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<< Salut als Barris a Barcelona (SABB) a data d’avui 

L’any 2013 es van incorporar a SaBB els barris Besòs-Maresme i Verneda-La Pau. El primer està ja 

en fase de definició del pla d’acció i el segon finalitzant la fase de diagnòstic i priorització. Per 

tant, els barris en els que està implantat el projecte són: Poblesec, Roquetes, Sant Pere-Santa 

Caterina-la Ribera, Ciutat Meridiana,Torre Baró, Vallbona, Barceloneta, Bon Pastor, Baró de 

Viver i Raval. Iniciarem un nou barri aquest any, per tant ja us anunciem que acabem de 

començar la fase 0, molt important, que és la de treballar per generar aliances.>> 

 

<< SaBB al Raval: posant en marxa intervencions  

Al Raval, SaBB compta amb el suport del Pla de Barris Raval Sud i va de la mà del projecte 

d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) desenvolupat per la Fundació Tot Raval1  impulsat 

per la Obra Social La Caixa. Després de conèixer i prioritzar conjuntament les necessitats i de 

fer propostes d'abordatge comunitari (monografia comunitària i programació comunitària), al 

2013 es va començar la implementació 

d'algunes actuacions del Pla d'Acció. Per 

combatre l’aïllament social en la gent 

gran, amb clares repercusions sobre la seva 

salut, des de novembre de 2013 funciona el 

programa Baixem al Carrer i es fan sortides 

grupals en coordinació amb el projecte 

Raval, Territori Socialment Responsable, 

l’última per la diada de Sant Jordi 2014. 

En l’àrea de la salut mental s’ha començat 

a treballar per combatre l’estigma i autoestigma que els problemes de salut mental 

freqüentment comporten. S’han realitzat tres jornades, com  espai de relació, participació i 

intercanvi d’experiències, de persones diagnosticades amb algun trastorn mental, els seus 

familiars, professionals i veïns i veines del Raval. Han participat més de 70 persones, posant en 

comú experiències i reflexions, compartint recursos i elaborant propostes d’actuació.  

En l’àmbit de la salut afectiva, sexual i reproductiva s'està dissenyant un mapa de recursos de 

prevenció d'infeccions de transmissió sexual i es proposa augmentar els punts de distribució de 

preservatius, juntament amb altres accions d'apropament als recursos. 
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La comissió de salut comunitaria del barri, del projecte ICI, amb més de 40 centres i entitats 

implicades, continua treballant per seguir implantant actuacions en les àrees prioritzades (salut 

mental, salut afectiva, sexual i reproductiva, i envelliment saludable). >> 

1
 http://tinyurl.com/Tot-Raval 

 

<< Mares i pares per una parentalitat positiva 

Carme Cortina i Natàlia Sagarra són infermeres del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB que 

estan implicades en els projectes de SaBB del Casc Antic, la Barceloneta i el Raval. Una de les 

seves tasques consisteix a portar grups de mares i pares per reforçar les habilitats parentals, ja 

que està comprovat que aquest treball pot repercutir positivament en la salut tant dels propis 

pares i mares com dels infants. Fins ara han fet dos grups a la Barceloneta i dos al Casc Antic, en 

els que en total han participat 40 mares i 4 pares. 

- Carme i Natàlia, a partir treball amb en els 

grups, què penseu que són el que més ens 

costa com a mares o pares? Dues coses: 1) 

Saber el què podem demanar o no als nostres 

fills/es depenent de l’edat que tenen (fer-los 

crèixer amb autonomia), i 2) Escoltar sense 

anticipar-nos a donar una resposta, o 

senzillament no atendre’ls quan ens volen 

parlar(escolta activa). 

- De cada grup es fa una avaluació amb 

qüestionaris que es pasen abans d’inciar la primera sessió i després d’haver-ne fet les 10-12 

sessions de les que consta el programa2, però segons la vostrat opinió què considereu que 

són els principals beneficis que en treuen els participants? En primer lloc compartir les 

situacions del dia a dia treballades en les sessions entre iguals. També disposar de més eines per 

a donar resposta/previndre a possibles situacions de conflicte que es puguin donar entre 

pares/mares i fills/es, i finalment resaltem el fet de crear xarxa entre els participants. 

- Podríeu identificar dos o tres paraules que resumissin el que us ha aportat a vosaltres? 

Satisfacció, aprendre de la riquesa i diversitat cultural de cada grup i alhora ser flexibles i 

adaptar-nos a cadascun d’ells.>> 

2 http://tinyurl.com/Habilitats-parentals-ASPB 

 

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


