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Resum executiu
Objectiu
L’objectiu de l’informe és avaluar el procés i els resultats del programa “Activa’t als parcs de
Barcelona” en el curs 2009-10.
Mètodes
Es van analitzar com a indicadors de procés el tipus i nombre de material editat i distribuït,
l’aparició en els mitjans de comunicació, el percentatge d’Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de
Barcelona amb un parc a prop, el nombre de participants inscrits, l’evolució de la participació
i la satisfacció envers el programa i les persones monitores. Com a indicador de resultat es
va recollir la valoració personal de canvi en l’estat de salut des que van començar a
participar al programa.
Les fonts d’informació van ser els llistats de participants facilitats per les persones monitores
i una enquesta de satisfacció administrada el mes de juliol.
Resultats
Des de l’abril de 2010, el programa està implantat en deu parcs de la ciutat, un en cada
districte. Es van distribuir 60.200 tríptics i 453 cartells, es van posar venecianes a tots els
parcs on es fa l’activitat i durant el mes de novembre de 2009 es van col·locar 7 opis a les
estacions de metro properes al parc de Primavera, Guineueta i Joan Miró. Es van emetre
reportatges sobre el programa a Televisió Espanyola i a Barcelona TV.
El 50% (n=34) de les ABS de Barcelona tenen a prop un parc on es realitza l’activitat. L’Àrea
Integral de Salut (AIS) de Barcelona Dreta té el menor percentatge d’ABS amb parc proper
(37,5%).
A juliol de 2010, hi havia 704 persones inscrites. En els parcs que porta més temps implantat
el programa és on hi ha més persones inscrites a excepció del Parc de la Primavera on la
inscripció no supera les 30 persones. A diferència del Parc Pegaso on, tot i haver-se iniciat
l’activitat en l’última fase, ja és el quart parc amb més persones inscrites, més de 60.
L’edat mitjana de les persones inscrites és de 66 anys (DE=11) i el 61,7% tenen 64 anys o
més.
La participació varia segons els mesos de l’any, essent menor en desembre i gener,
possiblement explicat per raons meteorològiques.
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Es van analitzar 372 entrevistes. El 84,6% de les persones enquestades eren dones, el 54%
estaven casades o vivint en parella i el 44% tenien estudis primaris complets com a màxim
nivell d’estudis. El 93,4% eren d’origen espanyol. L’11% tenia una feina remunerada i el 59%
eren persones jubilades per raó d’edat.
El 35% havia conegut l’existència del programa a través d’algun veí, familiar o amic seguit
per 26% que ho havia fet mitjançant els fulletons. El 70% dels participants assistia dos dies a
la setmana i el 16,7% no havia assistit en els últims dos mesos, principalment per problemes
de salut (29,2%), perquè no li agradava l’activitat (16,7%) i per falta de temps (15,3%).
El 96,9% de les persones enquestades se sentia satisfet o molt satisfet amb el programa i el
99,2% recomanaria el programa. El 22,7% considerava que la freqüència de les sessions és
insuficient. En referència a la persona monitora, el 95% afirmava que domina l’activitat,
manté un bon ambient de grup i és puntual.
Els suggeriments que van fer el 10% de les persones enquestades estaven relacionats amb
la instal·lació de lavabos, principalment a la Guineueta i el Clot; augmentar la freqüència de
l’activitat; modificar els horaris d’estiu per a evitar la calor, sobretot en Rosa de Luxemburg; i
netejar el lloc de l’activitat en el parc del Clot.
En relació al possible efecte de la participació en l’Activa’t sobre la salut, el 76% de les
persones enquestades referia sentir-se millor o molt millor que abans de començar.
Conclusions
Tant els indicadors de procés com de resultat són positius. La participació i inscripció
segueix augmentant en el temps. Les persones que hi participen, dones, grans, de baix
nivell d’estudis i sense treball remunerat, són un col·lectiu amb alta prevalença de
sedentarisme en el que és fonamental incrementar l’activitat física.
En general, l’Activa’t ha estat molt ben valorat pels usuaris i usuàries. Els resultats de
l’enquesta suggereixen, a més, un impacte positiu en la percepció de la pròpia salut.
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Antecedents
La inactivitat física és el factor de risc modificable més freqüent en la població i s’associa a
un ampli ventall de problemes de salut com ara trastorns cardiovasculars, diabetis, càncer
de colon i de mama, obesitat, osteoporosi, osteoartritis o depressió1

2 3 4 5 6 7

. S’ha descrit

que entre les persones grans l’exercici físic protegeix front a l’ansietat i la depressió que
sovint a aquestes edats s’associen amb la mort de persones estimades8. Alguns estudis
suggereixen també que la pràctica regular d’activitat física redueix el risc de demència9

10 11

.

