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1· Introducció
Què entenem per salut comunitària
La salut comunitària és un element estratègic del nostre projecte d’atenció primària des de l’inici. Aquesta experiència, fa que en 2015 entrem a formar part del projecte COMSalut impulsat
pel CatSalut.
Les activitats comunitàries estan dirigides a prevenir malalties i promocionar hàbits saludables,
fomentar en la ciutadania l’ús adequat i responsable dels serveis sanitaris i fomentar sinergies
entre els diferents actors del territori.
En un principi les nostres accions eren de caire més grupal, però gràcies a la nostra inclusió com
equips COMSalut hem enfortit el treball en xarxa amb la comunitat.
Aquesta memòria és un recull de la feina realitzada en comunitària pel nostre equip durant el
curs 2018-2019.

2· Línies estratègiques
El projecte de salut comunitària està alineat amb els següents objectius estratègics definits pel
nostre CAP pel període 2016-2020:
· Millorar la presència al territori.
· Millorar la capacitat resolutiva.
· Fomentar l’ús adequat i responsable dels serveis sanitaris.
· Fomentar la Responsabilitat Social.

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi

Evolucionem de les
activitats grupals, al
treball en xarxa amb el
territori.
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3· Objectius del curs 2018-2019
Objectius interns

Objectius externs

Línia estratègica: augmentar la sensibilització Línia estratègica: aprofundir en el treball en
comunitària de l’equip.
xarxa amb el territori
• Optimització del registre i seguiment de les • Portar a terme la 3a edició d’Escola de salut
activitats comunitàries
de les persones grans de Vallcarca i 1a per Sant
• Optimització dels recursos de la comissió de Gervasi.
comunitària

• Sensibilització comunitària a l’equip

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

• Implementar en programa POIBIN de prevenció del sobrepès i l’obesitat infantil a diver- Codis Zeta. Promoure l’ús entre els profes- ses escoles del territori.
sionals assistencials.
- Promoció de l’ús del mapa d’actius

- Millorar la informació a l’equip
1. Panell informatiu planta 0
2. Nova pestanya “Actius de Salut” a la intranet Minerva
3. Sessions bimestrals per l’equip.
4. Realitzar una memòria anual, que inclogui totes les activitats i el treball en xarxa
(fins ara només recollíem els tallers).
• Reformulació dels tallers de salut cardiovascular i reforç del sòl pelvià.

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi

La participació al
projecte COMSalut
ens permet col·laborar
més estretament amb
d’altres actors de salut
del territori com els
ajuntaments de districte,
l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i
Serveis Socials.
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4· Accions
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 salut de les persones grans, 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.

4.1· Activitats grupals
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 2018-2019.

Per a persones cuidadores
Taller educatiu per a cuidadors

fessionals) de pacients que requereixen d’atenImpartit per: infermeria d’Atenció Primària ció domiciliària.
Vallcarca-Sant Gervasi, APVSG, (Marga MénNúmero de participants: 19 persones.
dez-Aguirre i Mireia Artola) i auxiliars d’infermeria (Esperança Palacios i Paqui León).

Suport emocional i educatiu per a cuidaObjectiu: tècniques per dur a terme de forma dors
Sessions: dues sessions de 3 hores al març.

més fàcil i segura les tasques quotidianes amb Per motius organitzatius interns, aquest taller
les que es troba la persona cuidadora.
no es va impartir durant el curs 2018-2019.
Públic objectiu: cuidador/es (familiars o pro- Es reprendrà el proper curs.
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Tallers per a la gent gran

Tallers pediàtrics

Alletament per embarassades i famílies
Impartit per: docent extern (professora de tai- amb nadons
Tai-txi

txi Sara Zarza).

Sessions: una hora setmanal d’octubre a juny.

Impartit per: infermeria APVSG (Alícia Portella, Vanessa Vizcarra, Mireia Artola i Estefania
Farret).

Objectiu: millorar l’equilibri de les persones
Sessions: 90 minuts setmanals . Taller continu.
grans i disminuir el risc de caigudes.
Públic objectiu: persones majors de 65 anys. Objectiu: suport específic a l’alletament matern i criança a la primera etapa.
Número de participants: 36 persones.
Públic objectiu: dones embarassades i famílies amb nadons lactants.

