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La justificaci6 de la presencia d'especialistes d'altres disciplines en un
Congres de Metges i Bi6legs Os obvia. Si tots entenem que, cada vegada
mes, la salut es un afer collectiu, tothom to el deure d'aportar des de la
seva pr6pia, particular i professional perspectiva, aquells elements que
permetin d'avancar vers una millor qualitat de vida, que en definitiva sera
el mare idoni per a desenvolupar el dret inalienable a la salut.

Dins el nostre camp concret, el de l'habitatge, 1'urbanisme, 1'endega-
ment del territori, el problema de la qualitat de vida, de la salut, adhuc
el de ]a medicina, se'ns presenta en una doble vessant d'analisi.

Dun costat el binomi (prou conegut per la professi6 medica perque
no calgui estendre'ns-hi massa) prevenci6-cura. D'un altre les situations
i els prob]emes propis de l'interior de les ciutats i els derivats d'una estruc-
tura territorial determinada amb cls desequilibris i tensions de l'anomenat
mon occidental.

L'ordenacio urbana i territorial corn a factor decisiu en 1'establiment
d'un mart endemic i epidemiologic

La moderna societat industrial, si mes no als paisos de l'area capi-
talista, necessita, a nivell espacial o territorial, grans concentracions urba-
ncs que, pels anomenats mccanismes d'escala, fan que la producci6 sigui el
mes alta possible. Aquestes grans concentracions urbanes permeten 1'exis-
tencia d'un ample mercat de treball, interrelations amb altres industries, fa-
cil sortida dels productes acabats, etc. La tendencia que podem observar a
Catalunya des del comencament del segle, de progressiu despoblament de
les cornarques de l'interior i concentraci6 a Barcelona, no es altra cosa
sing la primera consegiiencia d'aquesta necessitat que esmentavem.

Els desequilibris economics i llur reflex immediat cis desequilibris
territorials, l'oposici6 camp-ciutat, la concentraci6 de poblaci6 en unes

poques ciutats mentre ]a majoria de les comarques es buiden dia darrera
dia, no es cap proces fatal i incontrolable sin6 que cal inscriure'1 en la

logica matcixa del mode de producci6.
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Les consegi.icncies d'aquesta logica territorial de Ics societats indus-
trials sobre els problernes que avui poseur a la taula -els de la salut i de
l'estructura sanitaria- cal esbrinar-les fonamentalment a traves de dos
mecanismes parallels i relacionats: la densificacio de les ciutats i Ia des-
truccio de 1'equilibri ecologic.

Des de fa deu o quinze anys, quan els ciutadans comencen a expressar-
se conscientment i collectivament sobre els problernes de les ciutats, soviet
sentim parlar de Barcelona com una de les ciutats mes lenses del mon
despres de les aberracions asiatiques com Calcuta i Hong-Kong. Si cornen-
cem parlant de Barcelona no as per afanys centralistes, sing perquc cons-
titueix realment on exemple clarilicador en el nostre discurs. La densitat
mitjana a ]a ciutat ultrapassa els cinc-cents habitants/ha. Hi ha moltes
zones -tant les mes antigues com el Districte V, com les mes noves corn
algun dels noun poligons de les rodalies- amb densitats superiors a mil
habitants/ha. 0 , en termes inversos, hi ha zones de la ciutat on cada per-
sona nomes disposa, per a totes les seves activitats, de deu metres quadrats!
Pensem que hour considera que amb menys de cent metres quadrats per
persona (cent habitants/ha.) els problemes urbanistics i de serveis collec-
tius comencen a tenir una solucio dificil. La situacio a ]a resta de les
ciutats dels Paisos Catalans en principi no es tan desastrosa. I diem en
principi perquc les noves realitzacions urbanistiques que poc a poc ocupen
el territori de la perifcria d'aquestes ciutats, comencen a configurar con-
centracions de densitats semblants.

