1

JORNADA DE SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

MATERIALS I TEXTOS D’INTERÈS

Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin a
reflexionar i a treballar els continguts de la Jornada de Sobirania Reproductiva i de Cures
que, sota el títol ‘Salut en la desigualtat. Els determinants socials que influeixen en el nostre
benestar’, pretén analitzar com les desigultats socials repercuteixen en el benestar de les
perones.

n

Els determinants socials de la salut

Antonio Rodríguez (pàg. 3)
n

Cinc gràfics sobre salut i desigualtat social a l’Estat espanyol

Joan Benach, Alba Llop, Paco Belvis i Mireia Julià (pàg. 5)
n

Paro, emergencia de salud pública

Joan Benach (pàg. 11)
n

El paro: depresión, suicidio o resilencia?

Jordi Moya (pàg. 13)
n

Ser pobre perjudica seriosament la salut

Laia Menero (pàg. 15)
n

Entrevista a Esther Vivas

Lucía Villa (pàg. 18)
n

Biaix de gènere en medicina

Carme Valls-Llobet (pàg. 22)

2

Els determinants socials de la salut
Antonio Rodríguez, metge de família

Quan pensem en la salut, immediatament ens ve al cap l’ambulatori del barri, en el que sempre és
difícil que ens donin hora amb la metgessa, en l’hospital de la ciutat amb les urgències saturades
i en la llarga llista d’espera per que ens visiti un especialista quan el necessitem.
Però això, és realment tan important per la nostra salut? Doncs sí, si que ho és, sobretot quan
ja l’hem perdut, però hi ha altres aspectes, en els que habitualment no pensem, molt més
importants i que tenen a veure amb la salut, la malaltia i l’esperança de vida que tindrem, així
com el temps d’aquesta vida en que estarem lliures de malalties.
Algú ens dirà que és la genètica la que té la culpa de que tinguem o no salut, sobretot després del
gran bombardeig dels mitjans de comunicació els darrers anys. Hom pensava que el coneixement
del genoma humà canviaria el panorama de l’esperança de vida dels éssers humans i res més
lluny de la realitat. Que la genètica és també important, si, però hi ha altres condicionants més
importants.
Els estils de vida condicionen riscos per a la salut i és per això que és important incidir en els
canvis que beneficiïn la salut dels individus. Per exemple el tabaquisme, l’ús d’altres drogues,
el consum excessiu d’alcohol, de begudes amb sucre, alimentació desequilibrada, l’obesitat, el
sedentarisme, etc.
Però son aquestes les causes reals de la pèrdua de salut? Com a causa immediata potser si,
però la seva causa final l’hem de buscar en la disponibilitat o no dels recursos econòmics,
emocionals, mediambientals, etc., que les persones tenen segons el seu estatus social. Per
exemple, si pensem en les persones riques representades en caricatures gràfiques de fa unes
dècades, podem recordar un individu gras, opulent, amb barret de copa i abric llarg amb coll
de pell, fumant un havà, però avui veiem com l’obesitat i el tabaquisme són més freqüents en
persones de classe baixa, les de classe alta han tingut accés a la informació i formació adequades
per saber que havien d’abandonar hàbits com el de fumar i fer una alimentació equilibrada cosa
més complicada entre les persones de classe baixa i el mateix passa amb la pràctica d’esports, el
consum d’alcohol, drogues i violència.
Ja fa molts anys que se sap, i així ho recull l’OMS en moltes de les seves publicacions, que els
determinants de la salut tenen molt a veure amb la riquesa, la distribució d’aquesta entre les
poblacions humanes i les relacions de poder. Només cal que fem una ullada al món que ens
envolta per veure que no és el mateix tenir una esperança de vida de 40 anys, com tenen en
alguns països africans, que tenir una esperança de vida que supera amb escreix els 80 anys, si
vius en un país del primer mon i sobretot si es tracta d’un paradís fiscal. Inclús entre districtes
diferenciats pel seu grau de privació a ciutats com a Barcelona podem tenir diferències en
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malalties i en l’esperança de vida de fins a 8 i més anys. Tenir un major nivell d’educació i
qualificació ens dona més oportunitats d’accedir a llocs de treball de més qualitat. Ser dona,
encara ara, suposa treballar dintre i fora de casa, ocupant llocs de treball de menys qualitat i
pitjor considerats i pagats, això exposa més a les dones a emmalaltir. En definitiva, podríem
dir que si ets dona, emigrant amb baixa qualificació ocupacional i vius en un barri amb un
entorn degradat, aïllada socialment pel fet migratori, cultural i lingüístic, tindràs pitjor salut i
esperança de vida que si ets un home altament qualificat, fas una feina creativa i enriquidora,
vius en un barri ben dotat de serveis, en una casa confortable, tens amics semblants a tu, amb
els que fas relacions socials sovint. Encara que tots dos tinguin el mateix ambulatori i hospital
de referència i el tracte sigui el mateix. En definitiva podríem dir que les iniquitats en salut
estan directament relacionades amb la la manca de justícia social.
Si volem que la nostra vida sigui més saludable, joiosa i solidaria cal lluitar contra les desigualtats,
veritable causa de la iniquitat en salut, amb una visió d’acció transversal, amb participació
activa de la societat, pensant sempre en l’impacte que tenen les polítiques que es fan a tots els
nivells sobre la vida i l’equitat. Pensar en com s’afavoreix la salut més enllà del sistema sanitari,
avaluant el seu impacte en la salut, tenint en compte els factors estructurals i no oblidar el
gradient d’actuació prioritària sobre les poblacions més vulnerables.
Tanmateix caldrà estar vigilants als intens privatitzadors del nostres sistema sanitari, que de
manera més o menys clara s’estan donant i continuaran donant-se, ja que les èlits econòmiques
veuen en el sector salut un gran negoci que no deixaran escapar. Cal una decidida defensa per
part de la majoria de la població, perquè un sistema sanitari privatitzat incrementa les iniquitats
en salut, com podem veure en països amb sistemes d’aquestes característiques.
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Cinc gràfics sobre salut i desigualtat social a l’Estat espanyol

			

Joan Benach, Alba Llop, Paco Belvis i Mireia Julià
Publicat al Diari El Crític (2015)

La salut de la població i la seva distribució entre grups socials té molt a veure amb els anomenats
determinants socials de la salut. Ho demostren nombrosos estudis i articles científics: la
pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions d’habitatge i el medi ambient de barris i
de ciutats, i el nivell i la qualitat dels serveis socials condicionen la generació de desigualtats
en la salut. És per això que cada cop són més les persones que entenen que l’equitat en salut
és segurament el millor indicador de què disposem per mesurar el grau de justícia social d’un
determinat país. Quan els determinants socials empitjoren, tendeixen a augmentar també les
desigualtats, sobretot entre els grups socials més desfavorits.
En aquest article presentem cinc gràfics que demostren la relació entre alguns d’aquests
determinants socials i les fortes desigualtats en salut existents a l’Estat espanyol. Uns indicadors
que, al llarg dels últims anys de crisi, han empitjorat substancialment. Si voleu saber les
possibilitats que teniu de gaudir d’una bona o mala salut només heu d’omplir el formulari
amb les vostres dades (nivell d’estudis, gènere, edat i classe social) i podreu visualitzar quina
és la vostra posició en cada gràfic en relació amb el conjunt de la població.

