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Figura 1.1 Mapa de províncies i arees petites d ' Espanya 

En els estudis geografics de la salut s' acostuma a utilitzar la mortalitat per a quantificar 

l'estat de salut en cadascuna de les afees geografiques, donat que les dades de mortalitat 

són més accessibles, a través deis registres de mortalitat existents a cada país, davant 

d' altres indicadors de salut, com la incidencia (casos nous) o la prevalen<;a (casos 

presents o existents en un moment de temps donat) de la malaltia, que s ' acostumen a 

obtenir mitjan<;ant enquestes de salut. A més a més, s'ha pogut demostrar que les dades 

de mortalitat, acostumen a presentar bona qualitat. En concret, a Espanya, s'han realitzat 

diversos estudís que han valorat amb bona qualitat aquestes dades6
,7 . 

En aquest tipus d ' estudis la informació de la mortalitat es dóna de forma agregada per a 

cadascuna de les arees geografiques comparades. L'ús d'informació agregada ve donat 

principalment per dues raons. La primera, per la falta de disponibilitat de la informació 

de mortalitat per a cada individu, donat que en la majoria deIs estudis de mortalitat no es 

poden proporcionar dades a nivell individual, per raons de confidencialitat estadística; i 

la segona, pel propi ínteres d' estudiar la mortalitat de les arees geografiques, és a dír, de 

considerar les arees com a urutat d'analisi. En aquest sentít, l' ús de la informació 

agregada de la mortalitat en les arees geografiques d ' estudi pot ser de gran ínteres en 

salut pública per detectar zones amb risc elevat de mortalitat, que podrien venir 

determinades per causes socials, laborals o ambientals, que afecten als índividus d'una 

are a concreta. 
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Figura 1.2 Distribució geografica del risc re/atiu de mortalitat en homes en arees 

petites. Espanya, 1990-1998 (no ajustat per edat) 
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Figura 1.3 Distribució geografica del risc relatiu de morta/itat en homes en arees 

petites. Espanya, 1990-1998 (ajustat per edat) 
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Figura 2.1 (a) Mapa RME sense suavitzar i (b) Mapa RME suavitzat amb un metode 


Bayesia 


2.2. L'alternativa Bayesiana 

En aquest apartat es descriu la metodologia bayesiana utilitzada per estimar el risc 

relatiu de mortalitat i la seva evolució en arees petites. A més a més,.tmabé es descriu 

com calcular l'esperan9a de vida en arees petites mitjan9ant aquests metodes. 

2.2.1. Estimació del risc relatiu de mortalitat en arees petites 

En aquest apartat es mostra com es realitza l'estimació del risc relatiu de mortalitat en 

arees petites mitjan9ant els metodes Bayesians. En primer lloc s' introdueix el concepte 

els metodes Bayesians en l'estudi d'arees petites i a continuació es descriuen les 

principals característiques d'aquests metodes. 

2.2.1.1 El concepte deis metodes Bayesians en arees petites 

A. diferencia deIs metodes estadístics tradicionals, els metodes bayesians no només 

utilitzen la informació empíricament aconseguida a través de les dades, sinó que la 

combinen amb informació addicional. Aquesta informació pot provenir tant d'estudis 

revis com de coneixement i judicis raonablement conformats per part del propi 

~vestigador2S . En el nostre cas, els metodes bayesians afegiran informació addicional 

per tal que es tingui en compte si una area presenta un nombre gran o reduH de població 
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Figura 2.2. Evolució de distribució geografica de la mortalitat per tots els cancers en 
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Figura 2,3. Evolució del risc relatiu de mortalitat per demencia, alzheimer en dones, 


Catalunya 1984-1998 


Cal destacar que els models Bayesians en general, i en concret, els aplicats a l'estudi 

geografic de la salut es troben en procés de recerca. En concret, la recerca sobre 

l'evolució temporal del risc relatiu ha permes incorporar al model la dependencia 

temporal, i no només espacial , en el risc relatiu i mostrar com pot ser convenient tenir-la 

en compte en algunes situacions. Per a més detalls, es poden consultar els treballs de 

McNab i Knorr_Held44 ,45 i més recentment d ' alguns autors espanyols46,47. 

2.2.3. Estrategia per a estimar I'esperam;a de vida en arees petites 

Els metodes per a estimar l ' esperan<;a de vida en arees petites no han estat tant 

desenvolupats com en el cas del risc relatiu de mortalitat. Recentment, Peter Congdon 

ha proposat una alternativa per a poder obtenir l'esperan<;a de vida en arees petites 

utilitzant un perspectiva Bayesiana completa2o . La idea principal consisteix a estimar les 

taxes específiques per edat a cada area, denotades com )J.ij al punt 1.2.3 i utilitzades en el 

calcul de la esperan<;a de vida (veure expressió [2.3]), mitjan<;ant un model bayesia. 

