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Fora de qualsevol utilitzacio abusiva i indiscriminada, el concepte ',proces d'em-

malaltirb exigeix un aclariment sobre el seu exacte significat tant des del punt de

vista de la seua configuracio historica com del seu contingut terminologic.

En I'actualitat hi ha una certa polemica sobre l'orientacio del discurs sanitari en

un sentit positiu (salut) o negatiu (malaltia). Sorprenentment, l'opcio metodologica

que propugna com a punt de partida la ,idea,, de salut es presenta ella mateixa corn

una opcio progressista front a l'orientacio de I'analisi sanitaria en funcio de la "reali-

tat» del fenomen malaltia.

Direm, de passada, que aquesta polemica sobre la definicio d'indicadors de salut

«positius" o ,negatius' sostrau un terra de debat que, al nostre parer, es el realment

important: el de relacionar o no la salut amb les condicions economiques, socials i

culturals (Sonis A., 1982).

En qualsevol cas, conve aportar arguments per a definir-se i, mes concretament,

per a justificar la nostra opcio en favor de considerar la malaltia com el punt de parti-

da operatiu per a estudiar i transformar la realitat sanitaria d'una comunitat en les

actuals condicions socials.

En primer Iloc, les dues alternatives que es presenten son qualitativament dife-

rents. Es tracta de basar I'analisi en una representacio intellectual per tal d'arribar a

la realitat o, pel contrari, partir dels fenomens reals i de I'analisi de les seues inter-

connexions per a formar-se una idea interpretativa amb I'objetiu de transformar la

propia realitat. Graficament, en paraules de Marx, K. i Engels, F., no es tracta de des-

cendir del cel a la terra sing d'ascendir de la terra al cel; es a dir, no es la conscien-

cia el que determina la realitat, sing que es la realitat alto que determina la conscien-

cia. Prova evident d'aquesta diferencia qualitativa, en el cas que ens ocupa, es que

les successives aproximacions al concepte de salut -des de 1946 amb la de

l'O.M.S.- no han fet mes que demostrar la impossibilitat d'una definicio unica i plena-

ment acceptada. Pel contrari no passa el mateix amb la conceptualitzacio de la ma-

laltia percebuda pel malalt com una ' experiencia subjectiva' i ,objectivada" pel

metge mitjancant I'aplicacio de la metodologia cientifico-medica (Martinez i Navar-

ro, F., 1984).

Aixo no obstant, es evident que la idea de salut pot construir-se com una abs-

traccio resultant de l'observacio del fenomen d'emmalaltir. En aquest cas, tseria jus-
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tificable utilitzar - la com a punt de partida de la recerca sanitaria ? La resposta a
aquesta pregunta no es pot donar sense tenir en compte les conditions socials con-
cretes o, altrament, sense definir en cada situacio concreta quin es I'aspecte princi-
pal de la contradiccio salut/malaltia.

En el cas d'una formacio social de capitalisme desenvolupat, com es la nostra,
una de les caracteristiques de la qual es precisament la forta agressio ambiental
provocada pel sistema productiu, sembla evident que l'objecte d'estudi han de ser
les consegi) encies, per a la salut , d'aquesta alteracio del medi , es a dir, la malaltia
considerada com (,el resultat de I'apropiacio insuficient, desigual o inadequada de la
natura' (Troncoso, R., 1978).

Pero per a comprendre exactament el fenomen d'emmalaltir cal estudiar-lo com
un proces. El terme «proces», en la seva accepcio filosofica, es contraposa a la idea
estatica de substancia i implica un seguit de fenomens que integren una continua i
progressiva transformacio de signe positiu o negatiu. En definitiva, I'estudi de la ma-
laltia com realitat social s'ha d'abordar amb una perspectiva dialectica per tal d'arri-
bar a una interpretacio globalitzadora d'eixa realitat.

Aquesta linia d'interpretacio s'inscriu en el que anomenem «concepci6 integral
del proces d'emmalaltir', radicalment oposada a les interpretations biologistes per a
les quals el mart social es, en el millor dels casos, un element «coadjuvant,' que in-
terve junt a molts altres i la propia malaltia es considerada com una (, desadaptacio»
de l'individu al medi.

La concepcio integral, doncs, es recolza en tres pressupostos fonamentals:
1. El proces d'emmalaltir es un fenomen essencialment col-lectiu i dialectic.
2. L'aspecte principal del proces esdeve la relacio de transformacio entre les

col-lectivitats humanes i el medi ambient.

