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1· Introducció

La salut comunitària és un dels pilars del nostre 
projecte d’atenció primària des de l’inici de la 
nostra	activitat	en	2003.	

Les	activitats	comunitàries	estan	dirigides	a	pre-
venir	malalties	 i	 promocionar	hàbits	 saludables	
en la població de referència, fomentar en la ciu-
tadania	 l’ús	 adequat	 i	 responsable	dels	 serveis	
sanitaris i fomentar sinergies entre els diferents 
actors del territori.

Aquesta memòria és un recull de la feina realit-
zada en comunitària pel nostre equip durant el 
curs	2017-2018.

Què entenem per salut comunitària

2· Línies estratègiques 
La comunitària com a element estra-
tègic del nostre projecte

El projecte de salut comunitària està alineat amb 
els	objectius	estratègics	definits	pel	nostre	CAP	
pel	període	2016-2020	com	són:

· Millorar la presència al territori.

· Millorar la capacitat resolutiva.

· Fomentar l’ús adequat i responsable dels ser-
veis	sanitaris.

· Fomentar la Responsabilitat Social. 

3· Objectius 

· Formar	a	l’equip	en	salut	comunitària	i	en	habi-
litats per dur a terme tallers grupals.

·	Concloure	i	presentar	el	diagnòstic de salut de 
Sant	Gervasi-La	Bonanova	i	El	Putxet.

· Aprofundir en el treball en xarxa al territori. 

. Ampliar la cartera de tallers grupals en funció 
de les necessitats que detectem a la nostra po-
blació.

· Iniciar el procés d’acreditació IHAN	 (iniciativa	
per	la	humanització	de	l’assistència	al	naixement	
i a la lactància impulsada per la OMS i Unicef).

Establerts per al curs 2017-2018

La salut comunitària 
és un dels pilars del 
nostre projecte d’atenció 
primària.
Aquesta memòria 
és un recull de la 
feina realitzada en 
comunitària pel nostre 
equip durant el curs 
2017-2018. 
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4.1· Activitats grupals

Taller educatiu per a cuidadors
Impartit per:	 infermeria	 	 d’Atenció	 Primària	
Vallcarca-Sant	 Gervasi,	 APVSG,	 (Marga Mén-
dez-Aguirre i Mireia Artola)	i	auxiliars	d’inferme-
ria  (Esperança Palacios i Paqui León).

Sessions: dues	 sessions	 de	 3	 hores	 el	març	 de	
2018.

Objectiu: tècniques per dur a terme de forma 
més	 fàcil	 i	 segura	 les	 tasques	 quotidianes	 amb	
les que es troba la persona cuidadora.

Públic objectiu:  cuidador/es (familiars o profes-
sionals)	 de	 pacients	 que	 requereixen	 d’atenció	
domiciliària.

Número de participants:	18	persones.

Les	activitats	grupals	de	salut	comunitària	formen	part	de	la	nostra	cartera	de	serveis	des	de	l’inici 
del nostre projecte com a equip d’atenció primària. 

Aquests	són	els	tallers	realitzats	durant	el	curs	2017-2018.

Tallers per a persones cuidadores

Suport emocional i educatiu per a cuida-
dors
Impartit per: treball	social	APVSG	(Cristina Bra-
vo) i treball social de l’Ajuntament de Barcelona.

Sessions: 10	 sessions	 de	 90	 minuts	 l’abril	 de	
2018.

Objectiu: 	sessions	psico-educatives	per	millorar	
l’autocura	 dels	 cuidadors	 (potenciar	 l’autoesti-
ma,	recursos	personals,	canvi	de	creences,	millo-
rar la comunicació).

Públic objectiu:  cuidadors familiars de pacients 
que	requereixen	d’atenció	domiciliària.

Número de participants:	9	persones.

4· Accions 
Les accions realitzades en 2017-2018 es poden agrupar en tres grans àrees

1. Activitats grupals dirigides a persones cuidadores (2 tallers), gent gran (2 tallers), famílies amb 
infants	(4	tallers),	promoció	d’hàbits	saludables	(4	tallers)	i	a	dones	(3	tallers).

