Investigadors dels 9 països implicats es reuneixen a Barcelona aquest dijous

EL PROJECTE EUROPEU SOPHIE AVALUARÀ L’IMPACTE DE LES
POLÍTIQUES SOCIALS I ECONÒMIQUES EN LES DESIGUALTATS
DE SALUT
Barcelona, 26/9/2012.- Europa avaluarà l'impacte de les polítiques socials i econòmiques
sobre les desigualtats en salut a través del projecte SOPHIE, coordinat per l'Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB). Investigadors de nou països europeus es reuniran a
Barcelona els dies 27 i 28 de setembre per discutir i refinar els seus respectius plans de
revisió i avaluació de polítiques.
Les desigualtats en salut són diferències evitables i injustes determinades per les
circumstàncies en les quals les persones dels diferents grups socials neixen, viuen, treballen
i envelleixen. Per posar alguns exemples, a la ciutat de Barcelona la diferència de
l'esperança de vida en néixer dels homes entre el barri de Sant Gervasi (81 anys) i el Raval
Sud (73) és de 8 anys. I a tot Catalunya, el risc de patir depressió o ansietat és 4 vegades
superior en una dona amb feina no qualificada respecte a un home directiu o profesional.
El projecte SOPHIE vol generar evidències sobre com les polítiques estructurals com
l'habitatge, el treball, la planificació macroeconòmica i d'altres tenen un impacte sobre les
desigualtats de salut. D'aquesta manera, decisions sobre l'estat del benestar, econòmiques
o de mercat de treball poden comportar conseqüències en la salut de la població i en les
desigualtats en els nivells de salut en funció del gènere, del territori o del nivell
socioeconòmic.
Barris, dependència, habitatge, cooperatives
El projecte, finançat pel 7é Programa Marc (7èPM) de la Unió Europea, pretén desenvolupar
metodologies innovadores per identificar i avaluar com les polítiques estructurals impacten
en les desigualtats socials en salut a nivell local, nacional i europeu. En alguns casos es
tractarà de comparar situacions entre països (per exemple, en polítiques de gènere,
immigració o fiscalitat), o en d’altres, d’estudiar l’impacte de programes concrets.
Per exemple, a Barcelona, investigadors de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, de la
Universitat Pompeu Fabra i de Càritas Diocesana de Barcelona han començat a recollir
informació a través d’entrevistes individuals i grupals que permetran avaluar els efectes en
salut de les intervencions de renovació urbana de la Llei de Barris de Catalunya, del
reallotjament de famílies amb problemes d’habitatge per part de Càritas, de la implantació de
la Llei de la Dependència o de l’experiència d’economia cooperativa de Corporación
Mondragón, en aquest cas al País Basc.
Un esforç per implicar els protagonistes
SOPHIE s’ha dissenyat com un projecte que implicarà la societat civil en la identificació de
polítiques eficaces per reduir desigualtats. Es vol comptar amb organitzacions diverses i
poblacions vulnerables per a incorporar els seus criteris en l’establiment, disseny i avaluació
de mesures que redueixin les desigualtats en salut, de manera que “els més afectats pels
determinants de salut siguin els més activament implicats”, segons afirma Carme Borrell,

investigadora principal del projecte. “D’aquesta manera, els resultats del projecte podran ser
un instrument en les mans de la població per reclamar polítiques més justes i saludables”.
SOPHIE és un projecte europeu on participen un total de 13 institucions de 9 països,
coordinat per investigadors/es de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb la
col·laboració del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud
Pública (CIBERESP) de l’Instituto de Salud Carlos III. Es va iniciar el novembre de 2011 i
està previst de completar-se el mes d’octubre de 2015. També està integrat en el projecte
CommHERE, una xarxa local de comunicació finançada per la Comissió Europea per
difondre a la ciutadania els resultats de les investigacions en salut finançades pel 7èPM.
Més informació:
http://www.sophie-project.eu/
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