3. Aquesta relacio esta determinada historicament per les relations de produc-
cio dominants que configuren la formacio social.

Aixi, el medi ambient i les estructures socials representen els elements claus en
la produccio de malalties mentre que la formacio social es el factor determinant del
proces d'emmalaltir.

L'estudi d'aquest proces requerira la integracio dels metodes d'analisi cientifica
de la realitat social amb el metode epidemiologic, a mes de la definicio del que consi-
derem conceptes basics de la metodologia integral (Martinez i Navarro, F., 1984):

a) Components primaris. Son propiament els factors de risc. Corresponen als
agents etiologics terminals (microbians, fisics, quimics o psicologics) i ales condi-
tions de susceptibilitat individual (genetics, biologics o psiquics). La interaccio entre
aquests elements ambientals i personals apareix com la causa immediata de la pro-
duccio de malaltia. Hem d'assenyalar que els components primaris poden ser consi-
derats metodologicament com historics i Ilur interrelacio causal amb la malaltia es
necessaria pero no suficient.

b) Elements d'emmalaltir . Son unitats socials individualitzades que generen
factors de risc. Representen la manifestacio mes concreta de les relations socials
d'adaptacio i transformacio del medi. Tenen, doncs, una naturalesa historica i pos-
seeixen un ordre sistematic. Entre els elements d'emmalaltir es troben: la produccio
d'aliments, I'organitzacio del proces de treball, I'habitatge, els habits culturals, etc.
La seua relacio de causalitat es pot definir corn la de causes suficients pero no ne-
cessaries.

c) Estructures d'emmalaltir. El concepte d'estructura suposa la superacio del
de la cadena epidemiologica i del de 'sindrome de la comunitat' de Kark, S.L.
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(1981 ). Una estructura d'emmalaltir esta formada per diversos elements que interac-

tuen i que li confereixen el seu caracter historic. Per aquesta rao, les estructures no

son homogenies sino que la seua configuracio ve donada per la naturalesa historica

dels elements dominants. Son estructures d'emmalaltir les seguents: el proces de

treball i els sistemes de produccio; el proces d'urbanitzacio; I'estructura ideologica;

I'estructura de classes i les relacions socials de poder.

d) El proces d'emmalaltir. Es la sintesi totalitzadora de les estructures d'emma-
laltir. En realitat, es la forma especifica de configurar-se historicament les malalties.
Es per aixo que cada formacio social to el seu proces d'emmalaltir especific, el ca-
racter del qual ve donat per les estructures dominants i determinants que es mani-

festen a traves del patro epidemiologic.

Aquest esbos metodologic suposa fonamentalment una forma de superar els ni-

vells de coneixement immediat i del raonament cientific, arribant aixi al coneixement
intel lectiu o filosofic. Es a dir, mentre que el metode empiric solament coneix el feno-
men i no arriba a la seua idea, i el metode metafisic considera la idea i no el fenomen,
el metode dialectic <,un cop coneguda I'essencia abstracta, torna a les manifesta-
cions concretes d'aquesta realitat i les enten com la unio d'un contingut abstracte i
dunes manifestacions concretes, es a dir com la unitat del que es general i del que
es particular>^ (Longo, G., 1971 ).

Orientacio metodologica

Amb aquests pressupostos -obviament ideologics- que acabem d'esmentar,
hem intentat esbossar una explicacio global del patro de mortalitat comarcal al Pais
Valencia durant el periode 1975-79. Explicacio global que implica anar mes enlla de
la simple observacio fenomenica de la distribucio espacial de la mortalitat en un in-
tent d'esbrinar I'essencia del fenomen de morir en la formacio social valenciana.

Potser, aquest proposit sembla massa ambicios. Considerem, pero, absoluta-
ment necessari enfrontar un debat indefugible sobre quines son les claus interpreta-
tives del proces d'emmalaltir, a desgrat del risc i de les dificultats metodologiques,
que aquest objectiu comporta. Aixi, doncs, el material que presentem to un caracter
de debat mes que de conclusions definitives.

Metodologicament el present treball to dues fases ben diferenciades. En la pri-
mera, hem realitzat I'explotacio epidemiologica de la informacio obtinguda de I'Insti-
tut Nacional d'Estadistica segons la metodologia descriptiva convencional.

Aixi, s'ha realitzat la distribucio espacial de les defuncions segons la classifica-
cio comarcal de Soler, J. (1966), les taxes brutes per cinc anys-persona han estat
estandarditzades i s'ha calculat I'index de mortalitat estandard. Les causes de mort
estan codificades segons la Sena Revisio de la Classificacio Internacional de Malal-
ties.