12

A més, realitzar activitat física pot ser font de suport i relacions socials .
Es recomana que les persones grans facin 30 minuts o més d’activitat aeròbica d’intensitat
moderada o intensa, la majoria o preferiblement tots els dies de la setmana i els combinin
amb exercicis de tonificació muscular, estiraments i equilibri. Per tal de facilitar l’activitat
física entre les persones grans de Barcelona, l’Institut Barcelona Esports (IBE) en
col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Consorci Sanitari de
Barcelona (CSB) a l’octubre de 2008 va posar en marxa el programa Activa’t d’activitat física
monitoritzada als parcs de la ciutat de Barcelona, adreçat sobretot a les persones més grans
de 40 anys. Amb dues sessions setmanals d’una hora, el programa combina activitats de tai
txí i txi kung –gimnàstiques orientals que treballen la forma física, la respiració, la relació, la
mobilitat articular, la consciència corporal, la coordinació i l’equilibri– i caminades senzilles
que permeten treballar la resistència aeròbica, la respiració, l’agilitat i l’equilibri, que es
complementen amb exercicis d’atenció i de memòria amb propostes que tenen com a punt
de referència les quatre estacions de l’any13
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. Al febrer de 2010, l’Activa’t s’havia implantat

a parcs de sis districtes i l'objectiu d'implantar-lo en els deu districtes es va complir a l'abril
de 2010.
La implantació de l’Activat ha tingut en compte el desplegament del programa Salut als
Barris en els barris de Poble Sec i Roquetes, on ha comptat amb el recolzament intensiu
dels Equips d’Atenció Primària de Salut (EAP), a més d’altres agents socials i professionals
dels barris.
Tenint en compte que aquest programa és nou a la nostra ciutat, és important avaluar-lo.

Objectiu general
Avaluar el procés i els resultats del programa “Activa’t als parcs de Barcelona” en el curs
2009-2010.
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Mètodes
Per a l'avaluació del programa, es van analitzar tant indicadors de procés com de resultat.
Els indicadors d’avaluació del procés seleccionats van ser:
•

Tipus i nombre de material editat i distribuït per a cada parc i aparició en mitjans de
comunicació (premsa escrita i televisió).

•

Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Barcelona al voltant dels parcs on es realitza
l’activitat i població diana coberta segons l’Àrea d’Atenció Integral de Salut (AIS) de
Barcelona.

•

Consultes al telèfon Sanitat Respon en relació al programa.

•

Nombre de participants inscrits en cada parc i evolució de la mitjana de participants
mensual.

•

Grau de satisfacció global i amb diferents aspectes del programa: freqüència (2 dies
per setmana), durada (1 hora cada dia), horari, lloc on es realitza; i l’actitud respecte
a la recomanació de l’Activa’t a altres persones mesurada amb una pregunta
genèrica sobre si la persona participant recomanaria el programa a altra gent.

•

Valoració de les persones monitores per part dels i les participants amb tres
indicadors: domini de l’activitat, assoliment d’un bon ambient de grup i puntualitat.

L’indicador de resultat va ser la valoració del canvi en l’estat de salut des que les persones
van començar a participar en l’Activa’t amb quatre categories de resposta des de molt millor
fins a pitjor.
Les fonts d’informació van ser:
•

El llistat de participants de cada sessió als deu parcs de Barcelona en els que
estava implantat el programa al juny de 2010 - Parc de la Primavera, Parc de Joan
Miró, Parc de la Guineueta (dos grups), Parc del Clot, Jardins de Rosa de
Luxemburg, Jardins de la Maternitat, Parc de la Ciutadella, Parc Pegaso, Parc de la
Tamarita i la Plaça de les Dones del 36

•

Una enquesta de satisfacció administrada presencialment a les persones que van
assistir a les sessions entre el 12 i el 23 de juliol de 2010 o per telèfon a les que no
hi eren i constaven inscrites en els llistats fins a juny de 2010. L'enquesta es va
realitzar a 567 persones. En 186 persones l’entrevista va ser presencial de les quals
68 (36,5%) no constaven en els llistats d’inscrits. Es van fer 367 enquestes
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telefòniques (64,7%) i en 178 (50,5%) no es va obtenir resposta. Finalment la mostra
analitzada va ser de 372 enquestes (65,5%) [Taula 1].
•

Les dades de població coberta per cada ABS a juny de 2009, facilitades pel Servei
de Sistemes d’Informació Sanitària de l’ASPB.

