




U A D E R N  C A P S



PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

Quadern CAPs Tèmatic / 20092

Junta del CAPS

Carme Valls Llobet, presidenta
Mercè Fuentes Pujol, vicepresidenta
Albert Ferrís Pellicer, vicepresident
Esperanza Aguilà Ducet, secretària
Josep Soler Amigo, tresorer
Izabella Rohlfs Barbosa, vocal
Margarita López Carrillo, vocal
Mercè Canet Ponsa, vocal
Glòria Borràs Boneu, vocal
Carme Borrell Thió, vocal
Josep Martí Valls, responsable participació

QUADERN CAPS és ara una publicació no periòdica del CAPS. Paris,150 - 08036 Barcelona.  
Podeu sol·licitar exemplars de l’antic Quadern (1984-2004) a caps@pangea.org o telèfon 933 22 65 54
www.caps.cat

Reservat tots els drets. Es pot reproduir mencionant: QUADERN CAPS, número, any i nom autoria, enviant còpia al CAPS.
Com és habitual les opinions expressades són responsabilitat del autor o autora. QUADERN CAPS no estarà obligadament d’acord amb elles

Secretaria de redacció:  Montserrat Cervera i Núria Agell
Producció editorial:  CAPS
Disseny de portada:  eggeassociats
Maquetació i impressió:  El Tinter SAL (empresa certificada ISO 9001,ISO 14001 i EMAS)

Publicació autoritzada pel Ministeri de Sanitat com SUPORT VàLID. Ref.S.V.92016 R.
ISSN 0213 - 4462. Dipòsit legal: 44.331-1991
CAPS, París 150 - 08036 Barcelona - Tel./ Fax 933 226554 –A.E: @caps@pangea.org
http://www.caps.cat/

Aquesta publicació s’ha fet amb el suport de

I la col·laboració

I Actuant Units per a la Salut (AUPA), Associació Catalana per a la Defensa de la Sanitat Pública (ACDSP-FADSP), Associació Catalana de 

Medecina de Família i Comunitària (CAMFiC), Ciutadans pel Canvi, CCOO de Catalunya, Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 

(CONFAVC) , Consorci Hospitalari de Catalunya, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

Quadern CAPs Tèmatic / 2009 3

JORNADA D’EXPERIÈNCIES I NECESSITATS EN PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT
RESUM FINAL. ANàLISI I CRITERIS D’AVALUACIó DE LES ExPERIèNCIES D’ACTIVITATS  
I PROgRAMES DE SALUT COMUNITàRIA PRESENTADES A LA jORNADA.
Josep Martí Valls 5

PARTICIPACIó CIUTADANA RESPONSABLE EN SALUT I SISTEMA SANITARI. 
Carme Valls Llobet Grup Participació en salut del CAPS (GPS) 8

1. EXPERIÈNCIES DE SALUT COMUNITÀRIA PRESENTADES : 10

L’experiència dels Consells de Salut a BSA. Badalona. Silvia Serés 10
La Gent Gran es cuida!. ABS Collblanc-LaTorrassa. Sandra Aguilar i Raquel Alonso 11
Anem a caminar ABS Girona 4. Assumpció Condom 11
Prevenció del VIH/Sida i altres infeccions de transmissió sexual amb població immigrant. ABD 
Marce·la Coromina 12
Estima el teu cos: ets tú.. Grup APOC Girona 4. Asun Alemany 14
Un Programa multifactorial i comunitari pot prevenir les caigudes en gent gran de la comunitat?  
ABS Salt. Montserrat Pujiula 15
Riure i menjar bé ajuden a perdre pes. CAP Bellpuig. Dolors Macià 16
Pla de salut comunitari del Poble sec. CAP les Hortes. Xavier Cortés 17
Projecte comunitari CAP Larrard. Clàudia Cardoner 18
Programa comunitari de promoció d’activitat física en els CAP: PPAF.  
Àmbit d’atenció primària de Barcelona. ICS. Maria Giné 18
Pacient expert de l’ICS. Asun González Mestre 19
És molt fàcil menjar sa, només ho has d’intentar.Sabadell. Montse Artés 20
A Roquetes fem salut. Pla comunitari. Gloria Muniente 22
Caminant fem salut. Pla comunitari Sagrada Família. Marta Ballester 23
Salut als Barris: acció comunitària a Barcelona. ASPB. Maribel Pasarin 24
Programa de deshabituació tabàquica. ABS Sant Antoni. Mònica Leon 25
Programa prevenció de salut bucodental. Sant Celoni. Susanna Morales 26
Escoltar als ciutadans per millorar l’atenció sanitària. HUVH. C. Peña 27
Taller de MPOC. ABS Sant Celoni. Susanna Carrasco 27
Hàbits alimentaris saludables i exercici físic. EAP el Carmel. Isabel Muntaner 28
Taller d’alimentació i nutrició a l’escola bressol del barri de Can Puiggener.   
EAP Creu Alta Sabadell. Cristina Arranz 30
Taller d’alimentació a les mares magrebines. EAP Creu Alta Sabadell. Ramona Gelabert 30
Grups focals amb població immigrant a l’atenció primària de salut. ABS Salt. Laura Sala 31
Medicina comunitària: com realitzar un abordatge integral a la Salut dels pacients dels Barris  
de Vallcarca i Sant Gervasi de Barcelona. Rosario Jimenez 32
Programa Obesitat. EAP Florida. Almudena González 33
Prevenció, salut i futur. HUVH. Marta Solé 33

2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT I ELS CONSELLS DE SALUT
LA PARTICIPACIó EN L’àMBIT DE LA SALUT A BARCELONA 
Isabel Ribas i Seix 35

ELS CONSELLS DE SALUT DELS gOVERNS  
TERRITORIALS DE SALUT. ESTAT DEL DESPLEgAMENT 
Albert Torrents Minguez 37

ELS CONSELLS DE SALUT. ANàLISI, AVALUACIó I CONCLUSIONS 
Olga Fernández Quiroga i Clara Garcia Izaguirre 41

EL CONSELL DE SALUT DE L’EIxAMPLE DE BARCELONA COM ExEMPLE 
Albert Ferris Pellicer 46

13 ANyS DE CONSELL DE SALUT A L’ABS DE VILA-SECA 
Lucia Teruel Carrillo 48

3. LES WEBS DE PARTICIPACIÓ
PATIenS OPInIOn 
Miriam Rivas i James Munro 50

e-CRITeRIuM 
Olga Fernández, Oriol Ramis i Josep Saiz 52

S
U

M
A

R
I





Quadern CAPs Tèmatic / 2009 5

PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

JORNADA D’EXPERIÈNCIES I NECESSITATS EN 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT. RESUM FINAL. 
ANÀLISI I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES EXPERIÈNCIES D’ACTIVITATS  
I PROGRAMES DE SALUT COMUNITÀRIA PRESENTADES A LA JORNADA

Josep Martí i Valls
Comitè organitzador de la jornada
caps@pangea.org
http://www.caps.cat/

•  Amb entitats amb representació social
•  Participació deliberativa, amb agents 

representatius
•  Participació organitzada
•  Però no substitutiva del govern i el par-

lament representants del ciutadans 
•  no volem que sigui un espai només 

administrativista. 

Per tancar la jornada es va presentar la 
iniciativa de la creació d’un Web de par-
ticipació ciutadana en salut e-criterium 
www.e-criterium.org promogut per 
Olga Fernández, Oriol Ramis i josep 
Saiz, que aviat estarà en funcionament. 
És una iniciativa de servei públic, sense 
ànim de lucre, independent de qualse-
vol institució i transparent en el seu fun-
cionament, per impulsar la participació 
de la ciutadania en el Sistema Nacional 
de Salut (SNS), utilitzant la tecnologia 
de Web 2.0. Un lloc de trobada per a 
la ciutadania, les institucions i els Con-
sells de Salut, que disposaran d’un es-
pai propi.
Per apadrinar e-criterium,varem tenir 
l’oportunitat d’escoltar als companys 
anglesos Miriam Rivas-Aguilar i james 
Munro, de la web Patient Opinion http://
www.patientopinion.org.uk/, que ens 
van explicar la seva experiència després 
d’anys de funcionament, i amb els que 
e-criterium, ja ha establert unes excel-
lents relacions per a iniciar una xarxa 
col·laborativa internacional.

•  Avançar amb el treball de salut comu-
nitària als barris.

A continuació una taula rodona on el Sr. 
Albert Torrents, representant el Servei 
Català de la Salut, va aportar l’experièn-
cia del desplegament dels Consells de 
Salut dels governs Territorials de Catalu-
nya; El Sr. Albert Ferris, l’experiència del 
Consell de Salut del districte de l’Eixam-
ple de Barcelona, la Sra. Olga Fernán-
dez, que va presentar el treball d’anàlisi 
dels Consells de Salut fet pel CAPS a 
partir dels qüestionaris passats a mem-
bres dels Consells i fruit també de reu-
nions de grups nominals sobre aquest 
tema; finalment va haver-hi l’aportació 
de la Dra. Lucía Teruel de l’ABS de Vi-
laseca que ens va aportar l’experiència 
dels Consells de Salut des del punt de 
vista dels professionals de l’atenció pri-
mària de salut.
L’Albert Torrents, del CatSalut ens va 
informar de que ja estan constituïts 26 
dels 37 governs Territorials ( i 9 en trà-
mit) constituïts també 17 dels 52 Con-
sells de Salut (32%) amb unes 125 as-
sociacions en total. Els criteris generals 
dels Consells de Salut Territorials són:
•  La participació és un dret
•  no és una finalitat sinó un mitjà
•  És un fet ineludible en una societat de-

mocràtica 
•  Responsabilitat de l’administració fa-

cilitar-la

El 22 de Maig de 2009 es va celebrar a la 
Sala d’Actes del Centre Cívic de Cotxe-
res de Sants la Jornada d’experiències i 
necessitats en participació ciutadana en 
salut organitzada pel CAPS. En aquest 
Quadern trobareu part dels continguts 
de la jornada 
El programa constava de dues parts: 
una al matí on es van presentar 26 re-
sums d’experiències de salut comunità-
ria, experiències portades a terme entre 
professionals sanitaris (fonamentalment 
d’atenció primària i salut pública) i ciuta-
dans, a barris i pobles de Catalunya.
Una segona part a la tarda, on es va trac-
tar el tema dels Consells de Salut. Van 
intervenir en l’anàlisi i debat sobre els 
Consells: La Sra. Isabel Ribas, delegada 
de salut de l’ajuntament de Barcelona, 
amb una exposició sobre els processos 
de participació en salut, els Consells de 
Salut de districte i el Consell de Salut de 
Ciutat va acabar la seva aportació dient: 
Cap on anem?:
•  Obrir a les entitats ciutadanes el Con-

sells de Salut de la ciutat, considerant 
el Consorci Sanitari de Barcelona 
com el govern territorial de salut de 
la ciutat.

•  Consells de Salut de districtes amb 
corresponsabilització dels seus compo-
nents.

•  Comissions de Salut a les ABS i barris.
•  Seguir amb els grup de treball del CMBS 

(salut, drogues, dones, gent gran)
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Resum de la comunicació a 
la Taula Rodona de la Olga 
Fernandez (CAPS) 
Aportació dels ciutadans al 
anàlisi dels Consells de Salut: 
anàlisi dels qüestionaris i grups 
qualitatius.

Conclusions i suggeriments de la comu-
nicació:
•  Existeix una infraestructura adminis-

trativa que pot millorar molt si s’adop-
ten procediments més democràtics: 
negociar l’ordre del dia, assegurar que 
la informació arribi i en temps sufici-
ent, informar del reglament i les com-
petències dels Consells.

•  La representació institucional i de pro-
veïdors es considera suficient, però la 
de la ciutadania presenta molts dub-
tes. El debat i la participació són insu-
ficients, la participació és informativa i 
es desitja una participació més deci-
sòria i/o deliberativa.

•  Els Consells podrien millorar la seva 
efectivitat: si treballessin els temes 
en grups temàtics. Si les peticions es 
contestessin i es valoressin les res-
postes. Amb lideratge i retorn raonat 
de les propostes.

•  Existeix pessimisme en que es puguin 
fer canvis i influir en la política Sanità-
ria. La ciutadania vol saber més i opi-
nar sobre les politiques de salut i els 
pressupostos.

•  Aquesta participació, pels ciutadans, 
és a la vegada un afer saludable i tam-
bé en moltes ocasions un afer frus-
trant.

•  Cal la informació de la cartera de ser-
veis, els indicadors de salut i assisten-
cials en quantitat i qualitat, l’estatut 
dels proveïdors, etc, de cada barri o 
municipi, per poder començar a treba-
llar en el Consell.

•  Els Consells han de tractar temes re-
llevants: privatització i concertació de 
serveis, polítiques públiques de salut, 
noves prestacions del sistema, Pla 
d’innovació d’atenció primària, pres-
supostos, etc.

•  La representació ciutadana en el Con-

sells ha de ser en quantitat i qualitat 
proporcional a la ciutadania existent 
en l’àmbit del Consell i al menys repre-
sentar un terç dels seus membres.

•  Els ciutadans dels Consells han de ser 
representants dels ciutadans de l’àmbit 
del Consell (associacions cíviques, de 
veïns, etc) i com a tals portar al Consell 
les demandes i necessitats dels seus 
representats, rendint comptes als ma-
teixos de l’ordre del dia, les actes, els 
temes i els acords del Consell.

•  Són competències dels Consells de 
Salut tots aquells temes que suposin 
determinants per la salut: hàbits, con-
dicions ambientals, socials, i no no-
més l’assistència sanitària.

•  Els Consells de Salut ha d’impulsar, 
seguir i avaluar plans de salut comuni-
taris en els seus municipis i barris.

•  Per aquesta tasca cal també una refor-
ma profunda de l’Atenció Primària i la 
salut pública per tal de que puguin fer 
front amb suficients mitjans el treball 
amb la comunitat. 

Temes prioritzats pels assistents 
a la Jornada per ser tractats el 
proper curs. 

Durant la jornada es va repartir un qües-
tionari amb 14 temes i la proposta que 
es prioritzessin 5 d’ells per ser tractats 
(curset, seminari, debat, etc) pel CAPS 
el proper curs. De l’anàlisi dels qüesti-
onaris recollits (52) en surten tres pos-
sibles línees de formació (alguns d’ells 
ajuntat dos temes dels prioritzats).
Com a formació de ciutadans i membres 
dels Consells de Salut (ajuntaments, 
etc):
•  Instruments i tècniques de participació. 

Avaluació de processos participatius.
•  el Sistema sanitari Català, interpretació 

dels indicadors i el Pla d’Innovació de 
l’Atenció Primària.

Dirigit als professionals d’Atenció Pri-
mària:
•  Diagnòstic de salut comunitària i ava-

luació de l’impacte en salut dels plans i 
programes de salut comunitaris. 

ANÀLISI I CRITERIS 
D’AVALUACIÓ DE LES 
EXPERIÈNCIES D’ACTIVITATS 
I PROGRAMES DE SALUT 
COMUNITÀRIA PRESENTADES 
A LA JORNADA (Participació de 
ciutadans en tasques de salut 
comunitària). 

Els Resums d’experiències en salut co-
munitària presentats han estat 267 i la 
seva procedència geogràfica es: 
•  Barcelona: 9
•  Girona i Salt: 4
•  Badalona, Sabadell, Hospitalet, Sant 

Celoni: 9
•  Vilaseca, Bellpuig: 2
•  Àmbit general Catalunya: 3

Els continguts dels resums de les expe-
riències:
En conjunt aporten una riquesa extraor-
dinària d’accions i mitjans utilitzats que 
justificarà la seva publicació i difusió.
Els problemes, riscos i objectius de salut 
comunitària a que fan front són, en ge-
neral, força comuns:
•  Pèrdua d’autonomia i dependència de 

la gent gran
•  Hàbits insans, dependències
•  Problemes musculars i osteoarticulars
•  Obesitat
•  Per fer-hi front es programen accions 

emmarcades fonamentalment en:
•  Foment d’hàbits saludables
•  Autocura
•  Alimentació sana
•  Exercici físic 

Amb múltiples accions:
xerrades, tallers, visites, cursos, publi-
cacions, exercici físic, caminades, pro-
grames de radio i TV locals, festes po-
pulars, concursos dibuix, etc. En el marc 
dels CAP, la comunitat, les escoles, ca-
sals de gent gran, etc.
 Aquestes accions i programes han estat 
desenvolupats en el marc de diverses 
metodologies: Unes emmarcades en la 
metodologia APOC (Atenció Primària 
Orientada a la Comunitat) generalment 
d’Equips d’Atenció Primària de la xar-
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xa AUPA, altres dins dels Plans de De-
senvolupament Comunitaris de barris o 
municipis, altres dins dels programes de 
Salut als Barris de la llei de Barris del 
govern de Catalunya, i altres són acti-
vitats de grups nominals amb ciutadans 
o tasques d’educació sanitària a grups 
determinats.

S’han avaluat els resums d’experiències 
presentats segons criteris de la metodo-
logia APOC, amb una mitjana de puntu-
ació de 6,5 sobre 10, d’aquests resums 
12 estan per sobre de la mitjana.
Les presentacions orals que la comissió 
organitzadora ha escollit:
Els criteris d’elecció de la comissió or-

ganitzadora de només sis dels 27 re-
sums presentats per ser comunicats 
oralment durant la jornada no han estat 
els de la qualitat de les experiències pre-
sentades, si no de tenir una mostra de 
diferents tipus d’activitats o programes i 
també donar veu a diferents àmbits ge-
ogràfics. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA RESPONSABLE  
EN SALUT I SISTEMA SANITARI.

Carme Valls Llobet
grup de Participació en Salut del CAPS.1

1. Aquest article és del conjunt dels membres del gPS: josep Martí, Albert Ferrís, Toni Tuà, josep Artigas, Olga Fernández, Clara garcia i Carme Valls

El CAPS, des de la seva fundació té com 
a objectiu prioritari a la ciutadania, a la 
seva declaració fundacional, ara fa 25 
anys, ja diu: Com que considerem de-
terminant la participació dels ciutadans 
en la definició dels objectius i de les pri-
oritats sanitàries, el CAPS es proposa, a 
més, oferir a la comunitat la informació i 
els instruments al seu abast que puguin 
ajudar-la a ésser protagonista de la prò-
pia salut (juliol 1983).

Si analitzem les noves politiques del 
departament de Salut en el tema de 
participació ciutadana, trobem en pri-
mer lloc el document la nova governan-
ça dels Sistemes de Salut. Juny 2006, 
que diu ja en el seu primer paràgraf les 
institucions, les organitzacions i els ciu-
tadans i ciutadanes són els components 
essencials del nou govern i de llurs inte-
raccions en depèn la qualitat i l’eficiència 
de les polítiques. Aquest document par-
la de la descentralització en els governs 
Territorial amb el mapa d’actors: ciuta-
dans, proveïdors, administració i repre-
sentants politics. Es defineixen els Con-
sells de Salut Territorials com a òrgans 
de participació que analitzen necessitats 
i les converteixen en propostes, supervi-
sen i avaluen actuacions.
Què aporta la participació segons aquest 
document?: reforçar el caràcter demo-
cràtic de la gestió política, augmentar 
l’educació i la formació democràtica dels 

ciutadans, facilitar l’educació i formació 
dels ciutadans i ciutadanes sobre els te-
mes de salut, millorar la gestió: neces-
sitats, problemes, supervisió i qualitat, 
afavorir la resolució de conflictes.
Posteriorment aquest projecte es va 
concretar en: el Mapa Sanitari, Sociosa-
nitari i Salut Pública. “els serveis per a la 
salut: mirant cap al futur” segons Decret 
37/2008 de 12 de febrer i el Pla de salut 
2010 (www.gencat.net/salut ). Els dos 
documents posen l’èmfasi en objectius 
estratègics que fan referència a la parti-
cipació dels ciutadans i ciutadanes en el 
sistema sanitari, ja en la introducció del 
Mapa sanitari es diu: Igual que en altres 
sistemes de salut com Canadà, Austrà-
lia, Holanda, Suècia o Dinamarca entre 
d’altres; es planteja la necessitat de “re-
tornar” el poder polític al ciutadà mitjan-
çant l’establiment d’òrgans decisoris a 
nivell territorial amb la participació dels 
municipis, els proveïdors de serveis, els 
professionals i la pròpia comunitat.
En el mateix document del Mapa sanitari 
i ja en el capítol 5.2. els ciutadans: pa-
per de protagonistes, diu: els ciutadans, 
com a propietaris del sistema públic de 
salut, han de veure reconegut el seu pa-
per de protagonistes com a individus i 
societat. Han de disposar d’informació 
clara sobre les possibilitats i resultats 
del sistema, han de poder participar en 
la presa de decisions, han de tenir dret 
que es tingui en compte la seva situació 

i el seu context específic i han d’assumir 
les seves pròpies responsabilitats.
En les “orientacions estratègiques” del 
mateix capítol 5.2. diu, entre d’altres:
•  Fomentar la coparticipació i corres-

ponsabilització dels ciutadans en la 
presa de decisions.

•  Generar un canvi cultural, amb la par-
ticipació activa dels ciutadans, per tal 
de promoure l’adaptació dels models 
d’utilització dels serveis públics de sa-
lut a les possibilitats reals d’actuació, 
tot evitant generar expectatives que 
no poden ser assolides pel sistema 
o sobre problemes que no es poden 
resoldre.

•  Promoure la implicació del ciutadà en 
la pròpia salut, cura i atenció, i pos-
sibilitar l’aprenentatge en els punts de 
contacte amb el sistema.

Però en els capítols d’aquests dos do-
cuments en els quals es parla de les 
implicacions operatives es fa referència 
només a usuaris del sistema i pacients i 
no pas de ciutadans. 
ja que parlem tots de participació ciu-
tadana en salut pensem que és un bon 
moment per fer un recull de les expe-
riències dutes a terme fins ara, fer-ne 
un anàlisi col·lectiu en aquesta jornada 
i detectar els punts de millora, treure 
unes conclusions i propostes per cobrir 
les necessitats detectades i millorar el 
procés participatiu.
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Nosaltres pensem
Que la participació ciutadana es dóna 
tant quan els ciutadans participen de 
manera activa en accions o programes 
de salut comunitària, com quan partici-
pen en estructures organitzades de par-
ticipació com són el Consells de Salut o 
les comissions de sanitat.
Que la participació ciutadana s’ha de 
donar a diversos nivells: tant en Consells 
de Salut a nivell Central (Departament, 
CatSalut) per definir polítiques, estratè-
gies i prioritats, com a nivell Territorial, 
els Consell de Salut dels governs Ter-
ritorials, per les polítiques específiques 
d’aquest territori i també a nivell dels 
propis serveis de salut, en aquest cas a 
nivell de àrees Bàsiques (ABS) i Centres 
Sanitaris, per expressar necessitats, pro-
blemes, propostes, avaluar serveis, etc. 
Només amb aquesta participació direc-
ta dels ciutadans i les ciutadanes, aliats 
amb l’administració amb voluntat políti-
ca de canvi i amb els professionals i tre-
balladors del sistema sanitari, es podrà 
moure aquest sistema (amb les seves 
inèrcies i la seva “cultura establerta”) en 
els canvis i les millores cap un sistema 
de més qualitat i més sostenible, i cap a 
uns ciutadans més autònoms..
Perquè aquest procés sigui possible 
pensem que cal una ferma voluntat po-
lítica de l’administració per implantar-lo, 
uns professionals motivats també en la 
participació i amb temps i recursos su-
ficients per portar-la a terme i uns ciu-
tadans sensibilitzats, representatius del 
teixit social i amb consciència de que 

ells també són el Sistema Sanitari i so-
bretot que tots, en la seva funció, passin 
de la cultura del NO a la del Si, però par-
lem-ne i que conjuntament construïm, 
amb l’aprenentatge de la participació, 
un model comú.
Pensem que si no fem sentir la veu for-
ta i el poder de la ciutadania, el poder 
econòmic i el dels grups de pressió, que 
si la fan sentir, no necessiten canviar de 
model, per això nosaltres proposem un 
model de participació diferent.

El nostre model de participació 
ciutadana en salut
1.  El ciutadà i la ciutadana són els pri-

mers i principals responsables de la 
seva salut individual i solidària amb la 
salut col·lectiva i del medi, entenent 
la salut no com absència de malaltia 
sinó com una manera de viure rao-
nablement autònoma, solidària i jo-
iosa, el que possiblement comporta 
un canvi de paradigma en la visió del 
model de serveis de salut.

2.  Els ciutadans han de ser corresponsa-
bles en les polítiques, estratègies i ob-
jectius sanitaris, amb la seva priorit-
zació, en cada nivell de representació: 
CatSalut, governs Territorials, pobles 
o districtes, barris i centres sanitaris.

3.  Per aquest motiu, els ciutadans han 
d’estar presents, d’una manera signi-
ficativa, en tots els nivells de decisió 
del Sistema Públic de Salut, d’una 
manera estructurada: Consell de Sa-

lut del CatSalut, ICS, Consells de Sa-
lut dels òrgans de govern Territorials, 
Consells de Salut de centres sanitaris 
(hospitals i Atenció Primària), Consells 
de Salut de municipis o districtes i co-
missions de salut de poble o barri.

4.  Representativitat dels ciutadans en 
els Consells de Salut dels diferents 
nivells: els ciutadans han de recollir 
les necessitats i demandes de la seva 
comunitat, i rendir comptes a la co-
munitat de la seva acció al Consell, 
d’aquesta manera es constitueixen en 
agents experimentats en els Plans de 
Salut Comunitaris.

5.  L’administració de Salut i els respon-
sables dels Consells de Salut han de 
posar els recursos necessaris per 
un funcionament òptim dels òrgans 
de participació. La transmissió de la 
informació i la resposta a les deman-
des, en tots els àmbits, ha de ser àgil, 
entenedora i accessible, caldrà for-
mació en el procés de participació.

6.  Els ciutadans i les ciutadanes, con-
juntament amb els professionals, fo-
namentalment de l’Assistència Primà-
ria i la Salut Pública, tenen una tasca 
important d’informació, sensibilitza-
ció i educació de la comunitat, per la 
promoció de la salut, la prevenció i la 
bona utilització dels serveis de salut. 
Caldrà dotar a l’Atenció Primària dels 
recursos i temps suficient per dur a 
terme aquesta tasca.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

Quadern CAPs Tèmatic / 200910

1. EXPERIÈNCIES

EN SALUT COMUNITÀRIA PRESENTADES

ELS CONSELLS DE SALUT 
A BADALONA SERVEIS 
ASSISTENCIALS (BSA)

Iniciativa
Badalona Serveis Assistencials 

Autores
Sílvia Serés; Olga Ruesga; Lidia Obama; 
Raquel Vilaplana; Carme Bultó; Mª josé 
Sabariego; Susanna Martínez, inferme-
ra Salut Pública; dtra de comunicació i 
atenció a l’usuari; treballadores socials; 
supervisora d’infermeria d’Atenció Pri-
mària; coordinadores d’infermeria

Introducció
Badalona Serveis Assistencials (BSA) és 
una organització sanitària integral, munici-
pal, que presta serveis d’atenció primària, 
especialitzada, sociosanitària, domiciliària 
i atenció a la dependència i ho fa gestio-
nant centres i serveis com pot ser l’Hos-
pital Municipal de Badalona, el Centre 
sociosanitari El Carme, 5 ABS ubicades a 
Badalona i 1 a Montgat-Tiana, etc.... 
Tal com diu el Pla de Salut de Catalunya, la 
participació ciutadana és un dels cinc prin-
cipis fonamentals de la governança demo-
cràtica. A BSA, a més, és part important de 
l’estratègia present i futura de treball. 

Què entén BSA per Consell de 
Salut?
-  És un òrgan de participació assessor. 

-  És un canal de comunicació estable.
-  Ha de ser facilitador de la relació i 

del treball que es desenvolupa en un 
àmbit territorial, concretament, el de 
l’àrea Bàsica de Salut (ABS), generant 
confiança entre els seus membres.

Qui en forma part?
-  Representants de BSA
-  Serveis Socials d’atenció primària.
-  Professionals sanitaris.
-  Establiments sanitaris.
-  Representants veïnals.
-  Representants de centres educatius.
-  Associacions de malalts.
-  Representants de la conselleria de dis-

tricte.
-  Etc.
 
Quins són  
els principals objectius?
-  Fomentar la prevenció en temes de 

salut.
-  Planificar activitats comunitàries.
-  Informar sobre els serveis i les seves 

possibles modificacions, per tal de fa-
cilitar o millorar-ne l’ús.

-  Donar transparència a les diferents ac-
tuacions i projectes.

-  Recollir percepcions dels serveis de 
BSA.