Els resultats d'aquest estudi epidemiologic descriptiu no ens han permes conei-
xer molt mes que una caracteritzacio general del patro de mortalitat aixi com identifi-
car una serie de diferencies comarcals d'interpretacio mes que dificil.

L'avaluacio autocritica del metode utilitzat ens ha servit per a identificar defe-
rents insuficiencies i inadequacions amb l'objectiu fixat, com ara:

a) Els referits a la propia orientacio deductiva de la recerca descriptiva conven-
tional.

b) Les limitations derivades de la utilitzacio de dades de mortalitat (qualitat
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dels certificats de defuncio) obtingudes d'una font secundaris (I.N.E.) i classificades
amb criteris estrictament clinics (C.I.M.).

c) La utilitzacio d'una distribucio espacial basada en comarques historiques de
la que resulten unitats d'anslisi molt diversificades tant des del punt de vista demo-
grafic tom d'estructura social.

Fruit d'aquestes considerations, hem introduit una nova orientacio metodologica

a partir de la caracteritzacio de I'estructura social valenciana.

De I'estudi de la formacio social, mitjan^ant una recerca bibliografica d'altres

disciplines socials, es conclou que els principals elements que la caracteritzen han

estat les transformations economiques dels darrers vent anys, les seues repercus-

sions en la redistribucio de I'espai i els canvis ideolologics que tot aixo comports.

Per a quantificar aquesta situacio hem recollit els indicadors comarcals disponi-

bles referents a I'estructura economics i a I'estructura Urbana:

1. Estructura economics

1.1. Sistema de produccio industrial

1.1.1. Index d'agregacio d'actius secundaris, calculat tom el producte de multi-

plicar el quotient de localitzacio per la proporcio comarcal d'actius secundaris res-

pecte al total del pals (I.V.S. 1979).

1 .1 .2. Potencia industrial instal^lada expressada tom la proporcio comarcal en

industries de mes de 49 Kw. (I.V.S., 1979).

1.1 .3. Inversio industrial durant el periode 1973-1975, tambe tom proporcio co-

marcal (Martinez Serrano, J.A., et al, 1980).

1.2. Proces de treball agricola

1.2.1. Index d'agregacio comarcal d'actius primaris, calculat identicament al del

punt 1.1.1. (I.V.S., 1979).

1.2.2. Index de mecanitzacio agricola: hectarees conreades/maquina (PREVA-
SA, 1983).

1.2.3. Index d'utilitzacio de productes quimics: hectarees adobades amb inor-
ganics (PREVASA, 1983).

2. Estructura Urbana

2.1 . Index d'agregacio Urbana per a 1975, calculat a partir de les Jades de Mo-

Ila, D. (1979).

2.2. Deficit d'habitatge: quotient entre el deficit comarcal absolut, calculat per

PREVASA (1983), i el Hombre estimat de families.

2.3. Index de variacio demografica en el periode 1970-1975 (Molls, D., 1979).

2.4. Oferta municipal de serveis: pressupostos municipals durant I'any 1977

(Pepin, A., i Ferrer, A., 1982) en milers de pessetes per habitant.

La caracteritzacio global de les deferents estructures s'ha realitzat mitjan^ant la

tipificacio de les variables que converteix cadascuna de les distributions en Una cor-

ba normal de mitjana zero i desviacio estandard igual a la unitat, la cual Cosa ens

permet de presentar cads estructura amb un indicador sintetic en base al metode de

la puntuacio estandard (en terminologia anglo-saxona «Z-score additive model>^).

L'aplicacio d'aquest model permet oferir Una units distribucio sintetica de la puntua-
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cio. S'ha calculat ('interval de confianca al 99 % de tal manera que el grup de comar-
ques amb puntuacio superior o inferior a ('interval representen el territori socialment
mes diferenciat respecte a la mitjana del pais.

A partir d'aquest moment, la unitat espacial d'analisi deixa de ser cada comarca
i esdeve una agrupacio de diverses comarques que tenen en comb la seva diferen-
ciacio estructural. Aixi, definim dues arees d'analisi per a cada estructura:

1. Estructura economica: sistema de produccio industrial.
1.1. Area d'elevada industrialitzacio.
1.2. Area d'escassa industrialitzacio.

2. Estructura economica: proces de treball agricola.
2.1. Area d'elevat desenvolupament agricola.
2.2. Area agricolament poc desenvolupada.
3. Estructura urbana
3.1. Area de fort predomini urba.
3.2. Area de predomini rural.