1) Com menys nivell educatiu, més exclusió social
Evolució de la pobresa i l’exclusió social (%) a l’Estat espanyol segons el nivell
educatiu (població de 18 a 59 anys, 2005-2014)
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En l’última dècada, el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social ha augmentat
sostingudament a l’Estat espanyol, i molt especialment des de l’inici de la crisi, fins a situarse per sobre de la mitjana dels països de la UE-15. I les dades demostren que els grups
socials més vulnerables són les persones amb menys nivell d’estudis, les dones, els infants
i la població immigrada que prové de països pobres. Com es pot observar en aquest gràfic,
l’any 2014 quasi la meitat del grup de població amb estudis primaris es trobava en situació de
pobresa. La xifra es redueix per sota del 30% en el cas de la població amb estudis secundaris,
i no arriba al 20% en el cas de les persones amb estudis superiors.
La pobresa, l’exclusió i la desigualtat social contribueixen directament a la mala salut a través
de l’atur i del treball precari, les males condicions d’habitatge, la mala alimentació o l’estrès.
Així mateix, ser pobre redueix la possibilitat d’adoptar hàbits de vida saludables i fa més
difícil rebre assistència sanitària, problemes que sovint s’eixamplen amb mesures polítiques
com és el cas, per exemple, de la manca d’accés a la sanitat dels immigrants després de les
últimes reformes del PP, el retard en les llistes d’espera dels serveis sanitaris públics o el fet
de no poder pagar serveis com els d’odontologia, gairebé completament exclosos del sistema
sanitari públic a l’Estat espanyol.

2) Com menys nivell educatiu, més opcions d’estar a l’atur
Evolució trimestral de la taxa d’atur en la població activa segons el nivell
educatiu a l’Estat espanyol (2002-2015)
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L’impacte de la crisi a partir del 2008 ha incrementat la taxa d’atur per a totes les classes
socials (aquí mesurada segons el nivell educatiu), però alhora ha amplificat enormement les
desigualtats socials existents entre aquestes. En determinats col·lectius, l’exclusió laboral és
encara més forta. Per exemple, les dones entre 20 i 24 anys amb l’ESO acabada presentaven
una taxa d’atur del 56,6% a l’inici de 2015. En aquest gràfic es pot comprovar l’evolució
trimestral de l’atur en relació amb el nivell educatiu de la població.
L’atur és ben conegut pel fet de ser un determinant social “tòxic” que genera desigualtats i
té conseqüències negatives sobre la vida i la salut de les persones: crea pobresa, inseguretat,
xenofòbia i racisme, genera manca de recursos per pagar l’habitatge i dificulta que els joves
s’independitzin o que les dones es plantegin tenir fills si així ho desitgen.
L’atur també incrementa el risc d’emmalaltir, alimentar-se pitjor, tenir problemes d’ansietat
o depressió (tres vegades més gran que entre els que treballen), adoptar conductes de risc i
consumir drogues com l’alcohol o el tabac, morir prematurament o suïcidar-se. Per exemple,
en els aturats sense subsidi, el risc de patir problemes de salut mental es multiplica per 3 entre
els professionals i per 7 entre els obrers, riscos que en gran mesura es redueixen quan hi ha
les adequades ajudes. A l’Estat espanyol, dels 5,1 milions d’aturats existents en l’actualitat hi
ha 3,7 milions de persones que no reben prestació, i més d’1,7 milions d’aquestes persones
viuen en llars on tots els membres de la família estan a l’atur.

3) Com més precarietat laboral, més mala salut mental (sobretot per a les
dones)
Precarietat laboral (%) i mala salut mental segons el nivell educatiu i gènere a
l’Estat espanyol (2010)
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La precarietat laboral és sinònim de vulnerabilitat, explotació i discriminació. Els treballadors
en precari no tenen seguretat contractual, tenen un salari minso o molt baix, una gran
inseguretat sobre les seves condicions de treball i un menor control sobre el temps i els horaris
de treball. La precarietat laboral té efectes molt negatius sobre la desigualtat en salut, i en
especial pel que fa a la salut mental. El risc de patir mala salut mental és 2,5 vegades superior
en els treballadors més precaris, i la pitjor situació s’observa en les dones, els immigrants, els
obrers i els joves, on la precarietat és elevadíssima (al voltant del 90%). En aquest gràfic es
pot observar la relació entre la precarietat laboral i les possibilitats de patir una mala salut
mental, estretament lligades amb el gènere dels treballadors i el seu nivell educatiu.
A l’Estat espanyol, els indicadors per mesurar la precarietat són molt deficients. Les successives
reformes laborals han empitjorat les condicions d’ocupació i treball de la població, fet que ha
incrementat uns indicadors de precarietat ja per si molt elevats. De fet, per a l’any 2010, més
del 83% dels treballadors amb contracte temporal i més del 40% dels que tenien contractes
estables formaven part d’una població assalariada amb diversos nivells de precarització,
segons un estudi elaborat per l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CCOO.

4) Com menys nivell educatiu, més mala salut (de nou, sobretot per a les dones)
Mala salut autopercebuda (%) segons el nivell educatiu, l’edat i el sexe a l’Estat
espanyol (2011)
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La mala salut autopercebuda és una de les aproximacions que més s’utilitzen en els estudis
sobre les desigualtats socials en salut. Ha demostrat ser un bon indicador de l’estat de salut
de les persones i la salut pública: tenir una mala salut percebuda és un bon predictor de la
morbiditat i la mortalitat prematura.
Al gràfic és fàcil d’observar com les persones que tenen un nivell educatiu menor tenen també
un pitjor estat de salut. El grup amb menys educació (estudis primaris o menys) representa
un col·lectiu de més de 4,5 milions de persones a l’Estat espanyol. També cal destacar que la
mala salut autopercebuda augmenta, com és lògic, amb l’edat, però també segons quina sigui
la situació social de cadascú: la percepció de bona salut millora a mesura que s’incrementa el
nivell d’estudis. Aquest fenomen es coneix per gradient social de la salut: com més empitjora
la situació socioeconòmica, més ho fa també l’estat de salut o altres indicadors de salut, com
ara l’esperança de vida.