Amb el model bayesia s'obté una estimació d'aquestes taxes que controla la gran 

\'ariabilitat d'aquests indicadors en arees amb poca població. Seguidament, utilitzant les 

taxes de mortalitat, )J.ij , estimades amb el model bayesia es calcula l' esperan<;a de vida 
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Figura 1. Distribució geografica del risc relatiu de mortalitat evitable (excepte 

hipertensió, malalties cerebrovasculars i malaltia isquemica del cor) segons sexe, 

Espanya 1990-2001 
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Figura 2. Distribució geogritfica del risc relatiu de mortalitat evitable associada a 

hipertensió, malalties cerebrovasculars i malaltia isquemica del cor segons sexe, 

Espanya 1990-2001 
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Figura 3. Distribució geografica del risc relatiu de mortalitat evitable (excepte 

hipertensió, malalties cerebrovasculars i malaltia isquemica del cor) segons sexe, 

Catalunya 1990-2001 
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Figura 4. Distribució geografica del risc relatiu de mortalitat evitable associada a 

hipertensió, malalties cerebrovasculars i malaltia isquemica del cor segons sexe, 

Catalunya 1990-2001 
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Figura 1. Distribueió geografiea de) rise re)atiu de rnortaJitat en bornes i dones per 
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Figura 2. Distribució geografica del risc re)atiu de mortaJitat en bornes i dones per 

a: c) Cancer de bufeta, d) AItres cancers laborals no relacionats amb el tabaco 
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Figura 2. Distribució geografica del risc relatiu de mortalitat en bornes ¡dones per 

a: e) Cancers ambientals i f) Cancer de mama. 1990-2001 

e) Cc'mcers ambientals (homes-dones) 
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Figura 1. Esperan~a de vida als períodes 1990-92, 1999-01 i 1999-01 segons l'escala 

de 1990-92 en dones a Espanya 
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Figura 2. Esperan~a de vida als períodes 1990-92, 1999-01 i 1999-01 segons l'escala 


de 1990-92 en hornes a Espanya 
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Figura 3. Risc relatiu de mortalitat per demencia, alzheimer per als períodes 1990

92, 1999-01 i 1999-01 segons l'escala de 1990-92 en dones a Espanya 
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Figura 4. Risc relatiu de mortaJitat per cirrosi i altres rnalalties croniques del fetge 

per als periodes 1990-92, 1999-01 i 1999-01 segons l'escala de 1990-92 en bornes a 


Espanya 
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Figura 5. Risc relatiu de mortalitat evitable per totes les causes per als períodes 

1990-92, 1999-01 i 1999-01 segons l'escala de 1990-92 en dones a Catalunya 
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Figura 6. Risc relatiu de mortalitat evitable per totes les causes per als períodes 


1990-92, 1999-01 i 1999-01 segons I'escala de 1990-92 en bornes a Catalunya 
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~Llmor'IIT.t.1eVllil~l _~~ ~_--=-----e.¡llnU'rIICIP';d9 C~aI _~

", LA MORTALlTAT EVITABLE ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA 


La I11Of1at1lII e'ltlable en el meu roonicipi 


MlJnjcip;: 01'11"11 ¡j~ ·.i;.nt1:I!I' ~ 

Gn...p de caus,c de mon evnab1e: T'l'+: ") ........5.~. ",.cruur f, .....h ' .,; ••r' "'rpr r:-a- '- ' I Il":tI.![ 11~ Ho ... 
~'E:/-eb,o'''rtular; I ",al.3itl.il :itloJet1lleJl::!t (01' 

Risc rel~uiu d~ mQnalitat evlfable 

P'i'I:l.! Qt ~ t'Ii!ln1 .1·!'- ,-';!!"1' .~f!~'"I' Iplltfl.ln_:!1~- r.: y'l".' d. · 'r¡n... .... q..JE:. ~rr,-<l;¡ni r. !a'UIlJa 

~ 10 ;;0\,,' tl~:i~ 1i1~19g_ A~¡¡ .·,t "'lXI''-lPt ' ."'*1111 ~ .. ."...nr> i. "" jt n-..:rt~! '1 \6mi'ltnr • .,:I .. er.. ,A 

r. IItn1 0_' elle 1 .-0<111111;1. J "1'IUl1i:!ipI' t.:I'I ,'" -- m<lfl,!..:i~ 3-~;j", rw'ttl...t ~ 1_ m'1ena de -:1tI"UII ~ ' 