Psicomotricitat i memòria
Impartit per: docent extern (Associació Espor- Massatge infantil
tiva de Sarrià-Sant Gervasi FATEC).
Impartit per: auxiliars d’infermeria APVSG (EsSessions: una hora setmanal de gener a juny.
perança Palacios).
Objectiu: treballar de forma conjunta l’aspecte Sessions: 3-4 sessions de 90 minuts. Taller immotriu i el cognoscitiu per mantenir i/o millorar partit de forma continuada d’octubre 2017 a
la memòria.
juny 2018.
Públic objectiu: persones majors de 60 anys Objectiu: facilitar mitjançant el tacte i la veu la
autònomes.
creació i enfortiment dels vincles afectius entre
nadons i pares i/o cuidadors.
Número de participants: 30 persones.
Públic objectiu: mares/ pares amb nadons menors de 6 mesos.
Número de participants: 57 nadons.

Créixer junts
Impartit per: infermeria APVSG (Vanessa Vizcarra i Mireia Artola).
Sessions: del 30 de gener al 27 de març, els
dimecres de 15 a 16:30h a l’escola Montseny
Objectiu: compartir la criança dels nostres infants, millorar les nostres habilitats educatives i
generar dinàmiques familiars positives.
Públic objectiu: famílies amb infants de 3 a 6
anys.
Número de participants: 18 famílies.

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Revisions pediàtriques grupals
Impartit per: infermeria APVSG (Alícia Portella, José Pérez i Estefania Farret).
Sessions:
Revisió dels 6 mesos: tres sessions mensuals
Revisió dels 18 mesos: una sessió mensual.
Objectiu:
Revisió dels 6 mesos: promocionar un estil de
vida saludable, treballar l’alletament matern,
mantenir bons hàbits alimentaris, parlar del
desenvolupament psicomotriu dels infants i
promoure la parentalitat positiva.
Revisió dels 18 mesos: mantenir bons hàbits
alimentaris, parlar del desenvolupament psicomotriu dels infants i fomentar la parentalitat
positiva, tractant temes com el vincle afectiu,
l’entorn i els límits, l’acceptació i el reconeixement, compartir temps de lleure.
Públic objectiu: famílies amb infants de 6 i 18
mesos.
Número de participants: una mitjana de 5-6
famílies per cada sessió dels 6 mesos i una mitjana de 10 famílies a cada sessió dels 18 mesos.

Visita prenatal
Novetat curs 2018-2019
Impartit per: infermeria APVSG (Jose Pérez i
Estefania Farret).
Sessions: una sessió mensual de 90 minuts. Taller continu.
Objectiu: establir una comunicació fluida amb
l’equip de Pediatria, que permeti resoldre dubtes, oferir la informació necessària i millorar la
salut de la mare i el nounat.
Públic objectiu: dones embarassades i famílies.
Número de participants: 59 persones de gener
a agost 2019, amb una mitjana de 8 famílies
per sessió.

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Tallers d’hàbits saludables

Objectiu: debatre i reflexionar sobre la medicalització de la vida.

Marxa nòrdica

Públic objectiu: persones majors de 65 anys.

Impartit per: medicina APVSG (Dr. Agustí Número de participants: 10 persones.
Guiu), infermeria APVSG (Núria Cortés) i auxiliars d’infermeria APVSG (Paqui León)
Sessions: 90 minuts setmanals d’octubre a juny.
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: 26 persones.

Exercici físic
Impartit per: auxiliars d’infermeria APVSG (Esperança Palacios).
Sessions: una hora setmanal d’octubre a juny.
Objectiu: promoure la pràctica esportiva aeròbica, saludable i apta per a tots els públics.
Públic objectiu: persones a partir de 55 anys.
Número de participants: grup obert, amb un
total aproximat de 29 participants.

Relaxació
Impartit per: docent extern (professora de ioga
Sara Zarza).
Sessions: una hora setmanal d’octubre a juny.
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 un
total aproximat de 13 participants.

Teatre social
Impartit per: treball social APVSG (Cristina
Bravo).
Sessions: 6 sessions octubre-desembre 2018.
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Tallers per a dones
Dona i esport
Impartit per: docent extern (PIAD de Gràcia,
Punt d’Informació i Atenció a les Dones).
Sessions: una hora setmanal d’octubre a juny.
Objectiu: espai de relació . Exercici per millorar la
condició física, l’autoestima i la presa de decisions.

Públic objectiu: dones de qualsevol edat (ins-

cripcions gestionades pel propi PIAD).