2. Treball en xarxa amb el territori.	Tasca	que	gira	al	voltant	dels	projectes	COMSalut,	Radars,	
Escola	de	Gent	Gran,	els	grups	de	treball	de	salut	del	districte	i	les	xerrades	realitzades	pel	nostre	
equips	a	d’altres	entitats	de	la	zona.

3. Formació en salut comunitària.
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Tai-txi
Impartit per: docent	extern	(professora	de	tai-txi	
Sara Zarza).

Sessions:	 una	 hora	 setmanal	 d’octubre	 2017	 a	
juny	2018.

Objectiu: millorar l’equilibri de les persones 
grans i disminuir el risc de caigudes.

Públic objectiu:		Persones	majors	de	65	anys.

Número de participants:	 13	 persones	 en	 el	
grup de principiants. 42 en els grups d’alumnes 
avançats.

Psicomotricitat i memòria
Impartit per: docent	extern	(Associació	Esporti-
va	de	Sarrià-Sant	Gervasi	FATEC).

Sessions:	 una	 hora	 setmanal	 de	 gener	 a	 juny	
2018.

Objectiu: treballar de forma conjunta l’aspecte 
motriu	i	el	cognoscitiu	per	mantenir	i/o	millorar	
la memòria.

Públic objectiu: 	persones	majors	de	60	anys	au-
tònomes.

Número de participants:	26	persones	inscrites,	
de	les	que	13	finalitzen	el	taller.

Tallers per a la gent gran

Tallers pediàtrics

Alletament per embarassades i famílies 
amb nadons
Impartit per: 	infermeria	APVSG	(Alícia Portella, 
Vanessa Vizcarra, Mireia Artola i Estefania Fa-
rret).

Sessions:	90	minuts	setmanals	.	Taller	continu.	

Objectiu:	suport	específic	a	l’alletament	matern	i	
criança	a	la	primera	etapa.

Públic objectiu:  dones embarassades i famílies 
amb nadons lactants.
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sions	amb	una	mitjana	de	6	bebès	per	sessió	

Pel	que	 fa	a	 les	 revisions	es	van	 fer	7	amb	una	
assistència	de	10	infants	per	sessió.

Objectiu:  

Revisió	 dels	 6	 mesos:	 promocionar	 un	 estil	 de	
vida	 saludable,	 treballar	 l’alletament	 matern,	
mantenir	bons	hàbits	alimentaris,	parlar	del	des-
envolupament	 psicomotriu	 dels	 infants	 i	 pro-
moure	la	parentalitat	positiva.

Revisió	dels	18	mesos:	mantenir	bons	hàbits	ali-
mentaris,	parlar	del	desenvolupament	psicomo-
triu	dels	infants	i	fomentar	la	parentalitat	positi-
va,	tractant	temes	com	el	vincle	afectiu,	l’entorn	
i	els	límits,	l’acceptació	i	el	reconeixement,	com-
partir	temps	de	lleure.

Públic objectiu:		mares/	pares	amb	infants	de	6	
i	18	mesos.

Número de participants:	un	total	de	190	bebès	
a	la	revisió	dels	6	mesos	i	un	total	de	70	nadons	
a	la	dels	18	mesos.

Número de participants:		durant	l’any	2018	hem	
tingut	una	mitjana	de	14	assistents	entre	nadons	
i	mares	embarassades		per	sessió		durant	les	50	
setmanes	de	l’any	(700	visites	ja	que	hi	ha	molts	
nadons/mares	que	repeteixen).

Massatge infantil
Impartit per:	auxiliars	d’infermeria	APVSG	(Espe-
rança Palacios).

Sessions:	 3-4	 sessions	 de	 90	minuts.	 Taller	 im-
partit	 de	 forma	 continuada	 d’octubre	 2017	 a	
juny	2018.

Objectiu:	 facilitar	mitjançant	el	 tacte	 i	 la	veu	 la	
creació	 i	enfortiment	dels	vincles	afectius	entre	
nadons i pares i/o cuidadors.

Públic objectiu:  mares/ pares amb nadons me-
nors	de	6	mesos.