Les enquestes es van introduir manualment en un base de dades informatitzada. Es va fer
una anàlisi amb un paquet estadístic per descriure les variables.

Taula 1. Enquesta de satisfacció: selecció de la mostra.

N (%)
Enquestes realitzades
Presencials

567 (100)
186 (32,8)

Persones no inscrites
Telefòniques

68 (36,5)
367 (64,7)

No resposta

178 (50,5)

Telèfon erroni

21

No vol participar

30

Esgotats 5 intents de contacte

123

Altres

4

Falta informació/incompletes
Mostra analitzada

14 (2,5)
372 (65,7)

Resultats
La implantació de l’Activa’t als parcs de Barcelona va començar a l’octubre de 2008 als
parcs de la Guineueta, la Primavera i Joan Miró. Al maig de 2009 es va afegir el Parc del
Clot; a l’octubre els Jardins de Rosa de Luxemburg i al novembre, atesa l’alta participació,
va començar un nou grup al Parc de la Guineueta. Des de l’abril de 2010, el programa està
implantat en deu parcs de la ciutat de Barcelona, un en cada districte.
Difusió del programa
Es van posar venecianes a tots els parcs on es fa l’activitat i es van distribuir 60.200 tríptics
i 453 cartells (una mitjana de 6.020 tríptics i 45 cartells per parc) en les seus de districte,
Centres d’Atenció Primària, centres cívics, biblioteques, fleques, centres socials i farmàcies
interessades. Durant el mes de novembre de 2009, es van col·locar 7 opis en estacions de
metro properes als parcs de la Primavera, Guineueta i Joan Miró.
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Es van emetre reportatges en la televisió local BTV i en la regional de TVE2; en aquesta
última, en van emetre dos. També es van fer activitats obertes durant el dia de l’Esport al
Parc de la Ciutadella i en l’estació de metro de Mundet durant la inauguració d’una
campanya de promoció d’activitat física del Departament de Salut.
Cobertura del programa
Segons l’àrea d’influència de cada parc on es realitza l’activitat, el 50% (n=34) de totes les
ABS de Barcelona estan cobertes pel programa: el 61,5% (n=8) a Barcelona Litoral Mar, el
61,1% (n=11) a Barcelona Esquerra, el 37,5% (n=6) a Barcelona Dreta i el 47,4% (n=9) a
Barcelona Nord (Figura 1 i Taula 2).
El percentatge d’individus de 40 a 63 anys residents en zones properes als parcs és del
64,2% a Litoral Mar, del 63,7% a Esquerra, del 39,4% a Dreta i del 55% a Nord. El
percentatge d’individus majors de 63 anys residents a zones cobertes pel programa és del
64,6% a Litoral Mar, del 63,4% a Esquerra, del 38,1% a Dreta i del 56,4% a Nord.

Figura 1. Cobertura del programa per ABS de Barcelona

Localització aproximada del parc
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Taula 2. ABS propers als parcs on es realitza l'Activa't.

Parc

ABS propers

Parc de la Ciutadella

ABS 1A Barceloneta
ABS 1B Casc Antic
ABS 2H Passeig Sant Joan
ABS 10A Vila Olímpica

Parc Joan Miró

ABS 2B Via Roma
ABS 2C Esquerra Eixample
ABS 3D Bordeta
ABS 3G Numància

Parc de la Primavera

ABS 1D Raval Sud
ABS 2A Sant Antoni
ABS 3A Poble Sec-Montjuïc
ABS 3B Poble Sec-Montjuïc

Jardins de la Maternitat

ABS 4B Montnegre
ABS 4C Les Corts-Helios

Parc de la Tamarita

ABS 5E Sant Gervasi
ABS 6D Vallcarca

Pl. de les Dones del 36

ABS 6B Vila de Gràcia
ABS 6C Gràcia

J. Rosa de Luxemburg

ABS 7E Horta
ABS 7F Lisboa

Parc de la Guineueta

ABS 8B Rio de Janeiro-Porta
ABS 8D Rio de Janeiro-Prosperitat
ABS 8E Rio de Janeiro-Verdum
ABS 8F Guineueta

Parc Pegaso

ABS 9A Sagrera
ABS 9C Congrés
ABS 9D Sant Andreu
ABS 9G Sant Andreu

Parc del Clot

ABS 10C Poble Nou
ABS 10E Encants
ABS 10G El Clot
ABS 10H Sant Martí
ABS 10J Verneda Sud
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Consultes sobre el programa
La Taula 2 descriu les consultes dels usuaris realitzades a Sanitat Respon sobre el
programa Activa’t. Segons la informació disponible, s'han rebut 11 consultes de gener de
2009 a octubre de 2010. La consulta mes freqüent va ser per sol·licitar informació sobre el
parc més proper, el tipus d’activitat que es realitzava o l'horari de l'activitat.

