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Les classes socials més desfavorides presenten
un pitjor estat de salut que les acomodades
Cada any es produeixen a Catalunya més de 3.000 morts, que serien evitables, per factors socioeconòmics
F. ESPIGA / Barcelona
• Les polítiques sanitàries dutes a terme a
Catalunya en els últims anys no han aconseguit
eliminar les desigualtats socials en el camp
de la salut. Aquesta teoria, més o menys estesa,
Diversos treballs de recerca desenvolupats al continent europeu en els últims anys han constatat
que aspectes com la classe
social, el sexe o la zona
geogràfica de residència
tenen una incidència decisiva en la salut de les
persones. A Catalunya ja
es disposa d'una prospecció similar que arriba a una
conclusió idèntica, a través
de la lectura de diversos
indicadors com la prevalença de determinades malalties, o els dispositius assistencials disponibles.
Ara bé, no s'analitza les
causes i els perqués d'a;
questa realitat. «Això requerirà un altre estudi»,
comentava ahir Carme
Valls, responsable del
Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, una ONG
que també ha intervingut
en el projecte. Sigui com
sigui, aquestes diferències
ocasionen prop de 3.200
morts anuals —el 6% de
les quals es computen cada
any a Catalunya— que, segons els experts, es podrien evitar amb polítiques
—que vol dir recursos—
per trencar la tendència.
Una de les dades que
s'han utilitzat per comprovar que les desigualtats so:
cials influeixen en la salut
és una enquesta en què
els treballadors que tenen
feines manuals qualificades i no qualificades (grup
IV-V) manifesten que la
percepció que tenen del
seu propi estat de salut és

ara s'ha corroborat amb dades d'un estudi
de la Fundació Jaume Bofill, que conclou
que les classes socials amb menys formació
o feines poc qualificades tenen més problemes
de salut i dificultats per accedir a certs recursos

assistencials. L'informe, el primer d'aquestes
característiques que s'elabora al país, també
indica que aquest desequilibri social provoca
prop-de 3.200 morts anuals que són «potencialment evitables».

entre 5 i 10 punts inferior
respecte del que contesten
persones de feines acomodades (grup I). Aquesta diferència també s'aprecia
en dades oficials que han
confrontat els autors de
l'estudi sobre la incidència
de les malalties mentals a
Catalunya. En el cas dels
homes d'entre 55 i 64 anys
del grup IV-V, aquestes
patologies afectaven un
12% del segment.estudiat.
En el cas, però, de la mostra corresponent al grup
• I, el percentatge baixava
fins a un 6%. Quant a dades específiques de les dones, les mestresses de casa
senten més dolor (-1-10%)
i prenen més medicaments
(-1-8%) que les que tenen
una altra feina.
La seguretat dins l'espai
laboral, un tema de candent actualitat pels repunts en l'accidentalitat,
és un altre aspecte que
marca diferències. No en
va els operaris de tasques
manuals tenen un risc molt
més. elevat de tenir accidents. Joan Benach, un
dels autors de l'estudi,
també nega el mite que
el personal amb càrrecs directius desenvolupa, per
contra, més patologies psicològiques, com a ara l'estrès: «Aquests treballadors solen estar en ambients laborals menys rígids» explica, per la qual
cosa poden descarregar
millor la tensió que si estan
sotmesos a un règim ferri.
Un dels detalls, però.

Un metge atén una pacient en un centre d'atenció primària (CAP), un equipament que ié un paper bàsic en la xarxa assistencial de tituiaritat pública catalana. / MERCÈ MIRALLES.

que fan més apreciable
aquesta desigualtat són les
cobertures assistencials.
Més de la meitat de la po-,
blació del grup I, professionals acabalats, van a
centres públics i privats,
preferentment mútues. En
el cas dels treballadors manuals qualificats i no qualificats (IV-V), només un
20% ho poden fer. En especialitats que no estan cobertes per l'administració,
en aquest cas la Generalitat, com ara el dentista,
els habitants del grup I estan en una situació molt
més avantatjosa.

La immigració
F.E.