La incidencia de 1'altra densificaci6 de les ciutats sobre la salut, s'esla-
bleix fonamentalment en la configuracio de la vida urbana, i en aquest punt

cal aturar-nos un moment.
De vegades per part dels poders publics s'intenta de justificar les altes

densitats tot dient-nos que alhora es feren els equipaments socials neces-
saris. Malauradament aquest raonament es fals en ell mateix. El mode de

vida, el creixement economic mes o menys generalitzat dels anys seixanta,

etcetera, han general tot un conjunt de necessitats socials que per a

donar-hi resposta, sigui individual o collectiva, demanen espais mes i mes

grans. Calcuta, poseur per exemple, es possible que funcioni malgrat la

seva densitat, perquc socialment no hi es nccessaria 1'existencia d'alts ni-

vells de mobilitat urbana: la gent es mou poc i, si ho fa, ho fa a pen o en

transport collectiu, i tot perquc l'automovil privat no es al centre de la

seva nova societat urbana. Aixo seria nomes un exemple entre molts que

podriem haver agafat. L'esport, Ics zones verdes per a l'esplai i el Ileure,

les escoles, les llars per a infants i yells, etc., no son sing -i no cal escan-

dalitzar-se- necessitats socials que van sortint als diferents nivells de

desenvolupament social.

En definitiva, la nostra tesi es que, per darnunt de determinats nivells

de densitat, es cada vegada mes impossible el desenvolupament normal de

la vida ciutadana. I aquesta impossibilitat incideix directament sobre ]a

salut. Com?
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El primer factor, potscr fins i tot el mes mecanic, is el produit per
ics adverses condicions higicniques quc tota alta dcnsitat comporta. Pen-
sem, per exemple, que a mitjan segle passat, quan Barcelona romania
enccrclada per les muralles, un pamflet de Monbau («iAbajo las murallas!»)
va ser el crit d'alerta que va portar a l'enderrocament dels tancats i en
darrcr terme al naixement de l'Eixample de Cerda. I la principal causa
que va portar Monbau al seu raonamcnt fou, precisament la facilitat de
transmissio de malalties infeccioses a causa de l'amuntegament de pobla-
cio en el reduit espai ffsic de la Barcelona vella. Avui aquestes adverses
condicions higicniques derivades de la densificacio caldra buscar-Ics, fona-
mentalrnent, en la manca dunes infrastructures (clavegueres, subministre

d'aigua en bones condicions, etc.) suficients. Molt lligat a aquest primer

factor hi ha 1'assolellada dels habitacles. No cal buscar exemples foranis

(malgrat tot importants, com poden esser les expericncies i realitzacions

de Le Corbussicr al sud de Franca) per a enfilar Ia nostra argumentacio.

A Casa nostra, quan Cerda va dibuixar 1'Eixample barcelonf, disposava a

cada illa nomes dos blocs de cases, evitant que produissin zones ombrfvo-
les cis uns als altres. Alhora la previsio era dhabitacles a una sola facana

(i no com ara cases amb «davants» i «darreres»). Amb el temps la densi-

ficacio de la ciutat ha anal Pent les illes mes i mes massisses fins a acon-
seguir la situacio actual d'habitacles amb una hora o dues de so], a tot

estirar, al bell mig de l'estiu.
Un segon grup de factors amb incidencia sobre la salut son tots cis

quc intlueixen en la creacio d'un medi ambient fins i tot hostil a la villa
humana. D'entre els diversos factors contaminants (molts dells evitables
amb un minim d'inversions, pero aixo ja seria tota una altra musica), n'hi
ha de derivats d'una mala localitzacio de certes industries -prop de la
residencia, a contravent, etc.-, pero n'hi ha d'altres d'intimament lligats a
la densitat. El transit, per exemple, en una societat on hi ha una clara
prioritat a favor dels mitjans individuals de transport, depen de les concen-
tracions de poblacio, fins i tot mes que del nombre absolut d'habitants.

