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La salud y sus determinantes



Salud

• Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad

 Estado dinámico a lo largo de la vida

 Capacitad de adaptación a entornos cambiantes

 Salud positiva

 Satisfacción de necesidades básicas 

 Derecho social fundamental

 Requiere actuación de muchos sectores sociales y económicos (no solo del sector 

salud)

Fuente: OMS, 1948; Declaració Alma Ata, 1978; Carta de Otawa, 1985



Salut

• Salut és aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa

 Autònoma: persones conscients i actives sobre el seu propi desenvolupament

 Solidària: la salut és un assumpte individual, col·lectiu i ambiental alhora

 Joiosa: actitud bàsica de vitalitat, estimulant, que val la pena

Jordi Gol 1976 - 2ª Ponència: La funció social de la Medicina. 10è Congrés de metges i biòlegs de llengua catalana. 



El enfoque de salud pública

“La investigación médica se encarga de las causas 
“cercanas”. Son causas relacionadas con los agentes 
infecciosos, las deficiencias o excesos nutricionales, la 
exposición a tóxicos.”

Aproximación individual



10 consejos para tener una mejor salud:

1. No fume. Si puede déjelo, si no puede disminuya el consumo.

2. Siga una dieta saludable rica en frutas y verduras.

3. Manténgase físicamente activo.

4. Controle el estrés, por ejemplo, conversando las cosas y dándose tiempo para relajarse.

5. Si bebe alcohol, hágalo con moderación.

6. Protéjase del sol.

7. Practique sexo seguro.

8. Aproveche los exámenes de detección precoz del cáncer.

9. Conduzca con precaución.

10. Aprenda primeros auxilios (ABC).

Fuente: Liam Donaldson. Chief Medical Officer. Saving Lives: Our Healthier Nation. Web page3. 
http://www.archive.officialdocuments.co.uk/document/cm43/4386/4386-tp.htm



El enfoque de salud pública

“La investigación médica se encarga de las causas 
“cercanas”. Son causas relacionadas con los agentes 
infecciosos, las deficiencias o excesos nutricionales, la 
exposición a tóxicos.”

Aproximación individual

“A su vez, existen las causas de las causas, es decir, aquellas 
que determinan la exposición a estas infecciones, dieta 
inadecuada o a estas conductas poco saludables. Estas 
causas son objeto de investigación social, económica y 
política”.

Aproximación poblacional



10 consejos para tener una mejor salud:

1. No fume. Si puede déjelo, si no 
puede disminuya el consumo.

2. Siga una dieta saludable rica en 
frutas y verduras.

3. Manténgase físicamente activo.
4. Controle el estrés, por ejemplo, 

conversando las cosas y dándose 
tiempo para relajarse.

5. Si bebe alcohol, hágalo con 
moderación.

6. Protéjase del sol.
7. Practique sexo seguro.
8. Aproveche los exámenes de 

detección precoz del cáncer.
9. Conduzca con precaución.
10. Aprenda primeros auxilios (ABC).

Fuente: Liam Donaldson. Chief Medical Officer. Saving 
Lives: Our Healthier Nation. Web page3. 
http://www.archive.officialdocuments.co.uk/document/c
m43/4386/4386-tp.htm

10 consejos alternativos para estar saludable:

1. No sea pobre. Si lo es deje de serlo, si no puede 
no lo sea por mucho tiempo.

2. No viva en zonas deprimidas y pobres. Si lo hace, 
múdese.

3. Sea capaz de comprarse un coche.
4. No trabaje en un lugar estresante y mal pagado.
5. No viva en una casa inadecuada ni sea una 

persona “sinhogar”.
6. Sea capaz de ir de vacaciones una vez al año.
7. No sea padre o madre soltera.
8. Exija todos los beneficios a los que tiene derecho.
9. No viva cerca de una autovía o  de una fábrica 

contaminante.
10.Use la educación para mejorar su posición 

socioeconómica.

Fuente: Gordon, D. An Alternative Ten Tips for Staying Healthy. October
10, 1999. http://www.socialjustice.org/subsites/conference/resources.htm



¿Qué influye en nuestra salud?

