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Àrea bàsica de salut (ABS)

Nivell 
socioeconòmic 

(0 el màxim i 
100 el mínim)

Esperança 
de vida

Població 
exempta de 
copagament 
farmacèutic

Població 
amb rendes 
inferiors a 
18.000 e 

Població 
amb rendes 
superiors a 
100.000 e

Població amb 
ocupacions 

manuals

Població 
amb nivell 

d’instrucció 
insuficient

Taxa de 
mortalitat 
prematura
(x 1.000 h.)

Hospitalitzacions 
evitables
(x 1.000)

CENTELLES 48 82,7 4,3% 68,2% 0,35% 53,3% 23,4% 2,33 6,04

LLUÇANÈS 53,71 83,1 2,6% 71,9% 0,10% 57,8% 27,3% 2,15 5,99

MANLLEU 58,18 83,3 8,2% 67,3% 0,26% 58,6% 31,9% 1,87 5,01

RODA DE TER 41,14 83,4 3% 67,9% 0,40% 53,8% 22,6% 2,13 4,04

SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ 42,85 83,3 2,3% 67% 0,48% 57,8% 26,6% 2,15 6,14

SANT QUIRZE DE BESORA 44,24 79,7 2,5% 72,6% 0,36% 56,6% 20,1% 3,8 7,06

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 37,87 83,3 2,4% 64% 0,52% 48,6% 18,9% 2,28 5,01

TONA 36,71 82,1 2,5% 65,9% 0,76% 50,9% 21,2% 2,29 5,35

VALL DEL GES 46,84 83,5 4% 65,9% 0,31% 54,4% 22,5% 2,47 5,21

VIC 1 - NORD 32,69 82,4 4,3% 61,1% 0,94% 43,4% 13,5% 2,03 4,52

VIC 2 - SUD 50,32 84 5% 71,1% 0,23% 57,8% 20,5% 1,7 3,76

CAMPRODON 55,52 80,7 2,4% 75% 0,10% 54,6% 22,5% 3,71 9,34

RIBES-CAMPDEVÀNOL 41,37 81,5 1,8% 69,9% 0,42% 53,6% 27,5% 3,47 5,86

RIPOLL-ST JOAN ABADESSES 49,79 82,2 3,8% 67% 0,33% 55,6% 30,2% 2,69 9,72

MOIÀ 36,37 81 2,6% 70,1% 0,69% 50,2% 18,9% 2,8 5,13

Centelles:  Balenyà, Centelles i Sant Martí de Centelles.
Lluçanès: Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Bartomeu
del Grau, Sant Martí d’Albars i Santa Maria de Merlès.
Manlleu: Manlleu.
Roda de Ter: Les Masies, Roda, Rupit i Pruit, l’Esquirol, Tavèrnoles i Tavertet.
Sant Hipòlit de Voltregà: Sant Hipòlit, les Masies de Voltregà,
Orís i Santa Cecília de Voltregà. 
Sant Quirze: Alpens, les Llosses (nucli), Montesquiu, Sant Agustí, 
Sant Boi, Sant Quirze, Santa Maria de Besora, Sobremunt, Sora i Vidrà.
Santa Eugènia de Berga: Calldetenes, Espinelves, Folgueroles, 

Sant Julià, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eugènia, Taradell, Viladrau i Vilanova de Sau.
Tona: El Brull, Collsuspina, Malla, Muntanyola, Seva i Tona.
Vall del Ges: Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló.
Vic 1 - Nord: Gurb i Vic.
Vic 2 - Sud: Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer i Vic.
Camprodon: Camprodon, Molló, Llanars, Setcases, Vilallonga de Ter i Sant Pau.
Ribes-Campdevànol:  Ribes de Freser, Campelles, Toses, Queralbs, Planoles, 
Pardines, Gombrèn i Campdevànol. 
Ripoll-Sant Joan: Ripoll, Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, Vallfogona i les Llosses 
(excepte el nucli de la Farga de Bebiè).

Relació de municipis per àrees bàsiques de salut

Els veïns de l’ABS Vic-Sud són els que 
tenen una esperança de vida més alta 
d’Osona i el Ripollès. És de 84 anys. A 
l’altre extrem hi ha els veïns de l’ABS 

de Sant Quirze de Besora, que són els 
que tenen una esperança de vida més 
baixa. Aquestes dades formen part 
d’un informe del Departament de Sa-

lut de la Generalitat. Vic impulsa un 
projecte per formar voluntaris per 
atendre persones grans perquè pu-
guin tenir un final de vida digne.

