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Imatge d'un moment de la presentació de l’Informe de Salut Local (ISL) de
Castellar del Vallès

La Diputació de Barcelona presenta els Indicadors de Salut Local
de Castellar del Vallès

Dimarts 29 d'abril de 2014

La Sala d’Actes d’El Mirador va acollir ahir al migdia la presentació de l’Informe
de Salut Local (ISL) de Castellar del Vallès, que ha estat elaborat pel Servei de
Salut Pública de la Diputació de Barcelona. L’acte va comptar amb l’assistència del
diputat delegat de Benestar i Salut Pública, Josep Oliva, l’alcalde, Ignasi Giménez, i
la tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Glòria Massagué.

Els ISL són una eina adreçada a municipis majors de 10.000 habitants que recullen
indicadors que permeten apropar al municipi dades clau sobre la situació de salut de
la ciutadania, conèixer la seva evolució en el temps i realitzar comparacions per a la
presa de decisions en aquest àmbit.

Els resultats d’aquest informe, que ha estat elaborat per Jesús Oliván, Carlos Arias,
César Frias i Valeria Santoro, aporten informació rellevant sobre l’evolució i
l’estructura de la població, la salut reproductiva, la mortalitat i la morbiditat
hospitalària atesa.

Com a fonts d’informació per a l’elaboració dels indicadors s’han utilitzat les dades
aportades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Institut Català d’Estadística
(IDESCAT), el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat.

Una població que tendeix a envellir

Segons es desprèn de l’estudi, Castellar té una taxa de creixement natural baixa,
situada l’any 2011 al 4 x mil habitants. Tal i com es va explicar ahir, la mitjana
d’edat de la població és de 39 anys i tendeix a envellir, destacant especialment
l’increment de la franja d’edat de majors de 65 anys i, en especial, de les persones
majors de 85 anys. Així, l’índex d’envelliment  l’any 2012 va ser del 69%, és a dir,
per cada 100 persones de 0 a 15 anys, n’hi ha 69 persones de 65 o més anys.

Durant la presentació, també es va destacar que l’esperança de vida al néixer és de
80 anys en els homes i de 85 anys en les dones, mentre que entre la població de 65
anys és de 84 anys en els homes i 88 anys en les dones. En aquest sentit, l’estudi
remarca que per cada 100 homes de 65 o més anys hi ha 132 dones de la mateixa
edat. Així mateix, per cada 100 homes de 85 o més anys, hi ha 202 dones de la
mateixa edat.
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32 anys, l’edat mitjana de les mares

Pel que fa a la salut reproductiva, l’informe dóna a conèixer que l’edat mitjana en
què les dones castellarenques són mares és de 32 anys. En la darrera dècada, l’edat
mitjana de maternitat s’ha retardat en un any. Val a dir que un 61% de les mares té
entre 20 i 31 anys, un 38% té 35 o més anys i un 1% de mares tenen menys de 20
anys.

Durant el període 2009-2011, el nombre mitjà de fills per dona va ser d’1,33.
L’Índex Sintètic de Fecunditat s’ha reduït en la darrera dècada, ja que en el període
2006-2008 es va arribar a la xifra d’1,59 fills per dona.

L’estudi també destaca que entre el 2009 i el 2011 la taxa d’interrupcions
voluntàries de l’embaràs (IVE) va ser del 9,8 x mil de dones de 15 a 44 anys. En
aquest període es van produir 147 avortaments voluntaris d’un total de 907
embarassos, el que suposa un percentatge d’IVE del 16%. Les dades també
remarquen que el 32,7% de les dones que van realitzar un avortament voluntari ja
n’havien fet un d’anterior.

Mortalitat en descens

En relació amb la mortalitat, l’estudi assenyala que les defuncions es produeixen
més en els homes en totes les franges d’edat excepte en el grup de majors de 85
anys. La taxa estandarditzada de mortalitat (TEM) per edat del període 2009-2011
va ser de 4,5 x mil persones, una xifra més baixa respecte el període 2003-2005 que
va arribar a 5,60 x mil persones.

Les principals causes de mortalitat són, per aquest ordre, les malalties de l’aparell
circulatori, els tumors i l’alzheimer en les dones, i els tumors, les malalties de
l’aparell circulatori i les de l’aparell respiratori, en els homes.

Morbiditat: l’ús dels recursos sanitaris

El darrer aspecte destacat que fixa l’estudi és refereix a les patologies ateses en els
centres hospitalaris públics i privats. Així, l’any 2012, un total de 2.696 residents
del municipi (un 11,5% de la població) va utilitzar els recursos d’hospital, el que
suposa una disminució del 4,6% respecte l’any anterior. En total es van realitzar
5.094 atencions, de les quals un 40,3% corresponen a hospitalització convencional,
un 39,7% a l’ús de l’hospital de dia i un 12,8% a cirurgia major ambulatòria.

Durant el mateix any, els principals motius de la utilització dels recursos
d’hospitalització convencional i de la cirurgia major ambulatòria van ser les
malalties de l’aparell digestiu i les malalties de l’aparell circulatori. En homes, els
contactes es produeixen en major mesura per malalties de l’aparell respiratori i de
l’aparell digestiu, mentre que en les dones predominen els contactes per aspectes
relacionats amb l’embaràs, el part i el puerperi i les malalties de l’aparell locomotor.

Finalment, cal destacar que en el període 2010-2012 178 residents del municipi
(0,25% de la població) van utilitzar recursos de salut mental, amb un total de 1.373
contactes, i un total de 356 residents al municipi va utilitzar recursos sanitaris, amb
un total de 644 contactes.
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