5) Les classes amb més recursos tendeixen a tenir més cobertura sanitària
privada
Grau de cobertura pública i doble cobertura sanitària (percentatge) segons la
classe social en homes i dones a l’Estat espanyol (2011)
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A l’Estat espanyol, la classe social determina en gran mesura les possibilitats de disposar
d’una doble cobertura sanitària (pública i privada). Com pot comprovar-se al gràfic, si estem
ubicats entre les classes socials amb més recursos (I, II i III), tenim més possibilitats de
pagar una mútua o altres tipus d’assistència sanitària privada que complementi la pública.
Així, la contractació d’una mútua privada permet disposar d’alguns serveis que no tenen
prou cobertura pública o que presenten un accés deficient. Amb una mútua és més senzill
accedir a una prova clínica o una operació quirúrgica de manera ràpida que no pas en un
sistema sanitari públic cada cop més deteriorat per les retallades, per l’infrafinançament i
pels processos mercantilitzadors de la salut.
Cal recordar que el percentatge de despesa sanitària pública sobre el PIB s’ha reduït del 6,7%
el 2009 al 5,8% el 2015. Una conseqüència d’això són les dificultats d’accés als especialistes
mèdics, fet que sovint genera desigualtats en l’atenció sanitària entre els grups de la població
menys benestants i la població més empobrida. Tot i tenir un sistema sanitari de cobertura
quasi universal i de finançament públic, i que la sanitat és teòricament un dret reconegut, a
l’Estat espanyol s’eixamplen desigualtats de salut segons la classe social a l’hora d’accedir a
determinades prestacions o serveis.
http://www.elcritic.cat/datacritic/cinc-grafics-interactius-sobre-salut-i-desigualtat-social-aestat-espanyol-7300
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Paro, emergencia de salud pública
Joan Benach

Publicat a El Periódico (2011)

El desempleo puede multiplicar por siete el riesgo de contraer enfermedades mentales
La última gran crisis del capitalismo, generada y aprovechada por banqueros, grandes
empresarios y gobiernos conservadores, ha aumentado la desigualdad, la pobreza y el
desempleo en el mundo, una gran parte de cuya población está desprotegida. De los más
de 205 millones de parados, solo el 13% tiene protección social, y solo una de cada cinco
personas accede a una pensión y a la protección de la salud. En España, unos pocos años de
profunda crisis han empeorado dramática y desigualmente el desempleo, el más alto de los
países ricos. Las cifras lo dicen casi todo: España ha generado uno de cada 20 nuevos parados
en el mundo. Desde el 2007 se ha pasado de 1,7 a 4,7 millones de parados (del 8% a más del
20% de la población activa) afectando más a los jóvenes (43%), inmigrantes (más del 30%)
y clases sociales pobres con menos educación (43% en analfabetos y 30% con educación
primaria frente al 11,7% y al 2% en quienes tienen educación superior o doctorados). En 1,3
millones de hogares nadie tiene trabajo, hay un millón de parados de larga duración (más de
dos años), y 1,5 millones de parados sin ingresos.
Aunque mucho menos visible que un terremoto o una inundación de grandes proporciones,
el brutal impacto del paro sobre la vida y la salud de la población comporta una situación
que cabe calificar como de emergencia nacional. El paro produce una incontable cascada de
efectos que incide sobre muchos aspectos cotidianos. La inseguridad de parados y trabajadores
incrementa la desesperanza y el miedo, la xenofobia y la violencia. La amenaza de quedar sin
trabajo se convierte en un mecanismo disciplinario y de presión sobre la clase trabajadora,
que aumenta a medida que crece el desempleo. El paro paraliza carreras profesionales, reduce
la autoestima, genera estrés psicológico y numerosos riesgos que dañan la salud. Aumenta la
probabilidad de enfermar, tener problemas de ansiedad o depresión (tres veces más que en
quienes trabajan), engancharse a drogas como el alcohol o tabaco, morir prematuramente o
suicidarse.
Los problemas empeoran en las familias obreras, los pobres y las madres solas con hijos.
En los parados sin subsidio, por ejemplo, los problemas de salud mental se multiplican por
tres si son profesionales y por siete si son obreros, riesgos que se reducen mucho cuando
hay ayudas. Tras cada dato, se esconde una invisible retahíla de historias vitales llenas de
desesperación, lucha y dolor: «Estoy sin trabajo y pago un préstamo hipotecario, si dejo de
cobrar me quitarán el piso, no quiero ni pensarlo»; «soy una madre de 35 años desesperada,
en poco tiempo me veo en la calle y sin nada, tengo una hija de 13 años a la que no puedo
ofrecer nada»; «en casa vivimos ocho personas, con tres niños, solo una trabaja y no entran
ingresos, estoy dispuesto a robar si es necesario para sacar adelante a mi familia»; «voy a
cometer alguna locura si esto no se arregla»...
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Los efectos del desempleo sobre la sociedad y la salud pública son la punta del iceberg de
otras condiciones de empleo. Junto a los desempleados oficiales hay parados encubiertos
(quienes dejan de buscar trabajo), subempleados (quienes quieren trabajar más horas o
buscan un trabajo más regular), múltiples formas de autoempleo marginal y empleo informal
(actividades laborales remuneradas sin cotizar a la Seguridad Social de las que se benefician
empresarios sin escrúpulos) y la precariedad laboral (asalariados inseguros con salarios
bajos, alta vulnerabilidad, escasa protección y derechos e incapacidad de ejercerlos). A
diferencia del paro, los indicadores de esos empleos son mucho menos precisos o no existen.
Por ejemplo, la elevada cifra de contratos temporales (25%) no refleja la situación real de
precariedad laboral que se distribuye desigualmente (90% en mujeres obreras inmigrantes
jóvenes, por 20% en hombres profesionales españoles mayores de 30 años). La precariedad,
o trabajar intermitentemente con periodos de paro y precariedad, daña la salud: a peor
situación laboral, peor salud.
Las políticas neoliberales que flexibilizan una supuesta rigidez laboral, recortan servicios
públicos y debilitan la negociación colectiva y la protección social crean inseguridad en los
trabajadores forzándoles a ser sumisos y aceptar la explotación. Un Estado del bienestar
merecedor de ese nombre debe tener políticas de protección social que permitan vivir
dignamente y con buena salud. El devastador impacto del desempleo y la precariedad requieren
realizar con urgencia políticas fiscales progresivas y redistributivas que permitan mejorar
la protección social. Instaurar una renta básica universal no condicionada, por ejemplo,
reduciría la pobreza (nueve millones de pobres; 650.000 de ellos con menos de 250 euros al
mes), desmercantilizaría las relaciones laborales y aumentaría el poder de negociación de
unos trabajadores que no tendrían que aceptar empleos degradantes, injustos y peligrosos.
Sin políticas como esas, millones de personas seguirán pagando los efectos de la crisis con su
salud y con su vida.
También firma el artículo Carles Muntaner. Miembros del Grupo de Investigación en
Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET, UPF).
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El paro: depresión, suicidio o resiliencia?
Jordi Moya (2013)