• En el cas dels immigrants que estan én situació
precària al nostre país, les desigualtats de salut
que denuncia la Fundació Jaume Bofill són jencara
més accentuades. L'estudi recalca, per exemple,
que els' fills dels estrangers pateixen dèficits de
vacunació i que tenen dificultats per seguir programes nutricionals apropiats per a períodes de
creixement. També es detecta una prevalença alarmant entre aquests col·lectius de malalties com
Ja sida i la tuberculosi, que juntament amb les
derivades del consum de drogues apareixen inexorablement relacionades amb les classes més desfavorides. En general, a més, també hi ha dificultats
per consolidar els hàbits preventius en aquest segment de la població.

El Consell Escolar proposa reduir en dues
setmanes les vacances d'estiu als col·legis
EFE / Barcelona
• El ple del Consell Escolar de Catalunya, en què
hi estan representats la comunitat educativa i l'administració, ha d'aprovar
demà Un document en què
proposa la reducció de les
vacances d'estiu dels escolars en dues setmanes
i l'increment dels dies lliures durant el curs. El document ha estat elaborat

per una subcomissió del
Consell Escolar i pot ser
esmenat abans de l'aprovació de demà, la definitiva. La proposta de calendari escolar va en la mateixa línia que els plantejaments del departament
d'Ensenyament amb vista
a reformar el calendari escolar dins de la llei catalana d'educació que està
en fase d'elaboració.

El text que aprovarà el
Consell Escolar afirma
que les onze setmanes que
duren les vacances d'estiu
«mantenen massa temps
els alumnes lluny de l'activitat escolar i això genera
una imatge poc positiva de
l'escola davant la societat». «Conseqüentment
—afegeix— seria desitjable buscar una reducció
del període de vacances es-

tivals, que s'hauria de compensar amb increments
equivalents (de vacances)
en altres èpoques de
l'any».
El Consell llança la proposta d'«escurçar en dues
. setmanes el període de vacances d'estiu i redistribuir-les al llarg de tot el
curs», ja que la distribució
actual de festes no estivals
«està determinada per ce-

lebracions religioses, i no
sembla la més adequada
per optimar el rendiment
dels alumnes». No obstant
això, el Consell creu que
la proposta ha de ser flexible perquè «Catalunya és
un país divers, tant en climatologia com en realitat
social, i un determinat calendari escolar pot ser adequat per a unes comarques
i no per a altres».

Detenen l'amo i
17 treballadores
d'un prostíbul de
Tordera
• Tordera (Maresme). Disset treballadores i el responsable del club Diana
de Tordera van ser detingudes la nit de diumenge a dilluns en una
batuda a l'establiment,
situat a peu de l'N-II.
L'operació, feta pel
Cuerpo Nacional de
Policia (CNP), va durar
tres hores i va comportar la identificació de
totes les persones que
hi havia al local. A les
17 dones les van detenir
per estada il·legal i al
responsable; per un delicte contra els drets
dels treballadors. El local va tornar a obrir amb
normalitat ahir. És el
'segon cop contra la
prostitució que el CNP
fa al Maresme en pocs
dies. A finals de novembre va ser el Calipso de
Cabrera i la nit de diumenge a dilluns va ser
el torn del club Diana,
on efectius de la Unitat
contra Xarxes d'Immigració i Falsificació del
cos policial (UCRIF)
van detenir divuit persones. L'operació va començar a les onze.de
la nit de diumenge i es
va acabar a un quart de
tres de la matinada de
dilluns. Va ser el temps
que els efectius policials
van invertir en la identificació de totes les persones que hi havia a l'interior del prostíbul. La
llista de detinguts l'encapçala el responsable
del club Diana, un
home de 56 anys i veí
de Tordera, al qual s'acusa d'un delicte coiitra
els drets de les treballadores. També es van
detenir 17 de les 38 dones que hi havia a l'establiment per no disposar del permís de residència. Es tracta de
dues romaneses, una
uruguaiana, tres búlgares, una dominicana,
tres colombianes, una
russa, tres brasileres,
una iugoslava i una eslovaca. A banda d'elles,
se'n va detenir una altra
de nacionalitat romanesa sota l'acusació
d'haver falsificat el seu
permís de residència.
Durant el registre, també es va identificar un
ciutadà romanès que
era al local, i sobre el
qual hi havia dictada
una ordre de cerca per
part d'un jutjat d'Arenys de Mar. / R.P.