Què hem fet?
-  S’han constituït els Consells de Salut a 

les diferents ABS; el primer es va crear 

al febrer de 2007 i l’últim, al desembre 
de 2008. Cadascun constitueix un òr-
gan independent ja que, malgrat haver 
temes comuns que sí es consensuen 
entre els representants de BSA, cada 
territori té les seves pròpies particulari-
tats i necessitats.

-  La convocatòria s’ha fet per escrit, on 
es proposava un ordre del dia inicial, 
modificable a demanda de qualsevol 
membre del consell; l’origen de la con-
vocatòria i la proposta de l’ordre del 
dia ha sorgit, en la majoria de les oca-
sions, per part de BSA.

-  La mitjana de reunions anuals celebra-
des és de 3.

-  La participació és d’unes 10 persones; 
encara que aquesta és variable de-
penent molt de l’època de l’any i dels 
centres.

-  Els temes tractats fins ara són, ma-
joritàriament, de caire informatiu de 
serveis. També s’han tractat temes 
preventius i/o comunitaris en funció de 
les demandes i de les necessitats de 
cada centre.

-  Donat que BSA presta serveis a dife-
rents nivells; si algun tema a tractar 
pertany a un àmbit diferent de la pri-
mària, representants del mateix s’in-
corporen en aquell consell de salut.

Quins són els reptes de futur 
plantejats?
-  generar un espai de comunicació, de 
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debat, que no sigui només informatiu.
-  Augmentar així la qualitat participativa, 

amb més implicació de tots els mem-
bres que en formen part 

-  Aconseguir passar, poc a poc, de la 
protesta a la proposta. 

LA GENT GRAN ES CUIDA!

Grup de població a qui va dirigit 
gent gran

És iniciativa de
Treballadores Socials ABS Collblanc i 
ABS La Torrassa.

Resum

Objectius: L’objectiu principal del cicle 
de xerrades és proporcionar eines a la 
gent gran per cuidar-se millor, dins d’un 
espai participatiu.

Accions, temps, nombre participants: 
És un cicle de 17 xerrades de caire sa-
nitari i social que s’inicien el 17/3/09 fins 
el 15/12/09. Programades per diferents 
professionals i en diferents espais del 
barri Collblanc-La Torrassa de l’Hospi-
talet de Llobregat.
En principi, són xerrades de 20 minuts, 
que es poden allargar en funció del torn 
de preguntes sobre el tema i les aporta-
cions dels participants.
Les sales tenen una capacitat d’unes 25 
persones aproximadament.

Materials, mètodes: Les xerrades s’ex-
posaran oralment pels professionals que 
s’han assignat. Principalment, s’utilitza 
el power-point com a mètode visual de 
suport i guió de la xerrada.
En alguns casos, s’utilitza material en 
suport paper com en: Estimulació de 
la Memòria, que s’elabora un dossier 
d’Exercicis de Memòria.
En altres, es facilita als participants tríp-
tics elaborats del tema que es tractarà: 
No caure a casa o La Grip, elaborat i 
editat pels Centres d’Atenció Primària 
del Consorci Sanitari Integral, Teleassis-

tència, elaborat i editat per Creu Roja.
S’ha editat una primera tirada de 2.050 
díptics que informen del Cicle de xerra-
des.
A cada xerrada en particular s’edita pòs-
ters i fulletons per fer-ne difusió.

Organització, gestió, avaluació: La 
idea original parteix de les treballadores 
socials dels ABS Collblanc i ABS La Tor-
rassa, es planteja com a proposta a la 
Coordinadora de gent gran del barri. És 
una coordinadora informal de professio-
nals d’algunes de les entitats dels bar-
ri o municipals que treballen amb gent 
gran.
Es van escollir els temes més recurrents 
en aquest col·lectiu als diferents Treba-
lladors Socials dels dispositius.
Posteriorment, es van escollir professi-
onals, principalment també del territori i 
que poguessin ja tenir, la gent gran, com 
a professionals de referència.
La majoria, són tècnics que treballen en 
el tema de la xerrada que exposen.
Es van establir dades al llarg de l’any, 
generalment marcant el mateix dia de la 
setmana i mateixa hora (per evitar con-
fusions).
Es van escollir diferents dispositius del 
barri, alguns per qüestions de data es 
van haver de canviar.
La idea principal era fer arribar el cicle al 
col·lectiu de gent gran dels barris, però 
s’han utilitzat mitjans de comunicació de 
caire municipal i s’ha obert la possibili-
tat de participació de gent gran de tot el 
municipi i la possibilitat de participació 
de gent més jove interessada.
La difusió s’ha fet a través de Ràdio 
Hospitalet, Revista Salut al Barri, del 
díptics del Cicle de xerrades que s’ha 
distribuïts pels diferents dispositius co-
munitaris dels barris i a nivell municipal.
Apropant-nos a la data de la següent 
xerrada, pòsters i fulletons informatives 
d’una xerrada en qüestió.

Avaluació: El principal mètode d’ava-
luació és el número de participants en 
cada xerrada i les aportacions directes 
a nivell verbal.

En acabar la xerrada, es passa un petit 
qüestionari d’avaluació en que es pre-
gunta: què els hi ha semblat, si estari-
en interessats en alguna altra, temes en 
que estarien interessats (tancat a escollir 
i obert), si els hi ha aportat nous conei-
xements. I avaluació de: exposició del 
tema, lloc, material i formadors/-es.

Autoria
Sandra Aguilar Margalejo, Raquel Alon-
so Segura: Treballadores Socials. Cen-
tres d’Atenció Primària de Salut.

UNA PROPOSTA A LA 
COMUNITAT: ANEM A 
CAMINAR

Població a qui va dirigit
Persones adultes de qualsevol edat 
que viuen al districte 6 de girona ciu-
tat. És una activitat oberta a tothom 
(amics,familiars, nets,... inclòs animals 
domèstics, el que interessa és que els 
adults s’hi adhereixin).

Iniciativa
Infermeria de ABS girona-4, CAP Dr. 
joan Vilaplana, a partir d’una idea que 
va néixer a un consultori de Reus l’any 
2004.

Resum

Objectius: Fer del anar a caminar un 
costum entre els nostres pacients i per 
extensiu a la comunitat. Demostrar que 
es pot millorar la salut de manera senzilla 
i gratuïta i fomentar la creació de grups 
de autoajuda (a partir d’un lider-pacient 
expert), per mantenir l’activitat més enllà 
de la durada del programa.

Accions, temps, nombre participants: 
Es surt a caminar dos dies a la setmana, 
durant 1 hora; pre i post activitat es rea-
litzen estiraments 10 minuts.
La durada del programa és indefinida, 
però l’estudi és de 6 mesos, s’inicia el 3 
de novembre.
El nombre de participants és variable, hi 
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ha un grup fort que consta de 10-15 per-
sones i les altres fluctuen. Si en un mes 
no han tornat a fer l’activitat ens posem 
en contacte telefònic per saber si és una 
baixa definitiva o temporal, i el motiu (fer 
una altra activitat, malaltia pròpia o d’un 
familiar, viatge INSERSO)

Material i mètodes: Estudi abans i 6 
mesos després d’ haver iniciat l’ activitat 
anem a caminar.
Criteris d’inclusió: Persones adultes que 
viuen al districte 6 de girona.
Criteris d’exclusió: Cardiopatia isquèmi-
ca, brot artròsic agut i impossibilitat per 
caminar.
Variables:
-  Pes/talla
-  Tensió arterial.
-  Anàlisis (Colesterol HDL, LDL, trigli-

cèrids, glicèmia i Hb A1c).Qualitat de 
vida ( qüestionari SF-36).

-  Estats de canvi de Prochaska.

Es registre a l’ e-cap; diagnòstic d’ in-
fermeria CONDUCTES gENERADORES 
DE SALUT 
(descripció d’ anem a caminar) i es re-
laciona amb altres diagnòstics que es 
podem modificar pel fet de fer exercici 
físic ( HTA, DM2, lumbàlgia, dol, depres-
sió, ansietat, fibromiàlgia,...), també es 
registra com activitat grupal feta.

Organització: Vaig demanar que els hi 
semblava el projecte als responsables 
del meu centre i la resposta va ser posi-
tiva i encoratjadora.
D’ una manera molt simple, enganxant 
un foli en blanc al darrera de la por-
ta de la consulta amb la proposta d’ 
anem a caminar i prèvia informació als 
companys, es va iniciar l’ anotació dels 
pacients que estiguessin interessats en 
el projecte. Es va fer difusió informati-
va amb cartells, així com informació d’ 
orella a orella a partir dels mateixos par-
ticipants.
Vaig observar que al parlar amb als usu-
aris que acudien a la meva consulta, 
quan els hi deia que jo aniria amb ells, 
la seva reacció canviava. De dir: “...no 

tinc temps,...no tinc ningú que m’ hi 
acompanyi,...” deien: “...Ah, si tú vens,...
jo també vinc”. 
Em vaig posar en contacte amb el Cen-
tre Cívic i la Llar de jubilats. La proposta 
va tenir molt bona acollida. El director 
del Centre Cívic em va oferir un esmor-
zar saludable per tots els participants; 
es va fer abans de les festes de Nadal. 
Vaig organitzar una xerrada informativa 
per explicar les meves expectatives 
i conèixer les seves. A la reunió, vam 
parlar dels beneficis de l’ exercici físic, 
varem acordar els dies que els hi anava 
bé fer l’ activitat ( tothom va anotar els 2 
dies que els hi anava millor fer-ho) i va-
rem coincidir els dilluns i divendres. Vam 
parlar de diferents rutes i triar entre tots 
la millor.
Va quedar clar, que tothom havia de se-
guir el seu ritme de caminar i que la ruta 
havia de ser sempre la mateixa, així, a la 
tornada recolliríem a la gent més lenta. 
No es tracta que tothom arribi al final del 
trajecte, sinó de caminar el temps pre-
vist i de tornar tots per poder finalitzar 
junts l’ activitat.
El punt de trobada és davant l’ ambula-
tori on hi ha una bona esplanada.
La meva tasca amb ells mentre cami-
nem és realment d’acompanyament, 
parlem de la família, si viuen sols, en pa-
rella, la relació amb els fills...etc. Obser-
vo si hi ha risc social, parlo de la dieta, 
del dol, de l’ansietat,.. Els hi ensenyo a 
fer exercicis respiratoris ( respiració dia-
fragmàtica...), exercicis perineals ( si hi 
ha incontinències) 

Avaluació: Estem en fase de desenvo-
lupament. 
Primer només venien dones i un home 
que no sempre era el mateix, actual-
ment hi ha un grupet de 6 homes que 
són bastant constants. 
Edats compreses entre 40 i 90 anys 
(aquesta última és de les persones més 
constants i és l’estrella del programa).
Hem fet 36 sortides.
El promig d’assistents és de: 20 perso-
nes (mínim 13 i màxim 41)) 
En alguna ocasió (jo no vaig poder anar-

hi ), el grup l’ha portar un pacient expert 
i no ha estat gaire ben valorat. 
La difusió de l’activitat als mitjans de co-
municació ha estat molt més amplia de
l’ esperada, hem aparegut a la televisió, 
la ràdio i la premsa (TV3 comarques-
TV girona-TVE Catalunya-TVE “En 
directo”-Radio girona-Catalunya Ràdio-
El Diari de girona-Món sanitàri), això ha 
estat valorat molt positivament pels par-
ticipants, i molts companys d’infermeria 
s’han interessat pel programa.

Autores
Asun Condom Vilar, infermera. A.B.S. 
girona-4 Montse Mas, metge de famí-
lia Alícia Ruiz, infermera josep Carpio, 
infermer Carme gómez, infermera Maria 
Puig, infermera, Mª Carmen Hernández, 
infermera
Montse Busquets, infermera

PROJECTE DE PREVENCIÓ 
DEL VIH/SIDA I ALTRES 
INFECCIONS DE 
TRANSMISSIÓ SEXUAL 
AMB POBLACIÓ 
IMMIGRANT DUT A TERME 
A ANDALUSIA, MADRID I 
CATALUNYA.

Grup de població a qui va dirigit
immigrants.

És iniciativa de
Associació Benestar i Desenvolupament 
(ABD) i del Pla Nacional sobre la Sida.

Resum

Emmarcament institucional/ educatiu: 
El programa té caràcter supranacional i 
s’està desenvolupant a tres comunitats 
autònomes: Catalunya, Madrid i Anda-
lusia. Seran responsables de l’execució 
del projecte les diferents delegacions de 
l’entitat (ABD) localitzades en cadascu-
na d’aquestes comunitats.
És el tercer any que s’està portant a ter-
me aquest projecte.
El coordinador del programa està situat 
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en la seu de l’entitat a Barcelona, que 
al seu torn és el responsable de l’àrea 
de Pobresa i Inclusió. ABD participa ac-
tivament en plataformes específiques de 
VIH/SIDA (Federació Catalana d’ONg’s 
de VIH/SIDA, RED2002, Comitè 1º de 
Desembre), motiu pel qual coneix i tre-
balla en xarxa constantment amb les en-
titats d’aquest àmbit específic. Així ma-
teix, des de l’any 2006 gestiona dins del 
SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant i a 
l’Estranger Refugiat de l’Ajuntament de 
Barcelona).

Objectius

Generals
Promoure estratègies de prevenció del 
VIH i ITS en la població immigrant, ani-
mar a fer-se la prova i fer conscient a la 
gent de la importància de la mateixa.

Específics 
1.  Proporcionar formació preventiva so-

bre VIH i altres ITS a través de forma-
cions. 

2.  Incrementar el coneixement de les 
poblacions immigrades sobre el 
funcionament dels diferents serveis 
d’atenció sociosanitària. 

3.  Conscienciar de la importància de 
fer-nos la prova de detecció d’anti-
cossos.

4.  Donar informació sobre la prova de 
detecció dels anticossos: en què 
consisteix, on ens la podem fer, què 
passa amb els resultats...

5.  Promoure actituds no discriminants 
cap a persones seropositives a partir 
de la difusió del material audiovisual 
realitzat. 

6.  Incidir en la difusió comunitària a tra-
vés de l’educació entre iguals i l’efec-
te bola de neu.

Fonamentació
Durant els últims anys, Espanya ha pas-
sat de ser un país d’emigrants a ser un 
país receptor d’immigració. L’actual situ-
ació dels diferents col·lectius immigrats 
comporta un factor de vulnerabilitat que 
els situa en situació de risc pel que fa 

a la infecció per VIH/SIDA. S’entén per 
“població immigrant” un grup ampli i 
heterogeni, que inclou a diferents grups 
socials i demogràfics, entre ells aquells 
que no tenen condició de resident per-
manent (estrangers/as, refugiats/as i 
sol·licitants d’asil, immigrants tempo-
rals i intermitents), a persones amb un 
temps d’estada indeterminat i als que 
tenen una situació legal irregular. 
La mobilitat humana no és en si mateixa 
un factor de risc per a contraure el VIH/
SIDA. En canvi, les situacions i possibles 
conductes adoptades durant el procés 
migratori, són les que es converteixen 
en factors que incrementen la vulnerabi-
litat i el risc d’infectar-se.
L’experiència de la discriminació i l’aïlla-
ment físic/ emocional estan associats a 
una major vulnerabilitat de desenvolupar 
malalties psicològiques. L’exclusió soci-
al i la pobresa han contribuït a alimentar 
l’epidèmia de VIH/SIDA en el món, i la 
immigració té la capacitat de posar als 
individus en situació de major vulnerabi-
litat i experimentar la doble marginació 
per ésser VIH positiu immigrant. 
Així mateix, les infeccions de transmis-
sió sexual (ITS) són un important pro-
blema de salut pública tant per la mag-
nitud que arriba a nivell global, com per 
les seves complicacions i seqüeles si 
no es realitza un diagnòstic i tractament 
precoç.

Procediment
Les formacions sobre VIH/SIDA i altres 
ITS s’estan realitzat a diferents recursos 
de l’entitat que tenen un índex de pobla-
ció immigrant elevat i en altres entitats 
que treballen directament amb aquesta 
població. Es crea un grup de formadors 
heterogeni a fi d’obtenir la participació 
de persones de diversos orígens i així 
poder cobrir les necessitats dels dife-
rents col·lectius d’immigrants. 
Es prioritza la participació de persones 
provinents de: 
-àfrica (Subsahariana i Magrebina) 
-Europa de l’Est 
-Llatinoamèrica 
-àsia (xina i Pakistan) 

La formació dirigida al grup de referents 
comunitaris és impartida per dos edu-
cadors socials. El grup de formadors/
es comunitaris es conforma per un total 
de 20 persones que reben una formació 
d’un total de 28 hores i s’estructura amb 
un contingut general dirigit als diferents 
referents comunitaris de cada col·lectiu 
d’immigrants. El curs s’organitza en 7 
sessions de treball, cadascuna d’elles 
amb una durada de 4 hores. Les sessi-
ons es porten a terme en la seu de l’As-
sociació Benestar i Desenvolupament 
pertanyent a cada Comunitat Autònoma 
(Madrid, Andalusia i Catalunya). 
Els continguts del programa són: la pre-
venció de la infecció, la prova, la sexua-
litat humana i el sexe, les infeccions de 
transmissió sexual, perspectiva de gène-
re, habilitats comunicatives, estratègies 
i mètodes educatius. El pla de formació 
inclou la planificació i elaboració dels ta-
llers educatius amb cadascun dels refe-
rents comunitaris. Dins d’aquest pla de 
formació es té en compte l’elaboració 
d’un material audiovisual.
Una vegada culminada aquesta forma-
ció, es desenvolupen els tallers educa-
tius i dinàmiques dirigides a la població 
immigrant. Aquests tallers seran dirigits 
per la persona referent formadora, amb 
la col·laboració de l’educador social i vo-
luntaris que ja estiguin inserits i partici-
pant en projectes relacionats a la temàti-
ca del VIH/SIDA. Els participants són se-
leccionats pels propis professionals dels 
recursos que gestiona l’entitat i també 
pels referents comunitaris. El grup for-
mat intervé sobre la població immigrant 
a través de tallers educatius i dinàmiques 
que possibiliten la internalització de co-
neixements als participants. Es preveu 
la participació de 15 persones com a 
màxim en cada taller educatiu. S’utilit-
zen materials didàctics i en les llengües 
pròpies del grup, a fi d’utilitzar eines que 
permetin fer arribar la informació adapta-
da idiomàtica i culturalment als usuaris. 
La formació específica brindada al grup 
de referents comunitaris és remunerada, 
així com també l’assistència dels usuaris 
als diferents tallers educatius.
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Durant tot el procés de formacions i ac-
tivitats educatives s’està realitzant un 
registre audiovisual mentre es treballen 
de forma grupal els continguts a abordar 
en el producte final audiovisual. 

Podeu veure el material creat als se-
güents links:
http://www.youtube.com/watch?v=5dZwxdwr2Zk

http://www.youtube.com/watch?v=ntoz_HTH1Ak

El creat durant el 2008 està en procés 
d’avaluació.

Autoria
Aldana Menéndez, Marcela Coromina i 
Marcial Arredondo Rosas. Nom i cog-
noms: Marcela Coromina Gimferrer
e.mail: mcoromina@abd-ong.org

ESTIMA EL TEU COS: ETS 
TU, PROJECTE APOC DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT

Descripcio breu
Promoció de la salut en relació als hà-
bits tòxics: tabac, alcohol i drogues i als 
hàbits saludables: sí autocura, no auto-
medicació. Educació sanitària individual 
a la consulta, educació grupal i treball 
comunitari realitzant diferents activitats 
monogràfiques Durada 2 anys (1999-
2001).

On es realitza
ABS, que correspon al districte 6 de la 
ciutat de girona.

Inicitiva de
grup APOC (atenció primària orientada 
a la comunitat), format per professio-
nals sanitaris del ICS i l’Ajuntament de 
girona.

Enmarcada en
grups i altres

Suport de
ICS, Ajuntament de girona, escoles del 
districte, farmàcies,....
Tècnic de salut i informàtic del ICS.
Tècnic disseny Ajuntament de girona.

Col·laboracions: Centre Teresa Ferrer 
drogodependències, associació contra 
el càncer de girona, associacions de 
veïns i lúdiques, comerciants,...

Població a qui va dirigit
Població 2.500 persones entre 17 y 35 
anys que viuen al districte 6 de girona 
ciutat. 

Resum

Objectius
Promoció de la salut en relació als hà-
bits tòxics: tabac, alcohol i drogues i als 
hàbits saludables: sí autocura, no auto-
medicació. 

Accions, temps, nombre participants: 
Educació sanitària individual a la con-
sulta. Educació grupal i treball comuni-
tari realitzant activitats monogràfiques 
Durada 2 anys (1999-2001)
Equip multidisciplinari de 7 persones. 
Suport per altres participants del EAP, 
equip municipal de promoció de la salut, 
residents MfiC, estudiants de medicina 
i infermeria, voluntaris, associacions del 
barri, altres entitats no vinculades, de-
partament informàtica ICS i COMUNI-
TAT

Material i mètodes: La metodologia 
seguida es l’APOC: conèixer les neces-
sitats concretes de la nostra comunitat 
realitzant un estudi preliminar que inclou 
dades urbanístiques, demogràfiques, de 
morbimortalitat i de recursos. Fer un llis-
tat de problemes, prioritzar-los i establir 
mitjans per intervenir-hi.
Pre i post programa enquesta autoapli-
cada amb preguntes de coneixements, 
actituds i comportaments. Informatitza-
ció per SIAP.

Organització: Participació taules territo-
rials municipals (freqüència trimestral – 
assistència: associacions del barri, repre-
sentant de l’Ajuntament, escoles, serveis 
socials, policia municipal i mossos).
Presentació del grup de treball i del estudi 
preliminar, demanda de participació, ani-

mant-los a la incorporació al grup APOC 
i recollida de idees i suggeriments. Facili-
tem lloc i persona de contacte al CAP.
Consultem a l’hora de prioritzar i recor-
dem que es poden incorporar al grup.
Informem del desenvolupament del pro-
jecte a cada reunió, tenint en compte les 
seves aportacions i donant resposta a 
les demandes que se’ns fan i estan dins 
les nostres possibilitats. 
Contactes específics amb grups ja es-
tablerts: AMPA, esplai parròquia, casal 
avis, grup de dones, institucions, farmà-
cies,... 
Educació individual: FER ARRIBAR 
ELS MISSATgES CLAU MITjANÇANT 
UN DÍPTIC.
S’organitza un concurs de dibuix per il-
lustrar la portada del díptic entre els jo-
ves del barri. 
Es confecciona un díptic sobre drogues 
(remarcant la salut, responsabilitat d’un 
mateix, actitud positiva, demanar ajuda) 
autocura i automedicació (bàsicament 
de coneixements).
L’Ajuntament de girona s’encarrega de 
la edició dels díptics.
Educació grupal: TREBALL AMB gRUPS 
jA FORMATS (embarassades, pares de 
l’escola,....)
Fem xerrades convencionals (45 minuts) 
o FLASH (10 minuts).
Amb l’associació contra el càncer es fan 
cursos per deixar de fumar.
APOC i comunitat: Part més difícil del 
programa. Experiència comunitària del 
grup molt petita, això fa que ens sentim 
insegurs i ens costi decidir que fer. De to-
tes maneres tenim una gran idea: “inter-
venir en les activitats que ja funcionen al 
barri “, però la comunitat te la seva dinà-
mica i s’ha de respectar (no s’accepta el 
que plantegem), entrem en crisis ¡¡¡¡. De-
bats interns del grup de treball, força dis-
cussió, ens plantegem deixar-ho estar. 
Poc a poc ens tranquil·litzem, hem fet ja 
molta feina, hem adoptat un compromís 
amb nosaltres mateixos, les entitats que 
ens donen suport i la mateixa comunitat, 
arribem a les següents conclusions:
1)  La comunitat és real, hi era abans que 

arribéssim amb les nostres “idees”, 
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seguirà endavant i perdurarà desprès 
que marxem.

2)  Podem explicar el nostre projecte, 
motivar la participació, escoltar les 
preocupacions, respondre a les de-
mandes... però mai exigir la partici-
pació. 

3)  Dos idees: 1-Diem a la comunitat que 
treballem en el tema APOC i deixem 
que ella porti la iniciativa o 2-anem 
amb activitats determinades i dema-
nem la seva participació.

Vam adoptar la segona opció, vam tre-
ballar amb la comunitat des de nosaltres 
com part d’ella.

EL NOSTRE LEMA:
PLANTEM UNA LLAVOR I EL TEMPS 
DIRÀ SI GERMINA…
Es van dur a terme 4 activitats: setma-
na sense fum (-plantada de globus amb 
missatges positius i negatius, -caixa 
negre, el tabac fa mal, -intercanvi cigar-
retes per xupa-xups, -casa sense fum, 
mascaretes a l’escola, -pòster - taller, 
-recollida i destrucció cigarretes).Aten-
ció amb l’alcohol (“performance” simu-
lant un accident de cotxe a l’entrada del 
CAP).Viu-alliberat de les drogues (“per-
formance” silueta de taüts representant 
una droga encadenats a un maniquí que 
en contrapartida es mira un mural fet a 
l’escola). Tómbola de la salut (preguntes 
sobre autocura i automedicació, premi 
si la resposta és correcta, si és incorrec-
ta es dóna la informació adient)

Avaluació

Conclusions
1)  És possible la realització d’un progra-

ma APOC 
2)  El respecte és primordial a l’hora de 

treballar amb la comunitat 
3)  el projecte ha estat un èxit pel grup, 

pels professionals i per la comunitat, 
ja que l’experiència viscuda té valor 
per ella mateixa 

4)  Millora sense significació del consum 
de tabac-alcohol i del nivell de auto-
cura-automedicació 

5)  Empitjorament significatiu del consum 
de altres drogues (similar informe UE 
2001) 

6)  Creiem que la nostra experiència pot 
ajudar a altres equips a desenvolupar 
un programa comunitari interdiscipli-
nari, efectiu, enriquidor i amb els ele-
ments de treball de que disposem. 

Autors
grup APOC girona-4 (Alemany Sabater 
Asun, Díez garcía Sara, Mas Marques 
Montserrat, Clot guitart Montserrat, Pé-
rez Oliveres Marc, Solvas Vergara Roser, 
Morera jordan Concepció).

UN PROGRAMA 
MULTIFACTORIAL I 
COMUNITARI POT 
PREVENIR LES CAIGUDES 
EN LA GENT GRAN DE LA 
COMUNITAT?

Introducció
L’equip d’Atenció Primària de Salt es va 
plantejar portar a terme una intervenció 
comunitària per l’abordatge de les cai-
gudes en la gent gran utilitzant la meto-
dologia APOC (Atenció Primària Orien-
tada a la Comunitat).
Les caigudes en la gent gran són un 
problema freqüent i que comporta una 
elevada morbimortalitat. 
En la majoria dels casos la caiguda és 
conseqüència de la interacció de múlti-
ples factors.
Un abordatge multifactorial pot ser efec-
tiu, encara que el nivell d’evidència és di-
ferent par cada una de les intervencions.

Objectiu
Avaluar l’efectivitat d’un programa d’in-
tervenció multifactorial i comunitari per 
disminuir el nombre de caigudes i les 
seves complicacions, en la població ≥ 
70 anys d’una comunitat.

Material i mètodes
Disseny: Estudi d’intervenció comunità-
ria, multicèntric amb grup control i sen-
se assignació aleatòria.
Àmbit: Comunitari
Subjectes: Persones ≥ 70 anys de la 
comunitat (n=2515)
Medicions i intervencions: El grup d’in-
tervenció (gI) és la comunitat objecte 
d’una intervenció multifactorial amb 
activitats comunitàries, individuals en la 
consulta o domicili i sobre els professio-
nals, durant 2 anys (2001-2003). El grup 
control (gC) és la comunitat que rep 
l’atenció sanitària habitual.

1. Activitats Comunitàries
•  Concurs de dibuix a les escoles “Cui-

dem als avis”
•  Intervencions en els mitjans de comu-

nicació (radio Salt, revistes locals)

Tabac

Alcohol

Drogues

Febre

Grip

Diarrees

Ferides

Consum 
antib.

Millora coneixements

si

si (p:0,017)

no

si (p:0,013)

si

si

si

si

Millora actitud

si

no (p:0,03)

si

si

si

no

si

si

Millora comportament

si

si

no (p:0,02)

si

si

si (p:0,03)

si

si



PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

Quadern CAPs Tèmatic / 200916

•  Edició de fulletons informatius (tríptic, 
manual d’exercicis) i un pòster. Difusió 
a tota la població.

•  Conferències informatives Residènci-
es, casals d’avis,etc

•  Programa d’exercicis adaptat per a la 
gent gran que ha presentat caigudes. 
Organització de caminades populars 
anuals.

•  Edició i difusió d’un vídeo específic.
•  Col·laboració amb els Ajuntaments 

locals (per a disminuir barreres arqui-
tectòniques...)

