
   Consell de salut     Districte de Ciutat Vella 

21 de novembre de 2018 



Ordre del dia 

2 

1. Informacions vàries: 

a. Estat de de les obres dels equipaments de Salut  

b. Pla Estratègic Territorial del Consorci Sanitari de Barcelona   

c. Banc del moviment  

  

2. Situació del CAP Raval Nord  
  

3. Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva a Ciutat 

Vella   
  

4. Torn obert de paraula 



BANC DEL MOVIMENT.
Xarxa Solidària 

de Productes de Suport

1

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat



Què és el Banc del Moviment?

El Banc del Moviment, Xarxa Solidària de Productes 
de Suport de Barcelona, es defineix com

un servei solidari i de proximitat de recollida de 
donacions i de cessió d’ús temporal de productes de 
suport reciclats,

amb assessorament professional per a la promoció  
de l’autonomia i de la vida independent de les 
persones amb discapacitat i/o dificultats de 
moviment, de qualsevol edat, residents a Barcelona.
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• Promoció de l’autonomia personal i de la vida 
independent

• Foment de l’acció comunitària i de l’atenció des de la 
proximitat

• Cooperació públic-privat mitjançant la col·laboració amb 
entitats referents del sector

• Sostenibilitat a partir de la reutilització i manteniment de 
productes de suport de segona mà

• Intercanvi d’experiències i coneixements
• Redistribució i cohesió social

Humanitzar l’Accés i l’Ús de l’Ajuda a l’Autonomia
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Valors el Banc del Moviment?



Futur del Banc del Moviment
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Serveis i Entitats Col·laboradores BdM

Banc Solidari de Material Ortopèdic
– Punt d’Atenció del Banc del Moviment. Barcelona Dreta

Associació Catalana La Llar de l’Afectat d’Esclerosis Múltiple 
– Punt d’Atenció del Banc del Moviment. Barcelona Esquerra

NEXE Fundació
– Terapeuta Ocupacional
– Tècnic Ortopedista

Cooperativa Alencop
– Servei gratuït de recollida de donacions a Barcelona

Xarxa de Salut
Xarxa de Serveis Socials
Xarxa de CDIAPs
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PUNT D’ATENCIÓ 
BARCELONA 

DRETA.
Banc Solidari de 

Material Ortopèdic
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PUNT D’ATENCIÓ 
BARCELONA 
ESQUERRA. 

Associació Catalana La 
Llar de l’Afectat 

d’Esclerosis Múltiple

Punts d’Atenció del BdM

Adreça: c/ Manuel Sanchis 
Guarner 14-16, Local. Barcelona
Horari d’atenció:
Dimarts 10:30h a 13:00h
Dimecres 17:00h a 19:30h
Telèfons:
638.493.183
936.813.032

Adreça: c/ Leiva 41, Baixos. 
Barcelona
Horari d’atenció:
Dilluns 10:30h a 13:00h
Dijous 17:00h a 19:30h
Telèfons:
640.947.206 
93.174.49.99 

SEU BANC DEL 
MOVIMENT



Com funciona el BdM?

Servei Municipal BDM: 

▪ Servei de recollida de 
material per a la seva 
reutilització

▪ Manteniment de material 
i certificació. Tècnic 
Ortopedista

▪ Cessió d’us solidària i 
temporal de Productes 
de Suport

▪ Suport professional. 
Terapeuta Ocupacional

CESSIÓ D’ÚS 

DONACIONS 

RECICLATGE

NORMATIVA DE SEGURETAT
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Com fer una donació de material?

1. Contactar al Banc del Moviment

• Mòbil: 610.223.707

• Correu: bancdelmoviment@bcn.cat

2. Coordinar el lliurament de la donació

• Lliurament al punt d’atenció de proximitat

• Definir punt d’atenció de proximitat i horari

• Recollida al domicili

• Coordinar dia i hora de la recollida

• Servei de recollida gratuït a Barcelona
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Formalització i finalització de la cessió d’ús

1. Signar un contracte de cessió d’ús
• 6 mesos
• Renovable

2. Deixar una fiança solidària en efectiu
• Tipus de material requerit

3. Finalitzar el contracte de cessió d’ús
• En el moment del retorn del material, es descomptarà 

de la fiança una contribució per fer front als costos de 
manteniment, segons el temps d’ús del material

(Fiança Solidària. Tipus Material) –
(Cost de Manteniment: 10% Fiança * #Mesos) = RETORN
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Equip Tècnic Coordinador i Dinamitzador

Liliane Gallamini. Coordinadora. Banc del Moviment

Elisabet Navarro. Tècnica. Banc del Moviment

• Correu: bancdelmoviment@bcn.cat

• Mòbil: 610.223.707
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Video BdM
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Pla estratègic sanitari (PeS): 



Nova eina territorial de diagnòstic, 
identificació de prioritats, planificació 
d’actuacions a desplegar a cada territori 
definit (Sector/Regió). 

