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Definició de participació

1. Un dret de la ciutadania i una obligació dels 
serveis públics.

2. Corresponsabilitzar als ciutadans de la seva 
salut.

3. Reconeixement del paper del teixit associatiu.
4. Procés de treball conjunt de polítics, tècnics i 

ciutadans.
5. Una cultura, una manera de fer les coses, de 

crear comunitat.



Objectiu 3: Fomentar la participació com a 
condicionant de salut a través d’òrgans reals de 
participació, amb la ciutadania organitzada, els 
professionals i amb la població en general

� Mesura 5.5.3.1: Reforçarem la participació social en relació
al sistema assistencial, estenent els consells de salut als 
deu districtes i vinculant-los amb el grup de salut del CMBS 
i el Consell de Salut de Barcelona, preservant la identitat de 
la ciutat i els districtres

� Mesura 5.5.3.2: Fomentarem les associacions de malalts, 
familiars de malalts, GAM i les relacionades amb d’altres 
aspectes de la salut. Adequarem la política de subvencions 

� Mesura 5.5.3.3: Donarem suport a la incorporació
d’aspectes de salut als plans comunitaris en curs.



La participació en salut a la ciutat 

� El Consell de Salut de Barcelona
� Els Consells de Salut dels Districtes
� El grup de salut del Consell Municipal de 

Benestar Social
� Les Comissions dels Centres d’Atenció Primària
� Plans de Desenvolupament Comunitaris i “Salut 

i Barris”
� Salut comunitària a l’atenció primària de salut
� Xarxa famílies cuidadores
� Altres activitats municipals



Cronologia de la participació en salut
� 1986: Consell Municipal de Benestar Social
� 1991: Llei d’Ordenació del Sistema Sanitari (LOSC)
� 1998: Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona
� 2001: Normes Reguladores dels Districtes
� 2002: Normes Reguladores de la Participació Ciutadana 
� 2002: Consells dels Districtes d’Horta-Guinardó i de Nou Barris: 

amb Taules de Salut de veïns i administracions des dels anys 80.
� 2005: Consell de Salut de Ciutat Vella
� 2005: Grup de Salut del CMBS
� 2006: Consells de Salut de l’Eixample, Les Corts, Sant Andreu i 

Sant Martí
� 2007: Consell de Salut de Sarrià-Sant Gervasi
� 2008: Consell de Salut de Sants-Montjuïc
� 2009: Consell de Salut de Gràcia



El Consell de Salut de Barcelona

� És el consell de participació del CSB
� Funcions: Assessorar i formular propostes a la 

direcció relacionades amb la protecció de la 
salut i l’atenció sanitària.

� Composició: 4 representants Generalitat, 2 
consell comarcal Barcelonès, 2 Ajuntament de 
Barcelona, 1 Diputació, 2 sindicats (UGT, 
CCOO), 2 sector empresarial (PIMEC-SEFES i 
Unió Catalana d’Hospitals), 1 d’associacions de 
consumidors i usuaris (CUS), 1 de les 
corporacions professionals sanitàries (Col.legi 
de Metges).



Els Consells de Salut dels districtes 

� Són organismes municipals.
� Funcions: Anàlisi i formulació de propostes 

respecte la Salut de la població del Districte.
� Treball conjunt entre entitats, polítics i 

tècnics.
� Composició àmplia: totes les entitats cíviques 

i de salut interessades, CSB i ASPB, CAPs, 
centres salut mental, CAS, hospitals, ...



El grup de salut del CMBS

� Grup de treball obert, amb entitats i experts.
� Reunions mensuals amb l’objectiu de 

reflexionar i debatre temes d’actualitat 
referents a la Salut. 

� Al finalitzar el curs es redacten unes 
Recomanacions sobre els temes tractats 
que es remeten a les administracions 
competents.



Les comissions dels CAPs

� Eixample: hi ha comissions puntuals, fruit de 
mobilitzacions veïnals, que deixen de 
funcionar quan es resol el conflicte.

� Horta-Guinardó: es posen en marxa al febrer 
2009 a tot el Districte, per donar resposta a 
les demandes veïnals de funcionament  dels 
CAPs.
En són membres l’equip directiu i professional 
del CAP, entitats veïnals, el CSB i el Districte.



El treball comunitari als barris
� Els PDCs: es creen comissions de salut on 

participen els CAPs, el CSB, l’ASPB, el Districte i 
les entitats.

� Salut als Barris: es creen comissions de treball en 
Salut impulsades per l’ASPB. Hi participen entitats, 
Districte i CAPs (Poble Sec, Roquetes, Ciutat 
Meridiana-Torre Baró i aviat St.Pere-Sta.Caterina)

� Salut comunitària des dels CAPs: Xarxa AUPA i 
APOC (Anàlisi, Priorització, Diagnòstic Comunitari, 
Planificació, Execució i Avaluació). Proposta de 
Barceloneta: Escola de Gestió.



• Jornades de Participació en Salut Pública
• Gent Gran, Dones, Salut Mental, Districtes, 

Torre Jussana, …
• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, 

especialment la Xarxa de Famílies 
Cuidadores.



El decret dels Governs Territorials

� Barcelona, un únic Govern Territorial 
(CSB)

� Tres òrgans: Consell Rector, Comissió
d’Entitats Proveïdores i Consell de Salut

� Definició de Participació:  procés on es 
posa a l’abast dels ciutadans l’anàlisi, els 
fonaments de les decisions i el resultat 
esperat amb les intervencions, per tal de 
debatre-les i respondre argumentadament 
de les seves propostes de manera positiva 
o no.



• Consell de Salut de Barcelona obert a les 
entitats

• Consells de Salut de Districte amb 
corresponsabilització

• Les comissions de seguiment a les ABS / 
Barris

• Els grups de treball del CMBS
• El treball comunitari als barris



• LA CIUTAT
• L’Ajuntament de Barcelona
• El Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona
• La resta d’àrees municipals que incideixen 

sobre la salut a través dels seus 
condicionants, especialment els serveis 
socials

• La ciutadania i la societat civil organitzada.