•  Contactes periòdics amb els repre-
sentants de la comunitat (Consell Mu-
nicipal de la gent gran).

2. Intervenció sobre els  
professionals
•  Implantació del programa, monitorit-

zació i feedback.
•  Elaboració de material didàctic i for-

mació específica.

3. Individuals a la consulta  
o a domicili
Complimentar el “Programa de pre-
venció de caigudes a la gent gran”, 
activat al registre informàtic de les acti-
vitats i problemes, de manera que auto-
màticament genera un recordatori de les 
mateixes cada vegada que un usuari ≥ 
de 70 anys efectua una consulta tant de 
medicina com d’infermeria. El programa 
contempla les següents activitats: 
•  Control de fàrmacs.
•  Valoració del sensori: Vista i audició.
•  Valoració i recomanació d’exercici fí-

sic adaptat
•  Vigilar nutrició, recomanar una dieta 

rica en calci.
•  Valoració de la situació familiar.
• Detectar problemes pedològics. Re-
comanar calçat adequat.
• Prevenció de riscos al domicili
• Educació sanitària en el cas d’una 
caiguda
•  Identificar aquells pacients d’alt risc 

de patir caigudes.
•  Registre del número de caigudes,  

la seva causa i les seves conseqüèn-
cies.

Organització
les diferents tasques es van repartir en-
tre els membres de l’equip, posant en 
funcionament els responsables d’àrees, 
i amb la participació de la pròpia comu-
nitat. Es va dissenyar un calendari per 
tal de complir els terminis establerts.

Cobertura de la intervenció
Seguiment dels consells rebuts 44%. 
Escolta del programa de radio 14%. 
Difusió del vídeo i fulletons educatius 
51%. Activitats en la consulta o a do-
micili 74,5%

Avaluació
Mitjançant una enquesta específica, es 
varen recollir les dades de dues mostres 
aleatòries representatives, gI (n=329) i 
gC (n=379) establint-se la línea de 
base.
Finalitzat el període varem avaluar 
l’efectivitat de la intervenció mitjançant 
noves mostres aleatòries a les que es va 
realitzar la mateixa enquesta, gI (n=292) 
i gC (n=310)

Resultats
Persones que cauen:
gI basal 29% (IC95%:25,8-31,9) i post-
intervenció 31% (IC95%:25,6-36,5). gC 
basal 32% (IC95%:28,8-35,2) i post-in-
tervenció 30% (IC95%:24,9-35,4)
Caigudes amb fractures:
gI basal 10,4% (IC95%:6-16,3) i post-
intervenció 5,3% (IC95%: 2-11,2); gC 
basal 7%(IC95%:4-11,2) i post-inter-
venció 10,7% (IC95%: 5,8-17,7). Caigu-
des amb assistència mèdica: gI basal 
45,4% (IC95%:37-54) i post-intervenció 
43,8% (IC95%:34,4-54,4). gC basal 
30,3% (IC95%:24,3-36,8) i post-inter-
venció 40,8% (IC95%:31-51,2).

Conclusions
Un programa d’intervenció comunita-
ri multifactorial en persones ≥ 70 anys 
no redueix el nombre de caigudes als 2 
anys però s’observa una tendència a la 
reducció de les seves conseqüències, i 
pot integrar-se en l’activitat assistencial 
habitual.

Autors
Dra. Montserrat Pujiula Blanch, Dr. Sergi 
Campos Fajardo, Dra Laura Sala Treve-
jo, Dra Alba Casafont Ribalta, Lorena 
Díaz Echezarreta, Sra. Natàlia Ventura 
Taberner. 

Dades de la persona de contacte:
Montserrat Pujiula Blanch
e-mail: mpujiula.girona.ics@gencat.cat
Beca FIS any 2000. 01/0790, Beca de la 
Fundació d’Atenció Primària jordi gol i 
gurina año 2000,.Projecte guanyador del 
15è Premi Ferran Salsas i Roig de Salut 
Comunitària. Rubí 2003.Beca-ajuda IES

RIURE I MENJAR BÉ 
AJUDEN A PERDRE PES

Grup de població a qui va dirigit
nens/es entre 6 i 12 anys amb un IMC 
superior al percentil 80 que pertanyen a 
l’ABS Bellpuig

És iniciativa de
infermera de pediatria i llevadora del 
CAP Bellpuig

Resum 

Objectiu: Reduir l’obesitat en un 10% 
en nens/es de la nostra ABS mitjançant 
educació sanitària en dieta equilibrada i 
activitat física.

Accions: Des de la consulta de pedia-
tria del centre s’han derivat els nens/es 
a l’activitat prèvia informació i consenti-
ment dels pares.

Temps: L’any 2008 es va començar com 
experiència pilot. 

Núm. participants: Varen participar 8 
nens /es entre 6 i 12 anys amb un IMC 
superior a 80, amb 4 sessions de 2 ho-
res de durada.

Materials: El material emprat foren, fo-
lis, bolígrafs, pilotes, globus, aparell de 
musica, matalàs...
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Mètodes: tallers d’educació sanitària en 
dieta equilibrada i activitat física basada 
en la dinàmica del riure

Organització: les sessions es feien al 
CAP i constaven de dos parts 
Una primera part d’una hora de durada 
amb taller pràctic d’alimentació saluda-
ble on els nens/es aprenien a diferenciar 
els diferents tipus d’aliments, forma de 
combinar-los, menús saludables, dieta 
mediterrània, aliments poc recomana-
bles...
Sessions de grup on ells expressaven la 
forma com se sentien, dibuixaven com 
es veien físicament quina importància 
donaven al seu aspecte físic, i treballa-
ven altres aspectes proposats per ells 
mateixos.
La segona part es feia l’activitat física 
mitjançant la dinàmica del riure 

Observacions: Aquest programa el vo-
lem fer extensiu a tots els nens i nenes 
de l’ABS Bellpuig, per la qual cosa hem 
demanat col·laboració a l’ajuntament de 
Bellpuig per tal de que els infants un cop 
hagin participat als nostres tallers pugin 
ser derivats a alguna de les activitats 
esportives que es realitzen a la pobla-
ció amb la subvenció de l’ajuntament, 
així aconseguim implicar a tots els es-
taments que realitzen activitats físiques 
en el nostre programa i donar-li la impor-
tància que té l’obesitat com a problema 
de salut 

Avaluació: Es farà al finalitzar l’any amb 
control de IMC, sessions informatives 
als pares

Autoria
Dolors Macià Penella. Infermera de pe-
diatria CAP Bellpuig
Carme Sarroca Vilajoana. Llevadora 
CAP Bellpuig

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms Dolors Macià
e.mail: dmaciap@hotmail.com

PLA DE SALUT COMUNITARI 
DEL POBLE-SEC

Grup de població a qui va dirigit
Veïnat del Poble-sec 

És iniciativa de
Comissió de Salut del PDC i grup APOC 
del CAP Les Hortes. 

Resum

Objectius
•  Definir la comunitat
•  Conèixer la comunitat. 
•  Donar-nos a conèixer / sortir a la co-

munitat.
•  Fer un diagnòstic de salut de la co-

munitat.
•  Obtenir una llista de problemes / ne-

cessitats de salut.
•  Prioritzar els principals problemes / 

necessitats. 
•  Implementar intervencions destinades 

a disminuir desigualtats en salut, preve-
nir la malaltia i potenciar l’autonomia.

•  Apoderar la comunitat, i incorporar 
els diferents professionals d’entitats 
i serveis, així com veïns que vulguin 
treballar aspectes de la salut de forma 
comuna. Ser referència i part d’altres 
processos de promoció de la salut que 
s’implementin al territori.

Accions, temps, Nº de participants 

I.  Setembre de 2005. 
1. Naixement del Pla de desenvolupa-
ment comunitari (PDC) de Poble-sec. 
Constitució de les diferents comissions 
formadores del PDC. Naixement de la 
Comissió de salut, integrada inicialment 
per professionals del CAP Les Hortes, 
dinamitzadora del PDC, Serveis Soci-
als, Parròquia de Lurdes, algun veí a títol 
personal, Fundació H. Sant Pere Claver, 
Psicòlegs sense fronteres.
2. Naixement del grup d’atenció comu-
nitària orientada a la comunitat (APOC) 
del CAP Les Hortes, integrat per met-
ges, infermeres, la treballadora social 
del centre i personal administratiu.

II.  Des de principis del 2006  
fins a mitjans del 2007

Des del CAP Les Hortes i amb el suport 
de la comissió de salut del PDC es va dur 
a terme el diagnòstic de salut de la co-
munitat del Poble-sec, usant metodologia 
qualitativa (1 grup nominal realitzat entre 
els membres de l’EAP, i entrevistes a deu 
informadors clau de la comunitat). Un 
cop analitzades les dades de les entrevis-
tes es va convocar els veïns participants 
en les entrevistes per fer el retorn de la 
informació i per a prioritzar les principals 
necessitats de salut de la comunitat. En 
la trobada (maig de 2007) hi van partici-
par membres del grup APOC del CAP Les 
Hortes i representants de la Coordinadora 
d’Entitats. Es van prioritzar el següent: 
1. Els hàbits alimentaris i d’exercici físic 
poc saludables de la infància i l’adoles-
cència. 
2. La dependència / pèrdua d’autonomia 
en la gent gran.
3. La integració de la comunitat pakista-
nesa en el barri.

III. Col·laboració entre les comissions 
de salut i de gent gran del PDC per un 
abordatge integral i transversal de les 
problemàtiques detectades. 

IV. Creixement de la Comissió de Salut 
del PDC. Integració de nous membres: 
CAP Manso, PIAD, veïns del barri, Unió 
de l’Associació de Veïns, la infermera 
de salut comunitària de l’Agència Salut 
Pública.

V. Des del desembre de 2007. Col-
laboració amb l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona i el Consorci Sanitari 
de Barcelona, a l’empara del Programa 
Salut als Barris. Actualització del diag-
nòstic de salut de la comunitat amb la 
participació de tècnics i altres professi-
onals d’entitats i serveis del barri. Fruit 
d’aquesta col·laboració es posen en 
marxa diferents projectes destinats a 
disminuir desigualtats en salut en dife-
rents aspectes, com ara: 
1.  Activa’t. Dirigit a promoure l’activitat 

física en gent gran a l’aire lliure
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2. De marxa...fent esport. Dirigit a pro-
moure l’esport com a alternativa a les 
drogues en alumnes de 4rt d’ESO
3. Activitats extraescolars al CEIP Car-
les I.
4. Traducció a càrrec de la Fundació 
Sant Pere Claver d’unes Guies per 
l’elaboració del dol.
5. Programa pilot Puja’m-baixa’m. Diri-
git a reinsertar en la vida del barri a avis i 
àvies que no poden sortir de casa seva. 

Material i mètodes 
Metodologia de treball comunitari
Metodologia qualitativa i quantitativa 
(cens, padró, dades de l’Agència de sa-
lut pública i dades pròpies del CAP les 
Hortes i del CAP Manso). 
Dades de les diferents comissions del 
PDC. 

Organització, gestió, avaluació 
Actualment en discussió dels ítems que 
es faran servir per avaluar la conveni-
ència dels diferents projectes i inter-
vencions sorgits del programa Salut als 
Barris.

Observacions 
Visió multidisciplinària, integrada i inte-
gral de la salut.
Transversalitat de la informació i les in-
tervencions entre les diferents comis-
sions.
Construcció comú de coneixement que 
integra tant la vivència com el coneixe-
ment científic, des d’un model de salut 
biopsicosocial

Complementarietat amb la resta d’actu-
acions en salut al territori.
Implementació d’altres iniciatives i re-
colzament a projectes que treballen as-
pectes de salut i cura de persones

Autors
xavier Cortés Nicolau, Araceli Rios 
Maré, Lourdes garcia gonzàlez (CAP 
Les Hortes); Anna Muñoz (CAP Manso); 
Carmen Fuertes i Elia Díez (Agència de 
Salut Pública de Barcelona); David Clu-
sa (Fundació Hospital Sant Pere Claver); 

Noelia Sotus (Dinamitzadora del PDC), 
Sebastià (?) de serveis socials.

PROJECTE COMUNITARI 
CAP LARRARD

Participants
CAP Larrard de Barcelona ; Agència de 
Salut Pública de Barcelona, Casal Car-
dener i Casal de la Miranda;Districte de 
gràcia; CRC i UEC

Autores
Clàudia Cardoner, Anna Oliver, Sílvia Roig; 
josé Casermoiro, Olga Alonso, Clara Ma-
ragall, Sílvia Barro, Elisenda guarné

Objectius
•  Conèixer els problemes prioritaris de 

salut i no salut de la gent gran del barri 
de gràcia.

•  Iniciar activitats comunitàries orienta-
des a les seves necessitats

Justificació
L’enquesta a 50 usuaris l’any 2003 i l’ín-
dex d’envelliment del Barri de gràcia 
més alt que l’índex global de la ciutat de 
Barcelona, confirmen que la gent gran 
són un grups prioritaris al barri. Des de 
2006 el grup de Comunitària del CAP 
Larrard se centra en la gent gran.

Mesures
•  Enquesta a 40 usuaris any 2003
•  Dades epidemiològiques ASP Barce-

lona i CAP Larrard 2005
•  Tècnica qualitativa Grups nominals 

2007
•  Problemes prioritzats

Problemes de salut
•  Artrosi, dolor i problemes de mobilitat
•  Envelliment,soledat i tristesa
•  Alzheimer i problemes de memòria
•  Manca d’ajudes socials a domicili per 

a la gent gran
•  Hipertensió
•  Llistes d’espera massa llargues per a 

la gent gran a l’atenció especialitzada 
i hospitalària

Altres problemes
•  Contaminació, brutícia i soroll. Trànsit 

excessiu
•  Manca de transport públic a algunes 

zones del barri
•  Inseguretat als carrers

Intervencions
•  Problemes relacionats amb la mobili-

tat: Projecte “Caminem per fer salut”
•  Problemes relacionats amb l’Alzheimer, 

la memòria i la falta d’ajudes socials a 
domicili “Taller: Cuidem el cuidador”

•  Problemes relacionats amb l’envelli-
ment i la soledat: Projecte “xerrades 
envelliment saludable”

PROGRAMA COMUNITARI 
DE PROMOCIÓ 
D’ACTIVITAT FÍSICA EN 
ELS CENTRES D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA: PPAF.

Grup de població a qui va dirigit
El PPAF va dirigit als pacients que com-
pleixen els següents criteris d’inclusió: 
(1) adults d’ambdós sexes, (2) amb un 
nivell baix d’activitat física segons l’In-
ternational Physical Activity Question-
naire (IPAQ), (3) capaços d’aixecar-se i 
caminar de forma autònoma, i (4) sense 
contraindicació per seguir un programa 
d’activitat física.

És iniciativa de
àrea d’Activitat Física i Salut. àmbit 
d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat. 
Institut Català de la Salut.

Resum
L’Atenció Primària (AP) és el nivell 
d’atenció sanitària més accessible a la 
població. Una de les funcions principals 
de l’AP de salut és la prevenció de ma-
lalties i promoció d’hàbits saludables. 
Cal aprofitar l’accessibilitat i infraestruc-
tura que ens ofereix ja que per molts pa-
cients el CAP és un espai familiar, pro-
per al domicili i que els dóna confiança. 
Després d’una intervenció guiada en el 
centre de salut, és més senzill oferir a 
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tots els participants continuar la pràcti-
ca regular d’una activitat física de mane-
ra lliure o reglada.

Objectius
Objectiu principal
Avaluar l’efectivitat d’una intervenció 
des d’Atenció Primària basada en ses-
sions d’activitat física, que contempla 
estratègies comunitàries coordinades 
amb alguns recursos municipals i la 
incorporació de diferents disciplines 
professionals, per augmentar els nivells 
d’activitat física en la població amb ni-
vells baixos d’activitat física, actuant 
des de la prevenció.

Objectius específics 
•  Avaluar la creació de l’hàbit de realitzar 

una activitat física regular, després de 
3 mesos de la finalització del progra-
ma.

•  Disminuir la pressió assistencial al 
CAP de referència dels participants al 
PPAF, comparant el nombre total de 
visites durant els 6 mesos anteriors i 
posteriors al programa. 

•  Descriure l’evolució de la qualitat de 
vida relacionada amb la salut dels pa-
cients que participen de la intervenció 
d’activitat física.

Accions, temps, núm. 
Participants 
El PPAF s’inicià com a experiència pilot 
innovadora el 2006. Des de llavors, el 
protocol s’ha anat avaluant fins arribar a 
l’actual. Han dut a terme el programa un 
total de 8 CAP de l’àmbit d’AP Barce-
lona Ciutat. Amb aquest darrer protocol 
actualitzat s’han avaluat 279 subjectes 
d’ambdós sexes (65,59 ± 12,67 anys i, 
29,31 ± 7,32 kg/m2) de 20 CAP.
El programa consisteix en 24 sessions 
d’activitat física (2 dies/ setmana, 1hora 
de durada cada sessió), dinamitzades per 
especialistes en activitat física i amb la 
col·laboració de professionals sanitaris. 
Les sessions es duen a terme en una sala 
del CAP o en la major part dels casos, 
fent ús d’espais exteriors públics com 
places, jardins, patis d’illa, la platja, etc.

És un programa que compta amb el 
suport de professionals sanitaris de 
referència de cada CAP on es du a 
terme. Aquests, reben prèviament una 
formació sobre dinamització de grups 
d’activitat física i durant la primera 
edició del programa compten amb el 
recolzament de dues especialistes en 
activitat física durant el desenvolupa-
ment de les sessions. A partir de les 
següents edicions, reben també suport 
en l’avaluació del programa, així com 
la possibilitat d’assessorament en cas 
de necessitat.

Materials, mètodes
Professionals sanitaris dels centres 
participants centralitzen la captació de 
pacients, oferint la possibilitat de par-
ticipar a un programa d’activitat física 
realitzat al propi CAP als pacients que 
compleixen els criteris d’inclusió (veure 
apartat 2). A la primera i última sessió 
es passen els qüestionaris: (a) SF-12, 
(b) vinyetes COOP/WONCA (Coope-
rative World Organization of national 
Colleges, Academies, and Academic 
Associations of Family Physicians), (c) 
IPAQ; i un test de condició física: (d) 6 
minutes wallking test. Passats tres me-
sos de la finalització del programa es 
cita a tots els participants per avaluar el 
nivell d’activitat física i conèixer el tipus 
d’activitat que estan realitzant i si ho 
fan amb algun membre del grup. Pas-
sats sis mesos s’enregistra el nombre 
total de visites al CAP, que es compara 
amb el nombre total durant els sis an-
teriors.

Autoria
Maria giné garrriga
Carme Martin Borràs
x professionals de referència dels CAP 
de l’ICS de Barcelona. 

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: 
Mª Carmen Martin Borras
e.mail: cmartinb.bcn.ics@gencat.cat

PROGRAMA PACIENT 
EXPERT DE L’INSTITUT 
CATALÀ DE LA SALUT

Grup de població a qui va dirigit
Va dirigut a pacients que pateixen una 
malaltia crónica 

És iniciativa de
INSTITUT CATALà DE LA SALUT

Resum
El Programa Pacient Expert ICS (PPE-
ICS) s’inicia a l’Atenció Primària de Bar-
celona ciutat dins del Projecte de gestió 
de Patologies, amb la finalitat de poten-
ciar l’autocura, la corresponsabilitat i 
l’autonomia de la persona. 
És una iniciativa multidisciplinar basada 
en la col·laboració pacient-professional 
sanitari i en el treball de equipo 
El Pacient Expert (PE) és aquella persona 
afectada per una malaltia crònica que és 
capaç de responsabilitzar-se de la prò-
pia malaltia i autocuidar-se, identificant 
els símptomes, responent davant d’ells, 
i adquirint eines per gestionar l’impacte 
físic, emocional i social de la malaltia.
En el PPE-ICS el professional sanitari 
passa a desenvolupar el paper d’obser-
vador i qui pren el protagonisme és el 
PE que transmet coneixements a altres 
persones que pateixen el mateix proble-
ma de salut.
D’entre les diferents patologies cròni-
ques identificades, aptes i adequades 
per formar part del Programa Pacient 
Expert ICS, es va considerar que la insu-
ficiència cardíaca havia de ser la primera 
patologia en ser inclosa en el Programa 
per la seva rellevància, per ser la prime-
ra causa d’ingrés hospitalari en majors 
de 65 anys i per ser la tercera causa de 
mort cardiovascular a Espanya.

Objectius
Objectiu General
Promoure canvis d’hàbits que millorin la 
qualitat de vida dels pacients mitjançant 
l’intercanvi i transferència de coneixe-
ments i experiències entre el Pacient 
Expert i resta de pacients.
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Objectius Específics:
•  Aconseguir la implicació dels propis 

pacients. 
•  Conèixer el grau de satisfacció dels 

pacients.
•  Millorar la qualitat de vida percebuda 

dels pacients.
•  Millorar els coneixements del pacient 

sobre la malaltia.
•  Millorar el grau d’autocura par adquirir 

un correcte maneig de la malaltia.
•  Millorar el compliment terapèutic.
•  Disminuir el nombre de visites al met-

ge/infermera de família.
•  Disminuir els ingressos hospitalaris i 

les visites a urgències per la malaltia.

Accions, temps, núm. Participants 
El Programa Pacient Expert ICS consta 
de 9 sessions d’una hora i trenta minuts 
de durada al llarg d’uns 2 mesos i mig. 
Les sessions inclouen una part teòrica 
de 30 minuts i una altra de pràctica. El 
nombre de participants és limitat a 10-
12 per grup amb la finalitat de garantir 
una comunicació fluïda i efectiva entre 
els participants.
Aquest programa se situa en el marc de 
la progressiva transició d’una educació 
sanitària unidireccional, molt biologista i 
depenent del professional sanitari cap a 
una altra on es contempla també el dis-
curs més social i vivencial. 

Materials, mètodes
En la fase de disseny del programa els 
recursos utilitzats, varen ser professio-
nals d’infermeria i de medicina sensibilit-
zats en la participació activa del pacient 
en la presa de decisions. En un principi 
es va elaborar el material a utilitzar per 
el Pacient Expert: guia i material educa-
tiu… 
L’equip del Programa és multidisciplinar, 
hi participen infermeres, metges i treba-
lladores socials, tots elles actuem com 
observadors del grup alhora que realit-
zen la formació i el posterior assessora-
ment del Pacient Expert.

Avaluació
El procés d’avaluació del Programa Paci-

ent Expert ICS, és qualitatiu i quantitatiu. 
Consta de dues etapes, la primera és la 
que es du a terme durant al llarg de les 
sessions de grup i a la finalització de las 
mateixes i la segona és la que es realitza 
als 6 i 12 meses de finalitzar el grup.
Al llarg del procés es valora, d’una ban-
da, els coneixements adquirits, el canvi 
d’hàbits i estils de vida, el grau d’auto-
cura i de satisfacció dels participants i, 
de l’altre, la utilització dels serveis as-
sistencials relacionats amb els objectius 
de Programa realitzant un estudi com-
paratiu d’un any abans de la intervenció 
amb un any posterior a la finalització de 
la mateixa
Fins l’actualitat s’han fet 12 grups de 
PPE-ICS en IC amb un total de 106 pa-
cients participants i 8 Pacients Experts.
De l’anàlisi dels dades dels primers grups 
de IC realitzats els anys 2006 y 2007, es va 
observar un increment dels coneixements 
en un 9,2% i una millora dels hàbits de 
vida en un 20.1% al finalitzar la interven-
ció educativa. Als 6 mesos de finalitzar la 
intervenció aquest increment va ser de un 
25% (5-42.4%) en els hàbits de vida i de 
un 13.2% (9.4-17%) en els coneixements. 
Als 12 mesos, la millora observada va ser 
de un 29.2% (10.7%-48.2%) en los hà-
bits de vida i de un 12.7% (8.9%-16.5%) 
en els coneixements. Finalment un altre 
aspecte a destacar és l’alt grau de sa-
tisfacció dels participants tal i com se’n 
desprèn de les enquestes realitzades.

Observacions
El primers resultats ens demostren que el 
Programa Pacient Expert ICS està, en lí-
nia amb altres països, és capaç de millo-
rar els hàbits de vida i els coneixements 
de les persones que hi participen.
L’ICS ha estès el Programa a pacients 
amb MPOC i teràpia anticoagulant oral i 
s’està treballant amb l’objectiu d’esten-
dre’l a pacients amb Diabetis Mellitus, 
amb Ansietat, amb la Malaltia de Cha-
gas en fase crònica i la Fibromiàlgia, en-
tre d’altres.

Autoria
Assumpció Gonzàlez Mestre. Respon-

sable del Programa Pacient Expert Insti-
tut Català de la Salut.
assumpcio_gonzalez@gencat.cat
Encarna Grifell Martín. Cap de la Se-
cretaria Tècnica. Direcció gerència Ins-
titut Català de la Salut. 
egrifell@gencat.cat

ÉS MOLT FÀCIL MENJAR 
SA, NOMÉS HO HAS 
D’INTENTAR (SOBRE 
HÀBITS ALIMENTARIS 
SALUDABLES EN INFANTS) 

Grup de població a qui va dirigit
Infants escolaritzats a educació infantil 
i primària (3-12anys) de les escoles a 
l’àrea Bàsica de Salut Sabadell 3B

És iniciativa de
CAP Nord, CEIP La Roureda, CEIP Flo-
resta, CEIP Can Deu, les respectives AM-
PAs i Departament de Salut i de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Sabadell 

Resum

Objectius 
General
•  Millorar els hàbits d’alimentació de la 

població infantil de la zona
Específics
•  Incrementar el consum de fruita, horta-

lisses, peix i llegums a la dieta infantil 
i disminuir el consum de pastisseria 
industrial per esmorzar

•  Crear un espai d’intercanvi d’habilitats i 
de coneixents entre mares i pares i pro-
fessionals per a gestionar conflictes re-
lacionats amb l’alimentació dels infants

•  Ensenyar a interpretar l’etiquetatge 
dels productes de consum més habi-

L’Ali, la mascota 

del Programa
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tuals en alimentació infantil
•  Donar a conèixer i fomentar el consum 

d’aliments de temporada i de produc-
ció local 

•  Facilitar i estimular el consum de frui-
tes des de l’escola

Accions, temps, Nº de participants 
Es realitza uns tallers amb mares i pares 
i unes visites a mercats; unes activitats 
educatives específiques per a infants i 
unes activitats conjuntes amb infants i 
mares i pares. Hi participen tots els in-
fants dels 3 CEIPs i més de 50 mares 
i pares.