Afirmar que la crisis económica y el paro tienen consecuencias graves para la salud mental
de la población no constituye ningún descubrimiento, más bien es una obviedad. Los
profesionales de la salud, de la salud mental y de los servicios sociales, entre otros, alertan
cada día acerca de las manifestaciones clínicas y de los elevados niveles de sufrimiento de las
personas que atienden. En efecto, desesperanza, irritabilidad, angustia, tristeza, sensación de
pérdida del control de sus propias vidas y, finalmente, ideación suicida, son algunas de las
manifestaciones del malestar emocional en las personas directamente afectadas por la crisis
económica. Algunos relatos personales dan cuenta de los elevados niveles de sufrimiento;
así, una de las personas entrevistadas por nuestro equipo nos explicaba que se sentía “como
un inútil”, que le tomaban como “un marginado de la sociedad, como una basura”. Otra de
las personas afirmaba lo siguiente: “Y eso es jodido, luchar siempre y que luego te tomen
como una mierda. Vayas donde vayas se te quedan mirando con unas caras tremendas…
pero bueno, qué vamos a hacer!. Una tercera explicaba: “ que no sirvo, no puedo tirar para
adelante mis proyectos, mis ilusiones, ¿qué pasa aquí?
Estos fragmentos de entrevistas con personas en situación de desempleo muestran con toda
claridad la magnitud del problema. Algunas de ellas piensan en desaparecer, dormir y no
despertar, para así dejar de pensar, para no tener que afrontar un nuevo día, sin perspectivas
de futuro, sin ninguna luz que despeje sus negros horizontes. En algunos casos, esas personas
pueden realizar un intento de suicidio que, trágicamente, puede acabar con su vida. Algunos
podrán argumentar que se trata de casos aislados, un número en una estadística, pero, detrás
de cada una de estas cifras hay una historia, individual y familiar, una biografía que se ha
visto truncada. Se podrá afirmar que esas personas padecían una depresión mayor, pero,
¿explicaría este término, esta categoría diagnóstica de la psiquiatría, el drama de aquella
persona?
Más aún, ¿todas esas personas que sufren a diario como consecuencia de la crisi y del
desempleo, son enfermos mentales? ¿Padecen algún tipo de trastorno mental, como la
depresión o la ansiedad generalizada? , o, ¿ son personas que tienen síntomas que podrían
remitir rápidamente si su situación laboral mejorara, es decir, si pudieran reincorporarse
al mercado laboral? De hecho, la experiencia del día a día muestra que muchos de estos
ciudadanos que sienten desesperación, que muestran una intensa angustia ante las amenazas
de un futuro sin proyecto, que han decidido aislarse socialmente para evitar el encuentro con
sus vecinos, pueden experimentar una intensa alegría si, de pronto, una llamada telefónica
les comunica que en el plazo de una semana podrán incorporarse de nuevo a un puesto de
trabajo. Súbitamente, los síntomas desaparecen, se diluyen y un rayo de esperanza aflora en
sus vidas. El hipotético trastorno ha dejado de existir, prueba clara de que su sufrimiento no
tenía connotación psiquiátrica alguna.
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No obstante, si el problema persiste y, sobre todo, si ese ciudadano desafortunado no dispone
de ningún tipo de soporte social o familiar o, peor aún, es víctima de la incomprensión de los
otros, entonces sí que se encontrará bajo el riesgo de sufrir una depresión pudiendo llegar al
pasaje al acto suicida.
En este contexto, es preciso plantear cual sería la mejor manera de poder ayudar a todas
esas personas. La fórmula predominante, hasta ahora, ha sido convertir, como ya hemos
señalado, a esas personas en enfermos mentales, pero, en la actualidad, desde algunos
sectores profesionales se defiende la necesidad de actuar sobre la capacidad de resiliencia
de las personas, entendida ésta como la capacidad para sobreponerse al dolor emocional y
traumas, y, en el caso que nos ocupa, para recuperar el sentimiento de dignidad ciudadana,
desculpabilizándose de una crisis que ellos no han provocado pero que, sin embargo, sufren.
Este es el objetivo de muchas iniciativas que están en marcha en la actualidad. Se trata,
fundamentalmente, de experiencias grupales coordinadas por profesionales del trabajo social
y de salud mental, en las que los participantes exponen sus puntos de vista, sus vivencias y
sus malestares, pero, sobre todo, sus ideas para llevar a cabo pequeños proyectos solidarios,
de ayuda mutua, así como experiencias de carácter social, en el seno de los barrios. Lo
que hasta ahora nos enseñan estos grupos es la capacidad y tenacidad de las personas para
sobreponerse a la caída de sus proyectos de vida, en lo individual y en lo social y familiar. Y
ello es una manera muy clara y eficaz de hacer prevención en salud mental.
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Ser pobre perjudica seriosament la salut
Laia Menero, treballadora social

Darrerament, polítics i economistes fan gala d’un alt nivell d’optimisme i ens diuen que
comencem a sortir de la crisi i que el pitjor ja ha passat. Podem veure el President del govern
espanyol fent declaracions i assegurant que l’economia espanyola “ha obert del tot les portes
a la recuperació” i comença a dir “adéu a la crisi”.
Jo no sóc política ni experta en economia, només sóc treballadora social d’un CAP situat
al barri del Baix Guinardó, i la veritat no ho acabo de veure clar i posaria la mà al foc que
moltes de les persones que venen a la consulta tampoc. Malgrat que la població usuària
d’aquest centre no és de les més desfavorides de la ciutat de Barcelona, com a tot arreu la
crisi econòmica també s’ha fet notar i ha fet estralls en algunes de les famílies que atenem
habitualment.
Des de la OMS, ens alerten dels efectes negatius de la crisi sobre la salut de les persones,
i no només dels països subdesenvolupats sinó també dels considerats més rics. De fet, si
consultem a l’Institut d’Estadística de Catalunya, trobem dades publicades entorn la taxa de
risc de pobresa o d’exclusió social realment preocupants.
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) i els seus components.
Base 2013

