ACTA
REUNIÓ GRUP MOTOR SALUT COMUNITÀRIA
Data: 31 de gener
Hora: 12 h
Lloc: EAP Borrell

ORDRE DEL DIA






Ronda de presentacions
Explicació de la Iniciativa inicial dels EAP’s i Serveis Socials.
El procés seguit.
Ronda de comentaris i aportacions al diagnòstic.
Emplaçament a formar part de la Taula.

ASSISTENTS
-

Mercè Gil Rovira. Treballadora social EAP Via Roma.
Norma Lacasta. Infermera EAP Via Roma
Cristina Carbonell Abella Metge de Família Via Roma
Mª Carme Alvira. Infermera EAP Borrell
Sònia Feligreras, Directora CCívic Urgell
Ester Payeras Programadora cultural CCívic Urgell
Sílvia de Miguel, Coordinadora de tallers de CCívic Urgell
David Benito, REcreant Cruïlles
Eduard Tapies Sanglas, Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. CIPAIS
Sylvianne, AVV Esquerra Eixample
Josep R. Vázquez. Adjunt direcció Via Roma
Anna Fernández (ASPB)
Ferran Sanchís (ASPB)
Anna Muñoz. Treballadora social EAP Borrell
Maribel Ujeda. Districte Eixample. Referent Salut
Imma Aguilar. Tècnica de barri Eixample
Laura Peral. Directora CSS Nova Esquerra Eixample
Montse Freixa. Tècnica de Gent Gran Districte Eixample
Natàlia Olcina. Serveis de territori. Projecte Comunitari Camí Amic

S’excusen: Esplai Boix (Espai Associactiu Lola Anglada) i Xavier Hernández (Acció Coumunitària
Ajuntament Barcelona).

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Explicació de la Iniciativa inicial dels EAP’s i Serveis Socials.
Orígen del Grup Motor de Salut Comunitària Esquerra Eixample
Després d’una breu ronda de presentacions de totes les persones assistents a la Taula, Mercè
Gil (Treballadora social Via Roma) i Carme Alvira (infermera Borrell) expliquen el motiu de
constitució de la present taula. En els darrers temps s’ha demanat incorporar la visió
comunitària des de salut i serveis socials, és per això que des dels serveis bàsics es va demanar
ajuda a Districte i ASPB per iniciar la taula de salut comunitària al barri. Els EAPs no formen
part de l'estatègia COMSalut i no existeix un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) al
barri. Això implica que no existeixen recursos extras per promocionar l’acció comunitària en
salut.

2. Fases del procés.
D’on venim, on som i cap a on on anem.
En els darrers mesos al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample s’ha format un grup motor de
Salut Comunitària en el qual participen representants dels EAP’s Via Roma i Comte Borrell, el
CSS de la Nova Esquerra, el Districte de l’Eixample i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Els
principals objectius d’aquest grup motor són:
-

Fomentar el coneixement mútu i el treball en xarxa dels diversos agents de salut de la
comunitat per a la promoció de la Salut al barri.
Portar a terme un procés participatiu enfocat a la millora de la Salut i el benestar de les
persones que viuen al barri a partir de:




Realització del diagnòstic de salut (moment actual)
Prorització de termes o necessitats sobre les quals actuar, tenint en
compte els recuros i actius existents als barri.
Portar a terme accions i iniciatives conjuntes de promoció de la Salut.

De juny a setembre de 2016 s’han estat realitzant un conjunt d’entrevistes a informants clau
amb la intenció de recollir de manera ordenada els principals problemes i potencialitats de la
NEE en termes de salut, posant atenció en els diversos sectors i franges de població (infants,
joves, gent gran, dones…). Del bolcatge d’aquestes entrevistes hem obtingut les dades
qualitatives que hem inclòs al diagnòstic. Actualment tenim una primera redacció de
diagnòstic, encara obert i susceptible de ser esmenat en part o modificat per complet. Fins ara
ha estat una taula molt tècnica i és per això que es vol obrir, per acabar de redactar el
document entre totes. Tenir una mirada més genèrica i transversal de la salut comunitària al
barri de l’Esquerra de l’Eixample.

Fases
2on semestre
2017 – 1er
semestre 2018

1er semestre
2017

Creació
d’aliances i
Creació del
Grup
Motor/Taula
de Salut

Anàlisis de les
necessitats del
territori

Priorització i
Pla d’Acció

2018 ...

Implementació
de les
intervencions

Manteniment
- Detecció de noves
necessitats
- Implementació de
noves intervencions

AVALUACIÓ CONTINUADA

Un cop identificades les prioritats es podran crear subcomissions de treball i començar a llistar
els actius al voltant de les necessitats detectades com a prioritàries després del seu retorn per
part del barri. Un cop creades aquestes subcomissions es proposarà fer reunions mensuals,
éssent la Taula de Salut la supervisora que pot reunir-se cada sis mesos.