A cada escola amb mares i pares: 
(tallers d’alimentació i de cuina de 
4h30, amb 15-20 persones)
•  1a sessió: taller de cuina i missatges 

saludables en alimentació
•  2a sessió: gestió i resolució de conflic-

tes relacionats amb l’ alimentació dels 
infants

•  3a sessió: lectura d’etiquetes (què ens 
diuen i què no ens diuen)

Al mercat municipal amb mares  
i pares:
•  Visita guiada a parades (tècniques de 

salut) i comentades pels diferents bo-
tiguers 

Al mercat de la Boqueria amb mares 
i pares: 
•  Visita guiada i comentada històrica i 

cultural (foment de la dieta mediterrà-
nia) 

A cada escola amb els infants:
•  Concurs per crear el logotip i l’eslò-

gan del Programa (participació de 900 
alumnes)

•  Instauració del dia de la fruita cada di-
mecres per esmorzar, a càrrec de les 
AMPAs

•  Organització de diferents activitats edu-
catives relacionades amb l’alimentació:
-  Relacionar les festes amb els ali-

ments tradicionals i de temporada
-  Degustació de fruites de temporada 

(AMPA)

-  Tallers de cuina amb els nens
-  Treball amb la piràmide de l’alimen-

tació i de l’activitat física
-  Literatura i alimentació
-  Creació hort escolar
-  Treball de l’alimentació com a eix 

transversal i des de les diferents àre-
es del currículum 

-  Visites a empreses relacionades amb 
l’alimentació 

-  Visita guiada a l’exposició cuida’t 
les dents (cedida per la Diputació de 
Barcelona), emfatitzant els aliments 
saludables

-  Mostra de les activitats realitzades 
als passadissos i als menjadors amb 
cartells i murals als CEIPs

-  Publicació de les activitats a la re-
vista escolar i a la pàgina web dels 
CEIPs 

•  xerrades i jocs, realitzades pel perso-
nal sanitari per complementar la part 
d’activitats realitzada pel professorat i 
les AMPAs

Al Centre d’Atenció Primària amb les 
famílies:
•  Recomanacions alimentàries a les revi-

sions periòdiques (Programa del nen sa) 

Material i Mètode
Aquests Programa es desenvolupa amb 
metodologia APOC (Atenció Primària 
Orientada a la Comunitat) amb la se-
qüenciació següent:
•  Any 2004: examen preliminar (diag-

nòstic de salut)
•  Any 2005: priorització del problema de 

salut (mals hàbits alimentaris a la po-
blació infantil)

•  Curs 2006-07: planificació d’interven-
cions amb les escoles 

•  Curs 2007-08: execució d’activitats 1a 
edició

•  Curs 2008-09: execució d’activitats 2a 
edició

Organització, gestió i avaluació
S’estableixen reunions trimestrals al 
CAP amb professionals de salut, ser-
veis socials, serveis educatius i AMPAs, 
per establir i consensuar línies generals 

d’actuació, per compartir les experi-
ències portades a terme a cada centre 
educatiu i fer seguiment avaluatiu de les 
activitats realitzades
Cada escola proposa al claustre les lí-
nies d’actuació consensuades al CAP i 
concreta les activitats especifiques que 
es duran a terme al centre educatiu
Els recursos econòmics necessaris per 
tirar el Programa endavant han estat 
aportats per una beca de l’IES (xarxa 
AUPA), per aportacions de l’Ajuntament, 
pel pressupost de les AMPAs i per pres-
supost de les escoles
S’ha dut a terme una valoració de ca-
dascuna de les activitats realitzades. 
S’ha utilitzat metodologia quantitativa 
(qüestionaris a les famílies i als infants). 
S’ha recollit també valoracions de caire 
qualitatiu 
Pendent de valoració global del Progra-
ma amb la supervisió d’una tècnica del 
Departament de Salut de l’Ajuntament

Observacions 
Es tracta d’un Programa Comunitari i la 
seva particularitat és la de seguir el mè-
tode APOC, tenir continuïtat durant dife-
rents cursos escolars i comptar amb la 
implicació multidisciplinària de diferents 
professionals: professorat, AMPAs i pro-
fessionals de Salut i de Serveis Socials 
(CAP Nord i Ajuntament) 

Autoria 
AMPAs (Ana Almendro, Olga Pérez, 
Paqui Rodríguez, Rocío Martín, Rosi 
Sánchez)
CEIPs (Cristina garcia, M. Carmen La-
casa, Teresa Casan, Enric Pedreño)
CAP Nord (Vicki Valls, Anna Sánchez, 
Marta Molina) 
Serveis Socials i de Salut Ajuntament 
(Carmen Montse Artés)
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A ROQUETES FEM SALUT: 
UN PROGRAMA DE 
SALUT COMUNITÀRIA 
INTEGRAT EN EL PLA 
DE DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI DEL BARRI

A Roquetes fem salut va néixer com a 
objectiu de l’equip de salut (EAP Roque-
tes) i avui és el programa de salut comu-
nitària del barri de Roquetes de Barce-
lona, on hi participen veïns, veïnes, ser-
veis públics, entitats i administracions 
que formen el Pla de Desenvolupament 
Comunitari ( PDC).
És un programa dirigit a tots els grups 
d’edat de la població del barri de Roque-
tes. Val a dir que Roquetes es un barri 
amb una forta tradició participativa.
L’any 2002, al CAP Roquetes es crea 
la Comissió d’atenció comunitària de 
l’EAP (Comissió APOC), llavors la for-
men una infermera i la treballadora so-
cial de l’equip de salut.
El punt de partida és el procés d’elabo-
ració del diagnòstic de salut del barri de 
Roquetes i l’objectiu del diagnòstic:
1.  Detectar i prioritzar les necessitats de 

salut de la població.
2.  Afavorir la participació de la comuni-

tat i la de l’equip d’atenció primària 
(EAP) en la detecció dels problemes 
de salut percebuda.

3.  Elaborar un programa de salut comu-
nitària

A partir d’ aquests objectius es va pro-
moure la participació d’entitats i serveis 
públics del barri i la del professionals de 
l’EAP, amb una metodologia participativa 
(grups nominals) es van recollir els pro-
blemes de salut percebuda per franges 
d’edat i de la comunitat en general, poste-
riorment es va convocar a dues reunions 
per separat, comunitat i EAP i més enda-
vant, es va fer una reunió conjunta per ar-
ribar a un consens en la priorització.
Aquell moment, març de 2003, coincideix 
amb l’arribada al barri del PDC, impulsat 
per la Plataforma d’Entitats de Roquetes, 
i es decideix d’integrar-hi el diagnòstic de 
salut, que es presenta ja elaborat el juny 

de 2004 i el novembre de 2004 es deci-
deix de forma participativa el disseny d’in-
tervencions per tres dels problemes de 
salut prioritzats en el diagnòstic, i d’allà 
neix aquest projecte, ara programa de 
salut comunitària, integrat plenament al 
PDC, i es crea la Comissió de Salut for-
mada per:
•  Comissió APOC de l’EAP Roquetes 

(actualment, 2 metges, 4 infermeres i 
la treballadora social)

•  La infermera de l’Equip de Salut Co-
munitària de l’ASPB

•  Serveis Socials
•  Biblioteca les Roquetes
•  Representants de l’AVV de Roquetes 

(Vocalia de Salut)
•  grup de Fibromiàlgia
•  Escola Bressol El Torrent (directora)
•  AMPA de l’Escola Bressol El Torrent
•  Tècnic comunitari
•  Altres: Casal d’Avis, ASPB, CSB, Dis-

tricte Nou Barris

La Comissió es reuneix el primer dilluns 
de cada mes de 14h a 15h al CAP Ro-
quetes. És l’espai de coordinació, dis-
seny, programació i avaluació de les 
activitats de promoció de la salut i pre-
venció del PDC.
S’ha ampliat a l’incorporar-se el pro-
grama Salut als Barris des de gener de 
2008, amb el Consorci sanitari de Barce-
lona (CSB), l’ASPB, districte Nou Barris, 
per a l’actualització del Diagnòstic de 
Salut amb l’objectiu de programar inter-
vencions per a disminuir les desigualtats 
en salut detectades i prioritzades (motiu 
d’un altre presentació).

El programa A Roquetes fem salut s’ini-
cia el 2005:

Objectius generals:
-  Promoció de la salut (hàbits saludables 

i autocura)
-  Prevenció (patologia osteo-muscular i 

hàbit tabàquic).

Objectius específics:
-  Millorar problemes musculars i d’os-

sos.

-  Millorar hàbits d’alimentació.
-  Millorar habilitats d’autocura.
-  Aconseguir l’abandó de l’hàbit tabà-

quic.
La metodologia inicial va ser l’APOC 
(atenció primària orientada a la comuni-
tat) i actualment és eclèctica, més vincu-
lada a la dels Plans de Desenvolupament 
Comunitari: és participativa, amb reuni-
ons de consens, tallers, coordinació i col-
laboració activa i en xarxa. La Comissió 
de Salut participa en els diferents espais 
del Pla Comunitari com són: el Comitè 
Tècnic (quadrimestral), el grup Comuni-
tari (mensual), la Trobada de Barri (anual), 
etc. Al barri se’n fa difusió mitjançant el 
Butlletí Mes a Mes, La Gazeta de Roque-
tes (trimestral), Monogràfic anual de la 
Gazeta, TV, ràdio i premsa escrita. 
També en fem difusió a jornades Pro-
fessionals, amb la presentació de co-
municacions i pòsters així com en altres 
activitats de formació i docència.

Activitats (2005/2008):
•  Tallers per millorar la higiene de la pos-

tura
•  Tallers per deixar de fumar
•  Tallers de cuina saludable
•  Edició, publicació, presentació i difu-

sió dels Remeis de l’àvia
•  Espectacle de titelles els Remeis de 

l’Àvia (espectacle a partir del quadern 
esmentat i adreçat a un públic famili-
ar)

•  Reedició del quadern els Remeis de 
l’Àvia per part de l’ASPB

•  Espai gent gran i Salut (mensual)
•  grup de suport a familiars/cuidadors 

d’Alzheimer i altres demències
•  Tallers participatius de l’EAP amb el 

grup de Fibromiàlgia
•  grups de suport psicosocial amb un 

psicòleg de serveis socials i la treballa-
dora social de l’EAP Roquetes

•  Suport al grup de Fibromiàlgia: segui-
ment Pla director

•  Tallers d’hàbits saludables entre sa-
nitaris, pares i direccions de les dues 
escoles bressol del barri

•  Monogràfics de salut a La gazeta de 
Roquetes
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•  Programa de promoció de l’exercici fí-
sic (del Departament de Salut)

•  Suport grups salut integral (xarxa d’In-
tercanvi de Coneixements)

•  Procés per a l’actualització del diag-
nòstic de salut comunitària (Salut als 
barris)

•  Programa de promoció de l’exercici fí-
sic (Departament de Salut, Programa 
Activa’t)

•  Incorporació a la xarxa AUPA

El nombre de participants és molt hetero-
geni, depèn del tipus d’activitat, del lloc i 
el context on es fa, i de la periodicitat.
En l’actualitat estem treballant per redefi-
nir els objectius del Programa A Roque-
tes fem salut, per ampliar-los respecte 
dels problemes prioritzats i decidir inter-
vencions que de forma transversal inci-
deixin en més d’un problema de salut, 
que s’hagin evidenciat cost-efectives, 
a la vegada que millorem aspectes de 
les activitats que ja s’estaven fent i a les 
quals donarem continuïtat.

Avaluació
Cadascuna de les activitats programades 
té la seva avaluació específica. L’avaluació 
del Programa es fa de forma participativa, 
anual, prèvia a la Trobada de Barri, i dins 
del Pla Comunitari. El tipus d’avaluació 
varia en funció de l’activitat, amb qüestio-
naris pre i post-intervenció, de satisfacció, 
qualitativa i global, amb recollida de pro-
postes de millora per a l’any següent.

Observacions
Aquest programa ha estat possible grà-
cies a la participació i implicació de la 
comunitat de Roquetes i dels professio-
nals que hi treballen i hi han treballat des 
dels seus inicis.

Autors
Comissió de Salut del PCR: 
EAP Roquetes: Agramunt, Montserrat, 
Araque, Marta, Blancafort, xavier, Carne, 
Emma, Del Amo, Maite, Filló, MªDolors, 
Muniente, glòria.
Equip Salut Comunitària (ASPB): Petit, 
Montse.

Serveis socials: Arias, Mercè
Biblioteca Les Roquetes: Sales, Victòria
AVV Roquetes (Vocalia de Salut): Iturri-
aga, Marcela
grup Fibromiàlgia: Dominguez, Luisa i 
Ruiz, Esther
EBM El Torrent: Andorrà, Montse
AMPA EBM El Torrent: Ruiz, Esther
Tècnic comunitari: Herrera, Felipe
Altres: Casal d’Avis: Capdevila, Bet ASPB: 
Maribel Pasarin i Carmen Fuertes, 
CSB: Armengol, jordi Dist.Nou Barris, 
Utrilla, Esther

Persona de contacte
glòria Muniente Pérez de Tudela
Treballadora social de l’EAP Roquetes 
(8g Barcelona)
Telèfon: 93 276 80 68
E-mail: gmuniente.bcn.ics@gencat.cat

“CAMINANT FEM SALUT”. 
RUTES DE SALUT PEL 
BARRI DE LA SAGRADA 
FAMÍLIA DE BARCELONA.

Grup de població a qui va dirigit
Veïns i veïnes del barri de la Sagrada 
Família amb pautes de vida sedentària 
i que pateixen malalties cròniques com 
l’HTA, diabetis o dislipèmia. 

És iniciativa de
La Taula de Salut del Pla de Desenvo-
lupament Comunitari del barri de la Sa-
grada Família. 
Concretament, els serveis i entitats que 
lideren el programa són: CAP Sagrada 
Família, CAP Roger de Flor, Hospital de 
Sant Pau, Agrupació Excursionista ‘Ca-
talunya’, Fundació Claror, Associació de 
veïns/es del barri de la Sagrada Família, 
Coordinadora d’entitats del barri, Institut 
Barcelona Esports, Districte de l’Eixam-
ple, generalitat de Catalunya (Pla d’acti-
vitat física, esport i salut).

Resum
El programa “Caminant fem salut” s’em-
marca dins del Pla d’acció de la Taula 
de salut del Pla de Desenvolupament 

Comunitari (PDC) del barri de la Sagra-
da Família de l’any 2009-2010. El PDC 
respon a la voluntat de l’Associació de 
Veïns i Veïnes i la Coordinadora d’enti-
tats del barri, amb el suport de la ge-
neralitat de Catalunya i l‘Ajuntament de 
Barcelona, d’impulsar un procés de mi-
llora del barri a través de la participació 
dels veïns i veïnes i dels professionals 
que intervenen al territori. Una de les 
taules sectorials del Pla és la Taula de 
Salut. Constituïda el desembre de 2008, 
la Taula està formada per els serveis de 
salut i socials del barri i per entitats del 
teixit associatiu. 
L’objectiu principal del programa “Cami-
nant fem salut” és promoure l’organitza-
ció d’una activitat que fomenti l’adquisi-
ció d’hàbits de pràctica esportiva entre 
la població del barri de la Sagrada Famí-
lia amb pautes de vida sedentària i que 
pateixen malalties com l’HTA, la diabetis 
o dislipèmia. L’exercici físic junt amb al-
tres hàbits de vida saludable representa 
un dels elements principals que ens pot 
permetre actuar en totes les vessants 
per fer front a aquestes malalties. 
Aquest programa ha brindat l’oportuni-
tat d’integrar accions de diferents admi-
nistracions (concretament, el Pla d’acti-
vitat física i salut de l’Institut Barcelona 
Esports, el Pla d’Activitat Física, esport 
i Salut –PAFeS- de la generalitat de Ca-
talunya i els programes de salut del Dis-
tricte de l’Eixample), unificant recursos 
econòmics i humans. Això ha permès 
modificar l’oferta institucional per adap-
tar-la a una proposta que ja s’estava tre-
ballant des de la comunitat en el marc 
de la Taula de salut. Aquest programa, 
doncs, esdevé una aposta per una es-
tratègia d’intervenció en la comunitat 
integrada, transversal i participada. 

El programa consisteix en l’organització 
de quatre cicles de caminades monito-
ritzades pel barri de la Sagrada família. 
Les caminades es fan dues vegades a 
la setmana durant un període de 6 set-
manes i s’ofereixen dos torns, matí i tar-
da; tenen una durada aproximada d’una 
hora i recorren una distància d’entre 1 i 
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3 quilòmetres. S’han dissenyat 7 itinera-
ris diferents que han estat pensats per 
introduir les persones participants en la 
pràctica de caminar com a forma natu-
ral de fer activitat física, tot descobrint 
els indrets més emblemàtics del barri. 
Els participants de cada grup inicien les 
caminades a l’Esportiu Claror del barri 
on se’ls hi ensenyen uns exercicis d’es-
tirament i se’ls hi indica com utilitzar uns 
bastons telescòpics que pretenen faci-
litar una marxa adequada. A l’inici de 
cada cicle s’organitza una sessió infor-
mativa on s’explica als participants les 
característiques de cada problema de 
salut i el benefici que pot tenir l’exercici 
físic. Coincidint amb aquestes sessions 
es realitza una anamnesi a cadascun 
dels participants els resultats de la qual 
es comparen amb unes noves determi-
nacions al finalitzar el cicle.
El primer cicle de caminades s’ha iniciat 
aquest mes d’abril i hi estan participant 
20 veïnes/es. El programa preveu la 
participació d’unes 100 persones (cada 
grup pot tenir un màxim de 15 partici-
pants). Una de les finalitats que cal des-
tacar d’aquesta iniciativa és que pretén 
promoure la mobilització i el lideratge 
de les persones afectades per aquestes 
malalties implicant-los en la cura de la 
pròpia salut. Per aquest motiu, al finalit-
zar cada cicle es donarà suport a l’auto-
gestió de les caminades tot identificant 
líders dels grups que puguin animar a la 
resta de participants a donar continuïtat 
a les sortides. Aquest treball també pre-
tén corresponsabilitzar als ciutadans en 
el programa i fer-lo extensiu a la resta 
de veïns del barri (es preveu el recull i 
edició dels itineraris en un tríptic per ser 
difós entre els veïns i associacions del 
territori). 
L’impuls d’aquest programa es va donar 
a començaments del mes de desembre 
de 2008 i a suposat una desena de ses-
sions de treball i coordinació fins a l’inici 
del primer cicle. La constància i dedi-
cació dels diferents agents implicats ha 
resultat clau per a poder impulsar amb 
èxit aquesta iniciativa. La gestió del pro-
grama s’ha centralitzat en l’equip tècnic 

del Pla comunitari qui ha assumit les 
tasques de coordinació de les accions 
que s’han anat desenvolupant. Això ha 
permès dotar al programa d’una visió 
global en el sí del marc d’actuació del 
Pla i afavorir la difusió de l’experiència a 
la comunitat a través de les altres Taules 
sectorials. 

El programa es troba en la seva fase 
inicial. Per aquest motiu, la planificació 
de l’avaluació és clau per garantir el se-
guiment de l’experiència i la incorpora-
ció de modificacions sobre la marxa. El 
disseny de l’avaluació preveu una avalu-
ació intermèdia a inicis del mes de juny 
i reunions periòdiques de seguiment 
per valorar cadascun dels cicles, i una 
sessió d’avaluació al final del programa. 
S’analitzarà i sistematitzarà la informació 
procedent dels controls mèdics efectu-
ats i dels qüestionaris de valoració que 
es passarà als participants al finalitzar 
cada cicle. 

Nota final (a part): el cost de les cami-
nades per als participants està totalment 
subvencionat. El programa es realitza 
amb una subvenció de l’Institut Barce-
lona Esports i el servei (monitoratge i as-
segurança de l’activitat) està contractat 
a la Fundació Claror per part de la Co-
ordinadora d’entitats. S’ha presentat el 
programa a una beca d’investigació de 
la Fundació Assaig del Consorci Sanitari 
Integral. 

Autoria
Teresa Roigé, CAP Sagrada Família.
Ingrid Fort, CAP Roger de Flor.
Marta Ballester Frago, Pla comunitari de 
la Sagrada Família.
I tota la resta d’entitats i serveis que li-
deren el programa: 
Hospital de Sant Pau, Agrupació Ex-
cursionista ‘Catalunya’, Fundació Cla-
ror, Associació de veïns/es de Sagrada 
Família, Coordinadora d’entitats de la 
Sagrada Família, Institut Barcelona Es-
ports, Districte de l’Eixample, genera-
litat de Catalunya (Pla d’activitat física, 
esport i salut). 

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: Marta Ballester Frago
e.mail: pcsagradafamilia@gmail.com

SALUT ALS BARRIS: 
ACCIÓ COMUNITÀRIA A 
BARCELONA

Grup de població a qui va dirigit
Barris que són beneficiaris de la Llei de 
Barris.

És iniciativa de
A Catalunya és una iniciativa del de-
partament de Salut, i a Barcelona de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona.

Resum

L’objectiu de Salut als Barris és pro-
moure que en els barris beneficiaris de 
la Llei de Barris hagi components per re-
duir les desigualtats socials en salut.

Accions: Es planteja com un procés 
participatiu en el barri corresponent, 
en el que es desenvolupen 4 fases, les 
quals requereixen un temps mig de: 1) 
Establiment d’aliances (1 mes), 2) valo-
ració de necessitats en salut que siguin 
abordables des de l’acció comunitària 
(3-6 mesos), 3) Planificació i implemen-
tació d’intervencions (6-8 mesos), i 4) 
Definició del pla d’avaluació (inclòs en 
la fase 3). 
Es cerca la participació en tot el pro-
cés dels següents agents comunitaris: 
treballadors/res dels àmbits de salut i 
atenció social, entitats que treballin pel 
barri (AAVV, plans de desenvolupament 
comunitari, etc.) i veïns i veïnes del barri. 
També es vol comptar amb la participa-
ció de l’àmbit educatiu i del lleure. 

Materials i mètodes
Es configura un grup motor que dirigeix, 
realitza i lidera tot el procés, aquest està 
format generalment per: ASPB, CSB, 
districte, EAP, serveis socials i pla de 
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desenvolupament comunitari.
La valoració de necessitats inclou l’anà-
lisi de la informació quantitativa disponi-
ble i la recollida qualitativa d’informació 
mitjançant la realització d’entrevistes a 
persones clau del barri, de grups no-
minals (un a professionals de l’àmbit 
de la salut, un altre a professionals de 
l’àmbit socio-educatiu i altra a entitats) 
i grups de discussió amb veïns i veïnes. 
Amb tota la informació es fa un docu-
ment sobre l’anàlisi de la situació de sa-
lut al barri, amb un llistat de necessitats 
abordables des de l’acció comunitària. 
Aquest llistat es prioritza en una jornada 
participativa. Posteriorment, en base als 
recursos existents i al coneixement so-
bre l’evidència de l’efectivitat d’interven-
cions, es seleccionen les intervencions 
per l’abordatge dels problemes priorita-
ris. Es dissenyen els instrument d’avalu-
ació de les intervencions. Un dels crite-
ris bàsics que es segueix en la tria de les 
intervencions és la seva sostenibilitat.

En el moment actual s’està en la fase 3 
i 4 als barris de Poble Sec i de Roque-
tes, iniciats al voltant del mes de gener 
de 2008, i en la fase 2 en els barris de 
“Ciutat Meridiana-TorreBaró-Vallbona” i 
“Santa Caterina-Sant Pere i la Ribera”, 
iniciats en el mes de març de 2009.

L’avaluació de Salut als Barris contem-
pla diferents àrees: 1) el compliment 
de fases i calendari, 2) l’avaluació de 
components i de procés, valorant els 
següents aspectes: a) planificació basa-
da en evidència, b) realització de proves 
pilots i pretest de materials, c) activitats 
realitzades sobre les planificades, d) co-
bertura assolida respecte a la prevista, i 
e) satisfacció dels usuaris. 3) Avaluació 
de resultats: pre i post en el cas d’inter-
vencions noves, i 5) Avaluació d’impac-
te: es valorarà la utilització de l’enquesta 
de salut de Barcelona com a instrument 
que faciliti avaluar l’impacte.

Autoria
Fins a l’actualitat, les persones que fan 
possible que Salut als Barris es desen-

volupi a Barcelona són les següents:

ASPB: Lucia Artazcoz, Carme Borrell, 
Ferran Daban, Elia Díez, M Angeles Fer-
nández, Carmen Fuertes, Anna garcia-
Altés, Maite gonzález, Davide Malmusi, 
joana Morrison, Maribel Pasarín, Cat-
herine Pérez, gloria Pérez, Montse Petit, 
Maica Rodríguez-Sanz. 
CSB: xavier Altimiras, jordi Armengol, 
Carles Benet, Sofia Ferré, Carmen gon-
zález, Alfonso Pozuelo, Ignasi Ruano, 
xavier Sintes
Districte de Sants-Montjuíc: Montse 
López, Sebastián López, Marisa Parés, 
Clara Pradas.
Districte de Nou Barris: Elizabeth gas-
par, Esther Utrilla.
Districte de Ciutat Vella: joan Manel 
Homdedeu.
Equip d’Atenció Primària de Poble 
Sec. CAP Les Hortes: xavier Cortés, 
Lourdes garcía, Susana Núñez, Araceli 
Rius. CAP Manso: Angelines Duesca, 
Angela Viaplana. 
Equip d’Atenció Primària de Roque-
tes: xavier Blancafort, Emma Carné, 
Maite del Amo, Dolors Filló, glòria Mu-
niente, Alexis Tena
Equip d’Atenció Primària de Ciutat 
Meridiana: Raquel Royo, Marta Buqué, 
Eva Arias, Anna Roig.
Equip d’Atenció Primària de Casc An-
tic: Montserrat Alegret, Mª Rosa Anglès
Pla Comunitari de Poble Sec: Sira Ber-
naus, Noelia Sotus
Pla Comunitari de Roquetes: Marta 
Celdrán, Mafalda Esteves, Ruben David 
Fernández, Felipe Herrera.
Plà Integral Casc Antic: Marta Dome-
nech.
Centre de Serveis Socials de Casc 
Antic: Mariona Buxade.
Centre de Serveis Socials de Ciutat 
Meridiana: Esperança Borrull.
AAVV de Roquetes: Marcela Iturriaga
Grup de fibromialgia de Roquetes: 
Esther Ruiz
Fundació Hospital Sant Pere Claver: 
David Clusa
Grups de treball de Salut als Barris a 
Poble Sec, Roquetes, Ciutat Meridia-

na-Torre Baró-Vallvona i Santa Cateri-
na-Sant Pere-La Ribera.

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: Maribel Pasarín Rua
e.mail: mpasarin@aspb.cat

PROGRAMA DE 
DESHABITUACIÓ 
TABÀQUICA

Grup de població a qui va dirigit
A tots els usuaris de l’àrea bàsica de sa-
lut de Sant Antoni

És iniciativa de
EAP SANT ANTONI

Resum

Objectius
Que les participants del programa de 
deshabituació tabàquica de l’eap de 
sant antoni abandonin l’hàbit del tabac 
en un 75% en 1 any.

Accions, temps, núm. participants 
El tabaquisme es considera la primera 
causa de mort prevenible en el segle 
xxI, per tant la deshabituació tabàquica 
és un dels objectius prioritaris que ens 
em de proposar els professionals de la 
salut, segons el pla de Salut de Cata-
lunya.
Des de l’Equip d’Atenció Primària de 
Sant Antoni ens vam proposar obrir una 
consulta especialitzada en deshabitua-
ció tabàquica amb la finalitat de fer una 
promoció activa de la salut, una preven-
ció de complicacions, i reduir despeses 
sanitàries, reduint els ingressos hospi-
talaris per complicacions respiratòries i 
cardíaques.
Per a dur a terme la consulta es va for-
mar una infermera i una doctora que se-
rien, posteriorment les responsables de 
dur a terme la consulta.
Es va establir la duració del programa 
de deshabituació tabàquica en el se-
guiment dels participants durant 1 any, 
repartit en 8 visites, havent una fase de 
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preparació per l’abandó de l’hàbit, es-
tablint el dia de l’abandó definitiu i una 
segona fase de seguiment. Els partici-
pants en el programa de deshabituació 
segueixen uns criteris d’inclusió esta-
blerts prèviament per les responsables 
del programa.
En aquesta jornada volem exposar la 
presentació del programa de deshabi-
tuació tabàquica, així com els resultats 
dels primers 6 mesos de la consulta, 
amb respecte als usuaris atesos, l’evo-
lució de les visites i les primeres dades 
sobre l’abandonament del tabac.

Materials, mètodes
Estudi retrospectiu, descriptiu sobre els 
usuaris atesos en la consulta de desha-
bituació tabàquica del EAP Sant Antoni
Mètode: Anàlisis de les dades obtingu-
des els primers 6 mesos de la consulta 
de deshabituació tabàquica.

Organització, gestió, avaluació
L’organització, gestió i avaluació de la 
consulta de deshabituació tabàquica es 
porta a terme amb les responsables del 
programa, així com l’adjunta i la directo-
ra mèdica del EAP Sant Antoni.

Observacions
Considerem que és de gran interès per 
a la ciutadania el coneixement de l’exis-
tència dels programes de deshabituació 
tabàquica que es duen a terme des dels 
centres de salut, essent un objectiu pri-
oritari segons el Pla de Salut de Cata-
lunya.

Autoria
Monica Leon Berrar: Infermera Eap Sant 
Antoni
Meritxell Masip: Doctora Eap Sant An-
toni
Angels Arevalo garcia: Adjunta D’infer-
meria Eap Sant Antoni
Clara Massagué: Directora Del Eap Sant 
Antoni
Almudena gonzalez Casado: Infermera 
Eap La Florida
Montserrat Perez gañan: Adjunta D’in-
fermeria Eap Can Serra. 

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: Monica Leon Berrar 
e.mail monicalebe@hotmail.com

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ I 
PROMOCIÓ DE LA 
SALUT BUCODENTAL UN 
TREBALL EN EQUIP.

Grup de població a qui va dirigit
Escolars de primer i sisè de primària de 
les escoles de les poblacions de: Sant 
Celoni, Santa Maria de Palautordera, 
Sant Esteve de Palautordera, Vallgor-
guina, la Batllòria, gualba, Montseny i 
Campins.

És iniciativa de
Dins el programa marc de salut bucoden-
tal de l’institut català de la salut es mar-
quen anualment uns objectius de scree-
ning de nens de determinades edats que 
s’han de revisar per determinar els nens 
de grup d’alt risc de càries (gAR) per 
després aplicar les mesures preventives 
i /o curatives necessàries depenent del 
cas. En el cas del cap de Sant Celoni es 
va decidir posar-ho en marxa a través de 
les escoles per tenir la seguretat d’arri-
bar a tota la població diana.

Resum

Els objectius d’aquest programa són 
bàsicament dos:
1.  Screening dels escolars de primer i 

sisè de primària per determinar quins 
nens són del grup gar i que per tant 
seran tributaris de tractaments pre-
ventius (fluor i segellats de fissures, 
artrectomies) i conservadors (obturaci-
ons “empastos”) dins el programa de 
noves prestacions odontològiques que 
engloba els nens de primer de primària 
nascuts l’any 2000 en endavant.

