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Treballant junts per la salut al barri

Conèixer les 
necessitats i els
actius per a la 

salut

Prioritzar

Identificar 
intervencions

efectives

Implantar 
intervencions

Avaluar

Grup motor
•Tècnic/a barri
•Tècnic/a salut
•SS districte
•EAP salut

•Salut pública
•Ensenyament
•Farmàcies
•Entitats…



Determinants de les desigualtats en salut a nivell urbà

Font: Borrell C, Pons-Vigués M, Morrison J, Díez E. Factors and processes influencing health inequalities in 
urban areas. J Epidemiol Community Health. 2013;67(5):389-91



Cinc elements clau en Barcelona Salut als Barris

• Intervencions basades en les necessitats, els actius per a la salut de la comunitat i 
en l’evidència de la seva efectivitat

• Treball intersectorial

• Participació directa de la comunitat

• Treball en xarxa

• Avaluació sistemàtica



Barris de Barcelona Salut als Barris, 2017

Ciutat Vella Sants-Montjuïc Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

1. El Raval 11. El Poble Sec 37. El Carmel 46. El Turó de la Peira 57. La Trinitat Vella 70. El Besòs i el Maresme

2. El Barri Gòtic 
12. La Marina del Prat 

Vermell-Zona Franca
38. La Teixonera 47. Can Peguera 58. Baró de Viver 73. La Verneda i la Pau

3. La Barceloneta 13. La Marina de Port 39. Sant Genís dels Agudells 50. Les Roquetes 59. Bon Pastor

4. St Pere, Sta Caterina i la 

Rivera
51. Verdum

53. La Trinitat Nova

54. Torre Baró

55. Ciutat Meridiana

56. Vallbona



Universalisme proporcional



2017, un esforç per la sistematització de BSaB



Estructura de la memòria

• Breu descripció del barri, problemes prioritzats comunitàriament i 
agents d’acció comunitària al territori; 

• Taules i grups de treball amb participació de l’ASPB, la mitjana de 
participants en la taula o grup, i els agents convocats; i 

• Intervencions on l’ASPB ha proporcionat suport tècnic, econòmic o 
com prestador de serveis: nombre de participants i grau de satisfacció





Intersectorialitat, participació comunitària i treball 
en xarxa a la Barceloneta



Algunes xifres d’activitat de 2017

• 567 reunions de taules de salut comunitària i grups de treball

• 350 agents implicats

• 167 intervencions

• 11.703 persones participants

• Començat el diagnòstic de Poble-sec

• Alt grau de satisfacció amb les intervencions



Impulsant la participació: rediagnòstic del 
Poble-sec

Fer salut, octubre 2017 Zona sec, novembre de 2017



Innovant: diagnòstic amb participació
d’adolescents al Poble-sec

Institut Consell de Cent. 

Alumnes de 4rt d’ESO 

Fotografies amb aspectes positius 
i negatius del barri que afecten la 
seva salut i benestar. 

El jurat amb membres destacats 
de la salut comunitària del barri 

• Originalitat dels missatges 
presentats i 

• Adequació al diagnòstic de salut.



Cor
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No hi ha res millor per a la salut de la població que poder expressar-se amb 
llibertat. Treure els seus sentiments, pensaments i il·lusions. Al nostre barri hi ha 
grans espais on pots fer crits...





Promoció de la salut a l’escola, un actiu
per a la salut: Infantil i primària

Infantil



Cobertura dels programes de promoció de la 
salut a l’escola (2016-17)



Promoció de la salut a l’escola, un actiu
per a la salut: Secundària



Cobertura dels programes de promoció de la 
salut a l’escola (2016-17)





Docència i recerca

• Taller Salut Comunitària: Fonaments
• Formació de 4 hores
• 9 edicions, on han participat 104 persones. 
• Satisfacció global: 8,50 sobre 10.

• Taller del Programa d’Habilitats Familiars
• Formació de 20 hores. 
• 2 edicions, on han participat 57 persones. 
• Satisfacció global: 8,55 sobre 10

• Recerca
• Tres articles científics
• 20 comunicacions
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