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Un habitatge digne per a una bona salut
Càritas presenta un informe amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la
Universitat Pompeu Fabra sobre com els canvis provocats per la crisi han afectat
en els índex de pobresa i salut a la ciutat
09 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Com ha impactat la crisi en les persones en situació de pobresa? De quina manera ha
intervingut en la seva salut? Aquesta és la pregunta que posava de relleu la taula rodona que
va organitzar Càritas de Barcelona per explicar la relació entre desigualtats i la salut.
L’acte es va desenvolupar a partir de la presentació de dos estudis. D’una banda, amb
l’informe sobre “Canvis en l’habitatge i salut en la població vulnerable”, fet amb l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) en el marc del projecte europeu SOPHIE. I d’altra banda,
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un de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), sobre ‘La segregació espacial de la pobresa a
Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social’.

Augment de pobresa
La taula rodona va començar amb aquest estudi de la UPF, en què Sebastià Sarasa, el
professor de Ciències Polítiques i Socials i doctor en Ciències Econòmiques, constatava com,
des del 2008, els usuaris atesos per Càritas han augmentat Barcelona arran de la crisi. Va
exposar diferents variables que ho reaﬁrmaven com el percentatge sobre la nacionalitat dels
usuaris vulnerables, que durant aquests anys ha augmentat entre els habitants espanyols,
així com els casos nous apareguts districtes de la ciutat on abans no destacava aquesta
problemàtica.
Un habitatge digne
Seguidament, es va presentar l’informe de Càritas, realitzat en quatre anys, que pren com a
estudi 320 entrevistes fetes a persones ateses per l’entitat social amb problemes
d’habitatge. Es va analitzar com s’ha vist afectada la salut segons els canvis econòmics i de
la llar, on s’ha detectat un desencadenant de problemes mentals i físics. Ho van presentar
Carme Borrell, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, juntament amb
Mercè Darnell, de l’Àrea Social de Càritas.
Es va fer una presentació sobre les dades que mostraven l’estudi europeu Sophie, que avalua
l’impacte social en les polítiques socials i econòmiques en les desigualtats de Salut. Borrell va
destacar com s’havia percebut entre els usuaris, a mesura que disminueix la classe
econòmica social un augment de problemes de salut.
Darnell va aprofundir en la necessitat d’un habitatge digne, el qual segons els membres de la
mostra que s’havia pres demostrava ser decisiu en l’empitjorament de la salut dels usuaris.
“Si Càritas ajuda a la gent amb l’habitatge, si viu en un habitatge que pot pagar, on se sent
segura que no el trauran, un habitatge digne, la seva salut mental i física millora molt, com el
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contrari un habitatge digne empitjora la salut”, va expressar Darnell. Aquesta va fer una
crida per tal de conscienciar la població Val la pena fer polítiques d’habitatge i a
l’administració. “Cal dir-li: faci l’esforç d’ajudar a la població a viure bé, perquè això millora la
salut de la població”.
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