Els veïns de l’ABS Vic-Sud lideren el rànquing seguits pels de la Vall del Ges

L’esperança de vida a Vic és  
4 anys més alta que al Bisaura
Vic / Ripoll

Víctor Palomar

L’esperança de vida a Osona 
pot variar en més de quatre 
anys segons el municipi de 
residència. Els veïns del 
Bisaura són els que tenen 
una esperança de vida més 
baixa, de 79,7 anys, mentre 
que pels de Vic-Sud la xifra 
augmenta fins als 84 anys. 
Aquestes dades formen part 
del recull d’indicadors soci-
osanitaris d’un informe de 
l’Agència de Qualitat i Avalu-
ació Sanitàries de Catalunya 
per definir la distribució de 
recursos econòmics per al 
sistema d’assistència primà-
ria de salut. El municipi de 
Catalunya amb l’esperança 
de vida més alta és Sant 
Cugat, amb 87 anys, mentre 
que els que tenen una espe-

rança de vida més baixa són 
el Prat de Llobregat i Sant 
Adrià de Besòs, amb una 
esperança de vida de 79 i 
79,2 anys, respectivament. 
En el conjunt de Catalunya, 
l’esperança de vida és de 
83,15 anys, una xifra superi-
or a la mitjana estatal, que és 
de 82,7 anys, segons dades de 
l’Institut Nacional d’Estadís-
tica (INE) de 2015.

L’esperança de vida va lli-
gada sovint al nivell socioe-
conòmic. Un valor més elevat 
en les xifres de la primera 
columna suposa uns nivells 
socioeconòmics més baixos 
i per tant hauria de supo-
sar una esperança de vida 
menor. Per establir aquest 
indicador socioeconòmic 
s’han considerat una sèrie de 
variables que van relaciona-
des amb la pressió assisten-

cial a l’atenció primària, com 
són la població exempta de 
copagament, les rendes més 
baixes, les que tenen ocupa-
cions manuals o la població 
amb instrucció insuficient. 

En el cas de Vic, però, no 
es compleix aquesta màxima. 
L’esperança de vida dels usu-
aris de l’ABS Vic-Sud, amb 
una elevada població jove, 
és d’1,6 anys de mitjana més 
elevada que els de l’ABS Vic-
Nord. En canvi, la situació 
socioeconòmica és pitjor: la 
població amb rendes infe-
riors als 18.000 euros és 
gairebé 10 punts més alta, la 
població amb un nivell d’ins-
trucció insuficient és 7 punts 
més elevada i els que tenen 
ocupacions manuals són 4,4 
punts percentuals més. En 
canvi la taxa de mortalitat 
prematura de l’ABS Vic-Sud 

–que són les defuncions de 
persones menors de 75 anys 
per 1.000 habitants– és la 
més baixa de la comarca, de 
l’1,7. El segon lloc del ràn-
quing l’ocupen els veïns de la 
Vall del Ges, amb una espe-
rança de vida de 83,5 anys. A 
l’altre extrem hi ha els veïns 
de l’ABS de Sant Quirze, on 
la taxa de mortalitat de per-
sones de menys de 75 anys 
és de gairebé el doble que la 
d’aquesta zona de Vic. Sant 
Quirze també lidera el ràn-
quing a Osona d’hospitalitza-
cions evitables, que inclouen 
les hospitalitzacions pels 
diagnòstics de malalties pul-
monars, insuficiència cardía-
ca i diabetis.

Manlleu és el municipi 
d’Osona on el paràmetre de 
nivell socioeconòmic surt 
més mal parat. És de 58,18. 

El percentatge de població 
exempta de copagament far-
macèutic (8,2%) és la més 
alta de la comarca d’Osona. 
Manlleu també lidera el 
rànquing de població amb 
ocupacions manuals (58,6%) 
i de nivell d’instrucció insu-
ficient (31,9%). En canvi, 
estaria dins la franja mitja-
alta en esperança de vida, 
amb un mitjana de 83,3 anys, 
amb la segona millor taxa de 
moralitat prematura (1,87).

Al Ripollès, les diferències 
no són tan accentuades. L’es-
perança de vida més elevada 
(82,2 anys) és als municipis 
de l’ABS de Ripoll-Sant Joan. 
A l’altre extrem hi ha els de 
Camprodon, amb 1,5 anys 
menys. En aquests munici-
pis de l’ABS de Camprodon 
coincideix una esperança de 
vida més baixa amb un nivell 
socioeconòmic inferior. La 
població amb rendes infe-
riors als 18.000 euros és la 
més elevada del Ripollès. Al 
Moianès l’esperança de vida 
(81 anys) és més baixa que al 
conjunt d’Osona i el Ripollès, 
tot i que el nivell socioeconò-
mic és millor, només superat 
pels veïns de l’ABS Vic-Nord 
i els de Tona. 