Número de participants:	57	nadons.

Créixer junts
Impartit per: infermeria	APVSG	(Alícia Portella, 
Núria Cortés, Vanessa Vizcarra i Mireia Artola).

Sessions:	dues	edicions	de	9	sessions.	Del	31	de	
gener	al	28	de	març	(en	horari	de	matí)	i	del	25	
d’abril	al	20	de	juny	(en	horari	de	tarda).

Objectiu:	 compartir	 la	 criança	 dels	 nostres	 in-
fants,	millorar	 les	nostres	habilitats	educatives	i	
generar	dinàmiques	familiars	positives.

Públic objectiu:  mares/ pares amb infants de 2 
a 5 anys.

Número de participants:	34	famílies.

Revisions pediàtriques grupals
Novetat curs 2017-2018

Impartit per:	infermeria		APVSG	(Alícia Portella, 
José Pérez).

Sessions: dues edicions diferents (una per la re-
visió	dels	6	mesos	i	una	altra	per	la	dels	18	me-
sos)	d’una	sessió	de	90	minuts.	

Es	realitzen	dues	revisions	dels	6	mesos	cada	3	
setmanes.	 Això	 representa	 un	 total	 de	 32	 ses-
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Marxa nòrdica
Novetat curs 2017-2018

Impartit per:	medicina	APVSG	(Dr. Agustí Guiu), 
infermeria	APVSG	(Núria Cortés)	 i	auxiliars	d’in-
fermeria	APVSG	(Paqui León)

Sessions:	90	minuts	setmanals	de	gener	a	 juny	
de	2018.

Objectiu:	 aprendre	 els	 fonaments	 i	 practicar	
marxa	nòrdica	regularment	per	millorar	 la	salut	
i	la	qualitat	de	vida..

Públic objectiu: 	persones	de	40	a	70	anys.

Número de participants:	31	persones.

Exercici físic
Impartit per:	auxiliars	d’infermeria	 	APVSG	(Es-
perança Palacios).

Sessions:	 una	 hora	 setmanal	 d’octubre	 2017	 a	
juny	2018.

Objectiu: promoure	la	pràctica	esportiva	aeròbi-
ca, saludable i apta per a tots els públics.

Públic objectiu:		persones	a	partir	de	55	anys.

Número de participants:	 grup	 obert,	 amb	una	
mitjana	de	21	participants.

Relaxació
Impartit per:	docent	extern	(professora	de	ioga	
Sara Zarza).

Sessions:	 una	 hora	 setmanal	 d’octubre	 2017	 a	
juny	2018.

Objectiu:	tècniques	de	relaxació	i	respiració,	per	
millorar la capacitat respiratòria i controlar de 
forma	natural	l’angoixa.	

Públic objectiu: 	persones	entre	35	i	60	anys.

Número de participants:	 grup	 obert,	 amb	una	
total	aproximat	de	21	participants.

Tallers d’hàbits saludables Teatre Social
Impartit per:	 	 docent	 extern	 (La Xixa Teatre) i 
treball	social	APVSG	(Cristina Bravo).

Sessions:	vuit	sessions	de	dues	hores	de	maig	a	
juny	de	2018.

Objectiu: debatre	i	reflexionar	sobre	la	medica-
lització	de	la	vida.

Públic objectiu: persones	majors	de	65	anys.

Número de participants:	25	persones	usuàries	i	
5	professionals	del	CAP.
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Dansa
Impartit per:	 	 docent	extern	 (PIAD  de Gràcia, 
Punt	d’Informació	i	Atenció	a	les	Dones).

Sessions:	 una	 hora	 setmanal	 d’octubre	 2017	 a	
juny	2018.

Objectiu: espai	de	relació	i	oci,	utilitzant	la	dansa	
com	eina	per	millorar	la	condició	física,	l’autoes-
tima	i	la	presa	de	decisions	a	través	de	un	gran	
ventall	d’activitats	com	la	relaxació,	sessions	de	
tonificació,	control	postural,	etc.

Públic objectiu:	dones	de	qualsevol	edat	(ins-
cripcions	gestionades	pel	propi	PIAD).