50%

25%

15%

10%

Biología i Genética

Ambientes
(infraestructura, contaminación)

Servicios Sanitarios

Condiciones de Vida

NOTA: otros estudios (Centre for Disease Contol - Atlanta) :  
5% genética; 15% servicios de salud; 20% hàbitos; 60% factores sociales

Fuente: Lalonde M. (1974); What makes Candians sick?

http://www.peterboroughpublichealth.ca/about-us/about-us-2/social-determinants-of-health/?doing_wp_cron=1469215288.3064699172973632812500



Determinantes sociales de la salud

 Circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen

 Condiciones sociales y políticas que afectan decisivamente a la salud 

individual, colectiva, y a la salud pública

 No son iguales para todos – afectan a distintos colectivos en mayor o 

menor grado

 Dependen de la distribución de los recursos y el poder a escala global, 

nacional i local

Fuente: OMS, 1948; Declaración de Alma Ata, 1978; Carta de Ottawa, 1985



Determinantes sociales de la salud



Desigualdades en salud

 Diferencias que son sistemáticas, producidas socialmente (por lo tanto 

modificables) e injustas.

 Relacionadas a las diferentes oportunidades y recursos relacionadas a 

la salud que tienen las persones según: su clase social, género, edad, 

etnia, territorio etc. 

Ejemplos: 1) Gradientes de salud según clase social. 2) Diferencias en 

expectativa de vida según barrios.

 Equidad en salud: todas las personas deberían tener la oportunidad de 

alcanzar su máximo potencial en salud

Fuente: Whitehead, M; Dahlgren, G. «Concepts and principles for tackling social inequities in health. Levelling up (part 1)». World Health Organization: Studies on social and 
economic determinants of population health, núm. 2 (2006).





Fuente: London Health Observatory of ONS and GLA data for 2004-2008. Figura elaborada por el Departamento de Salud.



Determinantes sociales de las desigualdades en salud

Fuente: Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010. (Basado en Solar, Irwin i Navarro). 



El Turismo y los determinantes sociales de la salud:
¿Hay relación?



Determinantes sociales de las desigualdades en salud

Fuente: Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010. (Basado en Solar, Irwin i Navarro). 
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Caso: Masificación turística y salud en el barrio Gótico



Turistització i salut: 
estudi participatiu de 

Fotoveu al barri Gòtic de 
Barcelona



Antecedents

• Gentrificació, turisme i turistització:

• Turisme: potencia processos de gentrificació i pot ser un factor de desigualtat social

• Turistització: impacte de la massificació turística sobre el teixit social d’un territori

• Comú als barris cèntrics de grans urbs (Ex: Gòtic)

• Problema actual i rellevant a Barcelona

• Taula de salut comunitària del Gòtic en el marc de Barcelona Salut als Barris:

• Realitzar una acció d’advocacia mitjançant un estudi de Fotoveu

• Implicació actiu del barri: Arxiu Fotogràfic del barri Gòtic



Objectius

General:

• Identificar els mecanismes que expliquen la relació entre la turistització del barri Gòtic i la salut de les 
seves veïnes i veïns

Específics:

• Promoure la reflexió crítica, sobre turistització i salut, a partir de les fotografies de les participants

• Generar recomanacions per millorar la salut de les veïnes i veïns del Gòtic

• Informar a responsables polítics de les recomanacions establertes



Mètodes

• Disseny: Investigació-acció participativa; tècnica del Fotoveu

• Període: gener 2018-setembre 2019

• Mostreig: de conveniència per Associació Veïns/es Gòtic-La Negreta i Casal de Gent Gran

• Criteris d’inclusió:  Residents al Gòtic, mínim d’un any 

• Mostra: 10 dones i 3 homes, de 43 a 80 anys

• 8 sessions de treball: 

Sessió 1: Presentació i taller fotogràfic

Sessions 2-6: Discussió i categorització 

Sessió 7: Devolució i validació de resultats (categorització final conjunta)

Sessió 8: Generació de recomanacions

• Anàlisi: temàtic de contingut, utilitzant les categories finals de referència



Fotoveu

• “Procés on les persones participants poden 

identificar, representar i millorar la seva 

comunitat a través d’una tècnica fotogràfica” 

(Wang i Burris, 1997)

• El coneixement expert prové de les experiències 
quotidianes i sabers de les persones participants

• L’acció social és part fonamental d’aquest tipus 
d’aproximació



Participants del Casal Gent Gran



Sessió de categorització



Resultats

174 fotografies discutides 
i 35 fotografies finals, 
agrupades en 7 categories



Resultats

Deteriorament de la xarxa 
social

Pèrdua d’identitat Canvis als entorns

Contaminació Canvis als comerços Especulació|Expulsió Lluita veïnal



Deteriorament de la xarxa social

- Pèrdua de les relacions socials i la familiaritat:

- Privatització espai públic: pèrdua de la vida 
al carrer i les places per a la socialització

