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 Volem impulsar un procés per a  introduir  i “testar” 
funcions i  dinàmiques coherents amb el model de Consell 
de Salut considerem desitjable: 
Els Consells han de configurar-se com un marc de treball 
per a promoure, des de la proximitat i la col·laboració, 
respostes als reptes de salut. 

 Com?

 Aterrant als barris/districtes les prioritats estratègiques de
ciutat.

 Facilitant que les polítiques de ciutat s’enriqueixin i es
contrastin des dels diferents territoris

 Donant a conèixer i projectant la tasca dels Consells,
tractant temes d’interès de la ciutadania i impacte ciutadà.

 Ressituant la tasca dels Consells en la deliberació i la
proposta.
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Propòsit i 
objectius:

 Els Consells han de  ser 
marc de treball per a 
promoure respostes als 
reptes de salut des de 
la proximitat i la 
col·laboració 

 



 Reptes i  temes que

 S’han identificat com a prioritaris de la política de salut 
de la ciutat (formen part dels plans i estratègies 
municipals)

 Coherents amb les preocupacions i les necessitats del 
territori (per l’estructura de la població, per la dinàmica de 
treball endegada, etc.)

 Tenen  interès i impacte ciutadà.

 Sobre els quals  hi ha  capacitat d’incidència des de 
l’acció comunitària o del serveis de proximitat 
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 Els Consells han de ser 
marc de treball per a 
promoure respostes als 
reptes de salut des de 
la proximitat i la 
col·laboració 

Quins temes 
proposem pel treball
en el marc dels
Consells?



Proposta de reptes a 
treballar durant el 
2018

 Més suport a les 
persones que 
cuiden familiars
malalts o 
depenents

 Enfortir els espais i 
les oportunitats de 
relació social per 
combatre la solitud 
i l’aïllament.



Com ho farem?  Promovent un procés de treball

 Focalitzat en un d’aquests temes 

 Obert a la participació i implicació de totes aquelles 
persones, serveis, entitats que tenen coses a dir i a 
aportar 

 Acotat en un temps i uns marcs de treball 
específics:  1 o 2 sessions de treball d’ampla 
convocatòria a cada districte + retorn/contrast en el 
Consell de Salut + 1 Jornada de Ciutat

 Amb suport i l’acompanyament tècnic i 
metodològic de la Direcció de Salut (elaboració de 
documents base, dinamització de les sessions de 
treball, etc.)
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El procés de treball
es concreta
amb
la organització de
1 o 2 
sessions de treball
d’àmplia
convocatòria
per a: 

Identificar a tots els actors que, des 
de diferents àmbits i organitzacions 
estan treballant-hi o podrien incidir-
hi. Convidar-los a participar en 
aquest procés de treball. 

Aprofundir i contrastar una 
diagnosi d’aquell tema des de la 
realitat del Districte, a partir dels 
anàlisis disponibles a nivell de ciutat  
(què està passant, perquè, etc.)

Contribuir a completar el “mapa 
d’actius” del Districte sobre aquell 
tema. 

Elaborar propostes d’acció en el 
territori del Districte així com 
prioritzar orientacions d’acció que hi 
puguin haver a nivell de ciutat
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Programa 
de treball

Preparació:
Grup Motor

Decidir format del procés (1 o 2 sessions)

Elaborar una primera relació de persones a convocar

Proposar dia i lloc

Sessió/ns de 
treball
d’amplia
convocatoria

Aprofundir i contrastar una diagnosi d’aquell tema des de la realitat del 
Districte (a partir dels anàlisis disponibles a nivell de ciutat (què està
passant, perquè, etc.)
Contribuir a completar el “mapa d’actius” del Districte sobre aquell tema. 

Prioritzar orientacions d’acció que hi puguin haver a nivell de ciutat o 
proposant-ne d’altres) i elaborar propostes d’acció

Preparació de 
conclusions: 
Grup motor

Contrastar Informe de conclusions de la Secretaria Tecnica

Elaborar una proposta sobre els continguts a compartir a la 
Jornada de Ciutat

Validar 
conclusions:
Consell de 
Districte:

Validar conclusions

Validar la proposta de participació del Districte a la Jornada de 
Ciutat



Amb qui volem
comptar?
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 Totes aquelles 

 Persones (professionals, voluntari/es, veïns i 
veïnes)

 organitzacions  i entitats (teixit associatiu, serveis 
comunitaris i públics)

que pels seu coneixement, trajectòria, àmbit 
d’actuació... 

poden i volen contribuir amb la seva reflexió i 
propostes. 

Grup Motor 

Comissió de treball

Un grup reduït (5-7 persones), membres del
Consell amb motivació per a implicar-se en
aquest procés, amb el suport de la secretaria tècnica
de la Direcció de Salut



 La Jornada final serà un espai per a:

 Intercanviar experiències: donar a conèixer i reconèixer les
bones practiques existents.

 Facilitar la seva divulgació per tal que puguin ser
motivadores i suggerents per a altres.

 Reflexionar sobre la pròpia experiència

 I també recollir les aportacions i reflexions de tots els participants en
aquest procés per a avaluar aquesta experiència de treball
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Aquesta experiència 
de treball de cada un 
dels Consells es 
compartirà en una 
Jornada de ciutat 

Comissió de seguiment i 
avaluació del procés

En formarien part persones amb trajectòria i experiència de treball
i participació en els Consells.

La composició de la comissió ha de permetre incorporar la mirada
i les perspectives de les diferents realitats i rols

 Territorials 

 Institucionals  (Consorci, Agència, entitats veïnals, proveïdors)

 Rols i responsabilitats  (Tècniques/ Presidències/ vicepresidències)

Les funcions són: 

 Fer un seguiment /contrast del desenvolupament del projecte

 Contribuir a avaluar aquesta experiència i a l’elaboració del
document “Consells de Salut: Orientacions per al futur.”



Què volem
aconseguir amb
aquest procés?

 Un major coneixement entre professionals, serveis i 
entitats que treballen en un mateix àmbit

 Una visió compartida sobre el repte i les prioritats
d’actuació

 Un mapa complert dels “actius” del territori: allò que 
ja es fa en un determinat àmbit.

 Més coneixement de les bones experiències i 
iniciatives que hi ha en un barri o en el districte / les 
estratègies, programes i serveis que hi ha  a la ciutat

 Més reconeixement a la feina que ja s’està fent a 
diferents nivells (Taules de Salut, etc.)

 Una major implicació i compromís , i noves accions
per l’abordatge d’aquest repte

 Coneixement i l’intercanvi d’experiències entre 
diferents Districtes (Jornada Final)

 Una participació més propositiva i deliberativa en el 
marc dels Consells de Salut. 



Proposta de reptes a 
treballar durant el 
2018

 Més suport a les 
persones que 
cuiden familiars
malalts o 
depenents

 Enfortir els espais i 
les oportunitats de 
relació social per 
combatre la solitud 
i l’aïllament.


