
MAPA D’ACTIUS DE 
BARCELONA 

 



ÉS UNA EINA COL·LABORATIVA 

QUE POSA LA SALUT  DE LES 
PERSONES AL CENTRE 



 

ANTECEDENTS... 
  

2014-15.. Districte Saludable 
Treball amb els tècnics de les Direccions de Serveis a les Persones i Territori dels districtes per identificar activitats 
que gestionen i poden influir en la salut de la ciutadania... 
 

2016-19.. Salut en Xarxa – Mapa d’actius en salut de Barcelona 
Treball amb els diferents espais de coproducció de polítiques de salut 

Eina web i treball per la seva connexió amb l’ “Actius i Salut” GenCat (per permetre la “prescripció”/recomanació 
d’actius des dels CAP) 

 
 

2021.- Encàrrec de revisió de l’eina: capacitat, 
registre funcionalitats, accessibilitat, ... 

 

 



 

MAPA D’ACTIUS  
DE BARCELONA 

RECURSOS I ACTIVITATS PER A LA 
SALUT, EL BENESTAR I LES CURES 



 
Qualsevol recurs, 

activitat, servei* que 
potenciï la capacitat dels 

individus, grups i 
comunitats per promoure 

una bona salut, el 
benestar i les cures 

 
* no inclòs a la cartera de salut o serveis 

socials 



https://mapadactius.barcelona 
 

EL NOU MAPA D’ACTIUS 
És una eina pensada en clau ciutadana. 

És una eina molt potent des de punt de vista tècnic  

https://mapadactius.barcelona/


FUNCIONALITATS 

1.- Els actius es visualitzen en el 
mapa. La concentració varia 

en funció del zoom que apliquem 

Tot i que la visualització per defecte és en el format mapa. 
Es podrà visualitzar en format llistat i hi haurà operativa una cerca avançada 

Permetrà  realitzar cerques combinant diferents, items, categories, ... 

2.- Cercador per: 
• Temàtica 
• Edat 
• Paraula/es Clau 



FUNCIONALITATS 

 Incorpora una eina de traducció en molts idiomes. 
Facilita l’accés, fomenta l’autonomia i la curiositat 



FUNCIONALITATS 

2.-Mostra la descripció 
de l’actiu i et porta a  

la fitxa complerta amb  
tota la informació 

1.-Cada punt vermell 
representa un actiu 
concret 



FUNCIONALITATS 

NOVETAT: 
Els actius poden tenir format: 
• Telefònic 
• Online 
• Presencial 

Aquesta fitxa es 
pot imprimir,  
compartir per 

correu, xarxes, ...  



US ANIMEM A QUE  

EL FEU SERVIR 
 

Per a més informació: info@mapadactius.barcelona 

 
 BEA GARCIA (GESTORA DE PROJECTES) bgarcia@bcn.cat 

 

 ALBERT GARCIA (CAP DEPARTAMENT SALUT) agarciarod@bcn.cat 
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