Funcions de la taula de Salut / Grup Motor

Donar “veu” al barri
Fer el seguiment del procés
Fomentar les sinèrgies entre els diferents sectors
En les primeres fases (més analítiques):

En les fases d’implementació:

• Participar en el disseny de la anàlisis de les necessitats

• Fer el seguiment dels grups de treball que es generin
per a dissenyar les intervencions
• Fer el seguiment de les intervencions
• Detectar noves necessitats que puguin haver sorgit al
barri
• Donar resposta a les noves necessitats detectades

(per ex. quines persones són claus per entrevistar)

• Fer una primera validació de la anàlisis que s’ha fet
• Realitzar la planificació i execució de la jornada de
priorització
• Planificar les línies d’actuació al barri
• Generar els grups de treball

Grups de Treball (exemple)
GMS

Temes prioritzats:
- Solitud i aïllament de la gent gran
- Problemes de salut emocional
- (...)

Taula de
Gent Gran

Taula de
Salut
Emocional

3. Ronda de comentaris i aportacions












David Benito de Recreant Cruïlles comenta la sensació de duplicitat de
Taules al territori de l’Eixample donat l’existència de la Taula de
Casanova. Anna Fernández de l’ASPB comenta que potser ara, en fase
analítica i tenint en compte que a) els procesos de la Nova i L’Antiga
Eixample están en fases diferents i b) que potser seria una taula massa
gran on hi harien 4 EAPS i 2 SS més les entitats és millor treballar per
separat, per evitar duplicitat de serveis bàsics. Però coincideix amb en
David que més endavant es podrien unificar les dues Taules, si és que
es considera que té sentit juntar-les.
Laura Peral proposa afegir un nou col·lectiu vulnerable, el de les
famílies sense les necessitats bàsiques cobertes amb ingressos molt
baixos. I fer atenció també les persones sense permís de residència.
Bona part de la Taula coincideix en afirmar que el col·lectiu nou vingut
més present al barri és el provinent de Llatinoamèrica. El col·lectiu
africà i xinès costa molt que arribin als serveis de salut.
Sònia Feligreras comenta que la Interculturalitat al barri està poc
treballada. Els nouvinguts igual que la població jove no fan ús del
centre cívic. Costa molt arribar-hi.
Anna Muñoz comenta la creixent preocupació per l’habitatge i els
desnonaments que en els darrers temps han incrementat al territori.
Actualment molts contractes de lloguer no es renoven i els preus han
pujat escandalosament. Sylvianne destaca la figura de la dona sola
davant de la problemàtica de l’habitatge.
David Benito comenta que la contaminació és un gran tema a tractar.
Respecte a la gent gran té dubtes que sigui una realitat preocupant o
una sensació generalitzada. L’opinió generalitzada de la Taula és que

la gent gran és un tema preocupant al barri i que mereix especial
atenció.

4. Emplaçament a formar part de la Taula.
Silvianne de l’AVV, el Centre Cívic Urgell (amb especialitat en salut), Eduard Tapies (des
de la vessant de gent gran, aturats i salut emocional de CIPAIS) i David Benito de
Recreant Cruïlles en la mesura que puguin mostren el seu interès en participar de la
Taula i acabar de redactar i tancar el diagnòstic en les properes sessions de treball.

5. Conclusions

-

S’acorda convocar a la següent reunió les entitats:










Es decideix convocar associació de pacients més endavant, quan el
diagnòstic estigui més tancat.
Eduard Tàpies proposa convocar representants d’associacions de
discapacitats
o diversitat funcional. Contacte Mireia Cortó
(Ajuntament Barcelona).
Sylvianne de l’AVV proposa incloure el PIAD
Centre Esportiu Joan Miró
Biblioteca Joan Miró
ASSIR. Programa Sanitari d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Tot
i vincular-se en projectes més concrets es mirarà que siguin presents a
la Taula.
Centre Cívic Casa Golferichs

-

Es comenta, un cop ampliada la Taula i identificades algunes de les problemàtiques,
treballar en subcomissions i la possibilitat de centralitzar tasques amb el Projecte
Radars pel que fa a gent gran.

-

La propera reunió tindrà lloc dimarts 7 de març a les 12,00 h al Centre Cívic Urgell i
així fomentar el coneixement mútu entre els mateixos integrants de la Taula.

-

Corregir el punt número 2 de l’apartat aspectes a tenir en compte. La puntuació
provoca confusió.

-

A la propera sessió de treball es treballarà punt per punt.

6. Documentació pendent per aportar i incloure el diagnòstic.
a) Norma Lacasta. Taula comparativa amb indicadors de percepció de
salut, trastorns crònics i salut mental.
b) Malena i Norma. Dades de la població atesa a l’ambulatori i al domicili
(per franges d’edat i gènere).
c) Anna Muñoz revisa gràfics PIRMI Pàgina 16

