
AVALUACIÓ DE 
“BARCELONA SALUT ALS BARRIS (BSAB)” 
 

 

1 Tipus d’intervenció Pla, estratègia 

   

2 Descripció de la intervenció Barcelona Salut als Barris (BSaB) és una estratègia de salut comunitària 

desenvolupada en zones urbanes desfavorides per reduir les desigualtats 

socials en salut 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Governança urbana 

-Context socioeconòmic: xarxes socials, participació comunitària 

-Entorn: barri 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Classe social, gènere i diversitat sexual, ètnia i estatus migratori 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés: cobertura, satisfacció i qualitat de la implementació 

   

6 Disseny d’avaluació N/A 

   

7 Resultats (outcomes) N/A 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: fonts documentals 

   

9 Fase de l’avaluació En procés 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Al 2016 s’ha assolit el desplegament a 17 dels 18 barris menys afavorits (d’un 

total de 73 barris, 23%), amb 320.012 residents (sobre 1.610.000, 20%), 2) 

els recursos humans i econòmics invertits s’han triplicat els últims mesos  3) 

els servei sanitaris, serveis del districte municipal i salut pública colideren el 

programa des del 2007, 4) s’han realitzat dos tallers de formació en tot el 

període, 5) s’han publicat avaluacions  després de quatre anys d’intervenció a 

tots els barris i publicat 7 articles científics, 6) no s’han establert mesures de 

conflicte d’interès y 7) han participat 194 entitats i institucions y 6026 

persones com a usuàries, voluntàries o participants 
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Comunicació a congrés 

F. Daban, A. Pérez, N. Calzada, E. Díez, L. Artazcoz, M. Pasarín, C. Borrell. El programa salut als 

barris de Barcelona: salud en todas las políticas de ámbito local. 2016. Gaceta Sanitaria. Vol 30; 

especial congreso. Comunicació 743. 

http://www.reunionanualsee.org/2016/documentos/gaceta_Sanit_Reunion_SEE_2016.pdf 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona, Taules de BSaB de barris, Districtes, 

Consorci Sanitari de Barcelona, entitats comunitàries 
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