La taxa AROPE és un indicador que recull la proporció de població que es troba en situació
de risc de pobresa, en situació de privació material sever, o bé que viu en llars amb intensitat
de treball baixa.
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que estan per sota del llindar de
pobresa.
La població amb privació material severa és la que presenta una privació d’almenys 4 dels 9
ítems següents:
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1. Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l’habitatge o de compres ajornades.
2. Poder anar de vacances almenys una setmana a l’any.
3. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l’equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
4. Poder afrontar despeses imprevistes.
5. Poder permetre’s un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil). 6. Poder permetre’s un televisor.
7. Poder permetre’s una rentadora.
8. Poder permetre’s un cotxe.
9. Poder mantenir l’habitatge a una temperatura adient.
Malauradament, la crisi que vivim fa que les desigualtats que, no ens enganyem sempre han
existit, impactin sobre la salut de les persones. Diferents articles descriuen, la clara relació que
existeix entre el nivell socioeconòmic i la salut, reiteradament els autors posen de manifest
com la gent de classe més desfavorida presenta pitjor salut que aquells que tenen més poder
econòmic, polític, social i cultural, gaudint de més oportunitats i d’una millor qualitat de
vida.
Les desigualtats en salut responen a diverses tipologies, tal i com descriu de manera molt
senzilla el model de salut de Dahlgren i Whiteheas. Com es veu en el gràfic, els principals
factors de desigualtat es donen en funció de l’edat, el sexe, la classe social, l’ètnia o territori i
si a aquests factors, els hi afegim aspectes socials, econòmics, polítics i ambientals són els que
determinen que una persona pugui gaudir d’una millor o pitjor salut.

￼
￼

Determinantes de la salud, según Dahlgren y Whitehead
En conseqüència, els col·lectius més desfavorits que són les classes socials amb rendes més
baixes, les dones i els immigrants presenten una pitjor salut que la de la resta dels col·lectius
i que molts dels problemes de salut més rellevants són a causa d’aspectes que queden
fora del sistema sanitari. A diari, tracto amb jubilats que no poden accedir a tractaments
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farmacològics crònics, a causa dels nous barems econòmics que va aplicar el Govern per
comprar els medicaments o de famílies que no poden garantir una alimentació adequada als
seus fills per situacions d’atur de llarga durada. Tot plegat, esdevé en problemes greus de salut
per descompensacions de patologies cròniques o per processos de malaltia lleus que acaben
sent greus, al no ser tractats a temps.
A partir d’aquí, és clar que cal impulsar mesures per aconseguir millorar l’estat de salut de
la nostra societat. Les actuacions per reduir les desigualtats en salut beneficien la societat de
moltes maneres, redueixen la càrrega de la malaltia i els costos econòmics que s’hi associen.
Aconseguir millorar la salut d’una societat hauria de ser una responsabilitat compartida
per tots: les persones individualment mantenint estils de vida saludable; les empreses i
les institucions, assegurant llocs de treball saludables, i els governs, promovent sistemes
de societat més igualitaris, proporcionant entorns físics i socials favorables per la salut i
mantenint sistemes sanitaris assequibles i funcionals.
Aconseguir l’equitat en salut significa que les persones puguin desenvolupar el seu potencial
de salut independentment del seu estatus social o altres circumstàncies determinades per
factors socials. Per tant, si el que volem es considerar- nos una societat justa, hauríem de
garantir que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats d’assolir un bon estat de
salut, sense que influeixin factors socioeconòmics com la classe social, l’ocupació, l’educació
o els ingressos i especialment els no triats com són la raça, sexe, lloc de residència o nivell
d’educació.
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Entrevista a Esther Vivas
per Lucía Villa

