
El 
Taller de propostes 
dels Consells de Salut



Que són ? Una activitat de participació oberta, 
(3 hores de durada)

Entorn un dels reptes claus per la salut a la ciutat

Amb una dinàmica de treball especialment dirigida per a : 

� Aprofundir en l’anàlisi d’aquest tema (quina percepció 
en tenim, què està passant, perquè..) 

� Contribuir a completar la informació del “mapa 
d’actius” (allò que estem fent ja).

� Compartir i prioritzar orientacions generals 

� Elaborar i concretar propostes (Coses que estem fent cal 
reforçar / Coses que no estem fent i que podríem fer)



Proposta de temes a 
treballar el 
2018

 Més suport a les 
persones que 
cuiden familiars
malalts o 
depenents

 Enfortir els espais i 
les oportunitats de 
relació social:  la 
soledat i l’aillament
fa molt de mal



Aprofundir i contrastar una 
diagnosi d’aquell tema des de la 
realitat del Districte (a partir dels 
anàlisis disponibles a nivell de ciutat  
(què està passant, perquè, etc.)

Contribuir a completar la 
informació del “mapa d’actius” 
(allò que estem fent ja).

Prioritzar  orientacions d’acció 
que hi puguin haver a nivell de 
ciutat (o proposar-ne d’altres) i 
elaborar propostes (projectes a 
reforçar o noves iniciatives)
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A qui convocarem ?
Una activitat oberta 

 Als membres del Consell

 +

 A persones (organitzacions, entitats)  que 

no en formen part però per la seva 

trajectòria, coneixement poden fer 

contribucions d’interès.

 

Participa qui té 
coses a aportar i 
te interès en 
contribuir. 



 Més suport a les famílies cuidadores

 Com podem ajudar a les persones del 
barri que cuiden familiars malalts o 
dependents?

 Parlem-ne!

 Si aquest tema t’interessa, participa en el Taller de Propostes
que promou el Consell de Salut del Districte. Per: 

� Contribuir al coneixement d’aquesta realitat.

� Participar en la identificació de prioritats. 

� Proposar noves iniciatives pel barri o la ciutat



 La solitud i l’aïllament ens fa molt de mal.

 Com podem enfortir els espais de 
relació i les oportunitats de sociabilitat 
al barri? 

 Parlem-ne!

 Si aquest tema t’interessa, participa en el Taller de Propostes que 
promou el Consell de Salut del Districte. Per: 

� Contribuir al coneixement d’aquesta realitat.

� Participar en la identificació de prioritats. 

� Proposar noves iniciatives pel barri o la ciutat



 La Jornada final serà un espai per a:

� Intercanviar experiències: donar a conèixer i

reconèixer les bones practiques existents.

� Facilitar la seva divulgació per tal que puguin

ser motivadores i suggerents per a altres.

� Reflexionar sobre la pròpia experiència

 I també recollir les aportacions i reflexions de tots els participants en

aquest procés per a avaluar aquesta experiència de treball

8

Aquesta experiència 
de treball de cada un 
dels Consells es 
compartirà en una 
Jornada de ciutat 



Que volem
aconseguir?

� Un major coneixement entre professionals, de diferents 

serveis i entitats que treballen i estan implicats en aquest 

tema

� Una major implicació i compromís  per l’abordatge 

d’aquest repte

� Una proposta d’objectius / projectes per abordar-lo

� Més coneixement de les bones experiències i iniciatives que 

hi ha a la ciutat i més reconeixement a la feina que ja s’està 

fent a diferents nivells 

� Disposar d’un mapa complert sobre els “actius” del 

territori: allò que ja es fa en aquell territori  en un 

determinat àmbit.



Programa 
de treball

Preparació:

Grup Motor

Decidir dia / hora 

Elaborar una primera relació de persones a convocar

Proposar lloc

Taller Aprofundir i contrastar una diagnosi d’aquell tema des de la realitat del Districte (a partir dels
anàlisis disponibles a nivell de ciutat (què està passant, perquè, etc.)

Contribuir a completar el “mapa d’actius” del Districte sobre aquell tema. 

Prioritzar orientacions d’acció que hi puguin haver a nivell de ciutat o proposant-ne d’altres) i 
elaborar propostes d’acció

Revisar 
conclusions: 
Grup motor

Contrastar Informe de conclusions de la Secretaria Tecnica

Elaborar una proposta sobre els continguts a compartir a la Jornada de Ciutat

Consell de 
Districte: 
Aprovar

Aprovar conclusions

Validar la proposta de participació del Districte a la Jornada de Ciutat
Validar conclusions:



Un grup reduït (4-7 persones), membres del
Consell

Les funcions són:

� Contribuir al disseny del procés de treball (format, 
dia, hora)

� Identificar les persones / entitats que caldria
convocar

� Contrastar i validar els documents de treball que 
elaborarà la secretaria tècnica (documents base de 
treball i documents de conclusions)

� Presentar les conclusions al Consell

En tot aquest procés la secretaria tècnica del
Programa de Salut facilita suport (p.e. un document
d’anàlisi i orientacions per a treballar-les ) i dona
suport metodològic als tècnics que assumeixen la
tasca de dinamitzar aquest procés als Consells
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Grup Motor 



Properes passes 1. Triar el tema

2. Proposar i reunir el “grup motor” per a 
preparar el Taller (juntament amb la 
Secretaria tècnica