Número de participants: 14 persones.

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

Sessions: una edició grupal (prèviament es
realitzen consultes individuals).

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

Públic objectiu: dones amb incontinència

d’esforç o mixta (es realitzen grups per edat).

Número de participants: 33 persones inscrites, de les quals 19 van confirmar assistència.
Es van realitzar 2 grups de 5 persones.

Coaching per a dones amb càncer de mama
Impartit per: docent extern (coach Teresa Ferreiro en col·laboració amb el Grup Àgata).
Sessions: una edició de 6 sessions quinzenals
de 90 minuts. Gener 2019.
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 anys)
que pateixen o han patit un càncer de mama.
Número de participants: 10 persones.
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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4.2· Treball en xarxa amb el territori
Projectes en actiu durant el curs 2018-2019
COMSalut

90 minuts a la setmana sobre temes d’autocuParticipació al grup d’acompanyament (Dra. Ji- ra, salut i recursos del territori.
És una activitat gratuïta adreçada a persones
ménez i treballadora social Cristina Bravo).
Projecte impulsat des del Departament de majors de 65 anys per pal·liar els efectes de la
Salut de la Generalitat per potenciar la salut soledat no volguda (un dels temes de prioritcomunitària des dels EAP. Intervenció als terri- zats als diagnòstics de salut comunitària tant
de Vallcarca, com de Sant Gervasi).
toris:
· El Coll, Vallcarca i Els Penitents. Accions
desenvolupades en 2018-2019: organització
de la tercera edició de l’Escola de salut de
les persones grans, realització d’un taller de
teatre de l’oprimit per tractar la desmedicalització de la vida i participació en el projecte
RemeiSàvies per recuperar consells de salut
casolans tradicionals per a problemes de salut lleus.

Coordinació realitzada per la nostra entitat (auxiliar d’infermeria Espe Palacios, responsable
de comunitària Dra. Jiménez, infermera Maribel Yerga i treballadora social Laia Vargas).
Escola de salut a Vallcarca

Hi participen: CAP Vallcarca, ASPB, Centre Serveis Socials La Salut- El Coll- Vallcarca i Els Penitents, Farmàcia Guarner, Farmàcia Vallcarca,
· Sant Gervasi-La Bonanova, El Putxet. Ac- Taula comunitària del Coll-Comissió de Salut
cions desenvolupades en 2018-2019: orga- Comunitària del Coll i Vallcarca i Els Penitents.
nització de la primera edició de l’Escola de
Tercera edició a Vallcarca i Els Penitents i El
salut de les persones grans.
Coll. Realitzada del 26 de febrer al 19 de juny
de 2019.

Escola de salut de les persones grans

Número de persones inscrites: 39

L’Escola de salut és un projecte de salut comu- Número de persones que finalitzen el curs: 26
nitària impulsat per l’Agència de Salut Pública
Número de sessions: 15
de Barcelona (ASPB). Consta d’una sessió de
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Sessions en col·laboració amb Serveis Socials,
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Bombers, Parc Sanitari Pere Virgili, ADES, punt
d’assessorament energètic de l’Ajuntament de
Barcelona, farmàcies del territori, CAP Vallcarca-Sant Gervasi.
Escola de salut a Sant Gervasi
Hi participen: CAP Vallcarca, ASPB, Centre Serveis Socials Sarrià-Sant Gervasi, Centre Cívic
Vil·la Florida, Grup motor de salut comunitària
de Sant Gervasi-La Bonanova i El Putxet.
Primera edició a Sant Gervasi-La Bonanova, El
Putxet. Realitzada del 27 de març al 19 de juny
de 2019.
Número de persones inscrites: 35
Número de persones que finalitzen el curs: 23
Número de sessions: 12
Sessions en col·laboració amb Serveis Socials,
Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall, punt d’assessorament energètic de l’Ajuntament de Barcelona, farmàcies del territori, CAP Vallcarca-Sant
Gervasi, Escola Horitzó, Espai Putxet, Casal de
gent gran de Can Castelló, Associació esportiva
Sarrià-Sant Gervasi).

Radars
Xarxa de prevenció i d’acció comunitària per
detectar i prevenir situacions de risc i solitud
no volguda en persones gran, gràcies a la complicitat de l’entorn. Impulsat per l’Ajuntament
de Barcelona.
Participació als grups motors de Gràcia (treballadora social Laia Vargas) i de Sant Gervasi (treballadora social Laia Vargas i infermera
Maribel Yerga).