Taula 3. Consultes rebudes sobre el Programa Activa’t. Gener 2009-Octubre 2010.
N

Informació parc més proper /activitat /horari

5

Informació dels parcs que estan en el Programa

4

Informació si en el parc hi han seients

1

Informació per confirmar l'horari d'un parc

1

Font: Sanitat Respon, 2010

Població inscrita i participant
En total a Barcelona a juliol de 2010, hi havia 704 persones inscrites. Com s’aprecia a la
Figura 2, el nombre de persones inscrites ha estat més alt als parcs on l’Activa’t porta
implantat més temps, tret del Parc de la Primavera on la inscripció no supera les 30
persones i el Parc Pegaso on, tot i haver-se iniciat l’activitat en l’última fase, ja és el quart
parc amb més persones inscrites, més de 60.
L’edat mediana de les 630 persones inscrites de qui es disposa de dades és de 66 anys
(DE=11) amb un rang de 19-90 anys. El 3,2% té entre 19 i 40 anys, el 35,1% entre 41 i 63
anys i el 61,7% té 64 anys o més.
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Figura 2. Evolució de les persones inscrites al Programa Activa’t segons el parc. 2008-2010.
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L’alta participació en el parc de la Guineueta va portar a crear un segon grup. L'assistència
mitjana en els grups de Guineueta 1, Guineueta 2 i Joan Miró és de 20 persones per sessió
(figura 3). La davallada observada al desembre i al gener es pot explicar per raons
meteorològiques.
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Figura 3. Mitjana mensual de participants segons el parc, 2009-10.

45

40

35

mitjana diària

30

25

20

15

10

5

0
set

oct

nov

des

gen

feb

mar

abr

mai

jun

jul

mesos

Parc Primavera

Parc Joan Miró

Parc Guineueta

Parc Guineueta 2

Parc del Clot

Jardins Rosa Luxemburg

Jardins Maternitat

Parc Ciutadella

Parc Pegaso

Parc Tamarita

Plaça Dones 36

MITJANA BCN

Satisfacció
De les 372 entrevistes analitzades, 186 (50%) van ser administrades de manera presencial i
182 (48,9%) telefònicament. En 4 casos (1,1%) no existeix informació sobre la forma de
recollida de les dades.
En la Taula 3 s’observa la distribució de les persones enquestades segons el parc on
realitzen l’activitat.
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Taula 4. Distribució de les persones enquestades segons el parc on participen.

Parc

%

Guineueta

28,8

Joan Miró

16,4

El Clot

15,4

Rosa de Luxemburg

9,2

Pl. Dones del 36

7,8

Pegaso

6,2

Tamarita

5,9

Ciutadella

5,1

Maternitat

4,9

Primavera

0,3

El 84,6% de les persones enquestades eren dones, el 54% estaven casades o vivint en
parella i el 44% tenien estudis primaris complets com a màxim nivell d’estudis (figura 4 i 5).
El 93,4% eren d’origen espanyol, de les quals la meitat havien nascut a Barcelona. L’11%
tenia una feina remunerada i el 59% eren persones jubilades per raó d’edat (figura 6).

Figura 4. Distribució segons l'estat civil o de convivència.
Separat/da o
divorciat/da
13%

Solter/a
12%

ns/nc
1%

Casat o en Parella
54%

Vidu/a
20%
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Figura 5. Distribució segons el nivell d'estudis.
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Altres
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complets
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Figura 6. Distribució segons la situació laboral.
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La forma més freqüent d’haver conegut l’existència de l’Activa’t va ser a través d’algun veí,
familiar o amic (35%) seguida pels fulletons (26%) [figura 7].
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Figura 7. Distribució segons el mitjà pel qual els participants van conèixer l'Activa't.
Mitjans de
comunicació
5%

Familiar, veí/na o
conegut/da
35%

Altres
11%
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Professionals de salut
del CAP
12%