La definicio d'aquestes arees ha possibilitat una nova distribucio espacial de la
mortalitat i el disseny d'un tipus de recerca diferent en el sentit que no es tracta ja
de comparar dues variables dependents (taxa comarcal i taxa del pais) sing d'ana-
litzar si les desviacions identificades en la variable independent (puntuacio estan-
dard) es correspon o no amb desviacions de la variable dependent (taxa de mortali-
tat estandarditzada d'area). En terminologia estadistica, hem passat d'un problema
d'observacio a un problema d'experimentacio. A mes a mes, la nova distribucio per-
met el calcul del risc relatiu (R) entre les arees diferencials de cada estructura social
analitzada. Per ultim, I'agrupament de diverses comarques elimina els inconvenients
metodologics derivats de 1'escassa entitat demografica d'alguna d'elles.

La metodologia estadistica utilitzada en aquesta segona fase de I'estudi ha con-
sistit en la identificacio de les diferencies significatives de les taxes de mortalitat en
les distintes arees respecte a la taxa del pais i de la significacio al 95% de probabili-
tat del risc relatiu.

El nivell de significacio estadistica de les diferencies espacials de la mortalitat
s'ha calculat mitjancant la formula (Dever, G.E. 1980):

m=(r-s)
n

(s-s2)

r= probabilitat de morir en ('area estudiada
s = probabilitat de morir al Pais Valencia
n = denominador de la taxa de mortalitat de ('area estudiada

o, alternativament, en el cas de taxes molt baixes, amb la formula:

m= o-e

e

o = casos observats

e = casos esperats
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Per a la significacio dels valors calculats del risc relatiu, s'ha utilitzat la formula

de Kleinman:

R I R 1,96 \ 1 /d, + 1 /d.,

R = risc relatiu

d, = defuncions observades en I'area 1
d., = defuncions observades en I'area 2

El patro de mortalitat al Pais Valencia

L'estudi descriptiu de la mortalitat al Pais Valencia evidencia I'existencia d'un

patro semblant al de les societats occidentals desenvolupades, tot i que es detecta
la persistencia d'un risc infeccios relativament elevat (taula 1 ).

L'evolucio temporal de la mortalitat general presenta com a caracteristica fona-

mental una clara tendencia decreixent al Ilarg del segle en la qual s'intercalen tres
periodes de trencament d'aquesta regressio. Els dos primers tenen un caracter pun-

tual i corresponen a la sobremortalitat dels anys 1918-1919 (epidemia de grip) i a la

guerra civil i immediata postguerra amb un increment de la mortalitat transmissible i

dels accidents, consequencia del deteriorament de les condicions de vida i de les

operacions militars i de repressio politica. El tercer periode correspon a I'estabilitza-

cio de la mortalitat general que s'observa des de 1958.

L'estudi de la mortalitat especifica aporta una caracteritzacio mes concreta de la

-modern itzacio» del nostre patro de mortalitat. Aixi, tenim:

1. La mortalitat infantil apareix com un dels indicadors mes sensibles, no sola-

ment pel seu baix valor numeric, sing per la distribucio dels seus components: la

mortalitat perinatal es major que la neonatal i, aquesta, major que la postneonatal. Es

a dir, en I'actualitat, la mortalitat infantil esta determinada fonamentalment per cau-

ses endogenes mentre que anteriorment n'eren els factors nutricionals i les malalties

infeccioses els elements determinants (taula 2).

2. En la distribucio de la mortalitat per eclat i sexe s'observa una sobremortali-

tat masculina en totes les edats, aixi com una tendencia creixent de la mortalitat al

grup d'homes de 15 a 29 anys.

3. La desagregacio de la mortalitat en grans grups nosologics mostra la impor-

tancia quantitativa de la patologia cardio-vascular, cerebrovascular i tumoral. L'anali-

si de les tendencies evidencia una tendencia decreixent en la mortalitat per malalties

infeccioses, patologia respiratoria i per causes mal definides. Al contrari, els tumors

malignes i les malalties cardio-vasculars presenten una mortalitat creixent. La resta

de causes presenten una tendencia estabilitzada (taula 3).

4. En I'estudi espacial de la mortalitat segons la divisio comarcal s'observa una

certa diversificacio en determinades causes de mort. El caracter heterogeni de la di-

visi6 comarcal utilitzada no permet, en la immensa majoria dels casos, formular inter-

pretacions epidemiologiques d'aquestes diferencies espacials. Malgrat tot, assenya-

larem els trets mes cridaners d'aquesta distribucio:

a) No s'observa correlacio significativa entre la grandaria de ('interval de con-

fianca al 95% i les taxes comarcals, amb un coeficient de correlacio de 0,46 (tau-
la 4).