Pla estratègic sanitari (PeS): Que és?  

Orientat a assolir les 
prioritats i objectius del 
Departament de Salut i 
CatSalut. 

Ordena, prioritza i coordina 
les actuacions i recursos del 
territori. 

Desplegament 
efectiu de les 
polítiques de 

salut. FULL DE 
RUTA 

TERRITORI 

4 anys 



Disseny i Llançament 

Elaboració PeS 

Definició Pla d´Intervenció 

Implantació i Seguiment 

Avaluació 

F.0 

F.1 

F.2 

F.3 

F.4 

Procés global PeS 



Procés d’elaboració 

10-12 



Components i productes del PeS 



Proposta CRONOGRAMA general. 
PeS Barcelona Litoral 

Plenaris de l'equip d'elaboració PeS 

Sessions de participació 

Aprovació PeS 

1 2 

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Etapa 1.

Anàlisi tècnic

Etapa 2.

Visió compartida

Etapa 3.

Propostes 

d'intervenció

Etapa 4.

Devolutiva i Difusió 

OctubreSetembreJuliol AgostNovembre gen-19 Juny

Proposta CRONOGRAMA general.  PeS Barcelona Litoral
Octubre Desembre Febrer Març Abril Maig

1
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Ciutadania 

 

Proveïdors 
 

 

Professionals 
 

Món Local 
Agents  

Intersectorials 

Sistema Sanitari 
Integral d’Utilització 
Pública de Catalunya 

 Conèixer resultats anàlisi de situació 
 Identificació de necessitats sentides 
 Propostes de millora 

Sessions participatives 1 

Sessions participatives  2 

Grups de 
discussió i 

debat 

 Suggeriments de millora a les propostes 
intervenció 

 Elements facilitadors o limitatius 

Procés participatiu  



Procés participatiu 2018 

Grup amb  Entitats 

proveïdores de 

CatSalut 

Grup amb 
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clínics 

Grup amb 

Ciutadania 

Grups amb Ens 
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20 

35 

11 
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Estat de 
situació a 
final 2018 

• Presentació
resultats i
procés
participat
per adaptar
intervencio
ns, si fos el
cas.

• Construcció indicadors de seguiment

• Difusió
resultats:
Comissions de
participació
Regionals.

Avaluació 
PeS 

Elaboració PeS 
2022-2025 

2019 2020 2018 2021 

Estat de 
situació a 
final 2019 

Estat de 
situació a 
final 2020 

• Difusió
resultats:
Comissions de
participació
Regionals.

Operativa de Seguiment i avaluació PeS 2017 



Moltes gràcies 



L’Estatègia compartida de 
Salut Sexual i Reproductiva 



• Es basa en els drets humans i en els drets de la salut sexual 

• S’articula amb múltiples aliances utilitzant el conjunt d’actius de la 
societat 

• Treballa la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, l’embaràs no 
desitjat i la violència sexual 

• Procura l’accés als mètodes preventius i els serveis de qualitat 

• S’adreça especialment a les persones i grups vulnerables, atenent i 
respectant la diversitat funcional, cultural, sexual.. 

