
AVALUACIÓ DEL PROGRAMA  
TREBALL ALS BARRIS 
 

 

1 Tipus d’intervenció Programa 

   

2 Descripció de la intervenció “Treball als barris” és un programa específic de caràcter experimental i 

innovador per afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur. 

Mitjançant diferents trajectòries d’acompanyament i formació, adaptades a 

les necessitats de cada una de les persones participants, pretén millorar 

habilitats i competències professionals i personals de les participants. Es 

tracta d’un programa implementat per Barcelona Activa en col·laboració amb 

el Servei d’Ocupació de Catalunya des de 2008 en els barris beneficiats per la 

Llei de Barris 

   

3 Principals determinants 

de la salut implicats 

-Context socioeconòmic: ocupació i condicions de treball, polítiques públiques 

(educació, salut, serveis socials, etc.) 

-Entorn: barri 

   

4 Principals eixos de 

desigualtat implicats 

Classe social, gènere i diversitat sexual, estatus migratori 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 

Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny no-experimental pre-post 

   

7 Resultats (outcomes) Salut percebuda, salut mental (GHQ-12), suport social (escala de Duke), 

autoestima (escala de Rosenberg), consum de medicaments de salut mental 

   

8 Metodologia quantitativa, 

qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia Mixta: Concept Mapping 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 

   

9 Fase de l’avaluació Finalitzada 

   

10 Principals resultats  

de l’avaluació 

Les persones que participen a treball als Barris parteixen d’una situació de 

salut més precària que el conjunt de persones en situació d’atur a Barcelona. 

La percepció de les persones usuàries pel pas pel programa així com de les 

tècniques és una millora de l’autoestima i el benestar emocional. Aquesta 

millora està relacionada amb una millora de les seves capacitats tècniques 

adquirides a través dels diferents mòduls d’aprenentatge, així com d’una 

millora en la seva xarxa social i l’acompanyament personalitzat de les 

tècniques d’inserció. El resultat de l’estudi quantitatiu mostra un augment del 

percentatge de persones amb bona salut mental en aquelles persones que 

han assistit al Programa “Treball als Barris”. Aquesta millora en la salut 

mental després d’un any d’entrar al programa es veu tant en dones com en 

homes, i de forma independent a la trajectòria de formació i millora 
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d’habilitats seguida en el programa.  Per una altra banda, també s’observa 

que la millora en la salut mental després d’un any d’entrar al programa és 

major en aquelles persones que troben feina. També s’ha pogut observar una 

disminució del percentatge de persones que consumeixen medicaments 

relacionats amb la salut mental (tranquil·litzants i sedants, antidepressius i 

fàrmacs per dormir). No obstant, no s’ha pogut comprovar una millora en la 

salut percebuda 

   

11 Documents relacionats Bloc sobre els efectes del programa 

https://salutiatur.wordpress.com/ 
 

Vídeo resum de resultats 

https://www.youtube.com/watch?v=p8R6n91jUmM  
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