Un tcrcer grup de factors son els que fan referencia a desenvolupar un

mode de vida, podriem dir-ne -i perdoneu-me 1'expressi6- saludablc; una

alta concentracio urbana amb grans densitats fa diffcil, per no dir impos-

sible, 1'existcncia de camps d'esport on l'home del carrer pugui anar un

parell o tres Whores la setmana simplement a fer exercici, fa impossible

I'existencia de zones verdes per a l'esplai assequibles a la majoria. La so-

cietat ha reduit el lleure i 1'esport a la categoria d'espcctacles, llevant-los

tot possible caracter de practica collectiva.

Finalment, i potser es la parcel-la menys estudiada per be que progres-
sivament tothom ja la comenca a intuir, hi ha 1'estreta relacio entre ciutat,
una determinada forma de ciutat i de vida urbana i les malalties socio-
psicologiques. L'aillament propi dels grans conjunts residencials, els llargs
desplacaments entre la residencia i ]a feina, etc., son sovint font de con-
flictes emotius que poden facilrnent derivar en malalties psfquiques. La
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desaparicio fisica de flocs de vida col•lectiva (ateneus, centres, casals), ultra
una explicacio politica -compartimentar la poblacio en cellules de vida
cada vegada mes individualitzades-, te, evidentment, una explicacio «urba-
nfstica». Substituir un d'aquests locals per un bloc d'habitatges no es sing
donar carp a la fera dels afanys del negoci immobiliari.

En resum, doncs, ci model urba actual ens porta, com anunciavem al
comencament, a la configuracio d'un mare molt mes propens a situations
de malaltia que de plena salut. No creiem necessari entrar en una explici-
tacio exhaustiva de les causes d'aquest model urba. Es prou coneguda de
tots la subordinacio d'un interes col•lectiu tan clar, corn pot esser el dret
a la salut -i per tant a una ciutat que faci possible 1'exercici ('aquest dret-
a un interes particular i individual com es el del negoci de ]'edificacio.
Si arreu de 1'anomenat mon occidental es cert que la ciutat coin a tal es
un factor productiu del qual cal treure el maxim profit, aquest prin-
cipi a Catalunya, arreu dels Paisos Catalans, es aplicat en una forma
abusiva i incontrolada. Especulacio i corrupcio, manta de les mes minimes
garanties, etc., son fenemens que dia a dia imposcn, per damunt els possi-
bles criteris racionalitzadors de 1'endegament territorial, cis intercssos
implacables en la recerca de la maxima productivitat de quelcom que hau-
ria d'esser patrimoni dc la collectivitat: LA CIUTAT.

Dins el nostre discurs general hi ha un segon aspecte quc cal remarcar
en la configuracio d'alIO que hem anomenat mare endemic i epidemiolo-
gic: tot alto referent al territori, en el sentit mes ampli, i la seva progres-
sive degradacio. Ultimament s'han alcat arreu veus que han intentat d'assa-
bentar els ciutadans del greu perill de trencament de 1'equilibri ecologic
a grans arees del nostre pals. Plantar eucaliptus a tot Girona -posem per
exemple- perque una paperera necessita fusta per a fer pasta, dir-ne
d'aixo una repoblacio forestal, i trencar aixi un mare ecologic propi, es
gairebe un trim. Desviar un riu, convertir en port les millors terres agri-
coles catalanes, omplir diverses comarques de centrals nuclears, convertir
grans zones de boscos en urbanitzacions privades, es, tanlbe, trencar
un mart ecologic i ens acosta a figures properes al delicte social. I, cal
preguntar-nos, com influeix tot aixo en el nostre tema (el dret a ]a sa-
lut)? Una vegada mes la resposta possiblement correspon al metge o a
l'ecoleg mes que no pas a l'urbanista, a 1'ordenador del territori. Pero si
que cal que aquest darrer sigui conscient que qualsevulga accio que com-
porti un canvi en les conditions d'un ecosistema determinat incideix, sigui
directament sigui indirectament, en la salut dell habitants d'aquest ecosis-
tema. I, potser, prenent-ne consciencia, actuant coordinadament metges,
ecolegs, planificadors del territori, arribara algun dia que podrem fer pre-
valer, tenint entre tots mes arguments, criteris mes racionals per a decidir
si cal o no continuar destruint dia a dia el nostre territori collectiu.
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El paper de l'urbanisme i de 1'ordenaci6 del territori
sobre 1'estructura sanitaria