2.  Realitzar l’educació sanitària en l’àmbit 
bucodental ( dieta, higiene, hàbits) per 
reforçar la tècnica de raspallat, evitar la 
dieta cariogènica i informar dels dub-
tes que puguin sorgir sobre el tema.

Les accions que es duen a terme són:
1.  Revisions bucodentals a l’escola o al 

cap de sant Celoni segons la ubicació 
del centre escolar

2.  Educació sanitària a traves de víde-
os, power points, qüestionaris sobre 
salut bucodental, taller d’higiene oral 
amb fantomes.

Les revisions bucodentals quan es re-
alitzen al cap de Sant Celoni (escolars 
de Sant Celoni) es fan els dijous al mati, 
durant tot el curs lectiu. Els escolars 
es desplacen al cap acompanyats pels 
seus mestres o tutors i un cop al centre 
es distribueixen en dos grups de 12 o 14 
nens cadascun. 
Un grup realitza l’educació sanitària a 
l’aula i l’altre es revisa al gabinet odon-
tològic. Els nens que es revisen esperen 
a la sala d’espera i mentrestant se’ls hi 
ofereixen contes i còmics adaptats a la 
seva edat perquè s’entretinguin. 
Les revisions es realitzen de dos en dos, 
mentre un nen és revisat l’altre espera a 
la consulta i quan acaba el revisat avisa 
el següent nen, quan s’ha revisat tot el 
grup s’intercanvien els grups, els revi-
sats passen a l’aula d’educació sanitària 
i a la inversa.
Per a la revisió utilitzem miralls d’explo-
ració, ocasionalment exploradors i la 
làmpada de la cadira dental.
Totes les dades són registrades en el 
programa E-CAP i en un programa d’ex-
cel per poder tenir una visió estadística 
anual de la salut bucodental ( càries, 
malaltia gingival, higiene bucodental, 
maloclusions) per nosaltres (control del 
programa i evolució) i per les escoles. 
Els escolars per la seva banda reben 
en el mateix moment de la revisió un 
informe detallat pels seus pares en el 
que s’indica si hem detectat patologia i 
si han de tornar al centre en breu o bé 
poden esperar a la revisió bucodental 
anual. 

Per l’educació sanitària s’utilitzen víde-
os infantils (castell de boca grossa) pels 
nens de primer de primària i posterior-
ment se’ls ensenya amb un fantomes 
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com realitzar la higiene bucodental, i 
en el cas dels nens de sisè de primà-
ria s’utilitza un power point que parla de 
temes diversos relacionats amb la salut 
bucodental i posteriorment també es re-
força la higiene i se’ls hi passa una en-
questa sobre els temes tractats.

Els escolars de les altres poblacions 
que depenen del cap de Sant Celoni 
es revisen a les escoles. El dia emprat 
també és el dijous, es desplacen l’equip 
d’odontologia i una infermera a l’esco-
la utilitzant la mateixa metodologia i els 
mateixos materials exceptuant que en el 
cas de les escoles la llum és natural o 
amb una petita llanterna.

És un treball en equip que implica el 
servei d’odontologia del cap de Sant 
Celoni, una infermera que és qui realitza 
l’educació sanitària i els equips directius 
i mestres de les escoles que participen.

Autoria
àngels jiménez Morera, Susanna Mora-
les Barrera, Susanna Carrasco Turigas, 
Maica Canal Navarro, Eva Fábregas 
Sanchez I àngels Bordetas Delgado.

ESCOLTAR ALS 
CIUTADANS PER 
MILLORAR LA 
COMUNICACIÓ EN EL 
PROCÉS D’ATENCIÓ 
SANITÀRIA

Autors
Peña gallardo, C. Mejón Berges, R. Pa-
jin Santos, Mª A. Solé Orsola, Marta

Iniciativa
En l’anàlisi de l’enquesta del Servei 
Català de Salut 2006 dirigida a centres 
hospitalaris de Catalunya, es detecten 
a l’hospital de referència, aspectes re-
lacionats amb la informació sobre la 
malaltia, susceptibles de millora. Es 
constitueix un grup de treball pluride-
partamental (Coordinació de recursos 
Assistencials, Nucli de Qualitat, Atenció 

al Ciutadà) per reflexionar les accions a 
implementar. 

Objectius
•  Identificar aspectes pels quals es pot 

donar la manca de comunicació entre 
pacients i personal sanitari, amb la fina-
litat d’implementar accions de millora

•  Identificar els punts a on es trenca 
el procés de la qualitat en la tramesa 
d’informació entre els professionals i 
els pacients

Accions
Realització de dues dinàmiques grupals 
en la modalitat “grup Focal”, amb paci-
ents hospitalitzats als serveis de Orto-
pèdia i Traumatologia i de Rehabilitació, 
en relació a la informació sanitària rebu-
da durant l’estada hospitalària. 

Material i mètode
Es va fer una selecció prèvia dels paci-
ents amb col·laboració amb infermeria, 
valorant la capacitat cognitiva i la dispo-
sició a col·laborar
Es va dissenyar un qüestionari orienta-
tiu de preguntes obertes per explorar 
els punts d’incertesa relacionats amb la 
informació.
Es va designar; un moderador del grup, 
un relator i un observador per dinamitzar 
el grup i recollir el contingut qualitatiu.
Es va buscar un espai i franja horària 
adients per fer l’activitat.
La dinàmica anava dirigida a fomentar 
una discussió en la que els individus se-
leccionats aportessin la seva opinió des 
de l’experiència personal amb la temàti-
ca que es objecte d’investigació.

L’Organització
És conjunta entre la Unitat d’Atenció al 
Ciutadà, la Coordinació de recursos as-
sistencials i el Nucli de Qualitat del HUVH, 
àrea de Traumatologia i Rehabilitació. El 
personal d’infermeria d’hospitalització va-
ren col·laborar en la selecció de pacients.

Gestió
Coordinació i organització de l’activitat: 
definició del perfil del malalt, selecció 

dels punts d’incertesa a explorar, crono-
grama, dinamització del grup, discussió 
i anàlisi del resultats.

Implantació d’accions de millora:
•  Revisió i actualització d’informació es-

crita sobre el procés
•  Sessions informatives multidisciplinars 

per pacients i familiars per cirurgia 
programada

•  Reorganització i fixació dels horaris 
d’ingrés, informació mèdica i alta

•  Habilitació d’espais per informar
•  Edició d’una nova guia de l’usuari que 

es facilita a l’ingrés 

Avaluació
Anual: Com a eina avaluadora s’utilitza-
ran les dades obtingudes a l’enquesta 
de satisfacció d’assegurats del CatSa-
lut, línia d’atenció hospitalària posterior 
a la implantació de les accions de mi-
llora.

Conclusions
En general tots els pacients consideren 
que han rebut informació suficient en 
quant a contingut, temps de dedicació i 
claredat de les explicacions mèdiques. 
Tots els pacients que han format part 
del grup consideren que desconeixen 
el contingut i l’objectiu del document de 
consentiment informat; alguns pacients 
tenen confusió sobre si l’ha signat o no. 
La majoria de persones, no disposen 
d’informació prèvia sobre les indicaci-
ons a l’alta. 
Les accions de millora proposades es 
varen establir en funció dels punts febles 
detectats en la tramesa d’informació.

TALLER DE MPOC

A qui va dirigit
Aquest taller va dirigit a persones que 
tinguin aquesta patologia, i als seus fa-
miliars i cuidadors.

És iniciativa de
La idea de fer aquest taller va sorgir a 
partir de la detecció a la consulta d’infer-
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meria, de l’ABS de Sant Celoni, d’unes 
mancances en els coneixements i tècni-
ques en aquests malalts crònics. 

Resum
La intervenció en educació sanitària 
individual i/o grupal en pacients amb 
MPOC està justificada per:
•  L’alta prevalença: 11,2% en homes i 

3,7 en dones, arribant a 19% en ho-
mes majors de 65 anys.

•  L’abandonament del tabac i l’oxige-
noteràpia en fases avançades, són 
intervencions que han demostrat ser 
efectives per modificar el curs de la 
malaltia.

•  El deteriorament de la qualitat de vida 
de molts d’aquests pacients consti-
tueix un greu problema sociosanitari 
amb un alt cost econòmic.

L’educació individual és prioritària en els 
programes sanitaris. El desenvolupa-
ment grupal de l’educació és augmen-
tar la potència educativa. L’educació en 
grup permet la socialització de les ex-
periències, l’intercanvi de coneixements 
i pot ser un estímul pel canvi de moltes 
actituds, aprenent maneres diferents 
d’afrontar problemes de salut.

Objectius
•  Donar els coneixements bàsics de 

l’anatomia i fisiopatologia de l’aparell 
respiratori.

•  Fomentar hàbits de vida saludable
•  Conèixer el mecanisme d’acció i com-

pliment del tractament farmacològic.
•  Utilitzar correctament els inhaladors i 

càmeres espaiadores.
•  Identificar determinants etiopatogè-

nics
•  Reconèixer els signes i símptomes de 

descompensació i actitud a seguir.
•  Identificar els aspectes rellevants del 

benefici de la vacunació
•  Conèixer i verificar les diferents tècni-

ques de la fisioteràpia respiratòria
•  Suport al pacient crònic i família per 

assolir el màxim d’autonomia. 
•  Ampliar i reforçar els coneixements i 

tècniques del pacient per aconseguir 

una autonomia envers la malaltia i evi-
tar les reaguditzacions hospitalàries.

Intervenció
grup de 8 a 10 persones, homogenis 
en nivell sociocultural, preferentment 
acompanyats d’un familiar o cuidador 
principal.
Es realitzen 4 sessions, una cada setma-
na, d’una hora de durada cada una. El 
contingut de cada sessió és:
•  Anatomia i fisiopatologia de l’aparell 

respiratori. Patologia respiratòria
•  Mecanisme d’acció dels diferents fàr-

macs. Inhaladors
•  Hàbits de vida saludable i factors am-

bientals
•  Signes i símptomes de descompensa-

ció. Vacunes antigripal i pneumocòcci-
ca. Exercicis i fisioteràpia respiratòria. 

A través de l’ecap (programa informàtic 
de l’ics) cada infermera de referència 
proposa els pacients candidats al taller. 
Posteriorment, les infermeres d’educa-
ció grupal seleccionen els candidats i 
es posen en contacte telefònicament i 
concreten les dates i els horaris del curs 
i confirmen l’assistència. 

Materials, mètodes i personal
•  la sala d’educació
•  un ordinador amb power point per 

passar el temari
•  un projector
•  inhaladors amb placebo per l’educació 

respiratòria
•  vídeo educatiu
•  dues infermeres. 

Per avaluar cada taller passem una en-
questa de coneixements al principi de la 
1a sessió i la tornem a passar al final del 
taller. També els hi passem una enques-
ta de satisfacció.
Al finalitzar les 4 sessions es dóna ma-
terial per escrit per reforçar la informació 
treballada durant tot el taller
Posteriorment, a partir de les dades ob-
tingudes de les enquestes de coneixe-
ments i de satisfacció es fa una avalua-
ció i memòria del taller 

Autoria
ABS Sant Celoni
Angels Bordetas i Delgado
Susanna Carrasco i Turigas
Maica Canal i Navarro
Susanna Morales i Barrera
Eva Fàbrega Sánchez

Contacte
Susanna Carrasco Turigas
susannacarrasco@yahoo.es

PROMOCIÓ HÀBITS 
ALIMENTARIS 
SALUDABLES I EXERCICI 
FÍSIC

Grup de població a qui va dirigit
Nens i joves del barri de El Carmel

És iniciativa de
Equip d’Atenció Primària (EAP) El Car-
mel

Resum 
Prèviament al disseny del programa co-
munitari l’EAP va realitzar una anàlisi de la 
situació de salut del barri (actualitzat des 
de l’any 1994) i es va detectar i prioritzar 
(2004) que un dels principals problemes 
de salut era l’obesitat infantil. L’any 2005 
l’ EAP va portar a terme un estudi sobre 
una mostra de població infantil de 6 a 9 
anys amb la intenció de obtenir una lí-
nea de base prèvia a la intervenció. Els 
resultats del estudi van mostrar que la 
prevalença de sobrepès i obesitat infan-
til era de 21,6%, que un 58,7% de nens 
té un estil de vida inactiu, que un 47,7% 
segueix una alimentació de baixa o mit-
ja qualitat, un 20,7% no pren fruita, un 
43,5% no pren verdura de forma habitual 
i que un 63,3 % de nens veuen TV o vide-
ojocs 2 o més hores al dia. 

Objectius:

Generals
•  Disminuir la prevalença d’obesitat i 

sobrepès en la població menor de 16 
anys
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•  Augmentar el nombre de nens i joves 
que practiquen exercici físic de forma 
regular i tinguin hàbits alimentaris sa-
ludables

Específics de resultats
•  Augmentar el percentatge de nens 6-9 

anys amb hàbits alimentaris saluda-
bles i que practiquen exercici físic re-
gular (test Kidmed) en un 50% 

•  Disminuir el percentatge de nens de 
6-9 anys que no prenen: fruita de for-
ma habitual, verdura de forma habitu-
al, i que no esmorzen en un 50% 

•  Reduir en un 50% el percentatge de 
nens de 6-9 anys que veuen la TV o 
videojocs més de 2 hores diàries

Accions, temps, participants 

Accions
La intervenció segueix una estratègia 
d’ Educació i de Promoció de Salut a 
més de reforçar i millorar les activitats 
de prevenció primària, secundaria i ter-
ciària, pròpies de l’AP. Les tècniques 
d’educació per a la salut (individual, 
grupal i comunitària) són les eines prin-
cipals de la nostra intervenció, així com 
activitats per al foment de la participa-
ció i de les iniciatives comunitàries, per 
al que contem amb la nostra participa-
ció activa en el Pla Comunitari del barri 
“Projecte Carmel Amunt”. El nostre pro-
grama comunitari està inclòs dins de 
les activitats del Pla en la seva línea de 
treball “hàbits saludables”. Les accions 
es desenvolupen a: 

•  El Centre d’Atenció Primària: preven-
ció primària, secundària i terciària amb 
una estratègia informativa, d’educació 
per a la salut i de tractament i segui-
ment de casos

•  Les escoles: estratègia de promoció 
d’ambients saludables i educació per 
a la salut 

•  La comunitat: Promovent e incentivant 
iniciatives comunitàries per difondre 
informació i promoure ambients salu-
dables que afavoreixin hàbits alimen-
taris sans i facilitin l’exercici físic. 

Temps
El programa s’inicia al 2005 i té voca-
ció de permanència en el temps. Es va 
preveure fer una avaluació del programa 
cada 2 anys (això no ha estat possible 
fins ara)

Participants
Professionals del EAP
Els tècnics i representants dels serveis 
i associacions que participen en el Pla 
Comunitari “Carmel Amunt” 
Població: Tots el joves menors de 16 
anys, pares o cuidadors i en algunes ac-
tivitats la població general 

Materials, mètodes
La metodologia de treball utilitzada per 
l’ EAP és el cicle de treball de l’APOC 
(Atenció Primària Orientada a la Co-
munitat) que s’integra i coordina amb 
la metodologia dels plans de desenvo-
lupament comunitari (Projecte Carmel 
Amunt)

Els materials i altres mètodes de tre-
ball utilitzats són:
•  Formació dels professionals del CAP: 

-  Curs per als professionals del centre 
sobre consell alimentari i exercici físic

-  Curs de formació per ampliació de 
coneixements en exercici físic. 

-  Curs de capacitació per a realitzar 
tasques d’educació per a la salut en 
nutrició 

•  Consell alimentari i exercici físic (oral 
i escrit) al menys un cop l’any a tots 
els nens, adolescents i adults (pares, 
cuidadors, embarassades) que acu-
deixen a la consulta. 

•  Protocol de seguiment i educació con-
tinuada dels nens amb sobrepès -obe-
sitat 

•  Tallers d’educació grupal per a pares 
de nens (i nens) amb sobrepès 

•  Tallers sobre alimentació /exercici físic 
a grups concrets (AMPA)

•  Iniciatives de les AMPAS o mestres: 
vídeos educatius, hort comunitari, tast 
de cuines del món, visites al mercat

•  Revisió de l’entorn escolar: màquines 
expenedores, menús escolars, pro-

grames escolars relacionats (inferme-
ra comunitària del districte, programa 
Salut i Escola)

•  Educació i promoció de la salut a la PD 
i comunitat en general: s’engloba dins 
del projecte de barri en la seva línea 
de treball “hàbits saludables”, es van 
desenvolupant i concretant accions de 
forma progressiva en base a iniciatives 
comunitàries i amb el nostre suport 
tècnic: setmana de la salut (1 edició), 
cursa popular (2 edicions), caminades 
de gent gran “salut, camí i companyia” 
(setmanal des de fa 4 anys), calendari 
saludable (2 edicions), receptari salu-
dable (3 edicions), programa de ràdio 
local (intervencions continuades men-
suals des de fa 2 anys).

Organització, gestió, avaluació
Les accions individuals i grupals s’inclo-
uen dins de l’activitat habitual del cen-
tre i segueixen l’organització pròpia de 
l’EAP. 
La organització i gestió de les activitats 
comunitàries del programa es realitza a 
través de la comissió de salut comunità-
ria (cosaco) de l’EAP i es coordina i ges-
tiona amb els tècnics del pla comunitari i 
els serveis i associacions que participen 
en les diferents comissions de treball 
(família, entorn, hàbits saludables, asso-
ciacionisme, comunicació)
El programa té vocació de permanència 
en el temps. Per avaluar els resultats /
efecte de la nostra intervenció es va 
preveure mesurar cada 2 anys, els hà-
bits dietètics, la pràctica d’exercici físic 
i la prevalença d’obesitat i sobrepès en 
el grup d’edat de 6 a 9 anys, això no ha 
estat possible fins ara. Es preveu fer la 
primera avaluació al 2009-2010 seguint 
una metodologia d’avaluació participa-
tiva. 

Observacions
Creiem interessant l’experiència de co-
ordinar diferents metodologies de treball 
comunitari. Pensem que s’ha d’incre-
mentar la implicació de la població, ja 
que actualment els més actius són els 
serveis i algunes associacions. 
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Autors
Comissió de Salut Comunitària (cosaco) 
del CAP El Carmel: Isabel Montaner 1, 
Anna Roig 2, Rosa Casademont 3, Car-
me Colomer 4, Rosa gurpegui 4, Rosa 
de la Iglesia 4, M Carme Mas 4, Montse 
Pujol 1, Antonia Ollero 4, Pilar Sáez 5
1 Metge de Família 
2 Treballadora Social
3 Pediatra
4 Infermera
5 Administrativa

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: Isabel Montaner gomis
e.mail: isabelmontaner@gmail.com

TALLER D’ALIMENTACIÓ 
I NUTRICIÓ A L’ESCOLA 
BRESSOL DEL BARRI DE 
CAN PUIGGENER.

Grup de població a qui va dirigit
Mares de nens d’edats compreses entre 
4 mesos i 2 anys.

Es iniciativa de
La direcció de l’escola bressol.

Resum

Objectius
•  Donar habilitats i coneixements per tal 

que les mares assistents puguin oferir 
als seus fills /es una alimentació equi-
librada i saludable.

•  Crear un espai d’intercanvi d’experièn-
cies que permeti reflexionar sobre els 
conflictes que normalment es presen-
ten en l’alimentació dels fills/es i veure 
diferents possibilitats d’enfocar – los.

Accions, temps, núm. participants 
En total van ser 7 mares, de les quals 
eren d’origen: 1 catalana, 1 subsaharia-
na, 1 magreb, 4 sud-americanes. 

1ª sessió: Consensuar temes a tractar 
en petits grups.
2ª sessió: Exercici de retalls de revistes. 
Estudi d’un cas d’un nen mal menjador: 

va servir per a introduir l’alimentació i els 
seus problemes en aquesta edat.
3ª sessió: Pautes alimentàries.
Construir un menú segons la seva cul-
tura. 
Resum d’algunes idees bàsiques sobre 
l’alimentació.
La duració de cadascuna de les sessi-
ons era programada de 2h i mitja però 
la majoria de les vegades es van allargar 
1h més. Es feien els dijous.

Materials i mètodes
En la primera sessió participació activa 
entre tots els participants.
En la segona sessió: visualitzar els ali-
ments en retalls de revistes.
En la tercera sessió: vam fer servir power 
point i material d’escriptura per confec-
cionar un menú.
Es subministra un menú elaborat per les 
infermeres com a exemple d’un menú 
equilibrat.

Organització, gestió, avaluació
La organització del taller la va realitzar la 
directora de l’escola Bressol Can Puig-
gener.
L’avaluació es va realitzar de forma gru-
pal a través d’un mural on s’avaluaven 
els grups alimentaris segons la introduc-
ció dels aliments en els diferents grups 
d’edat, essent el resultat d’un 100% de 
mares que van contestar adequada-
ment

Observacions
Va ser un taller molt enriquidor i es van 
poder aprofundir moltes qüestions sobre 
alimentació no programades a priori.

Autoria
Arranz,C (infermera salut comunitària 
Creu Alta), gelabert, R (infermera de 
Promoció de la Salut de l’ Ajuntament 
de Sabadell

TALLER D’ ALIMENTACIÓ A 
LES MARES MAGREBINES.

Grup de població a qui va dirigit
El taller va dirigit a les mares de nens de 
P-3 fins al cicle mitjà de primària de les 
escoles Alcalde Marcet i joan Maragall 
del barri de Can Puiggener (Sabadell). 

És iniciativa de
Aquesta intervenció s’ha realitzat con-
juntament entre el CAP Creu Alta i el ser-
vei de Promoció de la Salut de l’ Ajun-
tament, a conseqüència de la demanda 
expressada per la comunitat magrebina 
a les escoles esmentades.

Resum
Els objectius d’aquest taller són aportar 
coneixements i eines per aconseguir un 
bon maneig de l’alimentació diària dins 
del seu marc cultural i aconseguir un es-
pai per intercanviar experiències entre 
les mares.

El taller es va realitzar en tres sessions amb 
una durada total de 8 hores amb la parti-
cipació de 28 mares. Les mares d’aquest 
taller no entenien ni el castellà ni el català 
i l’ Ajuntament va portar dues mediadores 
magrebines. Tot el material que vam fer 
servir era a través d’imatges.
En la primera sessió es va explicar una 
alimentació variada i equilibrada a tra-
vés d’un power point i es van fer grups 
reduïts de mares amb la intenció que 
expliquessin un plat quotidià mitjançant 
un “collage” amb retalls d’aliments ex-
trets de revistes per poder comprendre 
els seus hàbits alimentaris i fer una in-
tervenció educativa. En la segona sessió 
vam treballar el “collage” i es van propo-
sar canvis en els hàbits alimentaris que 
son freqüents en la seva cultura. També 
es va realitzar un power point sobre la 
prevenció del restrenyiment. En la ter-
cera sessió es va tornar a fer el mateix 
”collage” per valorar els coneixements 
adquirits.

L’avaluació es va realitzar de manera 
grupal fent servir el “collage” pre - post 
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exposició. En el collage pre - exposició 
es va detectar una ingesta inadequada 
de determinades espècies culinàries, 
begudes amb teïna i ensucrades i baix 
consum de peix.
Davant d’aquest fet vam intervenir apor-
tant coneixements per millorar el consum 
de peix congelat enfront del peix fresc, 
ja què el problema era el preu i el desco-
neixement de les propietats nutricionals 
del peix congelat i reduir el consum de la 
teïna i aliments i begudes ensucrades al 
mateix temps que les espècies irritables 
pel tracte digestiu del nen.
En el collage post – exposició vam com-
provar que només el 8% de les mares 
van ser susceptibles al canvi, la resta de 
mares al·legant que davant de trobar-se 
en una país nou el fet d’introduir la seva 
alimentació en edats tant primarenques 
era una manera de perpetuar la seva 
cultura i per això no havien introduït el 
canvi en el taller.

Autoria
Arranz, Cristina ( infermera salut comu-
nitària Creu Alta), gelabert, Ramona (in-
fermera Promoció de la Salut de l’Ajun-
tament).

EXPERIÈNCIA AMB GRUPS 
FOCALS AMB POBLACIÓ 
IMMIGRANT A L’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DE SALUT

Introducció
L’augment de la immigració al nostre 
país durant els darrers anys, suposa un 
nou escenari per l’atenció sanitària que 
ens planteja nous reptes per treballar 
tant en l’àmbit individual com en el co-
munitari. 
S’han fet diversos estudis analitzant qui-
nes són les problemàtiques de la immi-
gració relacionades amb la salut, sovint 
des del punt de vista del professional 
sanitari o de l’administració. A aquesta 
experiència, però, es vol indagar sobre 
quina és la llista de prioritats i proble-
mes, en matèria de salut, que preocu-
pen a la població immigrant de l’àrea 

Bàsica de Salut (ABS) de Salt, utilitzant 
la metodologia qualitativa.
Centrem l’estudi en la població magre-
bina donat que és el col·lectiu immigrant 
prevalent a la nostra comunitat.

Objectiu
Conèixer la percepció del sistema soci-
osanitari per part de la població immi-
grant marroquina, seguint la metodo-
logia d’atenció primària orientada a la 
comunitat (APOC).
Aquest objectiu ens permetrà completar 
l’estudi preliminar del projecte APOC del 
centre.

Material i mètodes

Disseny: Estudi qualitatiu mitjançant 
grups focals. 

Àmbit: Atenció primària. ABS Salt (giro-
na). Zona urbana. Baix nivell socioeco-
nòmic, amb un 34% d’immigrants. 

Mostra: Població marroquina de 15 a 50 
anys seleccionada mitjançant informa-
dors clau de l’Escola d’Adults del muni-
cipi. Tamany: 54-80 persones.

Membres participants i implicació: Tu-
tors i residents de primer i tercer any de 
Medicina Familiar i Comunitària de l’ABS; 
resta de professionals sanitaris i adminis-
tratius de l’ABS ;assistent social de l’ABS; 
mediadors culturals de l’àmbit d’atenció 
primària de referència; professorat de 
l’Escola d’Adults del municipi; suport de 
les administracions locals.

Mètode: S’han seleccionat 4 segments 
de la població marroquina per edat i 
sexe: Homes de 15 a 25 anys i de 26 
a 50 anys, dones de 15 a 25 anys i de 
26 a 50 anys. S’han creat dos grups fo-
cals de cada segment per aconseguir 
l’efecte de saturació de la informació, 
obtenint 8 grups focals conformats per 
6 a 10 persones. Es segueix un guió 
preelaborat amb la participació del pro-
fessionals sanitaris i dels mediadors cul-
turals, on es tracten els següents temes: 

generalitats, accessibilitat al centre, co-
municació, satisfacció, aspectes soci-
oculturals i econòmics i temes mèdics. 
Abans d’iniciar les entrevistes s’ha fet 
una prova pilot per observar l’adequa-
ció del guió. Aquests grups de discussió 
són enregistrats amb àudio i actualment 
estan essent transcrits i analitzats per la 
càtedra de recerca qualitativa de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona.

Conclusions
•  Les dades obtingudes ens permetran 

adequar l’atenció i fomentar l’educació 
sanitària dels postres usuaris en funció 
de les seves expectatives i caracterís-
tiques culturals. Això pot ser un punt 
de partida per un programa d’atenció 
comunitària al municipi.

•  Tot i la poca experiència en aquesta 
metodologia i les dificultats en l’explo-
tació de les dades obtingudes,la in-
vestigació qualitativa pot ser una eina 
útil per a la recerca en atenció primària 
i per a fomentar la participació de la 
població en l’àmbit de la salut. 

•  Cal la implicació dels diferents actors 
de la comunitat per dur a terme aquest 
tipus d’estudi.

Autors
Dra Laura Sala Trevejo, Dra Alba Ca-
safont, Dr Dídac Parramon Font, Dra. 
Montserrat Pujiula Blanch, Dra Lorena 
Díaz Echezarreta*, Dr. Sergi Campos 
Fajardo* (Especialistes en Medicina Fa-
miliar i Comunitària; * Residents de Me-
dicina Familiars i Comunitària)

Dades de la persona de contacte:
Laura Sala Trevejo
e-mail:  lsala.girona.ics@gencat.cat 

lsalatrev@yahoo.es 
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MEDICINA COMUNITÀRIA: 
COM REALITZAR UN 
ABORDATGE INTEGRAL 
A LA SALUT DELS 
PACIENTS DELS BARRIS 
DE VALLCARCA I SANT 
GERVASI DE BARCELONA. 

Grup de població a qui va dirigit
60000 habitants que conformen la po-
blació adscrita a l’Equip d’Atenció Pri-
mària Vallcarca – Sant gervasi de Bar-
celona. 

