
 

  

Els experts preveuen un empitjorament global de la salut per les retallades 

socials i la incidència de l’atur 

 

La directora de l’Institut de Serveis a la Comunitat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 

Lucía Artazco, ha explicat avui en el marc de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 

(UPEC) que les retallades socials i la crisi econòmica tenen un efecte negatiu en la salut de la 

població, ja que “està demostrat que les persones que es queden en l’atur o perden la 

prestació tenen un major risc de mortalitat”. Entre els problemes que els afecten més 

directament hi ha el suïcidi, els trastorns psíquics o l’abús de l’alcohol o el tabaquisme.  

Pel que fa a la retallada social, Artazco ha posat com a exemple un estudi que demostra que en 

els països que destinen menys de 70 dòlars per càpita en programes d’ocupació activa, com ara 

Espanya, augmenta el risc de suïcidis entre els treballadors que es queden sense feina. I ha citat un 

altre que demostra que quan les persones perden la feina i reben una prestació no hi ha impacte 

en la salut mental. L’experta en salut públic també ha assenyalat l’efecte negatiu dels Expedients 

de Regulació d’Ocupació (ERO), fins i tot entre les persones que no perden la feina, “per la 

pressió que suporten i l’excés de càrrega de treball”. 

En aquest sentit, Lucía Artazco ha explicat que als anys 90, durant la transició al capitalisme dels 

països de l’est, es va detectar un augment del 40% en la mortalitat per causes com els infarts de 

miocardi, els accidents cardiovasculars, els suïcidis, els homicidis i els problemes amb l’alcohol. 

“En total es calcula que hi va haver tres milions de morts de més, en aquests països”, 

ha dit la responsable de salut. 

La metgessa Francesc Zapater, per altra banda, ha denunciat la pressió que pateix el sistema de 

salut pública a causa del procés de medicalització de problemes personals com la soledat o la 

tristesa o fins i tot la vellesa. “Hem arribat a un punt en què estem tractant la vellesa 

amb fàrmacs”, ha explicat la metgessa. Zapater ha afirmat que “la medicalització incapacita 

a les persones per trobar solucions” i ha afegit que el que cal fer “és explicar els límits de 

la medicina”. 


