4. Trast. mental 6,6 4. Tumor m. mama 4,8 
5. Ap. digestiu 5 5. Tumor m. fetge 4,8 
6. Sistema nerviós 4,3 6. Mieloma/linfoma 3,6 
7. M. endocrina 3,5 7. Autolisi 3,6 
8. Causa externa 3,1 8. Sepsi 3,6 
9. Ap. genitourinari 2,3   
10. M. infecciosa 1,3   
 
Morbiditat 
Prevalença Total % ABS % Pla de Salut Catalunya 
MPOC 309 1,35 9%* 
Asma 1.360 5,98  
Bronquitis C. 444 1,95  
HTA 5.371 23,63 16,5%²       35,8%³ 
Dislipèmia 3.190 14,03 16,5% 
M. isquèmica del cor 299 1,3  
DM2 2.065 9,08 5,6% 
Depend. tabac 5.840 25,69 32,1% 
Depend. alcohol 308 1,35 4,5-6,4% 
Obesitat 3.951 17,38 17% 
Caries 2.754 12,11  
Lumbago 2.865 12,60 27% 
Síndrome depressiu 1.185 5,21 6,2%°         14,5%" 
Trastorn ansiós 1.433 6,3 6,4%°         11,3%" 
Ansietat / depressió 1.491 6,5  
Hepatitis B 64 0,28  
*Espanya 
°en els darrers 12 mesos 
"al llarg de la vida 
²població general 
³en majors de 65 anys 
 
Atenció a domicili: dins el programa ATDOM hi ha 374 persones. 
 
Pel que fa el registre l’IMC hi ha més registres en dones. Dels registrats hi han 20,77% de dones 
obeses i el 14,35% d’homes obesos. La prevalença a Espanya és del 14% i a Catalunya és del 
17%, si fem la mitja dels homes i les dones de l’ABS hi ha una prevalença de 17.56%. 
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Pel que fa la salut bucodental trobem que el 75,6% dels nens de 6 anys estan sans i Pla de Salut 
marca com objectiu un 80%, en canvi els nens de 11 anys hi ha el 78,92% que estan sans i 
l’objectiu del Pla de Salut marca el 60%. 
 
Els IVE han augmentat en el darrer any, però s’ha de tenir en compte que ha coincidit amb 
l’obertura d’una clínica nova a Girona. 
 
Pel que fa els indicadors maternoinfantils cal remarcar que només el 6,9% dels nens nascuts han 
pesat <2,5 kg al néixer, i que el 12,35% han estat prematurs <38 set./gestació. 
 
La cobertura vacunal del calendari sistemàtic infantil hi han registres del 76-89% dels nens i 
d’aquest, hi ha una cobertura del 84-100%. 
 
Pel que fa els adults (20-64 anys) hi han uns registres molt petits d’un 41% i d’aquest estan 
correctament vacunats el 64%. Els >65 anys hi ha un millor registre 82% i d’aquest hi ha una 
cobertura del 51%. 
 
La campanya antigripal ha millorat considerablement en els darrers anys, 
però la cobertura vacunal oscil·la entre 54-66% segons el grup de risc. 
 
 
Ordre Patologia - Altes hospitalàries N. casos 

1 Asma 36 
2 IAM 35 
3 MPOC 31 
4 Insuficiència cardíaca 21 
5 M. intestinal infecciosa, m. hepàtica crònica 17 
6 N. pulmó, AVC 16 
7 DM, N. mama 10 
8 N. colon 8 
9 N. bufeta, Sida-HIV 3 

 
 
Causes de mort evitable segons fons hospital N. casos 
Tuberculosi 1 
Malaltia respiratòria aguda 1 
Malaltia hipertensiva cerebrovascular AVC 5 
N. tràquea, bronqui, pulmó 13 
Cirrosi 5 
Accidents vehicle motor 7 
 
 
Causes de mort evitable segons full epicrisi N. casos 
N. coll d’úter 2 
Malaltia respiratòria aguda 1 
Malaltia hipertensiva cerebrovascular AVC 21 
N. pulmó 10 
Cirrosi 2 
Accident 4 
 
MDO: augment espectacular dels casos de MTS-sífilis -4 casos-; 
i 3 casos de altres MTS. Disminució de casos de TBC (3 casos). 
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