“Es fundamental reeducar lo que comemos y cómo lo comemos”
La periodista e investigadora publica ‘El negocio de la comida’, un libro que bucea en las
entrañas de nuestra alimentación para denunciar los perjuicios derivados de un sistema que
produce contaminación, pobreza, hambre, desigualdad y enfermedades. Llenar la nevera,
más allá de calmar estómagos, puede resultar a veces un práctico ejercicio para remover
conciencias. Esta es en parte la sensación que queda después de leer ‘El negocio de la comida’
(Icaria, 2014), un exhaustivo ensayo de la periodista e investigadora Esther Vivas, que
desgrana una a una las devastadoras y en la mayoría de casos ignoradas consecuencias de
nuestros hábitos de alimentación. Desde la especulación en el precio de los alimentos básicos
como el trigo o el arroz, hasta las condiciones laborales de las agricultoras... un recorrido de
la tierra al plato por el que la autora denuncia los impactos que el sistema del agronegocio
tiene sobre la sociedad, la economía, la salud, el medio ambiente, la igualdad o la pobreza,
y en el que, pese al panorama desesperanzador, se exponen modelos de alternativas viables.
En ‘El negocio de la comida’ denuncia todas las consecuencias que arrastra un sencillo
alimento. Después de leerlo da la sensación de que uno no puede salir a comprar sin
contribuir a empobrecer ciertos países, contaminar el medio ambiente, enriquecer a
especuladores o enfermarse... ¿De verdad es posible un consumo de alimentos responsable?
Evidentemente cuando uno analiza en profundidad el modelo agroalimentario y mira a las
entrañas de ese sistema dominado por la agroindustria y los supermercados, a veces puede
generar una situación de impotencia por los impactos tan negativos. Desde mi punto de
vista lo que es fundamental es tener la información. Tener otras miradas de este sistema
agroalimentario y a partir de ahí poder forjar un criterio propio para, a partir de la información,
poder pasar a la acción. Necesitamos datos para poder decidir por nosotros mismos. El
libro trata de analizar en profundizar la cara oculta de este modelo agroalimentario para
indignarnos y poder plantear alternativas al mismo.
Da la impresión, por la dimensión de lo que cuenta, que un cambio de modelo tardaría
mucho en llegar...
Yo creo que se pueden empezar a cambiar las cosas aquí y ahora. Una vez conocí a una
persona que me decía que cuanto más conocía el funcionamiento de los supermercados y la
gran distribución, menos compraba en ellos. Nuestra toma de conciencia implica cambios en
nuestra vida cotidiana, siempre en función de nuestras inquietudes e intereses, claro. Pero los
cambios, otras prácticas en el consumo, se pueden muchas de ellas llevar a cabo y de hecho
muchas ya funcionan. Experiencias de grupos, cooperativas de consumo, huertos urbanos o
el consumo ecológico son iniciativas en auge hoy en día y que demuestran que otros modelos
son posibles.
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En su libro señala un beneficiario claro del mercado alimentario: las multinacionales y
grandes empresas. Es innegable su responsabilidad, pero ¿Qué hay de los Gobiernos?
¿Por qué no se están haciendo las normativas adecuadas?
En definitiva lo que vemos es que la administración actúa al servicio de los intereses del
agronegocio y de los supermercados. La dinámica de puertas giratorias que vemos en otros
ámbitos como el energético, también se dan en la agricultura y la alimentación. Sin ir más
lejos, la actual directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la señora Ángela
López de Sá y Fernández, estuvo durante diez años en la directiva de Coca Cola. Hay un claro
conflicto de intereses pues, entre quien está al frente de una agencia que tiene que cuidar
de nuestra seguridad alimentaria y que viene de una empresa privada que utiliza algunos
aditivos alimentarios en sus productos que dejan mucho que desear.
¿Y al resto de la sociedad, nos importa lo que comemos?
Lo que vemos en el contexto de crisis del sistema político y económico es que a pesar de que
tomamos conciencia de la supeditación de las políticas sociales y económicas a los intereses
de la banca y el poder económico, no sucede lo mismo con el análisis que hacemos de lo
que comemos y cómo lo hacemos. La lógica que impera en las políticas de vivienda, por
ejemplo, con el apoyo de la mayor parte de la clase política actual, es la que también se da en
las políticas agroalimentarias. En definitiva se mercantilizan derechos y necesidades básicas,
ya sean viviendas, salud, educación o alimentos.
Muy a menudo se señala a EEUU cuando hablamos de hábitos de alimentación poco
saludables. En España siempre se ha aplaudido la dieta mediterránea. Es un país donde
a las cadenas de comida rápida les cuesta más asentarse, no gustan tanto. Sin embargo
los índices de obesidad infantil no dejan de crecer. Un 20% de los niños españoles son
obesos. ¿Qué está pasando en España?
La dieta mediterránea se ha visto sustituida poco a poco por un modelo de alimentación fast
food, con azúcares añadidos, grasas saturadas y alimentos procesados que tienen un impacto
en nuestra salud. Además esto se ha agudizado con la crisis económica, en la que la pérdida
de poder adquisitivo de muchas familias ha llevado a gastar más en comida, pero a comer
menos y de peor calidad. Varios estudios evidencian cómo alimentos congelados, bollería,
etc, han aumentado su consumo en los últimos años de crisis.
Esto es curioso, porque, aunque la carne y el pescado sí son más caros, otros muchos
productos no. Un paquete de lentejas, por ejemplo, es más barato y alimenta a más
personas, además de ser más sano, que una pizza congelada.
Sí, yo creo que aquí hay dos elementos. En primer lugar si cogemos una cesta de la compra
más saludable, donde no sólo haya fruta y verdura, sino también pescado, carnes, leche, etc. y
lo comparamos con una cesta de productos congelados, con bollería y tal, ésta sale más barata,
según un informe reciente en Reino Unido. Pero sí que es cierto que se podría comer bien
gastando menos. Lo que pasa a menudo es que no sabemos, no nos han enseñado a cocinar
ni a comer de una manera saludable. Y muchas veces hay una tendencia a comprar alimentos
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procesados porque consideramos que son mejores y porque son los más fáciles y rápidos
de comer. Desde este punto de vista, yo creo que es fundamental una cierta reeducación de
lo que comemos y cómo lo comemos. Aquí se ve también una clara cuestión de clase social
vinculada a nuestra alimentación. En general, las familias con menos recursos tienden a
tener una alimentación de menor calidad, por una cuestión económica, pero también por un
elemento educativo, cultural, de no valorar la alimentación.
Sin embargo la gastronomía vive un momento álgido. Por todos lados hay programas y
concursos televisivos sobre cocina, blogs de recetas, guías de restaurantes, rutas y ferias.
Cocinar está de moda... ¿Esto puede ayudar a cambiar los hábitos de una sociedad?
Bueno, se han puesto de moda unos determinados shows culinarios, pero que se quedan
en el espectáculo y no profundizan en la educación y en unos criterios saludables para
nuestra alimentación. Pero sí que es cierto que en la sociedad ha ido creciendo el interés
por preguntarse qué comemos, o en apostar por una alimentación de más calidad, pero
acostumbra a ser un interés de determinadas clases sociales, con personas con determinados
estudios, que tienden a invertir y a apostar por una comida de calidad, pero no es una
tendencia que llegue al conjunto de la población. Porque depende más de una inquietud
individual que de unas políticas activas por parte de la administración. El reto está en que
este cuestionamiento del modelo agroalimentario que empieza a aflorar en algunos sectores
sea accesible al conjunto de la población, fruto de unas políticas que promocionen comer
bien. Una propuesta: imaginémonos que todos los comedores colectivos públicos apuestan
por una alimentación ecológica, de proximidad campesina, en las escuelas, universidades,
centros de salud, hospitales, etc. Todo esto nos permitiría no sólo comer bien, sino reactivar
todo el sistema productivo campesino a escala nacional y por lo tanto sería una apuesta tanto
a nivel social como económica.
En su libro, para explicar todos los factores que influyen en nuestra alimentación y sus
alternativas, pasa por los movimientos feminista y ecologista y por otros movimientos
ciudadanos y de soberanía popular. ¿No se entienden los unos sin los otros para un
cambiar lo que comemos y cómo comemos?
Bueno, la mercantilización de lo que comemos es sólo un ejemplo más de cómo el sistema
capitalista convierte nuestras necesidades en privilegios y en objeto de negocio por parte de
unas pocas empresas. Es fundamental enmarcar la demanda de otros hábitos de consumo
en un cuestionamiento global del sistema. De aquí que las alianzas del movimiento por la
soberanía alimentaria, por el comercio justo, por un mundo rural vivo, es imprescindible
que se unan con otros actores sociales para un cambio de rumbo de este sistema. También
es cierto que ha surgido un nuevo mercado en torno a lo alternativo. Vemos con frecuencia
productos etiquetados como “justos” o “ecológicos”.
¿Hay trampa? Lo que vemos es que el capitalismo, los supermercados, las grandes empresas
se visten de verde y de solidario si esto les cubre determinado nicho de mercado o les permite
una estrategia de márquetin empresarial. Pero que pongan en sus estantes, o que abran líneas
de productos ecológicos o de comercio justo, no implica una transformación o un cambio
de estas políticas. No se trata de comprar sólo un producto etiquetado como ecológico o
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como justo, sino que tenga un componente de transformación social añadida. Hay productos
etiquetados como ecológicos pero que igual vienen de América Latina, ¿Dónde está la justicia
ecológica con un producto que tiene miles de kilómetros a sus espaldas, a pesar de que su
cultivo sea libre de agroquímicos?
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Biaix de gènere en medicina