En introduir aquesta comunicacio hem assenyalat ja que les relacions
de l'urbanisme i l'ordenacio del tcrritori amb el dret a la salut calia
analitzar-les tant en els aspectes preventius com en els de la cura i la
rehabilitacio. Ens pertoca, doncs, de dir alguns mots al voltant d'aqucst
scgon aspecte.

Una vegada mes, i tan sots a efectes de facilitar-ne I'exposicio, establim
la difercncia entre nivell tuba -a 1'interior de pobles i ciutats- i nivcll
territorial -o d'estructura o xarxa comprensiva dc tot el territori-. Tant
en un aspecte com en l'altre, 1'urbanista, el professional de la planificaciu
territorial, ha d'instrumentar, de fer possibies, els critcris dcls planifica-
dors sanitaris; hem defensat sempre el caracter pluridisciplinari de la nos-
tra tasca i el fct do dissenyar d'una manera o altra una xarxa hospitalaria
nomes sera possible en aquesta perspectiva de treball en comu.

Centrat aquest principi, pero, des del nostre punt de vista podern
avancar ja algunes idees.

Constatant, d'entrada, l'existencia d'un deficit notable d'instal-lacions
sanitaries, des del nivell mes inferior (unitats sanitaries de base, dispcn-
saris, ambulatoris, etc.) fins el mes superior (llits per a osuperespeciali-
tats», etc.), la forma concrcta de solucio del problema correspon, com
cleiem, als serveis sanitaris, pero hi ha la condicio previa de trobar els
espais rrecessaris per a posar-hi aqucstcs instal•lacions, la millor manera de
relacionar-les amb la rcsta dc les activitats urbanes, etc.

A nivcll urba, els mateixos processos que incideixen en la sobreocu-

pacio dc les ciutats (i consegiientment les altes dcnsitats), i que com ja

hem asscnyalat condicionen I'ecosistema tot creant un mare endemic i

epidemiologic desfavorable, condicionen la possibilitat d'cndegar una xarxa

sanitaria no tan sols optima sing simplement acceptable. La manca de

terrenvs per a habilitar a cada barn una U.A.B., a cada districts on Hos-

pital Basic, multiplica -i dona bones excuses- els efectes de l'estructura

cent ralitzadora i megalomaniaca de factual aparell sanitari. La politica irra-

tional do grans instal-lacions («ciutats sanitaries»), el desmembrament des-

articulat dels nix-ells inferiors de 1'assistencia sanitaria (ambulatoris, etc.),

la manca d'una xarxa d'urgencia distribuida amb criteris de maxima iso-

tropia, etc., es correspon amb les deficiencies do l'estructura i la plani-

ficacio Urbana.

Passant al nivell de l'estructura territorial, la situacio no es gaire mes

afalagadora.

La constatacio mss important de l'analisi de I'estructura de Ia xarxa

sanitaria (si realment es pogucs parlar do xarxa estructurada) es el traspas,
punt per punt, dels esquernes altament centralitzats del model estatal.

Deixant a] marge, no per pot importants sing perque s'acosten al mes

absurd dels ridiculs, certes opcions que volen centralitzar a Madrid deter-
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minades «superespecialitats » i les corresponents instal •lacions (vegeu Cl la-
mos «Piramidon ),, etc.), volem remarcar la incohcrencia de la centralitzacio
a Barcelona , de la persistcncia de les artificioses divisions provincials com
a mare de scrvei sanitari , i de 1'equipament sanitari dell caps de aprovincia»
sense intentar en cap moment localitzacions idonies. En definitiva, l'es-
tructura de la xarxa sanitaria oblida el funcionament real del pais : 1'exis-
tencia dunes realitats wives que se ' n diucn conrnrgnes , cls lligams cntre
aquestes , l'accessibilitat optima de diversos punts centrals que no coinci-
deixen pas forcosament amb els caps provincials.