Fonaments de l’Estratègia compartida de Salut 
Sexual i Reproductiva 

MITJANÇANT UNA VISIÓ TRANSVERSAL I EN COHERÈNCIA AMB LES FITES DELS 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) 



L’estratègia: principis clau 

Coneixement i 
evidència de 
dades 

Visió 
transversal 

Reconeixement 
de diferents 

agents 

Treball en  
xarxa 

Estratègia 
compartida de 
Salut Sexual i 
Reproductiva 

Desigualtats 
 en salut 

Desigualtats 
de gènere 

Drets sexuals i 
reproductius 

Lideratge de 
l’Ajuntament 



Línies d’actuació 

Àmbit educatiu 

Augmentar la 
cobertura de les 
activitats 
d'educació afectivo-
sexual incorporant 
la perspectiva de 
gènere, la diversitat 
sexual, els valors 
culturals diversos 
com a base per a la 
prevenció de les 
violències 

Àmbit 
comunitari i 
familiar 

Millorar la 
cobertura de 
programes 
comunitaris de 
desenvolupament 
integral, en especial 
en zones 
socialment 
desfavorides per tal 
de disminuir les 
desigualtats 

Àmbit 
d’Atenció 
Integral 

Promoure 
l’abordatge integral 
de les situacions 
complexes en 
relació a la salut 
sexual i 
reproductiva 

Àmbit de la 
salut pública 

Enfortir els 
sistemes 
d’informació sobre 
salut sexual i 
reproductiva i la 
vigilància 
epidemiològica, 
incloent-hi la 
millora de les 
enquestes 
poblacionals i els 
estudis qualitatius 

Àmbit de 
comunicació 

Desenvolupar 
accions 
comunicatives i de 
sensibilització que 
reforcin les 
relacions 
igualitàries i 
respectuoses; així 
com el respecte als 
drets sexuals i 
reproductius 

Estructura de l’Estratègia compartida de Salut 
Sexual i Reproductiva 



Posem l’accent en 

Prevenir 

Les infeccions de transmissió sexual 

L’embaràs no desitjat i el no planificat 

La violència sexual 



 Embaràs entre adolescents: el Raval duplica la mitjana de la ciutat 
• Les adolescents nascudes a països no desenvolupats major incidència 

• Les adolescents nascudes a Espanya tripliquen la mitjana de Barcelona 

 IVE entre adolescents (15-19 anys):  el Districte té una taxa un terç 
superior a la mitjana de la ciutat 
• Les nascudes a països no desenvolupats major incidència 

• Les nascudes a Espanya i a països de renda alta superen la mitjana 

 Les ITS es presenten amb una incidència molt superior a la mitjana de la 
ciutat. 

• Sífilis: triplica la mitjana de la ciutat 

• Gonorrea: multiplica per 3,5 la mitjana de la ciutat 

• VIH: multiplica per 2,5 la mitjana de la ciutat 
• Les dones amb VIH són 4 – 5 vegades més que la mitjana de la ciutat 

Idees clau sobre salut sexual i reproductiva a Ciutat Vella 



• 1,4 de cada 10 adolescents no fan servir mètodes anticonceptius o no són 

efectius. 

• Les noies fan servir menys els mètodes anticonceptius que els nois. 

• 1 de cada 5 noies de barri desafavorit no fan servir mètodes o no són efectius. 

• 1 de cada 10 adolescents ha patit assetjament sexual 

• 2 de cada 5 noies: especialment als barris desafavorits. 

• Els nois de barri afavorit pateixen més assetjament sexual. 

• 1,5 de cada 10 d’adolescents han patit maltractaments per part de la parella 

• Prácticament 1 de cada 5 noies, especialment a barris desafavorits 

• La majoria dels maltractaments són emocionals 

 

 

 

 

 

Idees clau sobre els i les adolescents a Barcelona  



Posem l’accent en 

Prevenir 

Les infeccions de transmissió sexual 

L’embaràs no desitjat i el no planificat 

La violència sexual 



El Pla d’Intervenció 
a Ciutat Vella 



• Impulsat per Districte, Pla de barris Raval sud-Gòtic Sud, 
Agència de Salut Pública de Barcelona i Comissionat de salut 

•Diagnòstic de necessitats en matèria de salut sexual i 
reproductiva a Ciutat Vella 

• Entitats i serveis del Raval i el Gòtic (Procés de salut comunitària 
del Raval i grup motor de Salut als barris del Gòtic):  
• Propostes que responguin a necessitats detectades no cobertes 
• Innovació, llavors de nous projectes 
• Col·lectius vulnerables  

 

Procés elaboració  



1. Formació bàsica i específica de professionals i agents comunitaris 
sobre salut sexual i reproductiva i acompanyament: 

2. Abordatge de les Infeccions de Transmissió Sexual: 

3. Combatre les violències masclistes i la violència sexual i promoure la 
cultura dels drets i llibertats sexuals 

Àmbits de treball 