Iniciativa de
EBA Vallcarca SLP: societat formada 
per professionals de l’atenció primària 
que gestiona per mitjà de concurs pú-
blic els serveis bàsics assistencials de 
les ABS Vallcarca i Sant gervasi des de 
l’any 2003.

Resum: 

Objectius
•  Augmentar l’autonomia i autocura dels 

usuaris
•  Disminuir la medicalització de l’assis-

tència
•  Creació de Xarxa de recursos dins del 

territori. 
•  No duplicar serveis que ja existeixen. 

Accions i temps
Pla d’activitats comunitàries dut a terme 
per una comissió de Treball interdisci-
plinar, coordinades per una persona de 
l’equip directiu i la Treballadora Social. 
Aquesta Comissió és l’encarregada dins 
l’equip de liderar la posada en marxa 
d’aquestes propostes. El nostres cen-
tres formen part de la xarxa AUPA d’ac-
tivitats comunitàries. 
Les activitats comunitàries es programen 
en forma de curs escolar, de setembre a 
juny, i es fa difusió a tot l’equip de les di-
ferents propostes, les persones a qui van 
adreçades i els objectius. D’aquesta ma-
nera al llarg dels anys s’han realitzat dife-
rents edicions de les següents activitats, 
que presentem en funció de l’edat de les 
persones a les que van adreçades: 

Activitats adreçades a la infància:
•  Programa Salut a l’Escola Bressol: 

coordinació del servei de pediatria 
amb les diferents escoles bressol del 
territori amb formació específica pels 
docents. 

•  Taller de Massatge infantil.
•  Tallers amb AMPA de les escoles del 

territori. 

Activitats adreçades a adolescents i 
joves: 
•  Ioga per adolescents 
•  Programa Salut i escola amb cobertu-

ra actualment de 10 centres docents 
públics i concertats de la zona. 

•  Projecte Consulta Jove, amb la crea-
ció d’un grup de treball interdisciplinar 
que per mitjà de les noves tecnologies 
s’apropa als joves per tal de fomentar 
aspectes saludables i resoldre dubtes 
en salut. S’ha creat:
-  Un bloc jove. 
-  Una adreça de correu electrònic per 

fer consultes. 
•  Realització de tallers als centres do-

cents sobre prevenció de drogues, ali-
mentació saludable i sexualitat.

Activitats adreçades a mitjana edat:
•  Taller incontinència urinària, realitzat 

per professionals d’infermeria especi-
alment formats. 

•  Taller de relaxació – respiració.
•  Taller dona i esport, en col·laboració 

amb Esportistes Solidaris. 
•  Taller autoestima, en col·laboració 

amb PIAD.
•  Taller eines personals, en col·laboració 

amb PIAD.

Activitats adreçades a Gent Gran:
•  Taller de motricitat i memòria, amb col-

laboració amb la Societat esportiva 
Sarrià – Sant gervasi i FATEC. 

•  Taller psico-afectiu per cuidadors de 
pacients en programa d’atenció do-
miciliària. Impartit per la Treballadora 
social i infermeria. 

•  Curs de tai-chí, per tal de prevenir cai-
gudes en gent gran. 

•  Xerrada Casals d’avis dels Barris. 

Activitats de divulgació adreçades a 
tots els usuaris: 
•  Revista Fer Salut, de distribució gra-

tuïta cada dos mesos i amb temes de 
promoció de la salut i divulgació d’ac-
tivitats comunitàries. 

•  Web: www.aprimariavsg.com: amb no-
tícies, informació i enllaços d’interès. 
Molt desenvolupats tots els continguts 
administratius i en fase de renovació 
de cara a convertir-se també en una 
eina de difusió en salut per mitjà de 
documents personalitzats per l’equip 
com són dietes, vacunes, activitats 
comunitàries...

•  Canal Salut, monitors distribuïts a les 
sales d’espera del centre i que donen 
consells de salut, informació adminis-
trativa i social. 

•  Programes a Ràdio Gràcia, de caràcter 
setmanal adreçats a gent gran i a joves 
respectivament: 
-  Salut i vida sana 
-  Consulta jove 

Organització i avaluació
Aquestes activitats grupals, es realit-
zen amb col·laboració d’entitats ja vin-
culades al territori o bé per mitjà d’un 
pressupost específic destinat a les ma-
teixes. 

Les persones que participen, reben un 
full informatiu on s’indica les caracte-
rístiques de la intervenció, la duració i 
el compromís de que només es poden 
realitzar en una ocasió per tal de facili-
tar l’accés a altres usuaris. Així mateix 
signen un full de consentiment on s’es-
pecifica tot això i que es poden recollir 
imatges de cara a fomentar noves edici-
ons entre els usuaris. 
Cada activitat és avaluada per valorar la 
satisfacció dels usuaris i la possible re-
percussió en salut. 

Observacions:
La satisfacció dels professionals i dels 
usuaris és molt elevada, però creiem 
que cal aprofundir dintre de la comunitat 
per detectar altres necessitats a les que 
donar resposta. 
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Autoria
Dra. Rosario jiménez Leal. Responsa-
ble d’Activitats Comunitàries Atenció 
Primària Vallcarca-Sant gervasi. 

PROGRAMA D’OBESITAT

Grup de població a qui va dirigit
A tots els usuaris del area basica de sa-
lut de Florida Sud

És iniciativa de
EAP FLORIDA SUD

Resum

Objectius
Que els participants del programa 
d’obesitat de l’EAP Florida Sud adqui-
reixin coneixements sobre una alimenta-
ció correcta i redueixin el seu pes en un 
periode de 2 anys.

Accions, temps, núm. participants 
L’Obesitat és una malaltia que afecta 
els països desenvolupats amb una pre-
valença ascendent. Es retroalimenta a 
causa de diferents condicionants sobre-
tot socials i econòmics propis de les so-
cietats desenvolupades, on el consum i 
les modes tenen un paper important. 

La prevalença d’obesitat augmenta amb 
l’edat, també és cada vegada més fre-
qüent en l’adolescència. És multifacto-
rial i crònica, comporta un augment de 
la morbimortalitat i s’associa a diferents 
factors de risd com la diabetis tipus 2, 
la hipertensió, les malalties cardiovas-
culars, les dislipèmies, l’artrosi i alguns 
càncers.
Diferents estudis han abordat l’obesitat 
mitjançant canvis en la conducta alimen-
tària, dietes diverses, fàrmacs i cirurgia, 
sense que actualment hi hagi prou evi-
dència sobre l’efectivitat d’aquestes 
mesures. 
La reducció de pes mantinguda té be-
neficis per a la salut i millora els símp-
tomes i els factors de risc associats a 
l’obesitat. Motius suficients per plante-

jar fer el cribatge d’aquesta malaltia a 
l’atenció primària i recomanar un canvi 
en l’enfocament tant per part del pro-
fessional sanitari com del pacient per 
intentar aconseguir un èxit més gran en 
el seu control. També hem de tenir en 
compte la despesa sanitària que com-
porta i les conseqüències econòmiques 
que comporten. 

En aquesta jornada volem exposar la 
presentació del programa d’obesitat, així 
com els resultats dels primers 3 mesos 
de la consulta, amb respecte als usuaris 
atesos i l’evolució de les visites.

Materials, mètodes
Estudi retrospectiu, descriptiu sobre els 
usuaris atesos en la consulta d’obesitat 
del EAP Florida Sud

Mètode: Anàlisi de les dades obtingu-
des els primers 3 mesos de la consulta 
d’obesitat.

Organització, gestió, avaluació
L’organització, gestió i avaluació de la 
consulta d’obesitat es duu a terme amb 
les infermeres responsables del progra-
ma, així com el metge referent, la psi-
còloga i la nutricionista del EAP Florida 
Sud.

Observacions
Considerem que és de gran interès per 
a la ciutadania el coneixement de l’exis-
tència dels programes d’obesitat que es 
duen a terme des de els centres de sa-
lut, essent un objectiu prioritari segons 
el Pla de Salut de Catalunya.

Autoria
Si es vol es poden fer constar els autors/
es o responsables de programa o activi-
tat que podran fer constar com comuni-
cació a la jornada.
Monica Leon Berrar: 
Infermera Eap Sant Antoni
Montserrat Perez gañan: 
Adjunta d’infermeria Eap Can Serra.
Almudena gonzalez Casado: 
Infermera Eap La Florida Sud.

Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms: 
Almudena gonzalez Casado
e.mail: 
almudenagonzalezcasado@yahoo.es.

PREVENCIÓ, SALUT  
I FUTUR

Autoria
Solé, Marta; Borrell, Marta; Capellades, 
Aïna.

Iniciativa:
A les jornades de Salut va sorgir la de-
manda de formació de diversos temes 
d’interès sobre prevenció i salut per part 
dels propis usuaris dels Casals de gent 
gran i de la Comissió de Prevenció de 
la Salut. 

Mitjançant el Consell de Salut Horta 
guinardó, es va sol·licitar la participa-
ció de l’Hospital de referència (HUVH) 
per portar a la pràctica la demanda dels 
usuaris.

Objectius
•  Fomentar hàbits saludables en les per-

sones grans
•  Aproximar l’Hospital de referència a la 

comunitat
•  Donar resposta a les inquietuds de sa-

lut i futur dels usuaris dels Casals

Accions
Realització de dues xerrades mensuals 
interactives sobre temes de prevenció 
i salut, dirigides a persones amb edat 
superior a 55 anys i freqüentadores dels 
Casals de gent gran d’Horta guinardó 
i Vall d’Hebron. Aquestes xerrades es 
realitzen al llarg de tot l’any i tenen una 
durada aproximada de 1,30h. Les xer-
rades corren a càrrec de professionals 
de l’HUVH

Material i mètode
Els temes de les xerrades es varen pri-
oritzar segons demandes dels usuaris i 
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es van buscar els professionals idonis 
per temes.

Estructura de les xerrades:
•  Introducció 
•  Abordatge del tema amb suport audio-

visual
•  Col·loqui interactiu

Al finalitzar cada sessió s’ha passat una 
enquesta de satisfacció als assistents i 
als conferenciants que al mateix temps, 
recull les demandes sobre altres temes 
d’interès.

L’organització
És conjunta entre la Coordinadora 
d’Atenció al Ciutadà de l’HUVH i les 
dinamitzadores dels dos Casals Muni-
cipals.

Gestió
•  Mitjans, aules i avaluació: dinamitza-

dores i voluntaris de les comissions 
d’activitat de prevenció per la salut i 
suport informatiu dels Casals Munici-
pals

•  Coordinació conferenciants: Coordi-
nadora Atenció al Ciutadà HUVH

Avaluació

Trimestralment s’analitza:
•  els resultats de les enquestes
•  el grau d’assoliment dels objectius 

marcats al darrer trimestre. 

De l’anàlisi qualitatiu destaca:
•  Un alt grau de satisfacció de usuaris i 

conferenciants.
•  Increment gradual de l’assistència a 

les xerrades

Conclusions
S’ha observat que les activitats de vida 
saludable que es venien realitzant en els 
casals (taichí, caminades....) s’han vist 
reforçades des de que s’imparteixen les 
xerrades i que s’ha incrementat la freqüen-
tació en les mateixes.
La participació interactiva entre conferen-
ciants i usuaris en el col·loqui afavoreix l’in-
tercanvi d’experiències i fomenta la confi-
ança entre les persones.
El fet de que l’Hospital de referència s’acos-
ti a la ciutadania és una iniciativa molt ben 
acollida, que genera confiança i permet als 
usuaris consultar inquietuds amb els seus 
especialistes de forma relaxada. 
En definitiva considerem que donar a la 
societat temps i coneixements per acon-
seguir un envelliment productiu, és una 
obligació dels agents de salut i una asse-
gurança de futur per tots els ciutadans.
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2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT 

ELS CONSELLS DE SALUT
LA PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA SALUT A BARCELONA

Isabel Ribas i Seix
Delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

La ciutat de Barcelona té una llarga his-
tòria en participació ciutadana. L’admi-
nistració municipal ha volgut comptar 
des de fa temps amb el concurs de la 
ciutadania, des de la participació institu-
cional en multitud de Consells ciutadans 
pensats per la societat organitzada, a la 
participació dels ciutadans individuals 
en consultes específiques. L’Ajuntament 
democràtic ha entès des del principi 
que no n’hi ha prou amb la democràcia 
representativa, que la ciutat demana i 
exigeix també un altre tipus de demo-
cràcia, la participativa.
Si parlem de participació en l’àmbit de 
la salut, com en qualsevol altre àmbit, 
el primer que hem de consensuar, entre 
tots i totes aquelles que hi ha de parti-
cipar, és què entenem per participació i, 
per tant, quins són els objectius que ens 
proposem. Per a mi, s’hauria d’incloure 
dins del marc següent:

•  Un dret de la ciutadania a la hora de 
participar en la planificació dels ser-
veis i en la definició i disseny de po-
lítiques sanitàries, i una obligació dels 
serveis públics de retre comptes de la 
seva gestió.

•  Una manera de formular les polítiques 
socials que esdevé estratègic per a la 
governança.

•  Una necessitat de coresponsabilitzar a 
la ciutadania en la seva salut, que parteix 
de la consideració dels individus com a 
principal font de salut i, per tant, subjec-
tes actius del seu benestar i millora.

•  Un reconeixement de les organitzaci-
ons cíviques, les d’ajuda mútua i les 
de la ciutadania en general com a por-
taveus fonamentals de la comunitat en 
matèria de salut i com agents de canvi 
per a millorar els índexs de salut de la 
comunitat.

•  Un procés de treball conjunt de polí-
tics/ques, tècnics/ques i ciutadans/es 
amb l’objectiu d’incrementar els nivells 
de salut de la població.

•  Una cultura, una manera de fer les 
coses, basada en la deliberació i la 
inclusió de les diferents opinions i re-
alitats, que dóna resposta col·lectiva a 
problemes col·lectius i que crea ciuta-
dania i genera comunitat.

•  Una forma de construir capital social i 
de generar cohesió.

El nostre punt de partida, com en la resta 
de polítiques que es desenvolupen des 
de l’Ajuntament de Barcelona, és el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM), elaborat a 
principis del mandat municipal per un 
govern plural, amb un acord de govern, 
i que expressa la responsabilitat d’un 
govern democràticament elegit i la seva 
voluntat de portar-lo a terme de manera 
compartida i deliberativa, amb una àm-
plia participació social. En concret, el 
PAM de Salut diu textualment:

Objectiu 3: Fomentar la participació com 
a condicionant de salut a través d’òrgans 
reals de participació, amb la ciutadania 
organitzada (incloent-hi associacions 

de veïns i organitzacions de malalts), els 
professionals i amb la població en ge-
neral, utilitzant totes les eines al nostre 
abast que proporcionen les TIC.
Mesura 5.5.3.1: Reforçarem la participa-
ció social en relació al sistema assistenci-
al, estenent els consells de salut als deu 
districtes i vinculant-los amb el grup de 
salut del Consell Municipal de Benestar 
Social i el Consell de Salut de Barcelona, 
preservant la identitat de la ciutat i els dis-
trictes dins del desplegament del mapa 
sanitari i el Servei Català de la Salut.

La participació en salut a la ciutat de 
Barcelona comprèn una realitat àmplia a 
tenir en compte. Un lloc important l’ocu-
pen els Consells de Salut dels deu Dis-
trictes de Barcelona i el Consell de Salut 
de Barcelona. Els Consells de Salut de 
Districte es comencen a constituir com 
a tals a partir de l’aprovació, el 2001 i 
2002, de les Normes Reguladores dels 
Districtes i de les Normes Reguladores 
de la Participació Ciutadana, a partir 
d’experiències anteriors als Districtes 
de Nou Barris i d’Horta-guinardó. Del 
2005 al 2009 es completa el mapa de 
Consells de Salut als deu districtes de la 
ciutat. Si bé són organismes municipals 
en un inici, no serien possibles sense la 
participació i la implicació del Consorci 
Sanitari de Barcelona. Són, per tant i de 
fet, organismes de la ciutat, en els que 
participen els responsables de les polí-
tiques de salut i els diferents proveïdors 
del territori. Dins d’una estructura terri-
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torial més àmplia, els districtes corres-
ponen als sectors sanitaris.
El Consell de Salut de Barcelona és creat 
a partir de la constitució del Consorci Sa-
nitari de Barcelona i de l’aprovació dels 
seus Estatuts, i obeeix al model de par-
ticipació establert per la Llei d’Ordenació 
del Sistema Sanitari aprovada el 1990, 
però és un organisme compartit entre 
Departament de Salut i Ajuntament de 
Barcelona. El repte que tenim ara és uni-
ficar les dues xarxes i ampliar la compo-
sició del Consell de Salut de Barcelona, 
obrint-lo als Consells de Salut dels Dis-
trictes i a les entitats d’àmbit de ciutat.
També voldria destacar el Consell Muni-
cipal de Benestar Social, de més de 30 
anys d’existència, i en particular els seus 
grups de treball de salut i de drogode-
pendències, que permet una reflexió i 
un debat en profunditat i amb la multi-
disciplinarietat que donen les entitats 
membres d’aquest Consell. El treball 
dels grups al llarg del curs es concreta 
en unes Recomanacions, aprovades pel 
Plenari, que es fan arribar als responsa-
bles polítics per a la seva implementa-
ció, a la vegada que s’avalua el compli-
ment de les de l’any anterior.
Altres experiències participatives a l’en-
torn de la salut a la ciutat són les comis-
sions de participació de les ABS, amb 
característiques molt diferents entre sí, 
i que es poden veure reforçades amb 
la descentralització de la ciutat cap als 
barris; l’abordatge dels temes de salut 
des dels diferents Plans de Desenvolu-
pament Comunitari que hi ha a la ciutat, 
especialment els de Roquetes, Besòs, 
Barceloneta, Trinitat Nova, Sagrada Fa-
mília o Poble Sec; i l’aplicació del pro-
grama Salut i Barris en els barris dotats 
per la Llei de Barris, en concret Poble 
Sec, Roquetes, Ciutat Meridiana-Torre 
Baró i aviat St. Pere-Sta. Caterina.
Finalment, voldria destacar altres activi-
tats municipals que incideixen en l’anàlisi 
i la millora de la salut de la ciutadania, 
com ara les jornades de Participació 
en Salut Pública, realitzades bianual-
ment i obertes a tota la ciutadania; les 
Quinzenes de Salut dels Consells de la 

gent gran dels Districtes; les jornades 
de Salut Mental del Consell de Salut de 
Nou Barris; la feina en salut dels Consells 
de Dones dels Districtes; la feina que es 
fa des de Torre jussana amb els grups 
d’Ajuda Mútua, especialment ara que ha 
recuperat recentment la seva ubicació.
El decret de constitució dels governs 
Territorials de Salut (gTS) consagra Bar-
celona com un sol gTS (que correspon 
al Consorci Sanitari de Barcelona), on 
els òrgans de govern (junta general i 
Comissió Permanent) passen a fer les 
funcions assignades al Consell Rector, 
l’actual Corporació Sanitària de Barcelo-
na equival a la Comissió d’Entitats Pro-
veïdores i el Consell de Salut veu refer-
mada la seva validesa, si bé a la vegada 
es posa de manifest la seva restringida 
composició. A nivell funcional, la ciutat 
s’organitza en quatre àrees d’atenció in-
tegral de salut, en funció del flux de pa-
cients, però que cal no confondre amb 
els òrgans de govern.
A mode de resum, voldria situar els rep-
tes que ens plantegem actualment, amb 
referència a la participació en els Con-
sells de Salut de la ciutat de Barcelona:

1. Consell de Salut de Barcelona: la nor-
mativa actual és molt antiga i, tot i ser-ne 
els inspiradors, quedem per darrera de 
l’esperit del decret dels gTS, especial-
ment pel que fa a representació i parti-
cipació d’entitats d’àmbit de ciutat. Vo-
lem anar cap a la creació d’un més ampli 
consell de ciutat, a l’estil d’altres consells 
consorciats (habitatge social, escolar), 
amb la possibilitat de crear grups de tre-
ball específics si així es creu convenient. 
Haurà d’incloure també els deu Consells 
de Salut dels Districtes i una especial re-
lació amb el grup de salut del CMBS.

2. Consells de Salut de Districtes: un 
cop aconseguida la implantació als deu 
districtes de la ciutat, aquests han de ser 
un veritable òrgan de participació de les 
entitats reals, amb molta importància de 
la proximitat. És un organisme compar-
tit entre Ajuntament i Consorci Sanitari 
de Barcelona, per tant aquest hi ha de 

tenir una plaça i un paper reconegut en 
els seus Reglaments. Hem de dotar de 
coherència els deu districtes a la ciutat, 
a la vegada que oferir-los eines útils per 
al seu funcionament (temes de debat, 
tècniques de grup, experts, etc). Des 
de l’àrea central promourem reunions 
per compartir i aprendre uns dels altres, 
tant de tècnics/ques com de consellers/
es de salut, o vicepresidents/es associ-
atius/ves dels propis Consells.

3. A nivell de barri: més enllà de les co-
missions de seguiment a nivell d’ABS que 
ja existeixen, és evident que el gir cap als 
barris emprès per l’Ajuntament de Barce-
lona té el seu impacte en la participació 
en salut. Alguns Consells de Salut de Dis-
tricte s’ho estan plantejant i provant me-
todologies per tal de trobar la més útil. És 
evident que no és la nostra prioritat ara, 
però cal estar amatents de l’evolució.

Per acabar, voldria fer una reflexió final 
de amb qui ho construïm. És la ciutat 
qui ho construeix. Per tant, aquí hi es-
tem implicats tots: Ajuntament, Con-
sorci Sanitari de Barcelona, Agència 
de Salut Pública de Barcelona, Serveis 
Socials (àrea d’Acció Social i Ciutadania 
de l’Ajuntament i Consorci de Serveis 
Socials), i totes aquelles àrees que in-
cideixen sobre la salut com a condicio-
nants (que podrien ser totes: gent gran, 
infància, joventut, dones, habitatge, ur-
banisme, i un llarg etc). Però l’element 
indispensable és la societat civil orga-
nitzada, capaç de defensar necessitats 
i interessos col·lectius. Sense ella no 
hi ha participació i només coordinació 
interinstitucional. És per tant el nostre 
primer objectiu com a administració tre-
ballar conjuntament amb les entitats per 
a que la participació en salut sigui vàlida 
i enriquidora per tothom. 
No hi ha, al meu entendre, millor defini-
ció de participació que el de la participa-
ció en un dècim de loteria: o hi guanyem 
tots o hi perdem també tots. És un repte 
col·lectiu, on tots hi tenim la nostra part 
de responsabilitat. Però és també una 
intensa aventura.
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ELS CONSELLS DE SALUT  
DELS GOVERNS TERRITORIALS DE SALUT. 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT

Albert Torrents Minguez
Responsable de Participació Ciutadana. Ordenació del Territori i Participació Ciutadana

SERVEI CATALà DE LA SALUT

atorrentsm@catsalut.cat

De què parlem quan parlem de Parti-
cipació Ciutadana? Quins són els con-
ceptes que, de forma recurrent, aparei-
xen quan parlem d’aquest tipus de par-
ticipació? Parlem de regles del joc, de 
representatitivitat, de sobirania popular, 
de la necessitat de que la participació 
pugui ser vinculant… Però el cert és 
que, al menys pel que fa en els òrgans 
en els que participo en representació 
del Servei Català de la Salut no estem 
en igualtat de condicions. Aquesta és la 
meva feina, una feina que faig amb molt 
de gust, que m’enriqueix en coneixe-
ments, que sens cap mena de dubte em 
fa ser millor tècnic, però vostès, la major 
part de vostès, que treballen diàriament 
en la seva pròpia feina, dediquen al nos-
tre objectiu comú (la millora de la salut 
de les ciutadanes i ciutadans) bona part 
del seu temps lliure i, a més, per si fos 
poc, en els Consells de Salut que tinc el 
gust de coordinar s’emporten deures… 
Així que, com no pot ser d’una altra ma-
nera en nom meu i del Departament de 
Salut: moltes, moltes gràcies per la seva 
iniciativa i, perquè no, per l’energia que 
són capaços d’encomanar-nos.

Els voldria fer, al marge del recorregut 
que farem pel Power Point que els ad-
juntem algunes consideracions prèvies:
Participar és, en la nostre opinió, en pri-
mer lloc formar part. És una evidencia, 
és clar, una certesa, però cal que no 
ens ho deixem de repetir: formar part, 

formar part. Amb totes les vinculacions 
que això suposa.

Però amb això només no en tenim prou. 
Crear òrgans de participació no és una 
fita. Cal que ens reconeixem l’un a l’altre, 
administració i administrat la pertinença, 
i la propietat, del sistema públic de salut 
i, en el nostre cas, en els Consells de Sa-
lut que estem implementant compartir, 
conjuntament amb el Consell rector dels 
governs Territorials, la seva gestió. 

És important, molt important aquest reco-
neixement de pertinença comuna, de ges-
tió comuna. És una peça clau del nostre 
model. Podríem afirmar que sense aquest 
reconeixement no estaríem fent partici-
pació. Crear òrgans de participació, ja ho 
hem dit, no és participació, de la mateixa 
manera que informar no és comunicar. 
Tenir voluntat comunicativa, per exemple, 
especialment en el nostre Departament 
que disposa de la millor informació possi-
ble, és una gran cosa però, per si sola, no 
és comunicació ni de lluny. Ens cal ade-
quar el canals entre emissor i receptor, en 
cal parlar un llenguatge comú, ens cal es-
brinar la qualitat dels feedbacks...

La participació ciutadana és un dret 
constitucionalment reconegut. No es un 
tràmit, ni la voluntat puntual d’un gover-
nant. Ni tampoc és un espai on passar 
un Power Point carregat de dades xifres 
curosament treballades. Es un espai on 

vostès, necessariament; ne-ces-ssà-ria-
ment han de fer sentir la seva veu.
ja tenim feina feta a presentar aquest 
2009 i amb força èxit, penso, però també 
podem delimitar alguns factors de risc en 
el seu funcionament. Quins són els perills, 
els riscos o els factors que ens poden en-
torpir el correcte funcionament d’aquests 
11 òrgans, els Consells de Salut dels gTS, 
(govern Territorial de Salut) que hem im-
pulsat en el que portem d’any? 

Per ordre d’importància:

Les expectatives falses 
Aquest és un òrgan de caràcter deliberatiu 
i les seves decisions en cap cas són vin-
culants. Aquest, d’entrada és un plante-
jament que genera molt debat en les ses-
sions inicials dels Consell de Salut. Però, 
en contrapartida els Consells, compten 
entre els seus membres a un mínim de 
tres membres del Consell Rector del gTS 
(òrgan executiu) que assisteixen a totes 
i cadascuna de les seves sessions. Un 
d’ells, triat entre els diferents Alcaldes 
que composen el Consell Rector i que 
exerceix de Vicepresident del Consell de 
Salut, l’altre el Director Executiu del gTS 
(qui coneix millor que ningú la realitat i el 
dia a dia) i finalment, ni mes ni menys que 
el propi President del govern Territorial de 
Salut, màxima autoritat de Salut en el seu 
territori, que actua per delegació expres-
sa de l’Honorable Consellera. Per si fora 
poc el Reglament de Règim Intern obliga 
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a que els Consells de Salut i el Consell 
Rector es reuneixin de forma conjunta un 
mínim de dos cops l’any.

La legitimitat de la representació 
Els Consells de Salut són un espai públic 
d’us restringit. Les entitats que hi formen 
part han estat triades pels Alcaldes que 
composen el gTS a partir d’un estudi 
previ encarregat, fins ara, a un altre De-
partament de la generalitat i en tant que 
membres del Consell es representen a 
elles mateixes i, si més no en principi, 
als seus legítims interessos. La Sobira-
nia popular es manifesta en l`àmbit que 
li pertoca: els representants dels ciuta-
dans son els seus càrrecs electes. És en 
el retorn als socis de les seves pròpies 
entitats o a la resta de la societat on 
vostès, si fos el cas, en tant que mem-
bres del Consell de Salut poden exercir-
ne aquesta representativitat.

La confusió del termes. 
Allò individual allò col·lectiu. 
Un dels esforços més importants que, 
creiem, ens tocaria fer era situar el contin-
gut dels debats dels Consells era defugir 
de les qüestions concretes, les queixes 
concretes… però la veritat és que un cop 
situades les dades de l’estat de Salut de 
cada territori han estat els propis mem-
bres dels Consell qui han defugit de les 
qüestions concretes i ens han plantejat 
deures en temes globals com el bon (o 
mal) us dels medicaments, o per exem-
ple la despesa que això significa, etc.

Funcions dels Governs 
Territorials de Salut
Són funcions del gTS, l’ordenació, la 
priorització i coordinació dels recursos 
dels seus territoris de referència per ga-
rantir la prestació efectiva de la cartera 
de serveis del sistema de salut. 