O

ro
C
O_
U

O
Q
O

a

i^

0

Q
J

Q
H

ro --
U O
C ^
_N O

ro i

^ ^_ p^
ro
^-

A,PR OXIMACIO CONCEPTUAL

N f^ O N (`') Cp ^ C`') CO O V O in

(D (O N O ^^^^ .- O r V V
V

ro^ ^n^c^ocorOr^c*^oorn^vro
o ^ ^n v r^ v c^ v_ rn r^ co r^ ao m v ca

ro ^
- r
ro O

ro
> ^
ro

O I^ ^ (D ^ ('7 ^ (D ^ I^ ^ ^ O N
OOCh^ ^O (D^O^ (DO('^^

OONOO^^^0 (D^O^('^^

cD r cD ap ^ c^ c0 N c' ) ^ ^ c`') O V
N r N O tD 1^ O N O O O O^ ('fiU,^ cv'^^ 0'0'0'c3w'c5'=Ziv'w'r^0_ ^ ^o,_ r .^ _

7

ro
U ^
^ O7
(^ .^

ro ^

c r^
c0 O
lL

ro

N f^

c0 ^- O
m
C ^-
Q

a^

ro
U

N^ V N (O f^ O V^ 0 0 CJ N (D

ON ^00^ V ^ChrOOO(D
N lf7

c0 ^ ^ V N^ 0 0 0 0 0^^^
V ^apc7rO>^a0c^^^v^^
N N O *- ^^ CO (O X 0 0 1^ CO
N (^

(`') ^^ (D V^ ^ N O CO O N N N
^ O ^ N c^ O ap c^ ^ c') cD ^ ^ ^
O ^ ^ O O ^ O^ N ^ O O O c^
N In

U
c

0

_ c

^cn ^ a ^ co ^ u^ro ^ ro^^ o).^o m p o^ ^ ^' ro
^ ^ c ^ co ^ v ^ ^ ^ c ro ^ c
o rocs--- ^'^' c
^^oro .g'cma>a^o^^'^^

c ro a a a .a^ ^^ m
^ ro a^ ^ .^ o ro ro ro o) ^ a m N
rn ^ ^ ^ ^ ^ ^ cn ^ w a> ro E
a^ ^ a^ a^ a^ a^ a^ a^ a^ a^ ^ ^- ^ a^ci
co°roro^^roro^^^^^^
ro^ ro^ m m ro ro ti m° o m v
^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ U Q

O
O

C`')

m
m

O
O

V

O
O

O
V

O
O

(D
r^

O
O

93



ya

TAULA 2. Mortalitat infantil. Pais Valencia.

Taxes x 1.000 nascuts vius

Concepte 1975 1976 1977 1978 1979

Mortalitat perinatal 16,74 16,30 15,84 14,12 12,40
Mortalitat neonatal 1 1 ,46 10,43 11,14 10,69 9,79
Mortalitat postneonatal 4,82 4,31 4,39 4,41 4,01
Mortalitat infantil 16,29 1 4,75 15,54 15,1 2 13,82

TAULA 3. Mortalitat per causes . Pais Valencia.
Taxes per 100.000 anys /persona.

Causes de mort 1901 1920 1940 1960 1975-1979

Malalties infeccioses 1.114,89 926,31 452,10 108,03 56,26
Tumors malignes 36,38 52,36 58,16 116,43 149,95
Malalties endocrines 33,21 25,83 18,73 N.D. 26,51
Malalties de la sang 14,67 8,82 7,10 3,09 2,10
Malalties sistema nervios 207,18 87,88 42,85 N.D. 12,31
Malalties cardio-vasculars 341,66 333,25 410,04 31 1,60 41 1,48
Malalties aparell respiratori 209,97 186,19 68,63 N.D. 49,65

Malalties aparell digestiu 126,61 103,98 61,53 51,51 47,98
Malalties aparell genito-urinari 49,08 46,29 42,34 31,54 16,74
Anomalies congenites 70,84 36,95 16,69 4,56 8,73
Mortalitat perinatal 24,76 35,01 34,31 26,45 13,12