- Desaparició dels comerços tradicionals que 
donaven servei i confiança a veïnes i veïns

- Augment de solitud, aïllament, inseguretat i 
desconfiança davant la nova població flotant

“Abans hi havia una vida al servei del veïnatge. Ara, el barri ha 
deixat de ser barri per convertir-se en una atracció turística.” 
(R.P, home 64 anys)



Pèrdua d’identitat

“Sentir-te que la turista ets tu perquè ja t’han tret  el barri.
Et sents estranya al teu propi carrer .” (M.C, dona 64 anys)

- Desarrelament i desvinculació personal amb l’entorn: 
desplaçament “simbòlic”

- Indiferència i alienació davant el deteriorament de 
l’entorn: “amable” pel turista i “hostil” pel veí/na 

- Visualització de les desigualtats

- Reporten: ràbia, ansietat, tristesa i impotència



Canvis als entorns

“Et trobes primer amb això. Vas a passar pel carrer de sota i no pots tampoc…és 
un estrès el carrer, és l’ansietat.“ (B.B, dona 58 anys)

- Entorn físic: ocupació/invasió de l’espai públic

- Augment trànsit rodat i problemes de mobilitat: 
presses, estrès, caigudes, accidents…

- Desperfectes a la via i deteriorament del patrimoni

- Incivisme: oci nocturn; residus a la via… 

- Més inseguretat: furts, vandalisme…

- Ocupació i inseguretat àmbit veïnal privat



Contaminació

“Quan arriba la calor, he d’obrir davant… i el dia 
que hi ha gresca… ja no tinc la son com fa vint anys 
enrere” (M.M, home 72 anys)

- Ambiental: 
- Tràfic, creuers, residus (oci nocturn, incivisme, 

obres…)
- Problemes respiratoris, caigudes, plagues

(rates, xinxes…)

- Acústica: 
- Soroll (oci nocturn, incivisme i ocupació via 

pública)
- Insomni, estrès i ansietat

- Visual: 
- Híper-estímuls a la via (llums, aparadors …)
- Aclaparament, estrès, ofensa (algunes vegades)



Canvis als comerços i als serveis

- Substitució del comerç tradicional per comerços 
per a turistes (“comerç d’aeroport”):
- Pèrdua mercat d’alimentació

- Canvis en els hàbits alimentaris: 
- Augment dels preus i dificultat d’accés a 

productes de primera necessitat
- Desplaçaments per fer les compres diàres

“I manquen d’altres botigues que necessites i no 
les hi ha, aquí al barri ” (E.A, dona 59 anys)



Especulació|Expulsió

- Augment del preu de l’habitatge i dificultat d'accés

- Canvi d’usos i proliferació d’habitatges turístics

- Pressió immobiliària i desnonaments: expulsió veïns/es

- Molèsties i inseguretat en veïns/es propietaris/es

- Inseguretat residencial: estrès, ansietat, depressió

“Es viure en dol, una fractura a la teva vida (…)  si 
a mi em fan fora, em maten” (A.G, dona 72 anys)



Lluita veïnal

“És també la medicina… Es desfà el teixit veïnal  però amb el què es fa 
també se’n crea de nou, no? ” (T. P, dona 65 anys)

- Gran factor protector

- Sentir-se entre iguals, rebre suport, creació de 
noves xarxes

- Participants reporten millora de la salut mental

- Apoderament personal i col·lectiu

- Motivació i esperança: “Resistim al Gòtic”



Conclusions

• Resultats importants sobre la relació entre la turistització del Gòtic i la salut de les seves veïnes i veïns:

• Consistents amb literatura disponible i rellevants pel disseny de polítiques 
• Identificació de col·lectius especialment vulnerables: infància i persones grans

• Generació d’un espai de participació i d’un relat crític del barri

• Co-producció de resultats entre veïnes i veïns, professionals i investigadores de salut pública:

• Recomanacions per entregar a responsables del Districte de Ciutat Vella (gener 2019)
• Disseminació dels principals resultats (gener 2019): mostra fotogràfica, web, fanzine…



Difusió i advocacia

Web: www.fotoveugotic.org

Fanzine Mostra fotogràfica itinerant Trobada Regidora Ciutat Vella

https://fotoveugotic.org/


Difusió i advocacia

Presentació Assemblea de barris per un Turisme 
Sostenible 

Reportatge betevé:

https://beteve.cat/basics/turisme-gotic-fotoveu-salut-publica/

https://beteve.cat/basics/turisme-gotic-fotoveu-salut-publica/


Discusión / Propuestas
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