Per tant, és l’àmbit on s’han de planificar 
i avaluar de forma descentralitzada les 
necessitats de salut per assolir la millora 
de l’atenció prestada a la ciutadania i a 
la comunitat.

Per què els GTS?
• Motius 
econòmics

•  Reducció 
de costos

• Responsabilitat 
en la gestió 
pressupostària

•  Reducció 
d’intermediaris

MILLORAR
LA

PROVISIÓ
DEL

SERVEI

• Motius 
democràtics

• Major control  
per part 
del ciutadà

• Participació 
ciutadana

• Apropament entre proveïdor 
del servei i ciutadà

• Motius de 
proximitat

Canvi de model

Model basat  
en l’oferta

Situació  
de partida

Situació  
futura

Mesura  
de la qualitat  
per a cada línia

Dificultats de 
comunicació 
entre els agents 
implicats

Model basat  
en les necessitats

Mesura  
de la qualitat  
de salut global

Estimula la 
comunicació: 
coordinació, 
cooperació, etc.

ASSEMBLEA
ALCALDES

C. SALUT 

Òrgan participació
ciutadana

Gerent Regió
Admin. local

CCEP 

Òrgan d’assessorament
sistema finançament

D. Executiu

President: Gerent Regió

C. RECTOR 

Òrgan de govern

50% / 50%

Procés de constitució

ACORD GOVERN
- Consell Tècnic
- govern
- Publicació o DOgC

- CONSELL RECTOR
-  Signatura PACTE  

REPRESENTACIÓ

1 2 3, 4 5, 6 7 8 i 9

15 d.

1 d. 1 d.7 d. 30 d. 10 d. 45 d. 45 d.

15 d. 20 d.

CRITERIS

ELABORAR
DOCUMENTACIÓ 
PER MUNICIPI

TRAMITACIÓ MUNICIPAL
- Aprovació PLE (30 d)
- Tramesa (10 d)
- Publicació o DOgC i BOP (15 d)
- Informació pública (30 d)

TOTAL  189  dies
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Resum

Número de GTS constituïts per Acord 
de Govern: 26 dels 37 (70,3%).
Dels 11 que falten: 
- 9 finalitzant tramitació municipal.
- 2: Previsió de constitució condicionada

Número de municipis consorciats: 
623 dels 946 (65,8%).

Número de ciutadans/es inclosos 
en els territoris dels GTS constituïts: 
5.439.800 dels 7.665.969 (70,96%).

Declaració de principis  
dels consells de salut
La participació ciutadana, no és més que 
l’exercici d’un dret constitucional (article 
23 Constitució Espanyola) i l’acompli-
ment del imperatiu que aquest situa en 
els poders públics (article 9.2).
La participació no és una finalitat en ella 
mateixa sinó un mitja per aconseguir 
una fita determinada. 
La participació no és una invenció, una 
moda o un conjunt d’actuacions sense 
sentit per acabar cobrint un expedient. 
La participació és un fet, una realitat ine-
ludible en una societat democràtica. 
És responsabilitat de l’administració la 
facilitació d’espais i instruments per tal 
que aquesta participació sigui efectiva
Apostem per treballar amb associacions 
i entitats amb representació social per 
l’impacte del seu treball diari als diferents 
territoris (no només de l’àmbit salut)
Cal construir la participació deliberativa 
a partir d’agents veritablement repre-
sentatius i desemmascarar en aquells 
que s’aprofiten de la voluntat partici-
pativa. Especialment en un moment en 
que proliferen les plataformes del tipus 
NIMBy (“no en el meu pati de darrera”) 
que entenen només de processos con-
crets d’àmbit local o de vegades de pur 
interès personal. 
La participació només te sentit quan és 
organitzada i esdevé un instrument per 
millorar la gestió publica. La participació 
és un model, un instrument, un valor de 
la democràcia.

Qui representa els ciutadans és el go-
vern i el Parlament. El treball amb les 
entitats no te per objecte millorar la re-
presentativitat o augmentar-ne la seva la 
legitimitat. 
No volem, només, un espai de caràcter 
administratiu o administrativista on es 
pretén contenir o acontentar a les associ-
acions oferint-ne un plus de legitimació.

El Consell de Salut és l’òrgan de parti-
cipació ciutadana del govern Territorial 
de Salut.

Missió
Assessorament, consulta, supervisió i 
seguiment de l’activitat del govern Ter-
ritorial de Salut. Les conclusions, pro-
postes i recomanacions que el Consell 
de Salut emeti, en exercici de les seves 
competències, són consultives, raó per 
la qual no tenen caràcter vinculant.

Composició
•  La Presidència: correspon a la perso-

na que exerceixi la Presidència del go-
vern Territorial de Salut.

•  La Vicepresidència: correspon a la 
persona designada per les entitats lo-
cals membres del Consell Rector del 
govern Territorial de Salut.

•  El Ple: format pel nombre de membres 
que determini el Consell Rector, a més 
del president i vicepresident. Els mem-
bres del Ple exerciran la representació 
d’un àmbit de participació social con-
cret en el si del Consell de Salut.

•  Organitzacions veïnals,, d’usuaris i 
usuàries, de voluntariat, de professio-
nals i de familiars de malalts, sindicals, 
empresarials més representatives al 
territori de referència

Objectius
•  Canalitzar la participació ciutadana en 

l’àmbit de la salut en el territori corres-
ponent.

•  Aconseguir una deliberació de qualitat 
sobre els serveis públics de salut pres-
tats a la ciutadania i a la comunitat.

•  Tenir en compte, en els processos de 
presa de decisions, la diversitat social 
present en l’àmbit geogràfic, per adap-
tar-hi les polítiques sanitàries i, en ge-
neral, les polítiques d’abast social. 

•  També hi podran formar part altres ti-
pus d’associacions (p.e. Associacions 
de gent gran, de Dones, etc.)

•  Professionals i EEPP participaran en 
l’espai del Consell com a informadors, 
com a convidats

Nombre de participants
El Decret i els Estatuts marquen un 
nombre de participants al voltant de 20 
membres. Es vol deixar, però, aquesta 

Procés de treball territorial previ  Consell Salut   1a FASE

5 d. 1 d.20 d. 10 d.

20 d.

TOTAL  35  dies

CONEIXEMENT
DEL TERRITORI

Estudi mapa
actors

Presentació als
membres del CR
de la RS

Presentació als membres 
CR (Entitats locals)

Visita Entitats jornades formatives

CONSTITUCIÓ

Estudi
territ.

CONSENS ACTORS PRE-CONSTITUCIÓ

APROVACIÓ RRI PEL CONSELL RECTOR
APROVACIÓ MEMBRES C.S PEL CONSELL RECTOR
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xifra més o menys oberta per tal de faci-
litar l’adaptació del Consell de Salut als 
possibles canvis en el temps.

Presa de decisions
La presa de decisions es farà per ma-
joria simple i es reflectirà per escrit les 
diferents posicions.
Es buscarà un consens en les reunions 
i si més no, en el cas que no s’hi arribi, 
es facilitarà la creació de documents va-
loratius on totes les postures hi estiguin 
reflectides.
Hi haurà un document de retorn que ex-
pliqui perquè malgrat o gràcies al que 
ha dit el ciutadà/na, l’Administració ha 
decidit fer el que ha fet.

Consells de salut 
•  Consells de salut constituïts: 

17 (32.17%)

•  Previsió any 2010: 52 consells de salut 
•  Sessions realitzades de consells de 

salut: 17 (sense Barcelona ciutat)
•  Associacions amb les que estem tre-

ballant a data d’avui: 125

Principals temes tractats  
a proposta de les associacions
1.  Despesa farmacèutica, ús dels medi-

caments i recepta electrònica: 2 ses-
sions 

2.  Transport sanitari: 1 sessió
3.  Finançament capitatiu: 1 sessió
4.  Ordenació urgències nocturnes: 

1 sessió
5.  Reclamacions: 1 sessió 

Acords
•  Realitzar campanya informativa recep-

ta electrònica. Conjunta amb Consell 
Comarcal i entitats (CS Noguera)

•  Presentació del projecte al plenari del 
Consell de la gent gran del Baix Llo-
bregat (CS Baix Llobregat)

•  Sessions de treball amb les AAVV: 
despesa farmacèutica (Baix Llobregat 
i Osona).

•  Realització d’una jornada monogràfica 
sobre transport sanitari (Osona).

•  Encartar a tots els butlletins munici-
pals i els mitjans de comunicació de 
les associacions, tríptics informatius 
sobre recepta electrònica (Baix Llobre-
gat, Baix Vallès i Osona).

•  Estudiar realització d’una jornada es-
pecífica sobre el bon ús dels medica-
ments (Baix Llobregat Litoral, Osona, 
Noguera, Alt Urgell).

•  Incorporació paulatina dels consells de 
salut a la plataforma de comunicació 
virtual (blogs, fòrums, llista de correus 
i comunicació, e-Catalunya). 
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ELS CONSELLS DE SALUT: 

ANÀLISI, AVALUACIÓ I CONCLUSIONS
“La Salut és aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa”

Olga Fernández Quiroga
psicòloga clínica

Clara García Izaguirre
sociòloga

Introducció
Els Consells de Salut són els òrgans de 
representació ciutadana legalment esta-
blerts, perquè la ciutadania, els gestors 
institucionals i les institucions, es trobin 
per treballar en la millora dels Sistema 
Nacional de Salut. Qualsevol d’aquestes 
millores, repercuteix en la salut de la co-
munitat, de tots, i per tant en la salut de 
cadascú, un a un.
Des de fa uns tres anys i arrel de la cre-
ació dels governs Territorial de Salut, 
s’estan desplegant per tot el territori els 
corresponents Consells de Salut; a més 
hi ha alguns municipis, com per exem-
ple Barcelona, en que ja fa temps que 
estan en funcionament, però encara no 
hi ha, o nosaltres desconeixem, un tre-
ball de camp sobre el seu funcionament. 
Per això hem fet aquest treball de recer-
ca, per saber-ne més sobre aquest fun-
cionament però també perquè sigui una 
eina útil per reforçar allò que funciona 
bé, canviar el que no funciona i modifi-
car el que simplement és qüestió de fer 
ajustaments.
Hem preguntat directament a les perso-
nes que hi participen, a les quals donem 
les gràcies per la dedicació de part del 
seu temps i el seu talent per contestar 
les enquestes i participar al grup quali-
tatiu, tot esperant que la nostra feina, els 
hi pugui ser d’utilitat.
Considerem aquest treball com un son-
deig inicial, que ens permetrà fer, més 
endavant, altres estudis específics, per 

ampliar i aprofundir en el tema, amb tots 
els paràmetres metodològics adients.
Per fer aquesta anàlisi, hem utilitzat dues 
eines metodològiques:
a)  quantitativa: les enquestes enviades, 

junt amb el programa de la jornada, 
amb 34 ítems, agrupats temàtica-
ment, sobre diferents aspectes dels 
Consells de Salut (CS). 

b)  qualitativa: Hem fet un grup de dis-
cussió qualitatiu format per ciutadans 
participants en els Consells de Salut 
de la ciutat de Barcelona i província, 
en representació d’associacions de 
veïns, entitats i a títol individual.

Presentem per separat els resultats de 
les enquestes, acompanyat d’alguns 
gràfics i del grup qualitatiu, amb un afe-
git final que hem titulat “comentaris i 
suggeriments”.

També podeu accedir a les ponències de 
la jornada, entrant a la web del CAPS i a 
la presentació d’aquest treball en power 
point a l’apartat Els Consells de Salut: 
anàlisi, avaluació i conclusions
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RESULTATS  
DE LES ENQUESTES

Per tal de realitzar una anàlisi general, 
hem agrupat els ítems en aquestes ca-
tegories.

•  Les dades de la mostra de l’enquesta
•  La representativitat
•  El funcionament administratiu
•  L’experiència de la participació
•  L’experiència de l’efectivitat
•  L’experiència de la vivència personal
•  La necessitat del coneixement

Dades de la mostra

•  Un 54% homes. Un 45% dones
•  Un 80% té entre 40/70 anys
•  Un 62% són professionals de la salut
•  Un 61% representen a Entitats.  

Un 31% proveïdors de salut
•  Un 84% tenen estudis universitaris
•  Un 84% són de Barcelona i província

Representativitat

Es pregunta si la composició dels CS és 
prou representativa de les institucions i 
de la ciutadania, i quin és el número de 
consellers que ho formen.

•  Un número elevat de participants di-
ficulta el treball operatiu, per això al-
guns Consells s’han organitzant per 
comissions, per Centres de Primària o 
formant una Permanent més reduïda 
que coordini el plenari. 

•  La representació institucional és sufi-
cient i correcta, però la de la ciutada-
nia insuficient

Funcionament administratiu

Indaguem sobre algunes qüestions 
com:si hi ha Reglament, si és conegut 
pels consellers, si reben l’ordre del dia 
amb antelació suficient i amb informa-

ció sobre els temes a tractar, qui la deci-
deix, si es fixen objectius anuals

•  Existeix infraestructura administrativa, 
funcionant més bé o més malament 
segons el Consell

•  Pot millorar molt si s’adopten procedi-
ments més democràtics
-  Negociar l’ordre del dia i els objec-

tius anuals del Consell
-  Assegurar que la informació arribi a 

tothom i amb temps suficient
-  Informació bidireccional
-  Informar quin és el Reglament del 

Consell i quines competències li 
confereix

Tipus i formes de participació

Ítems sobre si la participació existent 
és informativa, decisòria o deliberativa, 
si coincideix amb el que es desitja, si el 
debat és suficient i quins són els temes 
tractats

•  El debat i la participació són insufi-
cients

•  Els temes tractats, són majoritàriament 
d’informació sobre salut i serveis

•  Existeix una participació informativa 
i es desitja una participació decisòria 
i/o deliberativa

La composició dels consells de salut és prou representativa  
de les institucions i de la ciutadania?
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Efectivitat

Volien saber la manera de treballar, si les 
demandes que es fan són contestades 
raonadament, si es fa un seguiment dels 
acords, i si els CS tenen i quin és el seu 
grau i influència respecte a les polítiques 
de salut 

•  Majoritàriament han contestat que la 
seva influència per poder canviar i in-
fluir en les polítiques de salut, és poca 
o nul·la

•  Els consells podrien millorar la seva 
efectivitat:

-  Si treballessin en grups temàtics 
d’interès o unitats més petites i fer 
propostes per debatre

-  Si es fes seguiment dels acords i 
retorn de les demandes per tal que 
“no sigui el mur de les lamentaci-
ons”

-  Si poguessin impulsar, seguir i ava-
luar plans de salut comunitaris en 
els seus municipis i barris 

-  Si les peticions es contestessin i va-
loressin les respostes

-  Si s’utilitzés el lideratge, que se li 
reconeix a les institucions, per dia-
logar, debatre i fer un retorn raonat 
de les propostes

Un tema molt important en aquests apartat 
és el seguiment i resposta de les deman-
des i acords dels CS: si no es dona, porta 
a la insatisfacció i impotència. Si hi ha una 
resposta positiva de qualsevol acord/de-
manda, s’ha de poder avaluar i si és nega-
tiva, ha de ser raonada i potser debatuda

Les vivències personals

Amb aquestes preguntes volien saber 
com valoren els consellers la seva parti-
cipació quant a la seva vivència personal 
i en quins aspectes els hi ha resultat po-
sitiva /negativa

•  Pessimisme respecte a que es puguin fer 
canvis i/o influir en la política sanitària 

•  La participació pot ser, en si mateixa, 
tant un afer saludable per als partici-
pants, com decebedor i no saludable

Hem de pensar que moltes persones que 
hi participen en representació de les ad-
ministracions, estan compromeses amb 
els processos participatius. Creuen en el 
que fan i no sols perquè sigui la seva fei-
na. La ciutadania, a més ho fa dedicant 
el seu temps i el seu esforç personal, per 
tant, sembla que haurien de trobar en 
aquest espai un alt grau de satisfacció 
tant personal com professional.

Coneixements

Participar en els CS aporta coneixe-
ments? Quins? i sobre quins aspectes 
volen saber més els consellers?

•  La ciutadania vol saber més sobre: 
(per ordre de votació)

-  Politiques de salut

-  Pressupostos

-  Organització sistema sanitari/ CAP

-  Autocura/educació
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RESULTATS 
GRUP QUALITATIU

Al grup qualitatiu se li plantegen aques-
tes tres qüestions:

1.  Valoració dels consells de salut
2.  Vivència personal de la seva parti-

cipació
3.  Propostes de millora

Segons les seves respostes hem fet les 
següents agrupacions:

1.  Valoració dels consells de salut
•  Valoració positiva
•  Valors intercanviables positius/ne-

gatius
•  Valoració negativa

- Autocrítica
- Institucions

2.  Vivència personal de la seva parti-
cipació
•  Vivències positives
•  Vivències negatives

1.  VALORACIÓ DELS CONSELLS 
DE SALUT

Fem una divisió dels valors positius, dels 
que poden ser negatius i positius i dels 
negatius. Valorem molt especialment la 
consciència ciutadana per fer la seva 
pròpia autocrítica

Valoració positiva
•  La pròpia existència del Consell
•  Es recull informació d’Entitats diverses
•  Una manera de participar en la vida 

associativa del barri
•  La administració reconeix determinats 

problemes
•  La administració ha de posicionar-se 

davant de determinades demandes
•  Entitats i Administració poden explicar-se
•  Serveix per saber què passa en la quo-

tidianitat del CAP
•  Valorar la alta qualitat dels hospitals

Valors intercanviables,  
que segons els Consell,  
poden ser positius/negatius

Valoració negativa

Autocrítica
·  Entitats ciutadanes amb poca activitat 
i controlades políticament

·  La participació de les entitats és molt 
baixa

·  Poc compromís dels representants de 
la ciutadania

·  Els representants ciutadans exerceixen 
poca pressió

Dèficits democràtics administració
·  Decideix l’ordre del dia
·  Escolta poc
·  Utilització del temps i de l’espai en de-
triment de la ciutadania

·  Utilització Consells de Salut per donar 
la informació que els hi convé

·  Considera als representants ciutadans 
massa reivindicatius

2.  VIVÈNCIA PERSONAL DE LA 
SEVA PARTICIPACIÓ

Vivències positives
•  Hi ha respecte entre les persones
•  És gratificant
•  Satisfacció per continuar en la lluita
•  Mantenir la curiositat per saber 
•  Aportar els coneixements propis i que 

siguin escoltats 
•  Satisfacció per contribuir al benestar 

de la comunitat

Vivències negatives
•  A vegades ho passo malament. Vivèn-

cia negativa
•  Insatisfacció pels resultats
•  Aclarir el cóm i el per què participar

En quin d’aquests temes li agradaria saber més?
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•  La pròpia administració reconeix que 
no pot decidir. Els Ajuntaments no te-
nen competència

•  Et diuen “això no correspon”
•  Ningú sap què passa
•  La lluita contra una administració que 

suposaven “era dels nostres”, ens 
porta a la frustració

•  Sentiment de pèrdua per:
-  la privatització en el servei públic
-  la retallada en la gratuïtat
-  la reducció de serveis
-  el copagament
-  la jubilació dels metges als 65 anys

3.  PROPOSTES DE MILLORA

Recollim les diferents propostes de mi-
llora que, segons les seves experiències 
de participació, van fer els consellers del 
grup qualitatiu i que bàsicament coinci-
deixen amb les respostes de l’enquesta.

•  Crear comissions de treball temàtiques 
i fer propostes per debatre. 

•  Seguiment dels acords i retorn de les 
demandes de manera que no sigui “el 
mur de les lamentacions”

•  Informació cartera de serveis del barri, in-
dicadors i estatut dels proveïdors locals

•  Que la participació sigui el més vincu-
lant possible

•  Que els Consells de Salut, tractin te-
mes rellevants
-  privatitzacions 
-  polítiques públiques de salut
-  pressupostos
-  copagaments
-  estatut ICS
-  Pla d’Atenció Primària

•  Democratitzar
-  permetre tot el debat que calgui 

•  Poder decidir, per millorar.
•  Actitud activa de la ciutadania davant 

les diverses situacions
•  Traslladar la discussió i els temes a la 

ciutadania
•  Incorporar bons professionals com-

promesos amb la participació

COMENTARIS  
I SUGGERIMENTS

Comentaris

• Els resultats de les enquestes i del 
grup qualitatiu, coincideixen bàsicament 
en assenyalar els punt forts i els punts 
febles dels Consells de Salut, el que ja 
funciona, el que s’hauria de millorar i el 
que no funciona.

• Alguns punts són de fàcil solució, mo-
dificant les dinàmiques participatives 
de les reunions en aspectes concrets, 
com el funcionament administratiu i els 
debats oberts, però que en conjunt tin-
drien molta repercussió en els resultats 
percebuts; altres aspectes, exigirien un 
compromís cap als Consells de Salut 
com a espais realment deliberatius i/o 
decisoris en temes importants per a la 
Sanitat Pública. 

• Un dels aspectes que voldrien ressal-
tar i valorar, és la necessitat de que la 
participació sigui un afer saludable Ens 
sembla indispensable que les persones 
que es dediquen a tractar els temes de 
salut per a la comunitat comencin per 
elles mateixes. Les respostes diuen que 
encara no ho és.

• Les administracions, que tenen el lide-
ratge, reconegut per els consellers par-
ticipants, tenen també la responsabilitat 
de posar-hi els mitjans necessaris, si-
guin de formació, siguin d’organització, 
perquè tant els seus representants com 
els representants ciutadans, puguin fer 
les tasques dels Consells de Salut, de 
manera creativa, saludable i satisfactò-
ria i, per tant, també eficient i útil. D’això 
ens beneficiarem tota la comunitat.

Suggeriments

• Participació decisòria. Almenys delibe-
rativa. Fer propostes que siguin tingudes 
en compte, amb retorn de les respostes, 
raonades, per part dels responsables de 
les Institucions implicades.

• La representació ciutadana en els 
Consells ha de ser en quantitat i quali-
tat proporcional a la ciutadania existent 
en l’àmbit del Consell i, al menys, que 
representi un terç dels membres del 
Consell. 

• Els ciutadans del Consell han de ser 
representants dels ciutadans de l’àmbit 
del Consell (associacions cíviques, de 
veïns, etc) i com a tals, portar al Con-
sell les demandes i necessitats dels 
seus representats, donant compte als 
mateixos, de l’ordre del dia, les actes i 
acords.

• Les decisions importants tant estra-
tègiques com operatives del sistema 
de salut i els seus condicionants, han 
de ser tractades pels Consells de Sa-
lut, debatudes i amb possibilitat de fer 
propostes que siguin escoltades i amb 
resposta, com per exemple: la llei de 
l’ICS, el pla d’innovació d’Atenció Pri-
mària, el pla metropolità de reducció de 
la contaminació atmosfèrica, les noves 
prestacions que s’introdueixen en el 
sistema, les privatitzacions, els copa-
gaments...

• Són competència també dels Consells 
de Salut tots aquells temes que suposin 
condicionants per la salut dels ciuta-
dans: hàbits, condicionants ambientals, 
etc. i no només l’assistència sanitària.

• Els Consells de Salut haurien d’impul-
sar, seguir i avaluar plans de salut comu-
nitaris en els seus municipis i barris.

• Els Consells han d’impulsar la creació 
de grups de treball per temes o proble-
mes específics de la seva comunitat, 
grups constituïts per ciutadans i pro-
fessionals amb coneixements tècnics, 
segons el tema. Si és precís es faran 
debats o jornades amb més participació 
comunitària, per tal de portar al Consell 
propostes elaborades i factibles

La participació ciutadana en salut hauria 
de ser una activitat saludable.
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L’EIXAMPLE COM EXEMPLE?

Albert Ferrís Pellicer. 
Consell de Salut de l’Eixample CAPS

1. Antecedents i visió

• Creiem en la nova governança, aque-
lla que aposta pels ciutadans/es “com 
components essencials i que de llurs in-
teraccions depèn la qualitat i l’eficiència 
de les polítiques de salut”

• Considerem que els consells de sa-
lut dels gTS “analitzen necessitats i les 
converteixen en propostes que supervi-
sen i avaluen les actuacions públiques”

• Coincidim en que cal “retornar el po-
der polític al ciutadà mitjançant l’establi-
ment d’òrgans decisoris a nivell territo-
rial amb la participació del municipi, els 
proveïdors de serveis, els professionals i 
la pròpia comunitat” i els sindicats?

• Constatem que malgrat se’ns consi-
deri als ciutadans “com propietaris del 
sistema públic de salut” en la pràctica 
no se’ns veu reconegut el paper pro-
tagonista, perquè no disposem d’in-
formació clara sobre les possibilitats 
i resultats del sistema sanitari (que no 
servei) i per tant no podem participar 
en la presa de decisions (que amb les 
regles actuals tampoc se’ns reconeix) i 
com que creiem que si tenim el dret a 
ésser tinguts en compte, i com comen-
cem a conèixer la nostra situació (els 
plans comunitaris, prou ho visualitzen) 
continuem assumint les pròpies respon-

sabilitats com d’altres col·lectius, plata-
formes en defensa de la salut ciutadana 
que possibilitin que ens reapropiem del 
que se’ns ha expropiat i per això plan-
tegem aquesta recuperació de la forma 
que segueix. Posem l’interrogant per 
millor obrir el diàleg

2.  Que hem obtingut a l’Eixample?  
Primària

• El mapa de recursos, la demografia 
coberta i els A.B.S. que ens atenen entre 
altres outputs.

• La trajectòria de les llistes d’espera 
(procés assistencial no urgent) des de 
la ciutadania als professionals de pedi-
atria, i de medicina de família/especi-
alistes, prova diagnòstica/ intervenció 
quirúrgica. Això ens permetrà veure 
millor els colls d’ampolla del procés 
assistencial

• També els objectius del diagnòstic pre-
coç del càncer (resolts en menys d’un 
mes? ), l’accés a la rehabilitació urgent 
(menys de 7 dies?). I l’ictus transitori 
menys de 48 hores?

• Coneixem públicament el primer ràtio 
de primària (global). L’objectiu és que el 
ciutadà/na pugui accedir en un màxim 

de 48 hores al seu metge/essa de cap-
çalera.
Resultats públics: Dels 10 equips, 7 per 
sobre un 90%; 2 entre 85-90% OK! I no-
més un equip per sota del 85%=no OK  
(i a Sants Montjuic la resta de districtes?)

• Tanmateix a la sessió del 11/12, ja 
matisarem des del CAPS, que ens sem-
blaven més operatiu i entenedor, com-
plementar aquesta informació (sense 
l’anonimat) amb la informació que ha-
vien obtingut els nostres companys de 
Cerdanyola del Vallès (CAP Fontetes) 
que ens mostraven: el llistat de metges 
de família per centre i quantitat de paci-
ents que atenen i promig de visites diàri-
es: 27 per a metges/esses de família i 20 
per a pediatria. I la infermeria?

-  La quantitat d’urgències al dia tant al 
centre com a domicili

-  Els dies de demora per visitar-se amb 
cada facultatiu i promig del centre

-  La situació actual de la despesa farma-
cèutica, el perfil dels medicaments i el 
percentatge de genèrics, les reclama-
cions i sol·licituds de canvis de metge

Bé ja veieu que l’Eixample s’alimenta 
de Serraparera/Canaletes-Fontetes, per 
fonts no quedarà
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3.  Què hem obtingut a l’Eixample?  
Especialitats

• Una breu panoràmica de l’espera d’es-
pecialitats (1a visita)

-  Resultats públics i anònims d’espe-
cialistes que visiten a primària, car-
diologia, pneumologia, ginecologia: 
temps d’espera 30 dies. dermatologia 
i reumatologia temps d’espera 90 dies. 
Ex:la taca i la mama (AgATA)

-  Resultats globals i públics d’atenció es-
pecialitzada hospitalària:superen els 30 
dies en traumatologia i oftalmologia (en 
2 centres) otorrino i cardio (en 1 centre)

-  Tanmateix a la sessió del 11 /12 com 
a CAPS manifestarem que ens sem-
blava més pràctic i intel·ligible per a 
fomentar la participació disposar de 
la informació com la que te el CAP 
II Cerdanyola. Ripollet i que amb un 
gràfic de barres i coloraines ens deia: 
Trauma=60; Oftalmo=47; Pneumo:44, 
URO=43; UDEM=21; Cirurgia=21; Der-
matologia=18; Cardio =11; Radio =11; 
ORL=7; Digestiu 4

   (Sembla que el Sr. Piquer del Dep. del 
CATSALUT d’atenció al pacient,la pro-
pera sessió ens ho facilitarà d’aquesta 
manera. Així ho esperem

-  Una aproximació molt esquemàtica a 
les esperes per proves diagnòstiques. 
Resultats en tots els centres: Més de 
60 dies:

   (60-120). Polisomnografies 
(60-180) Ecografies urològiques 

(60-300) Ressonància magnètica 
(100 dies) Colonoscòpia 
(100 dies) Ecografia abdominal/mama 

-  Menys informació sobre intervencions 
quirúrgiques on defensen recórrer a la 
garantia per als 16 procediments legis-
lats i on també matisarem que ente-
nem millor la informació de la demora 
dels processos intermedis del Vallès 
Oriental, ja que estaven displaiats en 
forma de matriu on un mateix procedi-
ment tarda més o menys dies segons 
on es fa. Perillós! El Sr. Piqué també 
té la darrera paraula sobre aquestes 
informacions

4. Què hem obtingut a l’Eixample? 
S. Sanitari, RHAB, Mental 

• Un preocupant panorama sanitari refe-
rit a la dependència

-  El desenvolupament d’un sistema d’in-
formació de la RSB sinó és conegut 
per la seva eficàcia ens sembla una 
incògnita poc avaluable

-  L’elaboració d’indicadors mesuradors 
de seguiment, si les comissions són 
endogàmiques i juguen la partida no-
més actors de les administracions, 
creiem que això estimula la participa-
ció? La resposta del Sr Estany ens va 
preocupar força

-  Quants pacients en llista que superen 
els 6 mesos tenim a l’Eixample? I a 
Sants Montjuic i la resta de districtes? 

