
 



Per què fer salut comunitària? 

 Per assolir la finalitat de la millora 
de la salut de la població. 
 

 Perquè tenim un concepte ampli de 
la salut. 
 

 Perquè forma part de la cartera de 
serveis de l’AP. 
 

 Perquè tenim l’encàrrec 
institucional 

 



Per què fer salut comunitària? 

Un treball més orientat a les necessitats. 
 

 Treballar en determinants de salut. 
 

 Promoció de la salut. 
 

 Té  en compte la cohesió social i determinats recursos, 
com s’utilitzen i com estan connectats entre si. 

 

  Considera que el protagonisme és de la ciutadania  i la 
seva participació en la comunitat són elements  
determinants  per la salut i el benestar 

 



Comissió de Salut Comunitària dels 

EAP Joànic i Vila de Gràcia  

Metgessa de família, adjunta d’infermeria, infermera,   gestora de Casos , pediatra, 
treballadores Socials  i dues administratives. 

Diferents professionals  que tenen com  a finalitat treballar en matèria de salut comunitària. 

La intervenció comunitària com a una tasca integrada dins de l’ Atenció Primària de Salut 



INTERVENCIONS COMUNITARIES
Setmana Sense Fum
Programa “Beveu menys”
Xerrada Bon ús del  medicament
Participació La Marató TV3

Ens venien donades  o  partir dels nostres interessos com a professionals o dels 
interessos que creiem que podria despertar en la població.

Taula de Salut Comunitaria amb la població,
entitats i serveris del barri per arribar a un :

INTERVENCIONS COMUNITARIES ESTRUCTURADES 

FINS ARA

A PARTIR 
D’ARA

PROJECTE DE SALUT 

COMUNITÀRIA DEL EAP

DIAGNOSTIC DE 

SALUT COMUNITARI
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Hem  iniciat un procés en matèria 
de salut comunitària per a la 

millora de la salut de la població  
del territori  



Què hem fet  fins ara 

 Recull de dades quantitatives 

 

 Contactar amb la comunitat 
“Taula de Salut” 

 

 Creació del “grup  motor”  

 

 Primera aproximació a la detecció 
de necessitats  viscudes.  

 

 



Recull de dades quantitatives 

 Tenim la població més envellida.  

 Tenim més dones que homes.  

 Tenim una població amb un nivell acadèmic alt.  

 Els problemes més importants que tenim són la 

Hipertensió, Colesterol, Depressió, Ansietat i Obesitat.  

 Hi ha  incidència  de sobreenvelliment i de  dependència 

funcional. 

 Hi ha més incidència de l’ansietat, obesitat, el colesterol, 

la depressió, cirrosi i el sobreenvelliment i la dependència 

funcional. (6B) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 Els veïns i veïnes  
 Les associacions i entitats  
 Els professionals  
 Les institucions  del territori 
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Taula de salut de Gràcia 



Grup Motor 
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Per tal de donar eficàcia i eficiència  a la “taula 
de salut” proposem la creació d’aquest grup, 
format  per algunes entitats i serveis, aquest 
grup  tindrà la missió de fer operatius els acords 
del plenari. 



 

Aspectes positius: 

 
 

 La cohesió entre entitats i serveis  
 
 Important xarxa associativa  

Aspectes negatius: 

 
 

 Envelliment de la població  
 
 Soledat en gent gran 
 
 Pobresa 
 
 Contaminació  
 
 Polimedicació 
 
 Dèficits en els  habitatges 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera aproximación a les necessitats  



 En un procés de salut  comunitària el protagonisme  

és de la comunitat. 
 

 L’equip de atenció primària de salut és un recurs més 
 

 L’equip de salut pot assumir una funció impulsora 
 

 Cal que la iniciativa sigui de la comunitat                  
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Volem centrar el protagonisme en 

la comunitat 



QUE VOLEM FER 

 Volem conèixer la comunitat.  

 Establir aliances amb la població, entitats i associacions i les institucions 

del territori. 

 Iniciar un procés cap a un diagnòstic de salut comunitari compartit. 