Número de participants:		20	persones.

Reforç del sòl pelvià
Impartit per:		infermeria	APVSG	(Rosa Yrla i Rosi 
Corral)

Sessions::	 dues	 sessions	 de	 90	 minuts.	 Març	
2018.

Objectiu:	aprenentatge	teòric	i	pràctic	de	la	mo-
bilitat	de	la	musculatura	del	sòl	pelvià,	d’exercicis	
tipus	Kegel	per	reforçar-la	i	d’altres	com	a	exerci-
cis	de	relaxació.

Públic objectiu:	dones	amb	incontinència	d’es-
forç	o	mixta	(es	realitzen	grups	per	edat).

Número de participants:	11	persones.

Coaching per a dones amb càncer de 
mama

Novetat curs 2017-2018

Impartit per:	 	 docent	extern	 (coach	Teresa Fe-
rreiro en col·laboració amb el Grup Àgata).

Sessions: dues edicions de sis sessions quinze-
nals	de	90	minuts,	del	4	d’abril	al	20	de	juny.

Objectiu:	 procés	 d’acompanyament	 reflexiu	 i	
creatiu	per	ajudar	a	les	persones	a	maximitzar	el	
seu	potencial.	Mitjançant	el	coaching	es	tractarà	
de	canviar	l’aproximació	a	la	malaltia.

Públic objectiu:	 dones	 en	 edat	 laboral	 (25-65	

Tallers per a dones anys)	 que	 pateixen	 o	 han	 patit	 un	 càncer	 de	
mama.

Número de participants:	10	persones.
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4.2· Treball en xarxa amb el territori

COMSalut
Participació	al	grup	d’acompanyament	(Treballa-
dora social Cristina Bravo). 

Projecte	impulsat	des	del	Departament de Salut 
de la Generalitat per potenciar la salut comuni-
tària	des	dels	EAP.	Intervenció	als	territoris:

· El Coll, Vallcarca i Els Penitents.	En	2016	es	
va	publicar	el	diagnòstic	de	salut	del	territori,	
que	identificava	com	a	prioritat	abordar	l’aïlla-
ment de la gent gran. 

Accions	 desenvolupades	 en	 2017-2018:	
col·laboració	en	 la	posada	en	marxa	del	pro-
jecte	Radars	de	 l’Ajuntament	de	Barcelona	a	
Vallcarca, organització de la segona edició de 
l’Escola de salut de la gent gran i realització 
d’un taller de teatre de l’oprimit per tractar la 
desmedicalització	de	la	vida.

· Sant Gervasi-La Bonanova, El Putxet.  En ju-
liol	de	2018	es	va	finalitzar	el	diagnòstic	de	sa-
lut,	que	també	va	indicar	con	a	prioritat	trac-
tar	l’aïllament	de	la	gent	gran.

Radars
Xarxa	de	prevenció	i	d’acció	comunitària	per	de-
tectar	 i	 prevenir	 situacions	 de	 risc	 i	 solitud no 
volguda	 en	 persones	 gran,	 gràcies	 a	 la	 compli-
citat de l’entorn. Impulsat per l’Ajuntament de 
Barcelona.

Creació	de	dues	comissions	de	treball:	

Projectes en actiu durant el curs 2017-2018

· Grup motor:	liderat	per	Serveis	Socials	de	El	
Coll,	Vallcarca	 i	Els	Penitents.	Participació	ac-
tiva	de	la	treballadora	social	del	CAP	i	entitats	
del barri.

-	 Planificació	 d’accions	 i	 suport	 a	 la	 taula	
Radars.

· Taula Radars

-	 Impulsar	 iniciatives	 i	activitats	per	difon-
dre	el	programa	Radars.

-	Visualitzar	el	programa	Radars	al	barri.	

Escola de Salut de la Gent Gran
L’Escola de Gent Gran és un projecte de salut co-
munitària	de:	Agència de Salut Pública de Barce-
lona, Centre Serveis Socials La Salut- El Coll- Va-
llcarca i Els Penitents, CAP Vallcarca, Farmàcia 
Guarner, Farmàcia Vallcarca, Taula comunitària 
del Coll – Comissió de Salut Comunitària del Coll 
i Vallcarca i Els Penitents.