Carme Valls-Llobet, directora del programa
Dona, salut i qualitat de vida del CAPS (2006)

El biaix de gènere en medicina s’està manifestant de tres formes diferents: en primer lloc,
partint de la suposició que els problemes i els riscs per a la salut de dones i homes són
iguals, quan no ho són; en segon lloc, partint de la base que hi ha diferències biològiques
i psicològiques on, finalment, només hi ha semblances; i en tercer lloc, partint de la
suposició que els problemes de salut només són provocats per la discriminació cultural i
social, sense altres interferències basades en les diferències biològiques.
El que m’agradaria ensenyar-vos és que només una visió dels problemes de salut basada en el
biològic, psicològic i social ens pot aportar un model per a estudiar les desigualtats de gènere
en el terreny de la salut. El nostre equip treballa amb el model de salut proposat per M.
Frankenhauser per estudiar les diferències de gènere en relació amb l’estrès laboral. Aquest
model, que pretén estudiar les diverses causes que provoquen conseqüències per a la salut, es
basa en analitzar les demandes socials i les condicions de treball que afecten una persona, el
suport social i les diferències biològiques i psicològiques entre dones i homes.

I. La mirada androcèntrica
Els problemes de salut no són visibles, perquè hi ha un biaix inconscient que els problemes
de homes i dones són semblants i que és possible extrapolar-los.
1. Molts assaigs clínics s’han fet només entre homes, suposant que els resultats es podien
aplicar automàticament a les dones: estudi de fàrmacs antilipidèmics, efectes secundaris del
tabac, mortalitat i morbiditat després d’un infart de miocardi, estudi dels factors de risc per
a cardiopatia isquèmica...
Dècades d’investigació en prevenció, mètodes de diagnòstic i programes d’intervenció han
inclòs només homes com a subjectes de la investigació:
· Administration cooperative Study (Murphy et al., 1977): Beneficis de la cirurgia 		
coronària en grup de pacients homes amb angina de pit.
· Physicians Heart Study (Manson, Grobbee and Stampfer, 1990): aspirina per prevenir
els atacs cardíacs en homes, 22.000 subjectes homes.
· Multiple Risk Factor Intervention Trial (1982), 12.000 homes
2. Els factors de risc i els protectors per a la salut detectats en homes s’han extrapolatdirectament
a les dones (per exemple, l’efecte de l’àcid acetilsalicílic contra els problemes cardiovasculars
en l’home no s’han pogut demostrar en la dona). Per contra, factors de risc que són crucials
per a la salut de les dones, com els causats per la sobrecàrrega desigual en l’atenció a la família
i la feina domèstica, encara han de ser plenament investigats.
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De fet, els factors de risc relatius a la mort sobtada derivats del Framingham heart Study,
després de vint-i-sis anys de seguiment, són diferents per a homes i dones. Per a homes són,
per aquest ordre: l’edat, el colesterol sèric, el nombre de cigarretes fumades a diari, el pes
relatiu, i la tensió arterial sistòlica. En canvi, en les dones els tres principals predictors van ser
l’edat, la capacitat vital, i l’hematocrit; i com a dada marginal, en dones grans, el colesterol i
la glucosa (Schatzkin, 1984).
La relació entre la teràpia estrogènica i la malaltia cardiovascular s’ha estudiat molt menys
que els factors de risc en l’home. L’assaig clínic HERS que usa teràpia hormonal substitutiva
en dones que ja havien tingut problemes cardíacs, front a placebo, ha obtingut uns resultats
sorprenents després de quatre anys de seguiment. El seu darrer informe assenyala que no
s’han trobat diferències en la incidència de problemes cardiovasculars entre el grup tractat i
el placebo, cosa que contradiu les suposicions prèvies, molt esteses, que la teràpia estrogènica
té un efecte protector sobre les coronàries. De fet, es van presentar un considerable major
nombre de morts per trombosi durant els dos primers anys de l’estudi entre el grup tractat
amb teràpia hormonal substitutiva (HERS 1998).
3. En les anàlisis de dades multivariades, el sexe s’ha inclòs com a variable, però serveix de
vegades com un potencial factor confusor més que com una variable predictiva o pronostica
si no es fa un esforç suplementari. Els seus efectes són controlats a efectes estadístics i
posteriorment ignorats (Stephenson). Enquestes i qüestionaris obliden preguntes relatives a
les condicions de vida i a diferències en la sobrecàrrega de feina, així com la doble jornada,
i una pregunta tan simple com el número de persones que viuen en la mateixa llar, podria
ajudar-nos a obtenir una visió més realista (I. Rohlfs).