 Fer un mapeig d’actius de salut.  

 Fer una priorització participada i compartida. 

 Fer una abordatge per la millorar d’una situació definida entre tots com a 

“problema de salut”. 
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ANALISI DE SITUACIÓ I DIAGNÒSTIC 

COMUNITARI 
Com és la comunitat? 

PRIORITZACIÓ 
 

Per on començem? 

PLANIFICAR i IMPLEMENTAR  
Activitats i Intervencions comunitàries dirigides als 

problemes prioritzats 

IMPLICACIÓ 
COMUNITÀRIA  

AVALUACIÓ 
Participativa amb finalitat pràctica 

CARACTERÍSTIQUES COMUNES  



COM? 

 Analitzant dades, recollint 

opinions  i inquietuds. 

 

 Generant debat, escoltant. 

 

 Amb un enfoc plural i divers 

 

 Generant una dinàmica de 

aliances entre tots els agents 

de la comunitat per afrontar 

els problemes relacionats 

amb la salut, la qualitat de 

vida i el benestar. 
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Existeixen associacions, 
persones , grups, institucions, 
espais, … que tenen un 
impacte molt important en la 
salut de la nostra població.  
 
 

Rafa Cofiño 

El centre de salut no és l’únic  

centre de salut 



Mecanisme per vehiculitzar pacients des de l’AP cap a 
recursos no sanitaris existents a les comunitats.  

Què és la prescripció social (PS) ? 

Es tracta de mesures no sanitàries ni 
medicalitzadores que tenen com a base 
no substituir cap teràpia convencional 
sinó el recolzament de les persones 
mitjançant recursos i activitats de caire 
social comptant amb el poder 
salutogènic de les relacions socials. 



 

 

 

Actius per la salut 

 

Un actiu per la salut es pot 
definir com qualsevol 
factor o recurs que 
potenciï  la capacitat dels 
individus, de les 
comunitats i poblacions 
per mantenir la seva salut i 
el benestar 
(Morgan A & Ziglio E.2007 
Morgan A & Ziglio E.2010,  

La conceptualització d’actius per la 
salut segueix la lògica de facilitar 
l’accés d’opcions sanes, orientades al 
benestar, creixement i envelliment 
saludable, aquest és un enfoc de salut 
pública que parteix de la medicina 
social, la salut mental, la sociologia, la 
psicologia, i les teories del desenvolu-
pament. 
 



    Cal crear un ambient positiu per fer 
possible els efectes de la 
prescripció social  

Les activitats haurien de ser 
prescrites  dins del context 
de l’atenció primària i dins 
d’un model pràctic d’atenció 
contextualitzada  
       (Turabian  y Pérez Franco) 

Entorns on proliferen els 
actius de salut 

Desenvolupament d’entorns 

salutogènics 



No és el mateix... 

Receptar que Acompanyar 

La prescripció social o la prescripció de recursos o activitats 
comunitàries no ha de ser un exercici vertical, impositiu, 
sinó una eina per enfortir a les persones i a la comunitat. 
 

Rafa Cofiño 



Reflexions 

 No partim de zero, a l’AP 
hi ha un professional 
que porta temps fent 
prescripció social . 

 Els equips  que fan salut 
comunitària coneixen els 
actius en salut. 

  El treball en xarxa de 
tots aquests  anys ens 
facilita  la tasca. 

 

 Cal que la persona es vinculi 
al professional abans de fer 
la prescripció social, no és 
una recepta. 

 No totes les entitats o 
associacions són actius en 
salut. 

 

 



Reflexions Després d’un model 
biomèdic a un model centrat 
en el pacient? 

 Per què ara? 

 Els pacients ho entendran? 

Medicalització o activitat 
social davant l’ansietat? 

 

 

 



La gràcia de tenir salut 
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“La promoció de la Salut és realitzada per la gent i juntament amb ella, sense que se li 
imposi ni es lliuri. Amplia la capacitat de les persones per actuar i la dels grups, 
organitzacions o comunitats per influir en els factors determinants de la Salut..” 

(Declaració de Yakarta OMS – 1997) 