Activitat	gratuïta	adreçada	a	persones	majors	de	
65	anys	de	Vallcarca i Els Penitents i El Coll.	Rea-
litzat	del	28	de	febrer	al	20	de	juny	de	2018.	Una	
sessió	de	90	minuts	a	la	setmana.

Coordinació	realitzada	per	la	nostra	entitat	(au-
xiliar	d’infermeria	Espe Palacios, responsable de 
comunitària Dra. Jiménez i treballadora social 
Cristina Bravo). 

Realització	de	dues	sessions	a	càrrec	del	nostre	
equip:	document	de	voluntats	anticipades	(Dra. 
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Rosario Jiménez i	administratiu	Raúl Castro)	i	Re-
cursos del barri (treballadora social Cristina Bra-
vo).

Número	de	participants:	26

Número	 de	 sessions:	 16	 (inauguració,	 ens	 cui-
dem	 afectivament,	 com	 evitar	 l’engany,	 bon	 ús	
dels	medicaments,	 voluntats	 anticipades,	 la	 sa-
lut	a	partir	dels	60,	conserva	d’emocions	dolces,	
consells de seguretat bàsics, factures a règim, 
alimentació	i	gent	gran,	protecció	davant	del	sol,	
què	és	la	salut,	mou	les	mans	i	calma	el	cor,	acti-
va’t	al	parc,	enganxa’t	al	barri	i	cloenda).

Sessions en col·laboració amb Serveis Socials, 
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Parc Sa-
nitari Pere Virgili, ADES, punt d’assessorament 
energètic de l’Ajuntament  de Barcelona, farmà-
cies del territori, Hospital de Sant Rafael.

Participació en diversos grups de treball 
(GT) del territori

Treball social
· GT Treball social Salut mental CSMA-Serveis 
socials-Treball Social CAP Vallcarca:	 reunions	
trimestrals	 per	 coordinació	 casos	 complexos,	
(treballadora social Cristina Bravo).  

· GT Serveis socials- Treball Social CAP:	reunions	
trimestrals.	Comissions	de	treball.	Compartir	in-
formació	i	col·laborar	en	la	intervenció	de	casos	
compartits	per	abordar	el	cas	de	manera	més	efi-
cient), (treballadora social Cristina Bravo).   

·	Participació	a	la	Xarxa de violència de gènere, 
(treballadora social Cristina Bravo).  

Pediatria
·	Participació	a	la Xarxa d’infància i adolescència 
del districte de Sarrià- Sant Gervasi (pediatra 
Dra. Casademont).

·	Participació	a	la	Xarxa 0-3 del districte de Sa-
rrià-Sant Gervasi i	 organització	 al	 març	 de	 la	
plenària	Enfortint	la	Xarxa	des	de	la	perspectiva	
de gènere (infermera Alícia Portella).

·	Participació	al	GT Salut i Escola de l’AIFFIC (in-
fermera Alícia Portella).

·	 Participació	 a	 la	 jornada	de	 treball	 dels	 grups	
de l’AIFFIC	(Associació	d’Infermeria	Familiar	i	Co-
munitària	de	Catalunya)	(infermera Alícia Porte-
lla)	al	novembre.

·	Participació	a	la Xarxa 0-3 del districte de Grà-
cia.	 Reunions	 trimestrals	 de	 coordinació	 amb	
l’Ajuntament de Gràcia i reunions mensuals amb 
el grup motor (infermer José Pérez).

·	Participació	a	les	reunions	trimestrals	del	grup	
motor del Programa Salut i Escola al districte de 
Gràcia (infermer José Pérez).

·	Participació	a	 les	reunions	bimestrals	del	grup	
de seguiment de la Unitat Funcional dels Tras-
torns de l’Espectre Autista (infermer José Pérez).

·	Participació	al	grup impulsor del pla educatiu 
del	barris	de	Vallcarca,	Els	Penitents	i	El	Coll	(in-
fermer José Pérez).