Causes mal definides 222,10 183,44 139,43 228,66 36,27

Accidents, enverinaments i violencia 26,03 24,12 26,29 33,94 40,38

Mortalitat general (x 1.000) 25,55 20,97 15,90 9,96 8,87

b) La comparacio de les taxes brutes amb les ajustades per edat mostra una

gran influencia del grau d'envelliment comarcal en la mortalitat per tumors malignes,

diabetis, malalties del sistema nervios, malalties cardio-vasculars i cerebro-vascu-

lars, patologia respiratoria, causes mal definides i en la mortalitat general. Es menys

evident en la patologia infecciosa, les malalties de la sang i els accidents. En qualse-

vol cas, pero, hem treballat sempre amb taxes ajustades per edat.

c) S'observa que certes comarques presenten taxes elevades per a la majoria

de causes de mort (es el cas de I'Alcalaten, el Camp de Turia o el Raco d'Ademus),

mentre que altres -com ara I'Alt Maestrat- presenten taxes baixes d'una manera

constant.

d) Malgrat la tonics general de dispersio geografica de la mortalitat, s'observen

algunes agrupacions espacials com en el cas dels tumors malignes de ('aparell di-

gestiu, la patologia funcional i organics del sistema nervios, les malalties respirato-

ries i el suicidi.
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TAULA 4. Indicador: mort general

Taxa estandard Interval confianca
Comarques 75-79 (95 %)

Els Ports 8,33 1,86
Baix Maestrat 9,31 0,70
Alt Maestrat 4,21 1,06
Alt Millars 9,94 2,06
Alcalaten 1 1 ,43 1,48
Plana Alta 8,26 0,39
Plana Baixa 8,35 0,42
Alt Palancia 8,19 0,99
Raco d'Ademus 12,47 2,96
Els Serrans 10,33 1,43
Camp de Morvedre 9,45 0,67
Camp de Turia 11,51 0,76
Plana d'Utiel 10,31 0,89
Foia de Bunyol 8,39 0,93
L'Horta 9,08 0,15
Vall de Cofrents 10,43 1,63

Canal de Navarres 10,42 1,33
Ribera 9,14 0,33
La Costera 9,15 0,70
Vall d'Albaida 8,30 0,57

La Safor 9,29 0,47
El Comtat 10,12 1,08
La Marina Alta 9,60 0,62

Alt Vinalopo 8,85 0,54

L'Alcoia 8,88 0,49
La Marina Baixa 8,58 0,51

Valls Vinalopo 8,20 0,62
Vinalopo Mitja 9,17 1,19

Alacanti 8,71 0,30
Baix Vinalopo 8,10 0,35
Baix Segura 8,39 0,41

Pais Valencia
Coeficient de correlacio 0,46

L'estructura social al Pais Valencia

El Pais Valencia ha experimentat durant el present segle un important proces de

transformacio social. En 1950 la tradicional societat agraria valenciana assoleix una

estructura capitalista agromercantil, la crisi estructural de la qual afavoreix la confi-

guracio d'una formacio social capitalista de tipus industrial, la transformacio s'inicia

amb la crisi de I'agricultura.
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No ha estat, el proces d'industrialitzacio, un fenomen homogeni sino absoluta-
ment diversificat. Existeix una Clara diferenciacio en el nivell d'industrialitzacio co-
marcal . Igualment no tots els subsectors han experimental el mateix creixement ni el
mateix proces de renovacio tecnologica i financera.

Els principals elements d'emmalaltir derivats de I'estructura industrial valenciana
poden definir-se de la segiient manera:

1) Especialitzacio espacial amb una forta concentracio, en unes poques co-
marques, d'establiments industrials de ma d'obra i, consequentment, dels factors de
rise que en son caracteristics.

2) Predomini d'una tecnologia relativament pot agressiva pel que fa al medi
ambiental atmosferic pero amb altres repercussions ambientals mes importants tom
ara la contaminacio quimica de les aigiaes.

3) Desfasament tecnologic que comports una intensificacio del rise especific al
medi laboral.

4) Increment, especialment en alguns sectors, de les formes d'economia sub-
mergida, la qual Cosa trasllada el rise al Iloc de residencia.

5) Manteniment en general de relations laborals paternalistes i manta d ' incor-
poracio de les tecniques cientifiques d'organitzacio del treball, aixi tom absentia
d'una tradicio d'intervencio obrera sobre les conditions de treball.