II. Se suposa que només hi ha diferències psicològiques i biològiques on existeixen
només situacions semblants
1. Sabem que l’esperança de vida de les dones és més dilatada que la dels homes (7 a 10 anys).
Basats en aquesta informació, seria possible creure que no és necessari fer cap investigació
sobre la salut de les dones, perquè la seva vida està protegida de forma natural. La societat
i els professionals de la salut podrien creure que la dona gaudeix d’un millor estat de salut
que l’home. Però si estudiem quants anys viscuts de més ho són amb qualitat de vida, hi ha
una gran similitud entre dones i homes. Les dones presenten una incidència més alta de
morbiditat i de discapacitats durant la seva vida que els homes, sobretot perquè acumulen
moltes més malalties cròniques que els homes (Valls-Llobet, C., 1991).
2. La noció que existeixen diferències intrínseques entre tots dos sexes es basa en la
consideració que la salut de les dones és només reproductiva, i molts professionals sanitaris
i polítics creuen que la salut de les dones es relaciona només amb l’embaràs, l’anticoncepció,
la planificació familiar i, recentment, amb la menopausa. Els trastorns menstruals són encara
un tema «tabú» per a l’assistència primària i són invisibles per a la recerca científica. Una
conseqüència d’aquesta visió en els serveis assistencials és l’establiment de les unitats que
atenen «problemes de les dones» o «unitats d’atenció a la dona», segregades de les unitats
d’atenció primària, fet que fa oblidar la similitud de problemes de salut entre dones i homes
i obstaculitza la real introducció d’una mirada de gènere no esbiaixada en l’atenció primària,
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en medicina interna i en les altres especialitats mèdiques, principalment la cardiologia.
3. Les actituds dels metges d’atenció primària cap als pacients (homes i dones) van ser
estudiades per Berstein i Kane el 1981. Es va estudiar les actituds de 253 metges i metgesses
d’atenció primària front a l’expressivitat dels problemes de la salut o del sexe de les/els pacients.
Es va observar que el 25 % de les dones eren catalogades com a pacients que es queixaven
en excés; els símptomes de les pacients eren més fàcilment atribuïts a influències emocionals
que els dels homes, i les malalties de les dones van ser classificades com a psicosomàtiques en
els 26 % dels casos, front a només el 9 % en el cas del sexe masculí. Els metges/esses aprecien
sovint que les demandes dels pacients homes són més serioses i també és més probable que
valorin un component psicosomàtic si la pacient és del sexe femení (Colmeco, 1983).
4. Se suposa que hi ha diagnòstics diferents amb major prevalença en les dones que en els
homes, sense que estiguin provats (les dones són més depressives, més ansioses, o senten
subjectivament més dolor...), quan potser es podrien obtenir diagnòstics més rigorosos si
s’usessin mètodes de diagnòstic més adequats als problemes (moltes malalties endocrines
subclíniques i clíniques causen símptomes semblants a quadres ansiosos depressius). Un
estudi fet per Ann Hohmann el 1989 va demostrar, amb l’anàlisi de dades de l’assistència
dels Estats Units, que les dones rebien més ansiolítics i antidepressius que els homes, però
no rebien hipnòtics, barbitúrics i antipsicòtics. S’ha comprovat la prescripció d’altes dosis de
tranquil·litzants a les dones com a pràctica habitual, inclòs en la primera visita sense haver
fet cap tècnica exploratòria (Ashton, 1991). Les conseqüències a llarg termini d’administrar
ansiolítics i antidepressius, quan no hi ha hagut o hi ha un correcte diagnòstic biològic o
social, no han estat analitzades, però s’haurien d’incloure en el capítol de mala pràctica
professional.

III. Se suposa que els problemes de salut són provocats només per algunes causes
socials o culturals sense altres diferències
En una primera aproximació social als problemes de salut d’homes i dones es podria atribuir
la seva etiologia als problemes socials relacionats només amb les discriminacions, però una
aproximació més profunda ha assenyalat també la influència de la pobresa, classe social,
demandes de feina, medi ambient, exposició a substàncies contaminants i de la distribució
governamental dels serveis socials com a factors que incideixen sobre el problema de salut de
les dones, perquè són un col·lectiu que està molt afectat per una desigual distribució de les
càrregues familiars (cura de persones grans, persones malaltes i nens i nenes).
El model d’atributs ambientals i personals inclou quatre categories: classe social, cultura i
ètnia, afegit als factors individuals. En relació amb els factors individuals, podem assenyalar
aquells riscs de conducta potencialment modificables com el tabac o l’alcohol, la intensitat de
l’activitat física i els hàbits dietètics, així com altres factors no modificables com l’edat, el gènere
o el bagatge genètic, poden aparèixer com a elements que contribueixen als percentatges
de malaltia o salut. Però aquestes quatre àrees d’influència no són independents entre si i
poden conduir a resultats confusos. Per exemple, la pobresa, les escasses possibilitats d’accés
a la cultura, la violència i l’accés a l’activitat física tenen una especificitat de gènere. Moltes
vegades, el que s’atribueix a la raça o al gènere s’hauria d’atribuir a l’estatus socioeconòmic
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quan els efectes dels dos factors estan adequadament separats (Mckinlay, 1994).
La comprensió epidemiològica és incompleta si la influència del sistema social en l’àmbit
estadístic no està apropiadament reconegut. Al tradicional triumvirat d’agent, hoste i medi
ambient, una quarta influència pot ser ara afegida des de la perspectiva de gènere, que és la
contribució des del sistema social: les polítiques de reemborsament dels governs, les prioritats
organitzatives i a variables de conducta dels proveïdors de la salut (Mckinlay, 1996).
Podeu llegir l’article complert a Espai Fàbrica
http://espaifabrica.cat/index.php/economia/sanitat/item/424-desigualtats-deg%C3%A8nere-en-salut-p%C3%BAblica
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El gran recapte: fer negoci amb la bona voluntat
Xavier Montagut

Avui és un gran dia ... per als supermercats
Aconseguir que 20.000 persones estiguin disposades a passar les hores punta d’un cap de setmana
a les portes dels supermercats per convèncer els transeünts que comprin més, que la identificació
d’aquestes persones amb la seva tasca comercial sigui tal que la facin sense cobrar, que el seu missatge
consumista vingui embolicat amb un dels sentiments més nobles dels humans: la compassió. Totes
aquestes coses juntes podrien ser la carta als Reis Mags de qualsevol director de màrqueting. Això
és el que el Banc dels Aliments li ha regalat a les grans cadenes d’alimentació els dies 29 i 30 de
novembre. I tot això gratis.
Sí, també el 30 de novembre, un d’aquells diumenges que las cadenes i grans supermercats
obren perjudicant els drets al descans dels seus treballadors i competint deslleialment amb el
petit comerç.
Donar a un anunci a internet una difusió viral que aconsegueixi que milers d’internautes el
comparteixin. Utilitzar la capacitat que tenen els teus amics d’arribar al teu cap i al teu cor per
fer arribar la publicitat de la seva mà, aconseguint una proximitat emocional que mai tindrà
un anunci convencional. Que aquest anunci identifiqui la marca publicitada amb sentiments
nobles com la compassió reforçada amb la imatge innocent d’algun nen fill d’un pare ple de
bons sentiments. És una versió sintetitzada dels millors somnis de qualsevol cap de publicitat.
Doncs això ho han aconseguit multinacionals com Danone. Gent que conec ha oblidat,
per un moment, els seus coneixements sobre el paper de les multinacional alimentàries en
l’empobriment del planeta, per prémer “Compartir” a un anunci de Danone i inundar el meu
ordinador d’angelicals nens menjant danones . Com i quan? Amb la publicitat del gran recapte.
I tot això gratis.
El fruit immediat ha estat un increment de vendes destinades a la donació de 3.634.000 tones,
més les vendes induïdes de la gent que s’acosta al supermercat , més els efectes de la publicitat
a mig i llarg termini, més la neteja de cara , més... I tot gratis.
Però, se’ns dirà, què importa qui treu beneficis si així s’ajuda a pal·liar els greus problemes
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