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Fase 1: Acord polític i tècnic
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<< Ens presentem 

 
El butlletí Salut als Barris Barcelona vol facilitar la interacció entre el creixent nombre de 
persones que treballem en aquest programa a la nostra ciutat. Salut als Barris (SaB) promou 
l'equitat en salut en les 
zones beneficiàries de la Llei 
de Barris de Catalunya amb 
acció comunitària, i, a 
Barcelona, va posar-se en 
marxa el 2008.  
  Avui Salut als Barris a 
Barcelona (SaBB) s'ha estès a 
molts barris: El Poble Sec, 
Les Roquetes, St Pere, Sta 
Caterina i la Ribera, Ciutat 
Meridiana, Torrebaró, 
Vallbona, El Bon Pastor, Baró 
de Viver, La Barceloneta, El 
Raval, El Besòs i el Maresme, 
El Raval i La Verneda i La 
Pau.  
  SaBB està coliderat per 
l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, el Districte 
Municipal respectiu i el 
Consorci Sanitari de 
Barcelona. >> 
 

 

<< Les cinc fases de Salut als Barris a Barcelona  

 

El grup motor, sempre intersectorial, vetlla perquè en 
les fases següents es contempli la participació 
comunitària: 
1. Acord polític i establiment d’un grup motor 
2. Coneixement de les necessitats i actius en salut 
3. Planificació i implementació d’intervencions 
4. Seguiment i avaluació 
5. Manteniment 
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<< Projectes destacats 

 

Població diana Problema abordat Activitat Projecte 
Infants Fracàs escolar Acompanyament Amics i Circ 
Adolescents Sedentarisme Poliesportiu  De Marxa Fent Esport 
Adolescents Consum drogues Lleure saludable Divendres al Pou 
Adolescents Embaràs adolescent Consell contraceptiu RAM 
Adults Manca d’habilitats Escola comunitària Escola de mares i pares 
Adults Embaràs imprevist Consell contraceptiu SIRIAN 
Adults i gent gran Sedentarisme Taixi als parcs Activa’t 
Adults i gent gran Tabaquisme Consell i pegats Cessació tabàquica 
Gent gran Aïllament per barreres Sortides amb voluntariat  Baixem al Carrer 
Gent gran Ús de serveis Recull de receptes Els Remeis de l'Avia 
Gent gran Solitud i ús de serveis Escola comunitària Escola de salut 
Gent gran Salut mental Taller de memòria Treball de memòria 
 

 

<< Entrevista 

 
Encetem l'espai entrevistant la Sra 
Pepita Bustamente, de 77 anys. És 
veïna del Casc Antic des de 1977 i ha 
participat en les tres edicions de 
l'Escola de Salut de Casc Antic. 
  Sra Bustamente, què opina de 
l’Escola de Salut? Muy buena. Siempre 
se aprenden cosas. Me han gustado 
mucho los consejos que se han dado, 
médicos, enfermeras, bomberos, 
guardia urbana... Cuando hemos 
hablado de la medicación, de las 
precauciones en casa... Muy bien, estoy 
muy contenta de participar. 
  I què l’hi ha agradat més? Estoy muy 
satisfecha con las clases y lo que 
aprendemos. Para la vida diaria me 
sirve la gimnasia y cómo hay que tomar la medicación. Si a ti te va bien una medicación no tiene 
por qué irle bien a una  amiga, no aconsejarla sin la opinión del médico. La verdad es que me ha 
gustado mucho todo en general. 
  Creu que l'Escola l'ha ajudat a sentir-se millor, doncs? Sí, me siento más animada. Más segura 
sobre las cosas que tengo que hacer. También he conocido a gente nueva, ahora me relaciono 
con más gente. 
  Faci'ns algun suggeriment per millorar-la, vostè que té tanta experiència. 
La verdad es que no se me ocurre nada, lo he encontrado todo muy bien. 
  Gràcies, Pepita, molt bon estiu i fins l'any vinent! 

 

Més informació i documents a: http://www.aspb.cat/quefem/documents_salut_barris.htm 

Contacte: ediez@aspb.cat 