Les repercussions sobre la mortalitat de I'estructura industrial valenciana no po-
den analitzar-se sense considerar, al mateix temps, les derivades de I'estructura Ur-
bana, directament interrelacionada amb el proces d'industrialitzacio. Assenyalem, no
obstant aixo, el predomini de la mortalitat per cancer (especificament per pulmo i
recte), cirrosi hepatica i pneumonia a les comarques mes industrialitzades. Per con-
tra, a les comarques menys industrialitzades, destaca I'elevada mortalitat general,
consegiiencia de les taxes mes elevades de mortalitat cardio-vascular, per alguns
cancer (ossos i prostata), malalties de I'aparell respiratori, accidents industrials, te-
tanus igrip.

La comparacio de les dues zones extremes industrials mostra una sobremortali-
tat (mesurada mitjan^ant el rise relatiu), en el cas del cancer de traquea, bronquis i
pulmo i d'accidents per vehicles de motor, per a les comarques mes industrialitza-
des, mentre que a les comarques menys industrialitzades la sobremortalitat corres-
pon a la mortalitat general, malalties cardio-vasculars, cancer de prostata i c^igudes
accidentals.

3. Estructura Urbana

Els elements que han determinat la transformacio de I'estructura poblacional va-
lenciana poden resumir-se en tres aspectes . EI primer es la «consequencia logics
inherent de qualsevol proces d' industrialitzacio^^, en segon Iloc , les caracteristiques
propies de la nostra industria que han contribuit de manera especifica a accentuar

els desequilibris territorials; finalment , I'espectacular creixement urba es produeix en
el mart politic i ideologic del franquisme el qual <<ha determinat la relacio de forces i

el paper que hi han jugat els diferents agents urbans » ( Perez Casado , R., 1978).
Entre les repercussions d'aquest proces de restructuracio Urbana, destaquen:

els profunds desequilibris en la distribucio de serveis ; I'apropiacio , en el sentit real,
de I'espai natural i la seua sistematica destruccio agreujada amb la incorporacio de
la segona residencia tom objetiu consumista i el predomini generalitzat de nous va-
lors ideologies dominants , canalitzats sots I'apariencia de «cultura urbana» a traves
de variats sistemes de comunicacio.
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Entre els elements d'emmalaltir presents en I'estructura urbana resultant d'a-

quest proces podem assenyalar:

1) Forts desequilibris espacials demografics, economics i de nivell de vida que

generen situacions diferencials de risc al medi urba i rural.

2) Diferencies en la qualitat de I'habitatge pel manteniment de les cases tradi-

cionals al medi rural i la incorporacio de les tecniques modernes de construccio a la

ciutat, i ('increment espectacular del preu del sol.

3) Diferents tipus de tensio social, que a les comarques urbanitzades, seran
consegiiencia de les relations de produccio i social del capitalisme modern. A les
comarques ruralitzades, per I'enfonsament de les formes tradicionals de vida i la
manta d'adaptacio derivades de les transformations produides per la necessitat del
proces d'acumulacio capitalista.

4) Tendencia a I'igualament dels habits culturals mitjan^ant I'exportacio d'«i-

deologia urbana^> a les zones rurals amb un definitiu trencament de la cultura agraria

traditional.

La distribucio de les comarques valencianes, en funcio del seu grau de desenvo-

lupament urba, mostra I'existencia d'un patro de mortalitat molt diferencial i caracte-

ritzat al medi urba, per una major mortalitat relativa per tumors malignes i cirrosi

hepatica, pneumonies i homicidis. Les comarques rurals presenten una mortalitat ge-

neral significativament major que la del Pais Valencia a expenses fonamentalment de

les malalties cardio-vasculars, malalties funcionals del sistema nervios, patologia

respiratoria, ulcera peptica, accidents i suicidis.

Les principals diferencis en la mortalitat entre el medi urba i el rural, mesurades

en termes de risc relatiu, apareixen respecte al cancer pulmonar i la diabetis pel que

fa a les comarques urbanes, mentre que al medi rural s'observa una mortalitat com-

parativament major per accidents industrials (R R = 3,0), suicidi (R R = 2,1) malalties

funcionals del sistema nervios (R R = 1,9), grip (R R = 1,9) i ulcera peptica (R R = 1,9).

Considerations finals

La metodologia aplicada ens ha permes identificar diferents patrons de mortalitat

comarcal al Pais Valencia en funcio de I'estructura social.

Tant pel Hombre de causes de mort diferencials, tom pets valors quantitatius del

risc relatiu, I'estructura urbana i la industrial apareixen tom les principals generado-

res de situacions de diferenciacio del risc, la qual cosa es perfectament coherent

amb el sentit de les transformations sofertes els darrers vint anys per la formacio

social valenciana.