· Acreditació IHAN .El nostre equip està treba-
llant per aconseguir l’acreditació de qualitat in-
ternacional	 IHAN	(iniciativa	per	a	 la	humanitza-
ció	de	 l’assistència	al	naixement	 i	 a	 la	 lactància	
impulsada per la Organització Mundial de la Sa-
lut  i Unicef). 

Durant	el	curs	2017-2018	vam	completar	la	pri-
mera	fase	(de	caràcter	autoavaluador).	Es	tracta	
d’un	projecte	molt	exhaustiu	que	implicarà	a	tots	
els estaments del nostre equip, amb formació 
específica	en	 funció	del	 seu	perfil	 professional.	
Així	mateix,	 també	es	preveu	crear	una	sala	de	
lactància a les nostres instal·lacions, posar en 
marxa	una	visita	prenatal	i	apostar	per	una	major	
relació	amb	altres	centres	(maternitats,	hospitals	
de	la	zona,	etc.)	per	tal	de	treballar	en	xarxa.

 

El treball en xarxa amb 
el territori és una de les 
nostres línies de treball 
prioritàries
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Xerrades de salut a entitats del territori

2017

Data Títol Professional Ubicació Públic objectiu Comentaris
26/09 Al·lèrgies ali-

mentàries
Jose	Pérez Escola Horitzó Infants	0-3	anys Col·laboració	periòdica	

19/11 L’Alzheimer	i	al-
tres demències 

Susana Valiente Centre	Cívic	El	
Coll	–	La	Bru-
guera

Gent gran Col·laboració	periòdica

21/12 Vacunes Dra.	Jiménez Llar Mn Lluis 
Vidal

Gent gran Col·laboració	periòdica

22/12 Document	de	
voluntats	antici-
pades

Dra.	Jiménez Casal	Verge	de	
Gràcia. Josepets

Gent gran 1a col·laboració

28/12 Vacunes Dra.	Casademont Espai	Infantil	
Putxet

Població	infantil Col·laboració	periòdica

2018

Data Títol Professional Ubicació Públic objectiu Comentaris
8/02 Sexualitat-afec-

tivitat
Alícia	Portella Escola Sunion Adolescents de 

14-15	anys	(3er	
ESO)

Col·laboració	periòdica

9/02 Sexualitat-afec-
tivitat

Alícia	Portella Escola Sunion Adolescents de 
14-15	anys	(3er	
ESO)

Col·laboració	periòdica

13/02 Nutrició, ali-
mentació i 
adolescència 

Dra.	Knörr CC	El	Coll Adolescents de 
12	a	16	anys.

Col·laboració	periòdica

14/02 Reforç	del	sòl	
pelvià

Rosa	Yrla Casal	Verge	de	
Gràcia

Gent gran Col·laboració	periòdica

7/03 Alimentació i 
gent gran

Àlex	Pérez	/	Va-
nessa Vizcarra

Llar Mossèn 
Lluís Vidal

Gent gran Col·laboració	periòdica

5/03 POIBIN	Progra-
ma obesitat

José	Pérez Escola Mont-
seny

Població	infantil	
(P4	en	enda-
vant)

1a col·laboració

14/03 Prevenció	de	l'	
Ictus

Dra.	Ballester Biblioteca	
Vallcarca i els 
Penitents

Gent gran Col·laboració	periòdica

16/03 Accidents en la 
Infància

José	Pérez CC	Saleta	de	
Vil·la Urània

Població	infantil 1a col·laboració

21/03 Sexualitat-afec-
tivitat

Alícia	Portella Escola Sunion Adolescents de 
14-15	anys	(3er	
ESO)

Col·laboració	periòdica

22/03 Sexualitat-afec-
tivitat

Alícia	Portella Escola Sunion Adolescents de 
14-15	anys	(3er	
ESO)

Col·laboració	periòdica

2/05 Sexualitat-afec-
tivitat

Alícia	Portella Escola	John	
Talabot

Adolescents 
12-14	anys	(3er	
ESO)