Evolucio del n so rell\lk.J de mortilllital ev_obI" 

In - \U 

En les imatges anteriors es mostra el fulletó que acompanya el llibre: "La mortalitat 

evitable a Catalunya: Analisi de l'evolució de la distribució en arees petites (1990

2001)". Aquest fulletó s'ha elaborat amb l'objectiu de fer més accessible la informació 

d'aquest llibre, pensant en un públic més amplio A més a més, amb el fulletó es 

proporciona un CD on la lectora o lector pot consultar la situació de mortalitat evitable 

de tots els municipis de Catalunya en general , o d ' un municipi en concret. 

Aquesta publicació ha estat finanyada per la Diputació de Barcelona la Fundació 

Jaume Bofill. 

5.2. Altres publicacions relacionarles amb el projecte 

5.2.1. Publicacions derivades 

5.2.1.1. Articles en revistes científiques 

- Investigating geograprucal and temporal pattems of mortality. The Atlas of mortality 


in small areas in Catalonia (1984-1998). 


Autors: Joan Benach, José Miguel Martínez, Yutaka Yasui, Carme Borrell, Ma Isabel 


Pasarín, Esther Español, Núria Benach, Ramón Cleries, Maria Buxó, Montse Vergara. 
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5.2.2. Divulgació de la recerca científica a la ciutadania 

5.2.2.1. La salut deis municipis de Catalunya 

LA SA UT 

DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA 


GUIA DE RESULTATS DE LATLES DE MORTALlTAT A CATALUNYA 

. . 
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I Atles de n;ortailtat a Catalunya 


.liIulU'. 4tl,¡m\lnldlJl'df:r.lIot&j¡lrr~ ___• __________.__..____ " ___ c~ 

lndlcadorsdemortalltatpormunltlpi _._ \ .. V~oraciodesatutdeJmeumunic.l~I.:'" _ "_ 

MUll iclpi; El Pla del Penedés (Alt Penedés) 


Cau sa de mort : Ivl alaltia pulmonar obstructiva cronica ¡Dones) 


Risc lelat i u de l1lolla lítot 

Aquesl mu,.r.¡pi es h"Ob3 ertre el 50% d~ls rnml( lpts amb .,..110' SI1UaCJÓ de CaWhJt}ja. 

Evo/ucio de l I ¡se rle mortal i!dl •El me de m(: n~1 13[ d "aquéS1 m1.tlic'pI disrr.trl..l€! i), 8n un 1,28% cada l1e:s dt'!yS 

AQues! IT1l.ft(.¡PI ~s uoba er.¡re ell0:roO i el 20% de~3 rnUrlc!pls amb OIQCf evoIlY.l0 de 
C~t.gl urN"a 

0 __ TOI§ ah tir ~t.. ·U'tll'l I'n.l!Niils ' ;O u (1'1"".0:_ ' . ' f"prx u:::1O IIJ!.al0 ~t(I,.ICI aIlJ.~1 vpllca;:r,) ni tII CM 
l· a~,mIU!O p'lf qJ."'o!'-01;I meJa . 'i:et1S:t t ! pell!'" plftl e,t$ ~L~ ti I5 . I:J 

Moll mal.men! 

Ml1lameot 

Regulor 

be 

En les imatges anteriors es mostra el fulletó que acompanya el "Atles de mortalitat en 

arees petites a Catalunya (1984-1998)". Aquest fulletó s 'ha elaborat, posteriorrnent a la 

publicació del Atles, amb l'objectiu fer més accessible la seva informació, pensant en 

un públic més amplio A més a més, amb el fulletó es proporciona un CD on la lectora o 

lector pot consultar la situació de mortalitat de tots els municipis de Catalunya en 

general, o d' un municipi en concret. Aquesta publicació ha estat finanyada per la 

Diputació de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill. 
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concretes que ajudin a aclarir el perque de l'elevat risc de mortalitat de la zona respecte 

a la resta de arees petites d'Espanya i Andalusia. 
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Campo de Gibraltar 
Ria de Huelva (Bahía de Algeciras) 

Figura l. Situació geografica de la Ría de Huelva i el Campo de Gibraltar. 