Aquesta transformacio estructural del Pais Valencia ha general una serie de mo-

difications ambientals i socials de diferent signe, la resultant de les quals es mani-

festa en una disminucio relativa de la mortalitat general a les comarques mes desen-

volupades des del punt de vista urbano-industrial, en les quals la taxa de mortalitat

general es significativament inferior a la del pals a expenses fonamentalment de:

a) Malalties cardio-vasculars (especialment cerebro-vasculars).

b) Malalties de I'aparell respiratori.

c) Algunes malalties infeccioses tom ara la grip i les malalties de transmissio

sexual.

d) Ulcera gastrica.

e) Malalties funcionals del sistema nervios.
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f) Accidents.
Tanmateix, aquestes comarques reflecteixen les alterations ambientals produi-

des, amb una sobremortalitat relativa per tumors malignes (especialment els de pul-

mo i recte), i pneumonies, aixi tom un risc relatiu d'isquemia cardiaca, malalties

endocrines i cirrosi hepatica, comparativament elevat respecte al medi rural menys

industrialitzat.

Per contra, el grup de comarques amb un menor desenvolupament economic i

urba, mostren una mortalitat general significativament major que la del conjunt del

pals. Entre les causes que presenten un exces de mortalitat, criden I'atencio els ac-

cidents (especialment industrials i suicidis), les malalties cardio-vasculars, les fun-

cionals del sistema nervios, I'ulcera peptica, la grip, i el cancer de prostata, aixi tom

un risc relatiu elevat en la mortalitat per bronquitis, emfisema i asma.

Tots aquests elements de diferenciacio del risc de morir a les nostres comar-
ques plantegen una serie d'hipotesis pel que fa a la identificacio dels components prima-
ris del proces d'emmalaltir, algunes de les quals oferim tom a punts de discussio.

La disminucio de la mortalitat cardio-vascular en les arses urbanes i economica-

ment desenvolupades pot interpretar-se, en termes generals, tom el resultat d'un mi-

Ilorament de la qualitat del diagnostic al certificat de defuncio per la major disponibili-

tat de recursos d'atencio medics i de prevencio, mes que tom una situacio diferen-

cial respecte a factors de risc especifics. De fet, la mortalitat per causes mal defini-

des es lambs significativament mes baixa en aquestes comarques.

Pel que fa a la sobremortalitat per cancer si que sembla coherent considerar-la

tom un reflex d'una situacio de risc diferencial. EI fet que el caracter diferencial mes

constant s'observa en el cancer de pulmo i que la mortalitat per tot tipus de cancer

apareix vinculada a I'estructura urbana i industrial, apunta vers una interpretacio que

identifica la industria tom el centre nodal de la introduccio de factors de risc ambien-

tals propiament laborals i, per extensio, amb una evident repercussio fonamental-

ment urbana.

Apareix, aixi mateix, un conjunt de causes de mort que originen una sobremorta-

litat relativa al medi rural i que tenen en coma la seas possible relacio amb factors de

risc de tipus psiquic, tom ara: I'ulcera gastrica, les malalties funcionals del sistema

nervios i el suicidi. Son lambs la industria i I'urbanisme, les estructures socials que

semblen tenir un major pes en aquesta sobremortalitat, la qual s'hauria d'interpretar

tom la manifestacio dels desequilibris culturals provocats per la rapids transformacio

en el temps de la formacio social i de I'angoixa originada per les conditions de vida

precaries amb escassa expectativa de millorament.

Pel contrari, a les ciutats industrials, s'observen uns altres possibles indicadors

de stress: la sobremortalitat per isquemia cardiaca i per homicidis.

Les conditions de vida, especialment pel que fa a I'habitatge, podrien explicar la

baixa mortalitat relativa al medi urba, per malalties de I'aparell respiratori i per grip,

mentre que al medi rural passa just el contrari.

L'exces de mortalitat per cirrosi hepatica apareix vinculat al desenvolupament

industrial i urba amb una presentacio completament oposada a la mortalitat per una

altra malaltia digestiva tom es I'ulcera gastrica. Si acceptem una etiologic principal-

ment alcoholics de la cirrosi, seria dificil interpretar aquesta sobremortalitat exclusi-

vament en funcio dels habits sense considerar la possibilitat d'una induccio a toxico-

manies derivada de les conditions de vida urbana i de I'organitzacio del treball. D'al-

tra bands, la mortalitat per cirrosi hepatica pot expressar lambs I'exposicio a factors

de risc toxic derivats del treball industrial.