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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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,
(treballadores socials Laia Vargas i Cristina
Bravo).

· Participació a les reunions bimestrals 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 Trastorns de l’Espectre Autista (infermer José Pérez).

· Participació al grup impulsor del pla educatiu
del barris de Vallcarca, Els Penitents i El Coll (in· GT Serveis socials- Treball Social CAP: reufermer José Pérez).
nions bimestrals amb el Centre de SS de Gràcia
i amb el de Sarrià-Sant Gervasi. Comissions de · Acreditació IHAN.El nostre equip està trebatreball. Compartir informació i col·laborar en la llant per aconseguir l’acreditació de qualitat inintervenció de casos compartits per abordar el ternacional IHAN (iniciativa per a la humanitzacas de manera més eficient, (treballadores so- ció de l’assistència al naixement i a la lactància
impulsada per la Organització Mundial de la
cials Laia Vargas i Cristina Bravo).
Salut i Unicef).
· Participació a la Xarxa de violència de gènere, (Dra. Elisabet Mestre a Gràcia; infermera Durant el curs 2018-2019 vam començar a treVanessa Vizcarra i treballadora social Laia Var- ballar en la fase 2.
gas a Sarrià-Sant Gervasi).
· Participació a la Xarxa d’atenció a la infància,
(treballadora social Laia Vargas). Reunions bimestrals amb tots els recursos de Sarrià-Sant
Gervasi (EAP, centres educatius, serveis socials...)

Pediatria
· Participació a la Xarxa d’infància i adolescència del districte de Sarrià- Sant Gervasi (pediatra Dra. Casademont i treballadora social Laia
Vargas).
· Participació a la Xarxa 0-3 del districte de Sarrià-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 (infermera Alícia Portella).
· Participació a la jornada de treball dels grups
de l’AIFFIC (Associació d’Infermeria Familiar
i Comunitària de Catalunya) (infermera Alícia
Portella) al novembre.
· Participació a la Xarxa 0-3 del districte de Gràcia. Reunions trimestrals de coordinació amb
l’Ajuntament de Gràcia i reunions mensuals
amb el grup motor (infermer José Pérez).
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Xerrades de salut a entitats del territori
2018
Data Títol
Professional
29/09 Hàbits saludaDra. Jiménez
bles i prevenció
de transtorns
alimentaris
14/11 Vacunes
Dra. Mestre
Maribel Yerga
21/11 Dormir bé per
Dra. Valiente
viure millor

Ubicació
Jornades de
Salut a Gràcia.
CC El Coll-La
Bruguera.
AAVV Sant Gervasi de Cassoles
Biblioteca
Vallcarca i els
Penitents-M.
Antonieta Cot

Públic objectiu
Adults

Comentaris
Col·laboració
periòdica

Gent gran

Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica

Gent gran

2019
Data Títol
23/01 Accidents Infantils
30/01 Habilitats familiars

Professional
Mireia Artola

Ubicació
EBM Galatea

Mireia Artola i Vanessa Vizcarra

Escola Montseny

30/01 Menys dolor,
més vida

Dr. Manel Campíñez

11/02 Alimentació i
hàbits saludables
15/02 Accidents infantils
22/02 Esmorzar i berenars saludables
27/02 Viure amb l’artrosi
26/03 Sexualitat-afectivitat
26/03 Sexualitat-afectivitat
27/03 Habilitats familiars
28/03 Visita al centre
de l’Escola Pare
Poveda

Rosi Corral

Biblioteca
Vallcarca i els
Penitents-M.
Antonieta Cot
Residència
Lleó XIII

José Pérez

Públic objectiu
Famílies amb infants
0-3 anys
Famílies

Comentaris
Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica

Gent gran

Col·laboració
periòdica

Persones amb malaltia Col·laboració
mental
periòdica

Espai 0-3 de
Famílies amb nadons
Vil·la Urània
Escola Farigola Famílies amb infants
de Vallcarca
en edat escolar

Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica

Alícia Portella

Llar Mossèn
Lluís Vidal
Escola Sunion

Estefania Farret

Escola Sunion

Mireia Artola i Vanessa Vizcarra
José Pérez

Escola Montseny
Pediatria

Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica
Col·laboració
periòdica

Ágata Vázquez

Dra. Mestre

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi

Gent gran
Adolescents de 14-15
anys (3er ESO)
Adolescents de 14-15
anys (3er ESO)
Famílies amb infants
en edat escolar
P4
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Data

