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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.- Procés avaluació i redefinició projecte 

2022-Sortida a la llum de la nova versió 

 



 4.937 CONSULTES (JULIOL-SETEMBRE 2022) 

 
DADES ACTUALS OCTUBRE 2022 

 
297 organitzacions registrades  

705 actius publicats de 1.114 acumulats 
 



Què és un ACTIU? 
 
Una activitat o un recurs que contribueix al benestar, la 
salut i la cura de les persones.   
 
Pot ser complementari a les activitats assistencials 
ordinàries i de tipus individual del sistema de salut i 
serveis socials i educació 
 
Pot ser d’accés directe o a través de la 
prescripció/derivació d’un/a professional. 
 
No té ànim de lucre.  



Què ofereix el MAPA D’ACTIUS? 
 
 



TOTA LA 
INFORMACIÓ EN 
UN CLIC 
 

Descripció de l’actiu 
 
Condicions d’accés 
 
Àrea d’influència 
 
Temporalitat  
 
Documentació adjunta: 
tríptics, pósters, ... 
(disponible desembre 
2022) 
 
 
 
 



ACCÉS DIRECTE  
 
Dades de contacte de 
l’actiu 
 
Links a la informació de 
l’actiu i de l’entitat 
 
Relació d’altres actius de 
l’entitat promotora 
 
Tota la informació es pot 
descarregar, compartir 
 
 
 



ACTUALITZACIÓ REGULAR 
La informació està actualitzada  
 
Els actius s’han d’actualitat com a mínim un cop a l’any 
 
El sistema avisa a l’entitat gestora de l’actiu de forma prèvia  a la caducitat del 
mateix per tal que l’entitat pugui reeditar-ho de forma fàcil si s’escau 
 
 

 
 
 
 



 
MILLORA CONTINUA 
 
Eina col·laborativa que aprèn de les necessitats dels participants. Les propostes 
es recullen, es valoren i s’apliquen. Exemple: Fitxa d’actiu abreujada, guia 
llenguatge inclusiu, ... 
 
Accessibilitat. Guies d’ús, videotutorial, suport 
 
Interacció regular  amb altres sistemes: Mapa d’actius Generalitat de Catalunya, 
plataforma activitats Centres Cívics Barcelona, ...  
 
Adaptable i flexible. Creació de nous perfils, diferenciació entre entitat gestora i 
entitat promotora, ...  
 
Personalitzable:  disponibilitat de prefiltres per annexar a altres espais web. Ex. 
Estratègia soledat 
 
Noves funcionalitats: eina de traducció, cerca avançada, inclusió de documents 
adjunts (en procés) 

 
 
 
 
 



El MAPA AL DETALL 
mapadactius.barcelona 

https://mapadactius.barcelona/


Els actius es visualitzen en el 
mapa. La concentració varia 

en funció del zoom que apliquem 

CERCA BÀSICA 
• Temàtica 
• Edat 
• Paraula/es Clau 
CERCA AVANÇADA 
• Creuar variables 
• Llistat d’actius 
• Pdf i imprimir 



FUNCIONALITATS 

 Incorpora una eina de traducció en molts idiomes 



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 

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

Aquesta fitxa es 
pot imprimir,  
compartir per 

correu, xarxes, ...  



GESTIÓ D’ACTIUS 



GESTIÓ D’ACTIUS 

• Número il·limitat d’actius per organització. 

• Els actius poden estar en edició, publicats i inactius. 

• Els actius es poden duplicar per reeditar-los. 

• Durada màxima d’activació d’un actiu: un any natural des de la data de la 
seva publicació. Automatització del procés per tal de recordar la caducitat. 

• El procés de publicació és automàtic, la validació és a posteriori en 24-48 
hores laborables. Mentre no està validat, a la fitxa de l’actiu apareix la 
llegenda: “Actiu pendent de validar per l’organització”. 

 



 
AQUEST MAPA ÉS PER A TU 

Comencem? 
 



Per a qualsevol dubte, contacta’ns 
info@mapadactius.barcelona 

633 952 781 – 633 063 385 