Col·laboració	periòdica



Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
 11

Memòria de comunitària 2017-2018

Data Títol Professional Ubicació Públic objectiu Comentaris
3/05 Sexualitat-afec-

tivitat
José	Pérez Escola Mare de 

Déu	del	Coll	
Adolescents 
15-16	anys		(4t	
ESO)

Col·laboració	periòdica

16/05 Viure	amb	l'ar-
trosi

Dra.	Mestre Biblioteca	
Vallcarca i els 
Penitents

Gent gran Col·laboració	periòdica

18/05 Créixer	junts Mireia Artola Escola Mont-
seny

Població	infantil	
(P4	en	enda-
vant)

1a col·laboració

22/05 Créixer	junts Vanessa Viz-
carra i Alícia 
Portella

Escola Mont-
seny

Població	infantil	
(P4	en	enda-
vant)

1a col·laboració

23/05 POIBIN	Progra-
ma obesitat

José	Pérez Escola	Pare	
Poveda

Població	infantil 1a col·laboració

29/05 POIBIN	Progra-
ma obesitat

José	Pérez Escola Sagarra Població	infantil 1a col·laboració

14/06 Activitat	física	
i	prevenció	de	
caigudes 

Maribel	Yerga Centre	Cívic	
Vil·la Florida

Gent gran Col·laboració	periòdica

4.3· Formació

· POIBIN	(programa	de	prevenció	de	l’obesitat	in-
fantil	de	l’Agència	de	Salut	Pública	de	Barcelona)	
realitzada per infermeria (Estefania Farret, Jose 
Pérez, Mireia Artola i Alícia Portella).

· Habilitats parentals.	Formació	al	CAP	Casernes	
realitzada per pediatria (Dr. Ivan Martí, infer-
mer José Pérez, Dra. Rosa M. Casademont i Dra. 
Anna Teixidó).

Principals línies de formació en 2017-2018.

· Salut comunitària.	 Curs	 “Participació	 en	 pro	
cessos	de	salut	comunitària”	impartit	per	l’Agèn-
cia	de	Salut	Pública	de	Catalunya	en	el	marc	del	
Pla	 Interdepartamental	 de	 Salut	 Pública	 (PIN-
SAP)	i	del	programa	ENAPISC	(Estratègia	nacional	
d’atenció primària i salut comunitària), realitzat 
per les infermeres Vanessa Vizcarra i Mireia Ar-
tola, les Dres. Elisabet Mestre, Gina Ballester, la 
pediatria	Dra. Anna Teixidó i la treballadora so-
cial Cristina Bravo. 
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5 · Línies estratègiques i objectius 2018-2019

Objectius interns 

Línia estratègica: augmentar la sensibilització 
comunitària de l’equip.

•	Optimització	del	registre i seguiment de les ac-
tivitats	comunitàries	

•	Optimització	 dels	 recursos de la comissió de 
comunitària 

• Sensibilització comunitària a l’equip 

-	Promoció	de	l’ús	del	mapa d’actius

-	Codis Zeta.	Promoure	 l’ús	entre	els	profes-
sionals assistencials. 

-	Millorar	la	informació a l’equip

1.	Panell	informatiu	planta	0	

2.	Nova	pestanya	“Actius	de	Salut”	a	la	in-
tranet	Minerva

3. Sessions bimestrals per l’equip.

4.	Realitzar	una	memòria	anual,	que	inclo-
gui	 totes	 les	activitats	 i	el	 treball	en	xarxa	
(fins	ara	només	recollíem	els	tallers).	

• Reformulació	dels	tallers	de	salut	cardiovascu-
lar	i	reforç	del	sòl	pelvià.

Objectius externs 

Línia estratègica: aprofundir en el treball en xar-
xa amb el territori

•	Portar	a	 terme	 la	3a	edició	d’Escola de Gent 
Gran	de	Vallcarca	i	1a	per	Sant	Gervasi

•	Realitzar	el	taller	d’habilitats parentals	“Créixer	
junts”	en	xarxa	amb	el	territori.	

• Implementar en programa POIBIN	de	preven-
ció	del	sobrepès	i	l’obesitat	infantil	a	diverses	es-
coles del territori. 