Ría de Huelva 

Prillcipals característiques de la Ría de Huelva 

La ciutat de H~elva es troba entre els estuaris deis rius Odiel i Tinto que s'uneixen en la 

denominada "Ría de Huelva" o "Canal del Padre Santo". Aquests rius han rebut des de 

temps histories la influencia d'abocaments contaminants d 'origen natural, derivats deis 

afloraments minerals existents en la seva conca alta, i més tard deis abocaments 

antropogenics, derivats deis drenatges de les aigües acides procedents de les activitats 

mineres134,135. 

A partir de 1964 i com a conseqüencia del desenvolupament industrial accelerat en el 

que es submergeix Espanya, comencen a funcionar a la Ría de Huelva les instal 'lacions 

industrials del anomenat "Polo de Desarrollo" que queda definitivament configurat en 

els anys 70 amb la segregació de 3 polígons industrials: Punta del Sebo (Hue1va), 

Nuevo Puerto (Palos de la Frontera) i Tartessos (San Juan del Puerto) (Figura 2). 
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Les gran indústries químiques i energetiques que varen ocupar aquests polígons 

s'instal·laren sense les necessaries mesures anticontaminants, fet habitual als anys 60, 

causant una important degradació ambiental a la Ría de Huelva i al seu entom terrestre, 

marítim-fluvial i atmosferic . De fet, ja des del 1975 aquesta zona ha estat cIassificada 

entre les arees més contaminades arreu del món 136 i estudis posteriors ho han 

confirmat 137,138, 139, 140,141 ,142,143. 

IndVJtrip! Acllvttftts 

t. Ca! .. t f; B 5 Far1ít!er.."1 .s uH. ;1 ,Xl 9. CEP$J\ ERT1Sf. 
2. F~AC rore ! ¿ Rhocl$ 6. Colén PO\~ ro Qnt ~O T'O:ll IOe 
3. Fort.beria fw-crir.o 7. Arsgor.~~ 11 Ft'!lJOO: r1 a P,a fOS 
4. At).l "ltrc Cox-er 6. CE PSA Pe1lOQUh1"liC3 

Figura 2. Süuació geograflca deIs 3 polígons industrials situats a la Ría de Huelva. 

Informació més rellevant 

Els resultats sobre la situació ambiental-industrial trobats per diversos estudis recents 

són preocupants. A continuació es detallaran sense cap anim d'exhaustivitat alguns deIs 

fets més rellevants, realitzant previament una breu explicació sobre l'indicador que 

s' esta avaluant. 

Presencia de metalls pesants en el medi aquatic: 

Els metalls pesants formen part de l'escor<;a terrestre en diferents proporcions i poden 

arribar als ecosistemes aquatics per diferents vies, de forma natural i sense la 

~"l tervenció de l' home o bé degudes a l'activitat humana. Es calcula que les emissions 

'::c metall al medi provocarles per l' activitat humana són un orde de magnitud superior 

_. e les natural s 144. Els problemes ecologics que provoca la contaminació per metalls 
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La Comarca del Campo de Gibraltar esta situada a l'extrem més occidental del 

Mediterrani i esta formada pels termes municipals de AIgeciras, Los Barrios, San 

Roque, La Línea de la Concepción, Tarifa, Jimena de la Frontera i Castellar de la 

Frontera. Aquesta comarca és una de les zones més industrialitzades de la província de 

Cadis i en ella es situa un deIs teixits productius més importants d'Andalusia (centrals 

termiques, indústries siderúrgiques, papereres i petroquímiques). La concentració 

d'aquesta intensa activitat tant industrial com portuaria, la integració d'importants 

nuclis de població al voltant de les fonts d'activitats economiques, la estrategica situació 

geogrMíca de pont entre continents i oceans, unida a un entom natural que conserva 

nombrosos valors ambientals de caracter únic, són alguns deIs factors que motiven que 

les relacions entre el desenvolupament economic del Campo de Gibraltar i la 

preservació del medi ambient siguin complexes. 

De tots els municipis que conformen el Campo de Gibralatar, els quatre primers que 

estan agrupats al voltant de la Bahia de AIgeciras (figura 3), tenen una població actual 

aproximada de 200.000 habitants, que representa un 18% de la població total de la 

província de Cadis que segons l'últim cens de 2001 consta practicament de 1.120.000 

habitants i conté la major part de la població de la comarca (88,25%)156. A la vista de 

les principal s activitats empresarials de la zona podem classificar els municipis que 

:- nnen la Bahía de Gibraltar en tres grans grups: (1) zona amb caracter marcadament 

:--sidencial (La Línea i AIgeciras); (2) industrial (Los Barrios i San Roque) i (3) 

JO uaria (AIgeciras). 

_~ '5..r.: _~ S/fuació geografica deis municipis que form en la Bahía de AIgeciras i localització deis 
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