Fulletó
26%

El 70% dels participants manifestava participar al programa dos dies a la setmana i un 24%
com a mínim una vegada a la setmana. El 16,7% afirmava no haver participat en els últims
dos mesos a l’Activa’t. Els principals motius per haver deixat l’activitat van ser els problemes
de salut (29,2%), la falta de temps (15,3%), que no li agradava l'activitat (16,7%) i que
l'horari no li anava bé (12,5%).
El 96,9% de les persones enquestades se sentia satisfet o molt satisfet amb el programa. El
22,7% considerava que la freqüència de les sessions és insuficient i l’11,9% que ho és la
durada. El 6,2% i el 6,4% referia que és inadequat el lloc de l’activitat i l’horari,
respectivament. Més del 95% afirmava que la persona monitora domina l’activitat que
imparteix, manté un bon ambient de grup i és puntual (figures 8 i 9).
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Figura 8. Proporció de persones que valora positivament diferents aspectes de l'Activa't.
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Figura 9. Proporció de persones que valora positivament diferents aspectes relacionats amb la
persona monitora de l'Activa't.
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El 10% de les persones enquestades va fer suggeriments per a la millora del programa. La
instal·lació de lavabos va ser el més freqüent (n=38), principalment en els i les participants
de la Guineueta i el Clot. També van proposar augmentar la freqüència de l’activitat (n=33),
modificar els horaris d’estiu per a evitar la calor (n=29) i netejar del lloc de l’activitat (treure
els excrements de gos) (n=17) [figura 10].
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Figura 10. Suggeriments segons el parc on es realitza l'activitat.
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Estat de salut
Finalment, en relació amb el possible efecte de la participació en l’Activa’t sobre la salut, el
76% de les persones enquestades afirmava sentir-se millor o molt millor que abans de
començar (figura 11).
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Figura 11. Valoració del canvi en l'estat de salut des que va començar la participació en
l'Activa't.
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Conclusions
Tant els indicadors de procés com de resultats són positius. La participació segueix
augmentant en el temps. Tant la difusió del programa via boca-orella com pels professionals
sanitaris i la distribució de tríptics han resultat estratègies efectives tant per a mantenir
l'assistència com per a les noves incorporacions. És de ressaltar que als parcs on el
programa porta més anys hi ha més participació, reflectint la continuïtat del programa.
Tanmateix, en els mesos de desembre i gener l'assistència al programa disminueix de
manera notable, probablement per raons meteorològiques tot i que Barcelona és una ciutat
amb un clima suau i amb pluges poc freqüents, ideal per a un programa d’aquesta
naturalesa.
Igual que en anys anteriors, la majoria de les persones que han participat han estat dones,
grans, de baix nivell d’estudis, autòctones i sense un treball remunerat, un col·lectiu amb alta
prevalença de sedentarisme en el què és fonamental incrementar l’activitat física. Segons
les ABS i l'àrea d'influència dels 10 parcs, el programa Activa’t dóna una cobertura
pràcticament del 50%. Si bé és una cobertura important tenint en compte que fa dos anys de
l’inici del programa, seria desitjable incrementar aquesta cobertura amb l'establiment de
l'activitat en altres parcs de la ciutat.
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Les persones enquestades es troben molt satisfetes tant amb les activitats com amb
l'organització i afirmen que el seu estat de salut ha millorat amb la participació en l’Activa’t.
La valoració menys positiva del programa fa referència a la freqüència de l’activitat, dos cops
per setmana, que el 22,7% considera insuficient, fet que es va corroborar en els
suggeriments. Altres suggeriments van ser posar a disposició de les persones usuàries
lavabos i modificar l’horari a l’estiu per a evitar la calor.
Com a possible limitació de l’avaluació, cal reconèixer la baixa proporció d'entrevistes
presencials, probablement perquè les entrevistes es van fer el juliol, un mes en que
disminueix la participació per vacances. A més, algunes persones entrevistades
presencialment no es trobaven a les llistes d'inscrits. Tot això va comportar un gran nombre
de trucades telefòniques. Tanmateix, l’avaluació presenta alguns punts forts com és la
disponibilitat d’indicadors de procés, que permeten conèixer com s’està duent a terme
l’activitat i instaurar accions de millora en les deficiències, i d’indicadors de resultat, que
permeten conèixer si, en la percepció dels i les usuàries, estem assolint l’objectiu de millorar
la salut de la ciutadania de Barcelona.
Dels resultats obtinguts en aquesta avaluació es desprenen recomanacions per tal de
millorar el programa. L’obertura de nous grups en els parcs on hi ha més persones inscrites i
participants n’és una d’elles. A partir del mes de desembre s’obrirà en el parc de Joan Miró
on hi haurà dos grups.
Facilitar l’accés als lavabos dels edificis públics i assenyalar-los és una altra de les mesures
que es treballen per a millorar la qualitat del programa garantint la comoditat dels i les
participants. Així mateix, s’estudiaran les possibilitats envers el suggeriment relacionat amb
els horaris d’estiu i es comunicarà a Parc i Jardins el suggeriment de la neteja del lloc de
l’activitat al parc del Clot per a que en tingui coneixement i prengui les mesures que
consideri oportunes.
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