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ASSIR Dreta:  
Atenció a la salut sexual i reproductiva 

L’ASSIR es configura com un conjunt d'activitats de tipus 
assistencial, preventiu, educatiu i de promoció de la 
salut, a nivell individual, grupal i comunitari. 
 
És un equip assistencial de suport directe a l'atenció 
primària de salut i amb un fort component de 
coordinació amb els dispositius i els professionals 
d'atenció primària, especialitzada, atenció hospitalària i 
amb altres recursos de caràcter comunitari. 



 

Professionals de les 
unitats ASSIR  

Nivells de competència  

Llevadores  Activitats de promoció prevenció de la salut, i diagnòstic i 
atenció en els processos normals i fisiològics, o de maneig no 
complexa i protocol·litzat  

Ginecolegs/òlogues  Activitats de diagnòstic i atenció a la patologia, i al risc  

Aux. administratius  Atenció a l’usuari/a referent per processos administratius  

Aux d’infermeria  Suport a les consultes, rol informatiu  

Psicòlegs/òlogues  Atenció psicològica en salut sexual i reproductiva  

Professionals EAP  Porta d’entrada i coordinació amb el ASSIR: Treballadora 
social, metge de família, infermera.  
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 Contacte amb xarxes socials i líders de la comunitat:  Grup de salut 
de Gràcia  
 

 Contacte i/o participació en activitats de grups, entitats o centres 
cívics: ARAPDIS (rehabilitació i inserció comunitària), Fundació Aroa, 
centres cívics. 
 

 Coordinació i participació en activitats d’agents de salut comunitaris 
o d’educadors de carrer:  educadors socials del programa "A Partir del 
Carrer" de Serveis Socials. 

 
 Implicació en diagnòstics i estratègies de salut: ASPB Programa 

"Parlem-ne; no et tallis!“ 
 
 Participació activa en l’Estratègia compartida de Salut Sexual i 

Reproductiva (ESSIR)  
 

* ... 

Formes de participació comunitària  



• Participació en mitjans de  comunicació social:  
 
 Mitjans de comunicació de proximitat:  

 

* ... 

Formes de participació comunitària  

Des de l’any 2011: participació de les llevadores de l’equip en el 
programa Ones de Dona sobre temes de salut sexual i salut 
reproductiva. Ones de Dona s’emet els dimarts de 6 a 7 de la 
tarda a Radio Gràcia (107,7 FM). 
 
Objectiu: donar a conèixer el servei ASSIR i divulgar informació 
sobre salut sexual i reproductiva a través d’un espai radiofònic 
dirigit a l’àmbit de la dona amb entrevistes divulgatives en 
profunditat sobre temes d’interès. 



• Participació en mitjans de  comunicació social:  
 
 Blog ASSIR Barcelona: https://assirbarcelonaics.wordpress.com/ 

 
 

* ... 

Formes de participació comunitària  



• Atenció grupal: participació comunitària 
 
 

* ... 

Formes de participació comunitària  

Procés en virtut del qual els individus i les famílies assumeixen 
responsabilitats en quant a la seva salut i benestar propis i els de la 
col·lectivitat i milloren la capacitat de contribuir al seu propi 
desenvolupament i al de la comunitat. 
                                                             (OMS, Declaració d’Alma-Ata) 



• Atenció grupal: 
 
 

* ... 

Formes de participació comunitària  
Canviem-ho: 

Preparant-nos per ser pares 
La conducció del grup està compartida entre 
un psicòleg de l’Ajuntament que participa al 
projecte “Canviem-ho” i una llevadora de 
l’ASSIR formada específicament per a conduir 
aquests grups.  
 
L’objectiu és aconseguir una paternitat activa, 
responsable i conscient i que progressivament 
pugui ser transformadora socialment. 
 
El protagonisme real és dels homes i en funció 
de les seves necessitats es va construint el 
grup. El programa esta estructurat en 7 
sessions. 



Objectius en atenció comunitària 
 Potenciar l’orientació comunitària com una estratègia de generació de salut i de 

lluita contra les desigualtats en salut.  
 

 Millorar el coneixement dels recursos existents en el barri, els professionals de 
referència i els programes que s’hi realitzen, facilitant la derivació i 
interconnexió dels diferents recursos i professionals de la zona. 
 

 Donar a conèixer la cartera de serveis, les competències de les professionals i les 
diferents activitats de l’ASSIR. 
 

 Planificar la millora de l’atenció amb els resultats obtinguts de l’enquesta de 
satisfacció de l'atenció rebuda a l'ASSIR, elaborada amb la participació de 
professionals assistencials i persones usuàries.  
 

 Treballar en xarxa amb l’EAP i diferents agents comunitaris per poder identificar 
les necessitats de la comunitat: diagnòstic de salut. 

 