Títol

Professional

Ubicació

29/03

Sexualitat-afectivitat

José Pérez

Escola Mare de
Déu del Coll

29/03

Odontopediatria José Pérez

18/04

Remeis casolans: Què, quan i
com?
Accidents infantils
“El millor estiu
de les nostres
vides…” (com
fer front a la
calor...)
Consells per
viatjar

04/06
05/06

13/05

Dr. Beza

Escola Pare
Poveda
CC El Coll-La
Bruguera

Estefania Farret CC El Coll-La
Bruguera
Dra. Mestre
Llar Mossèn
Lluís Vidal

Maribel Yerga

Públic objectiu
Adolescents
15-16 anys
(3-4t ESO)
P5

Comentaris

Col·laboració periòdica

Gent gran

Col·laboració periòdica

Col.laboració amb educadors carrer Gràcia

Famílies
Col·laboració periòdica
amb nadons
Gent gran
Col·laboració periòdica

CC Vil·la Florida Gent gran

Col·laboració periòdica

4.3· Formació
Principals línies de formació en 2018-2019.
· Habilitats familiars. Formació al CAP Caser- doctores Àgata Vázquez, Anna Teixidó i Anna
nes realitzada per pediatria (infermer José Pé- Knörr).
rez i infermera Estafania Farret).
· Salut comunitària. Curs de salut comunitària
· Alletament matern Formació online de Fe- de la CAMFiC (Societat catalana de medicina de
dalma (Federación Española de Asociaciones família i comunitària) (treballadora social Laia
Pro-Lactancia Materna) pel projecte IHAN Vargas).
(infermeres Mireia Artola, Vanessa Vizcarra, · Màster en tècnica de violència de gènere (treEstefania Farret, Jose Pérez i Alícia Portella, balladora social Laia Vargas).
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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Participació en jornades i congressos 2018-2019.
XIX Encuentro PACAP. 25-26 octubre 2018 •
Presentació de la comunicació “Acompañando
desde el coaching a mujeres jóvenes con cáncer
de mama en el tratamiento de su enfermedad.
Un enfoque comunitario entre asociaciones de
pacientes y Atención Primaria”. (coach Teresa
Ferreiro, Dra. Rosario Jiménez, Dra. Remedios
Martín, auxiliar Esperanza Palacios).

Jornada COMSalut “Experiència i futur.” 27 de
febrer 2019 • Participació a les presentacions
de la jornada com a equips COMSalut.
Jornada UDACEBA “De la consulta al barri” 5
d’abril 2019 • Presentació de la comunicació
“Créixer junts: treballant les habilitats familiars
a la comunitat” (Mireia Artola).

XIV Jornada de la xarxa AUPA “Bon temps per
a la salut comunitària?” 18 de gener 2019 •
Presentació de la comunicació “Treballant en
xarxa amb associacions de pacients; tothom
guanya” (Dra. Rosario Jiménez, coach Teresa
Ferreiro, Dra. Remedios Martín, auxiliar Esperanza Palacios).

Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi

14

Memòria de comunitària 2018-2019

5 · Línies estratègiques i objectius 2019-2020
Objectius interns

Objectius externs

Línia estratègica: augmentar la sensibilització Línia estratègica: aprofundir en el treball en
comunitària de l’equip.
xarxa amb el territori
• Mantenir la cartera de tallers, fent èmfasi en • Realitzar la 4a edició d’Escola de salut de les
aquelles activitat amb menys assistència.
persones grans de Vallcarca i 2a per Sant Ger• Millora del registre de les activitats comuni- vasi
tàries.

• Sensibilització comunitària a l’equip.

• Tornar a impartir el taller d’habilitats familiars “Créixer junts” en xarxa amb el territori.

• Millora de les habilitats per prescriure activi- • Mantenir el treball en xarxa amb el territori.
tats grupals i comunitàries en funció del perfil • Seguir amb la segona fase de l’acreditació
de les persones usuàries.
IHAN.
• Aprofundir en la formació, especialment en
el col·lectiu mèdic.

La sensibilització en
comunitària dels nostres
professionals i el treball
en xarxa amb el territori
són els dos grans
objectius de cara a 20192020.
Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi
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