I als territoris dels gTS? Penso en la 
gent de la CONFAVC que els acompa-
nya!

• Una esquemàtica panoràmica muda 
dels serveis de rehabilitació

-  Quins resultats podeu aportar de se-
guiment de les línies de rehabilitació 
ambulatòria, domiciliària i logopèdica?

-  Quin temps de demora són els habitu-
als per activitat?

-  Quants recursos s’esmercen i a quins 
proveïdors?

• Un desolador paisatge de salut mental

-  S’ha integrat aquesta línia de serveis al 
sistema d’informació de llistes d’espe-
ra del CatSalut

-  Quan penseu fer el tercer pas? Atenció 
a les valoracions de la comunicació del 
pla de salut comunitària del Poble Sec! 
Són un bon indicador de com està la 
situació: Insostenible?

-  Del futur potser en parlarem quan co-
neixem millor el present i les discus-
sions no creieu que les tenim que es-
tablir com “els ordres del dia” de les 
agendes en un pla un pèl més equili-
brat i paritari?

-  10 minuts no donen per l’anàlisi es-
tructural d’un Consell, només volia 
preguntar si serveix l’Eixample com a 
referent.
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LA COMUNITAT PARTICIPA: 

13 ANYS DE CONSELL DE SALUT A L’ABS VILA-SECA

Lucía Teruel Carrillo, Maria Otilia Rodriguez Canals, 
Faustino Güerri, Sonia Gómez Calvo, 
Carme Fontgivell Yeste, Irene Chivite Marin

ABS de Vila-seca
e.mail lteruel@xarxatecla.cat

Aquest projecte s’ha realitzat a la pobla-
ció de Vila-seca. Població semi-urbana 
de aproximadament 20.000 habitants.

És una iniciativa de àrea Bàsica de Salut 
de Vila-seca. xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla.

Si l’objectiu principal del Consell de Sa-
lut és canalitzar i promoure la participa-
ció de la comunitat en les activitats de 
promoció, protecció i en especial edu-
cació per a la salut. i L’objectiu principal 
de la Comissió d’Activitats Comunitàries 
és cercar informació, gestionar i organit-
zar totes les demandes que sorgeixen 
del Consell de Salut.

L’objectiu del projecte és Avaluar l’efi-
càcia del Consell de Salut i la Comissió 
d’Activitats Comunitàries com a princi-
pal òrgan de gestió i planificació de par-
ticipació comunitària

Descripció

L’any 1994 es va posar en funcionament 
l’ABS Vila-seca, després de la reforma 
sanitària. Durant aquest any es va fer el 
disseny del projecte del Consell de Sa-
lut, es va informar a la població i es van 
triar els representants. El dia 20/12/1995 
es va constituïr el Consell de Salut de 
l’ABS de Vila-seca.

Actualment el Consell esta format per 
representants de: L’Ajuntament, Farma-
cèutics, Càritas, Associacions de Mares 
i Pares d’Alumnes (AMPAs), Col·legis 
d’Educació Infantil i Primària (CEIPs), 
Llars d’infants, Creu Roja, Entitats Cul-
turals, Associacions de dones, Esplai de 
jubilats, Associacions de Veïns (AAVV), 
Residència de la gent gran.

El primers anys aquest Consell es va 
dedicar a fer un diagnòstic de salut de 
la comunitat i prioritzar els problemes. 
Moltes de les activitats que es portaven 
a terme eren en resposta a les deman-
des puntuals que feia la comunitat. Tam-
bé es tractaven temes relacionats amb 
la organització, posada en marxa de 
nous programes i activitats, avaluacions 
i memòries anuals del centre. 

A l’any 2004 els representants que integra-
ven el Consell van observar que les inter-
vencions quedaven molt desestructurades 
i això no afavoria un repartiment equitatiu 
i dificultava l’avaluació dels processos. 
Per això, es va començar a treballar d’una 
forma diferent, fent estudis de: hàbits ali-
mentaris, consum de tabac, consum d’al-
cohol... cercant programes preventius dels 
quals en coneguéssim la seva efectivitat i 
mantenir-los en el temps per poder-los 
avaluar. Així van néixer els programes pre-
ventius pels instituts d’ensenyament se-
cundari i llar d’infants, entre d’altres.

Per treballar les iniciatives que sorgeixen 
del Consell tenim la Comissió d’Activi-
tats Comunitàries que actualment està 
formada per 3 infermeres, 3 metges i 1 
treballadora social.

La Comissió va presentar les deman-
des a l’equip i actualment s’han creat 
grups de professionals especialitzats 
en aquells temes pel que es senten més 
motivats: drogues, sexe, alimentació,...

Actualment participen de forma activa 
als programes comunitaris 7 metges de 
família, 3 pediatres, 10 infermeres i una 
Treballadora Social.

És un Estudi observacional descriptiu 
retrospectiu i qualitatiu. Amb recollida de 
dades d’activitats i referències dels pro-
fessionals participants de l’any 2008.

Resultats

Des del seus inicis fins l’actualitat el 
Consell s’ha reunit més de 4 vegades a 
l’any, sense interrupció, més les sessi-
ons extraordinàries.

Durant l’any 2008 s’han realitzat les se-
güents intervencions comunitàries:
•  Programes a l’ IeS 
•  Afectivitat i sexualitat, 4 tallers, han 

participat 110 alumnes.
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•  Dia Mundial SIDA,1 intervenció a 30 
alumnes 

•  Prevenció del consum de risc de dro-
gues, 11 intervencions, han participat 
150 alumnes. 

•  Tallers de Primers Auxilis, 6 tallers, han 
participat 120 alumnes. 

•  Programa Prevenció de trastorns ali-
mentaris, 10 intervencions i han parti-
cipat 120 alumnes.

•  Programes CEIPs, Primers Auxilis, 2 
intervencions i han participat 32 pro-
fessors. 

•  Programa Activa la Teva Ment, 8 inter-
vencions amb 15 participants

•  Llars d’infants, 9 intervencions i han 
participat un total de 95 pares 

•  I Marató de donació de sang de Vila-
seca, van col·laborar 8 entitats (200 
persones) 446 donacions de sang. 

S’han organitzat conferències, taules ro-
dones, amb col·laboració d´AMPAs, Llar 
de la gent gran, Ajuntament,... i s’ha 
col·laborat en activitats que organitza-
ven altres entitats.

Conclusions

Segons el Pla d´ Innovació “actual-
ment es disposa d’evidència suficient 
per demostrar que el fet que l’Equip 
d’Atenció Primària amb una perspec-
tiva comunitària, es configuri com a 
nucli vertebrador del conjunt del sis-
tema sanitari, té una incidència clara i 
directa sobre la millora de la salut de la 
població i sobre la racionalització de la 
despesa”.

El Consell de Salut es un mitjà efectiu 
per aquest objectiu, afavoreix l’aproxi-
mació i la participació de la comunitat 
i reconeix al ciutadà com a element 
responsable i actiu dintre de l’equip de 
salut. 

El Consell afavoreix la coordinació/inte-
gració dels recursos comunitaris, opti-
mitzant-los.

Facilita la difusió de la informació aju-
dant a crear xarxes socials.

Aproxima els professionals de la sa-
lut a la comunitat donant-los una vi-
sió més amplia de la salut, potenciant 
la implicació de tots els professionals 
en la presa de decisions conjunta. Els 
professionals participants refereixen 
sentir-se satisfets i motivats treballant 
en aquest camp. Aquesta interrelació 
professional-ciutadà genera confiança 
i autonomia.

El treball comunitari que es fa mai és 
lineal en el temps, però al fer l’avalua-
ció s’evidencia un augment progressiu 
d’activitats derivades de la formació del 
Consell.

Els professionals han de superar moltes 
dificultats, pressió assistencial, manca 
de recursos, manca de temps, divergèn-
cies d’objectius, desequilibri de forces... 
per això la implicació dels professionals 
i la experiència d’aquests és imprescin-
dible per aconseguir bons resultats, així 
com la col·laboració de la Direcció de 
l’empresa, l’Ajuntament i entitats
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3. LES WEBS DE PARTICIPACIÓ

PATIENT OPINION: PARTICIPACIÓ DEL PACIENT  
EN EL SEGLE XXI 

Miriam Rivas-Aguilar  // Operations & Services Manager
miriam.rivas-aguilar@patientopinion.org.uk.www.patientopinion.org.uk 

Dr. James Munro  // Director of Informatics and Research Patient Opinion
tjames.munro@patientopinion.org.uk ;http://www.patientopinion.org.uk/

OBJECTIUS I FUNCIONS  
DE PATIENT OPINION

Per als pacients
•  Parlar sobre els serveis de salut i les 

seves experiències exposant: 
-  Relats
-  Inquietuds 
-  Una avaluació de qualsevol servei
-  Suggeriments
-  Agraïments

•  Veure amb facilitat altres opinions

Per als hospitals  
i altres organitzacions de salut 
•  Atendre i respondre a les preocupaci-

ons dels pacients 
•  Reconèixer les experiències dels pa-

cients 
•  Permetre als hospitals comparar les 

seves avaluacions

COM FUNCIONA  
PATIENT OPINION?

Les opinions en el lloc Web
•  Provenen de relats de pacients, del 

seu cuidador, de familiars i amics 
•  També es poden enviar fotos per ratifi-

car determinada opinió
•  Tots els comentaris es moderen abans 

de publicar 
•  L’autor i l’hospital són notificats per 

correu electrònic quan es publica 

•  Les organitzacions subscrites respo-
nen al 60% 

•  També notifiquem a altres organitza-
cions, com les organitzacions de pa-
cients 

•  Les organitzacions responen a les al-
legacions dels pacients i algunes te-
nen l’efecte de millorar el serveis.

•  Més de la meitat dels comentaris que 
es reben són positius; altres pacients, 
tenen una mala experiència, que tam-
bé la poden expressar
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QUINES RECERQUES  
ES PODEN FER?

•  Es poden buscar opinions sobre ser-
veis locals 

•  Es pot comparar amb d’altres hospi-
tals i clíniques que ofereixen els ma-
teixos serveis

•  Es poden observar en detall les avalu-
acions dels hospitals i els serveis que 
ofereixen

•  Es poden fer recerques per tipus de 
malaltia

ALGUNES DADES...

•  El promig de freqüència en les visites a 
Patient Opinion és de 30.000 / dia

•  Tenim 12.000 comentaris fins a avui 
•  Treballem amb 140 organismes del 

NHS 
•  Cobrim gairebé el 20% dels organis-

mes del NHS 

•  Realitzem anàlisis i informes diver-
sos, com per exemple: 
-  veure la situació socioeconòmica 

dels contribuents:

SOSTENIBILITAT  
DE PATIENT OPINION 

Volem que PO sigui una empresa ètica i 
sustentable, per tant ens autofinancem 
mitjançant subscripcions 

•  d’Organitzacions del NHS 
•  de Grups de pacients, diputats, i altres 

entitats interessades

Amb les subscripcions, a més d’asse-
gurar la viabilitat econòmica, també ens 
proposem

•  Ampliar i aprofundir el compromís 
•  Encoratjar als serveis perquè respon-

guin i siguin viables les millores
•  Crear valor públic de la informació de 

la ciutadania 

INTERNACIONALITZACIÓ  
DE PATIENT OPINION 

Estem molt interessats en la implemen-
tació del model Patient Opinion des de 
Barcelona i Catalunya amb el projecte 
del nostres col·legues de e-Criterium, i 
poder compartir amb ells la nostra expe-
riència, aprendre tots plegats i continuar 
dialogant. 
Esperem que aquest procés tingui con-
tinuïtat amb altres països.
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WEB DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN SALUT

www.e-criterium.org

Olga Fernández. 
Oriol Ramis i Josep Saiz

http://ecriteriumcat.wordpress.com
ecriterium@gmail.com

Presentem e-Criterium una iniciativa 
privada de servei públic, independent i 
sense ànim de lucre, creada per impul-
sar la innovació i la millora continua en 
el Sistema Nacional de Salut, mitjançant 
la participació ciutadana

PERQUÈ SERVEIX UNA WEB DE 
PARTICIPACIÓ?

Les diverses possibilitats de participació 
que presenta e-Criterium tenen la carac-
terística de que sempre funcionen fent 
xarxa col·laborativa i formen un sistema 
circular on s’alimenten mútuament: ciu-
tadania, institucions, ciutadania...

a) Pels ciutadans, obrint un canal in-
dividual, on la ciutadania envia les se-
ves opinions en relació a qualsevol as-
pecte del sistema sanitari i e-Criterium 
les publica, prèviament editades, en la 
seva web. Els ciutadans poden aparèi-
xer anònimament, amb un motiu (nick 
name) o amb els seus propis noms i/o 
cognoms. El servei és gratuït. 

• Per expressar i compartir, cadascú 
des del seu rol: (ciutadà, pacient, usuari, 
acompanyant, familiar, professional sa-
nitari/empleat,...)
-  Idees
-  Suggeriments
-  Vivències

-  Queixes
-  Felicitacions i agraïments...

• Per consultar per equipament, malal-
tia, zona geogràfica, problema de salut, 
etc... Allò que els altres han volgut ex-
pressar 

• La web ho relacionarà automàticament 
amb la zona geogràfica i l’equipament 
de salut que correspongui

b) Pels consells de salut, obrint un 
canal col·lectiu per a ús dels Consells de 
Salut, els òrgans reglamentats de parti-
cipació a Catalunya i els que tinguin una 
funcionalitat similar a les altres Comu-
nitats de l’Estat, com a elements claus 
dels mecanismes de participació ciuta-
dana en el sistema sanitari. El servei és 
gratuït

• e-Criterium vol promoure la comunica-
ció entre els integrants dels Consells de 
Salut

• Serà un espai perquè els consellers 
puguin compartir les experiències de 
funcionament, els dubtes, els temes 
d’interès, facilitar informació a d’altres 
consells, etc..

• Disposarà d’un espai/repositori de to-
tes les actes i documentació generada 

pels Consells de salut i qualsevol altra 
que els hi pugui ser d’utilitat

• Disposarà de fòrums per a la comuni-
cació directa, ja sigui per tractar temes 
generals o grups de treball específics.

• Els Consells de Salut també tindran 
accés a les opinions, suggeriments,... 
que facin els ciutadans de la seva àrea.

• Donem a conèixer a la societat, la exis-
tència i el treball d’aquests òrgans de re-
presentació, amb la finalitat que també es 
pugui generar des de el primer nivell par-
ticipatiu, qualsevol que sigui (barri, Centre 
de salut, districte, poble...), una informa-
ció que pugui ser recollida pels CS

c) Per les institucions, obrint un ca-
nal institucional a disposició de les insti-
tucions i/o proveïdors sanitaris.

• Les institucions disposaran d’aquest 
canal per saber com es percep la seva 
institució i de la comparació amb d’al-
tres institucions similars; per rebre sug-
geriments de millora vinculats a proble-
mes concrets, etc...

• e-Criterium els oferirà la possibilitat de 
fer públic a la web les mesures que pre-
nen per resoldre problemes, per mante-
nir la qualitat, etc..
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• e-Criterium assegurarà, si el ciutadà que 
ens ha escrit així ho vol, que la resposta a 
una opinió, que es manté anònima, arriba 
al destinatari i pot, a més, ser consultada 
per tots els usuaris de e-Criterium. 

FUNCIONAMENT  
I SOSTENIBILITAT

a) Com funcionarà?
L’equip d’e-Criterium,constituït inicial-
ment per 3 persones, especialitzades 
en les àrees d’informàtica, participació i 
consultoria, rebrà i classificarà totes les 
aportacions.

• Quan s’escaigui, si el/la ciutadà/na 
que hi escriu ho autoritza, es mantindrà 
correspondència amb ell/a per comple-
tar la informació.

• Es vigilarà que no s’utilitzin ni insults, 
ni acusacions personalitzades.

• Amb l’ajut d’un Consell Assessor (on el 
CAPS hi te un paper clau), l’equip identi-
ficarà les tendències, analitzarà l’evolu-
ció del sistema, les millores efectuades 
i farà de mediador entre tots els subjec-
tes de participació 

b)Serà sostenible?
e-Criterium compta amb un pla de viabi-
litat per assegurar la seva sostenibilitat 
econòmica. Com a organització sense 
ànim de lucre, cas de que hi hagi bene-
ficis, es reinvertiran sempre.
Tanmateix i per assegurar la nostra in-
dependència, e-Criterium no admetrà 
publicitat comercial

e-Criterium es mantindrà per subscrip-
cions. N’hi haurà de tres tipus:

• Subscripcions institucionals d’hospi-
tals i centres que vulguin col·laborar i 
que disposaran d’una anàlisi dels sug-
geriments, crítiques, felicitacions que 
tinguin sentit pel seu centre i compara-
ció amb d’altres centres

• Subscripcions institucionals d’ajunta-
ments i d’altres institucions que no són 
prestadores directes de servei però que 
vulguin rebre informació personalitzada 
sobre les seves àrees geogràfiques de 
responsabilitat.

• Subscripcions individuals. Persones 
que vulguin col·laborar en el manteni-
ment de la iniciativa. Rebran també anà-
lisis personalitzades sobre l’evolució del 
sistema de salut.
 
e-Criterium ha demanat subvencions 
públiques per disposar del capital inicial 
per començar a funcionar.
Disposarem del Consell Assessor que 
vetllarà perquè l’equip no es desviï dels 
valors inicials.

Perquè ha nascut?  
I Quins valors defensem?

• Per la creença ferma en la capacitat 
col·lectiva de crear coneixement i utilit-
zar-lo i fer-lo treballar pel be de tots.
 
• Pel convenciment de que és una oportu-
nitat per fer avançar un sistema d’atenció 
a la salut que es basi més en l’equitat, en la 
solidaritat, en la cooperació i en la salut.

• Per l’aprofundiment de la democràcia 
de manera que els ciutadans siguem 
agents actius del nostre propi desenvo-
lupament i de la nostra salut.

• Perquè la salut és per a nosaltres una 
manera de viure autònoma, solidària i jo-
iosa i volem que els serveis d’atenció a 
la salut també ho entenguin així.

• Perquè viure en salut vol dir poder exer-
cir els drets i els deures en referència al 
sistema públic d’atenció a la salut.

• Perquè les tecnologies web 2.0 ofe-
reixen una nova via i molt potent per 
aquestes creences.

• Perquè les millors decisions i les més 
eficients (també en els sistemes d’aten-

ció a la salut) són aquelles en les que 
s’ha pogut trobar un espai de diàleg i 
de contrast entre gestors, professionals, 
treballadors i ciutadans.

• Perquè els ciutadans han de ser una 
part activa i essencial del sistema de sa-
lut si volen ser saludables.

SERVEIS COMUNITARIS  
D’E-CRITERIUM

• Impulsar polítiques als municipis per 
fomentar una ciutadania més solidària, 
associada i participatives en un mo-
ment en què els ens locals, tindran un 
protagonisme en les polítiques de salut, 
derivat de la implantació dels governs 
Territorials de Salut

• Permetre comparar la percepció dels 
ciutadans i usuaris d’una localitat amb 
les percepcions d’altres localitats cap 
als serveis equivalents mitjançant tèc-
niques comparatives senzilles (bench-
marking) 

• Fomentar la investigació i el coneixe-
ment en metodologies i tècniques per 
a la participació ciutadana, posant-lo a 
disposició de la comunitat

• Implicar a les entitats socials i associ-
acions que participen en aquests orga-
nismes per crear xarxa col·laborativa

• Facilitar la relació constructiva entre 
usuaris i gestors i professionals de les 
institucions sanitàries dirigida a millorar 
el funcionament dels serveis i a identifi-
car, amb antelació, els canvis en la per-
cepció ciutadana.

• Potenciar el funcionament actiu dels 
òrgans legalment establerts de partici-
pació ciutadana i la participació ciuta-
dana com a estratègia transversal de les 
polítiques locals i generals

• Promoure la responsabilització indivi-
dual en la cura de la pròpia salut, im-
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plicant activament a la ciutadania en el 
funcionament responsable del sistema 
sanitari. Integrem l’experiència individu-
al en la col·lectiva.

• Facilitar a les institucions i/o als ges-
tor institucionals i als professionals que 
hi treballen la informació precisa degu-
dament analitzada quantitativa i quali-
tativament i a temps real sobre allò que 
funciona bé, malament o sobre allò que 
no funciona en el seu àmbit de respon-
sabilitat, donant l’opció a les institucions 
que hi participin no només a respondre i 
a entrar en contacte directe amb la ciuta-
dania, sinó a comunicar les millores pos-
sibles o potenciar allò que sí funciona

• Aprofitar i impulsar el coneixement 
empíric de la ciutadania, i posar-lo a tre-
ballar, en un procés de retroalimentació: 
això produeix canvis en la millora del 
sistema i els canvis tornen a beneficiar 
al ciutadà, com a tal en la seva salut in-
dividual i alhora en la salut comunitària. 
Tots hi guanyem.

LA NOSTRA HISTÒRIA  
I ELS NOSTRES PLANS

• Reconeixem el seu origen en el treball 
que, des del CAPS (i des d’altres llocs), 
s’ha fet per promoure la participació. 
(Concretament del grup de participació 
del CAPS).
 
• A principi d’aquest curs (2009/10) 
constituïm un equip de tres persones 
que ens volem embarcar professional-
ment en aquesta aventura. 

• Comencem a treballar en el disseny de 
l’eina, el pla d’empresa, el nom, el logo, la 
funcionalitat del projecte, la viabilitat, etc 
• El mes de març entrem en contacte 
amb PATIENT OPINION, una web an-
glesa amb una filosofia molt similar a la 
nostra, que ha rebut ja molt reconeixe-

ment. Ens ofereixen compartir el desen-
volupament informàtic sobre la base de 
mantenir la filosofia comú. 

• La nostra ambició és anar ampliant 
l’àrea d’interès a tota la Península i en-
trar en acords de col·laboració amb PA-
TIENT OPINION i amb d’altres iniciatives 
embrionàries que existeixen a d’altres 
països europeus per construir una xarxa 
europea de participació. 

• Hem demanat a PATIENT OPINION 
que ens apadrinin avui aquí, en aquesta 
primera presentació de e-Criterium.

• Aquest funcionament col·laboratiu, ens 
permetrà realitzar estudis comparatius 
de diferents països, des de el nivell de 
participació ciutadana i les seves especi-
ficitats, als funcionaments dels Sistemes 
Sanitaris, amb tot el ventall de possibili-
tats que això suposa. A tall d’exemple

-  Estudis comparatius de la participació 
ciutadana 

-  Funcionament dels Sistemes Sanitaris 
a través de la percepció de la seva ciu-
tadania

-  Els principals temes que preocupen a 
les poblacions

-  La singularitat en l’abordatge de les di-
ferents malalties

-  Les diferents maneres d’aplicar les mi-
llores

-  Les desigualtats socials, de gènere, 
territorials, a traves de les històries que 
explica la ciutadania

• Mentre la web e-Criterium no sigui 
operativa, hem creat un bloc de notíci-
es http://ecriteriumcat.wordpress.com/ 
que ja funciona des de juny d’aquest 
any, el 2009, que va començar amb 

una freqüència d’entrades mensual i ara 
ja és setmanal, però que anirem incre-
mentant. En el futur,es nodrirà amb els 
temes que la població aporti a la web. 
Mentrestant hem parlat de:

-  Les jornades Caps

-  Dones i indústria farmacèutica

-  La guerra civil i el trauma psíquic

-  La medicina rural

-  Assegurances de vida/mort

-  Crisis econòmica i salut

-  La grip porcina: altres pandèmies, el 
llenguatge...

-  La salut i l’eterna joventut

-  Les Tic i la participació (Cibernàrium, 
Ficod 09)

-  EL Pla d’Innovació d’Atenció Primària i 
Salut Comunitària

També disposem d’una adreça electrò-
nica provisional ecriterium@gmail.com,  
per als que vulgueu ser subscriptors/es 
o mantenir-vos informats/des.

Ens agrada pensar que treballem per 
col·laborar amb tots els que intenten 
promoure la cultura dels drets i deures 
ciutadans i de la solidaritat com a forma 
de convivència i organització política. 

La nostra mesura externa de l’èxit serà 
la participació, la confiança i la xarxa 
aconseguida. La mesura interna, fer-ho 
amb aquest compromís ètic i social, de 
prestació de serveis i millora de la quali-
tat de vida, sense renunciar a una gestió 
eficaç, transparent i de qualitat en els 
servis que oferim
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QUADERN CAPS (1983-2004)

QUADERN CAPS 1 Sobre la Reforma Sanitaria. (Agotado)

QUADERN CAPS 2 La salud y el conflicto nuclear. (Agotado)

QUADERN CAPS 3 Sistema sanitario y personal médico.

QUADERN CAPS 4 Ordenación territorial de los sistemas sanitarios. (Agotado)

QUADERN CAPS 5 el accidente nuclear de Palomares 1966-1986.

QUADERN CAPS 6 el repte sanitari. In memoriam Jordi Gol.

QUADERN CAPS 7 Carcinógenos en el medio laboral. In memoriam Josep M. Jaén.

QUADERN CAPS 8 Tendencias actuales en educación Sanitaria. (Agotado)

QUADERN CAPS 9 Las radiaciones ionizantes y la salud.

QUADERN CAPS 11 Los médicos en los hospitales públicos.

QUADERN CAPS 13 Acogida de la demanda de aborto.

QUADERN CAPS 14 Documento: Tecnología médica y Calidad de Vida” (Simposium Internacional).

QUADERN CAPS 15 Documento: “Medicina y Comunicación”

QUADERN CAPS 16 Documento: Mujer y Calidad de Vida. (Simposium Internacional) (Agotado)

QUADERN CAPS 17 Documento: La Salud en españa: Problemas pendientes.

QUADERN CAPS 18 Documento: La medicina clínica. una praxis a debate. (Agotado)

QUADERN CAPS 19 Documento: La Bioética como propuesta.

QUADERN CAPS 20 Documento: Muerte cerebral, Trasplante de Órganos (Agotado)

QUADERN CAPS 21 Documento: Mujer, Salud y Trabajo.

QUADERN CAPS 22 Documento: In MeMORIAM JeSuS MARCOS

QUADERN CAPS 23  Documento: La atención hospitalaria al enfermo moribundo. 

QUADERN CAPS 24  Documento: Mujeres, Trabajo, Salud

QUADERN CAPS  25 Documento: “Estado de Bienestar” 

QUADERN CAPS 26 Documento: Ética médica, aquí y ahora (Agotado)

QUADERN CAPS 27 Documento: Atención primaria

QUADERN CAPS 28 Documento: OnG y Cooperación en salud. 

QUADERN CAPS 29 Documento: IV Conferencia sobre disruptores endocrinos. (Agotado)

QUADERN CAPS 30 Documento: Impacto del neuroliberalismo en la relación profesional sanitario-paciente

QUADERN CAPS 31 Documento: Género, desarrollo y salud reproductiva. Aprender para cooperar 

QUADERN CAPS 32 Documento: Inmigración y prevención de la salud: estrategias e instrumentos. 

QUADERN CAPS TEMÀTIC

1. Medi Ambient i Salut. 2008

Les persones interessades en rebre els números de la col·lecció periòdica de QUADERN CAPS ho poden sol·licitar a CAPS 
carrer París 150 - 08036 Barcelona. Tel: 933226554 caps@pangea.org i els hi enviarem al preu de 5 €, despeses incloses. 

El pagament es pot fer o bé ingressant al número de compte del CAPS 2100 0781 49 0200081043  
o enviant un xec a nom de CAPS










