
Salut als
carrers:

Avaluació dels efectes 
mediambientals i en salut 
de les transformacions 
urbanístiques i de 
mobilitat a Barcelona  



Què entenem per salut?

La salut és un estat complet de benestar físic, mental i social i 
no només l’absència de malaltia.

Hi ha molts factors que influencien la salut incloent:
- Factors socioeconòmics, culturals i ambientals.

- Condicions de vida i treball.

- Xarxes socials i comunitàries.

- Comportaments relacionats amb la salut.

- Edat, sexe, factors genètics.



Àmbits superilles

Nova forma d’organitzar la ciutat que modifica l’actual 
distribució de l’espai públic, pel que fa a vehicles i persones, 

prioritzant la ciutadania i amb l’objectiu de millorar les 
condicions ambientals i de qualitat de vida de la ciutat.

Tenen els àmbits de les superilles
un efecte positiu en la salut?

Àmbits de Superilles, una resposta davant els reptes de 
salut urbana de Barcelona



OBJECTIU DEL PROJECTE:

Avaluar els potencials efectes mediambientals i 
en la salut de les persones relacionats amb les

intervencions urbanes i de mobilitat en els 
àmbits de superilles.

Salut als Carrers



Salut als Carrers a Horta-Guinardó

A partir del mes de maig farem mesures al barri:

• Enquesta de salut (qualitat de vida, salut mental, 

activitat física, sedentarisme, ...)

• Utilització de l’App PulsAir

• Qualitat de l’aire i soroll (sensors + mesures 

específiques)

• Índex de facilitat de caminar i usar la bicicleta

• Lesions per accidents de trànsit

• Espais verds



Com ens poden ajudar les entitats del barri? I

1.- Farem enquesta de salut a 2400 domicilis escollits aleatòriament 
(1200 Horta /1200 Guinardó)

7 maig comencem Horta

ENS PODEU AJUDAR:

- Fent difusió del material gràfic (cartells) o via mailing per ajudar a 
conèixer el projecte

- Si us pregunten expliqueu el projecte o redirigiu-los a nosaltres

- Contesteu l’enquesta si l’enquestador ve a casa vostra



2.- Necessitem 600 usuaris/es App PulsAir (300 Horta /300 Guinardó)

QUÈ ÉS PULSAIR?

PulsAir és una app de ciència ciutadana en què els usuaris col·laboren 
aportant dades de mobilitat i salut per les polítiques de salut urbana. 

S’oferirà a participar als enquestats (sorteig bicicleta) però també a altres 
veïns/es (fitbit si fidelitat)

ENS PODEU AJUDAR:

Xerrades o difusió de material gràfic (tríptic) a les entitats del barri per 
implicar a la població en l’ús de PulsAir

Com ens poden ajudar les entitats del barri? II



Dades de contacte

Per a més informació:

Catherine Pérez
Agència de Salut Pública de Barcelona
Lesseps 1, 08023, Barcelona
Mail: salutalscarrers@aspb.cat
Telèfon: 932384545



Grup de treball de l’ASPB:

Laia Palència (SESIS)
Catherine Pérez (SESIS)
Carme Borrell (Gerència)
Brenda Biaani León-Gómez (SESIS)
Hugo Vásquez-Vera (SESIS)
Laura Bordera (SESIS)
Juli Carrere (SESIS)
Ana Novoa (SESIS)
Marta Olabarria (SESIS)
Elena Santamariña (SESIS)
Xavier Bartoll (SESIS)
Elia Díez (SPIP)
María José López (SAMI)
Laia Font (SEQUIA)
Anna Gómez (SEQUIA)
Marc Rico (SEQUIA)

Moltes gràcies!