Respostes a una situacio

Tot cos social viu (i Catalunva avui ho es) enfront de situacions desfa-
vorahles genera actituds collectives de resposta i d'alternativa.

A 1'aparici6 d'una conscicncia critica al si mateix de tot l'aparell sa-
nitari-assisteneial al voltant d'aquests problemcs, cal afegir-hi l'actitud ciu-
tadana clefs usuaris de ]a ciutat i dels serveis sanitaris.

Nombroscs actituds detectades els filtims anys son tantes altres files
del rcnaixcment do la preocupacio collectiva per als problemcs propis: les
mobilitzacions del pobic de Santa Coloma de Gramenet per on ambulatori
(a causa de I'incendi de les antigues instal-lacions), la Iluita coordinada dels
«9 barris» per a obtenir on hospital de zona i instal-lacions a cada un dcls
barris, cls milers i milers de samarretes exigint «un hospital comarcal a
Ciutadella», I'aparicio arreu de vocalies de sanitat a les Associacions de
Veins claborant programcs alternativs, en son exemples.

Cal rernarcar, pero, que les reivindicacions quc fins ara s'han expres-
sat, s'han central molt mes en l'immediat, en els deficits, en la r<ianca
d'equipament hospitalari o sanitari que no pas en Ics condicions per a
millorar la qualitat do vida.

Cap a un futur

Encara que correspon a la propera Taula Rodona d'esbrinaur Ies pers-
pectives de futur, creiem que podem avancar, des de la nostra «disciplina»,

algun dels trots mes caracteristics d'una alternativa.

Tres aspectes, criteris o grans linies d'actuacio:

- Establiment de mesures per a aconscguir una estructura equilibrada

del territori, tot disminuint les tensions cntrc comarques pobres i

arees metropolitanes in dustrialitzades, entre ciutat i camp, mesures

que en conjunt evitin una excessiva «urbanitzacio» dc la vida social.

- A les ciutats, grans o petites, l'actuacio urbanistiea ha de crear les
condicions optimes per a un augment general de la qualitat de vida,

422



amb, com a mesures Ines inmediates, una mes racional distribucio

dels usos urbans i Ia redaccio dunes « ordenances» d'edificacio que,

tot evitant una excessiva densificacio, aconsegucixi un funciona-

ment mes racional dels habitacles (assolellament, fums, etc.) En-

sems cal una descentralitzacio de la vida i ]a gestio municipals que

permeti a cada barri, a cada unitat veinal, d'establir el programa

d'equipaments nccessari dins ]'estructura general marcada pel pla-

nejament superior.

Finalment, at Principal, caldra una Llei Nacional d'Ordenacio del

Territori que consideri lcs alternatives optimes i institucionalitzi la

descentralitzacio efectiva, amb l'estructuracio administrativa i fun-

cional en comarqucs i regions o vegueries. La comarca tal i corn

va esser entesa i definida per ]a ponencia i la Conselleria d'Econo-

mia de ]a Generalitat ha d'esser, en un futur, el marc de servei,

gestio i control dels equipaments collectius i, concretament en el

cas que avui ens ocupa, molt espccialmcnt dels serveis sanitaris

basics.

Si a nivcll politic parlem del restabliment provisional de I'Estatut,

corn a primer pas very I'autodeterminacid, a nivcll de I'endcgament del

territori des d'ara hem de parlar del restabliment provisional do la Divisio

Territorial de Catalunva, aprovada pets Decrcts do 27 d'agost i del 23 de

desembre de 1936 corn a xarxa, corn a mare idoni a curt termini per a ]a

planificacio i ]a dotacio dels serveis minims que ]a co]•lectivitat catalana

avui necessita a cxigeix.
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