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““““““““Treballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitatTreballant amb la comunitat””””””””

ABS VilaABS VilaABS VilaABS VilaABS VilaABS VilaABS VilaABS Vila--------secasecasecasecasecasecasecaseca””



ABS VilaABS Vila--secaseca
�� 3 Pediatres 3 Pediatres 
�� 12 Metges12 Metges
�� 10 Infermeres 10 Infermeres 
�� 3 Auxiliars d3 Auxiliars d´́infermeria infermeria 
�� 1 Treballadora Social1 Treballadora Social
�� 1 Llevadora 1 Llevadora 
�� 1 Odontòleg1 Odontòleg
�� Personal administratiu i de serveisPersonal administratiu i de serveis



Com neix el nostre projecte Com neix el nostre projecte 

comunitari? comunitari? 

�� Reforma SanitReforma Sanitàària ria 

�� Coordinadors amb inquietuts comunitCoordinadors amb inquietuts comunitààriesries

�� TTèècnic de salutcnic de salut

�� CreaciCreacióó de les Comissionsde les Comissions

�� Suport de lSuport de l’’Ajuntament i les entitatsAjuntament i les entitats



Consell de SalutConsell de Salut

Projecte de l'ABS Vila-seca
Es fa arribar a la població
Constitució del  Consell
Proposta i aprovació del 
Reglament intern

Objectiu: canalitzar i promoure la participació de la 
comunitat en les activitats de promoció, protecció i en 
especial d’educació per a la salut
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Ass. de veïns
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•• El primers anys aquest Consell es va dedicar a fer un El primers anys aquest Consell es va dedicar a fer un 

Diagnòstic de Salut de la Comunitat i prioritzar els Diagnòstic de Salut de la Comunitat i prioritzar els 

problemes. Es  tractaven temes relacionats amb la problemes. Es  tractaven temes relacionats amb la 

organitzaciorganitzacióó , posada en marxa de nous programes i , posada en marxa de nous programes i 

activitats , avaluacions i memòries anuals del centre. Moltes activitats , avaluacions i memòries anuals del centre. Moltes 

de les activitats que es portaven a terme eren en resposta a de les activitats que es portaven a terme eren en resposta a 

les demandes puntuals que feia la comunitat: tallers les demandes puntuals que feia la comunitat: tallers 

d'alimentacid'alimentacióó, sexe, drogues ...., sexe, drogues ....

Que vam fer ?Que vam fer ?



Que vam fer ?Que vam fer ?

•• FormaciFormacióó dels professionals ( Curs APOC....)dels professionals ( Curs APOC....)

•• EducaciEducacióó grupal a pacients DM, HTA, EPOC...grupal a pacients DM, HTA, EPOC...

•• Programa Programa ““Cuidar al cuidadorCuidar al cuidador””

•• Programa Programa ““Activa la teva ment Activa la teva ment ““

•• Tallers, Concursos, PremsaTallers, Concursos, Premsa……



ComissiComissióó Activitats Activitats 

ComunitariesComunitaries

Qui hi participa? Qui hi participa? 

�� 3 metges3 metges
�� 3 infermeres3 infermeres
�� 1 treballadora social1 treballadora social



GrupGrup Nominal Nominal 
DiagnòsticDiagnòstic: : 

ConsumConsum de de riscrisc
dd’’alcoholalcohol

FormaciFormacióó
especespecííficafica

professionals:professionals:
BebeuBebeu menysmenys

RegisteRegiste
informinformààtictic: : 

BebedorBebedor de de riscrisc

CartaCarta i i folletfollet
a a totatota

la la poblacipoblacióó

EstudisEstudis dede
consumconsum

alcohol en alcohol en jovesjoves



��

A l'any 2004 els representants A l'any 2004 els representants 
que integraven el Consell van que integraven el Consell van 
observar que les observar que les 
intervencions quedaven molt intervencions quedaven molt 
desestructurades i això no desestructurades i això no 
afavoria un repartiment afavoria un repartiment 
equitatiu i dificultava  equitatiu i dificultava  
ll’’avaluaciavaluacióó dels processos. dels processos. 
Per això, es va comenPer això, es va començçar a ar a 
treballar d'una forma direfent, treballar d'una forma direfent, 



Estudi sobre Estudi sobre Estudi sobre Estudi sobre 
consum de tabac consum de tabac consum de tabac consum de tabac 

i alcohol i alcohol i alcohol i alcohol 
en adolescentsen adolescentsen adolescentsen adolescents

intervencions enintervencions enintervencions enintervencions en
professorsprofessorsprofessorsprofessors

IntervencionsIntervencionsIntervencionsIntervencions
en jovesen jovesen jovesen joves

intervencions enintervencions enintervencions enintervencions en
pares pares pares pares 

Programa dePrograma dePrograma dePrograma de
PrevenciPrevenciPrevenciPrevencióóóó

del consum del consum del consum del consum 
de Droguesde Droguesde Droguesde Drogues



Estudi:Conducta Estudi:Conducta Estudi:Conducta Estudi:Conducta 
Alimentaria dels Alimentaria dels Alimentaria dels Alimentaria dels 
alumnes dalumnes dalumnes dalumnes d´́́́ESOESOESOESO

intervencions enintervencions enintervencions enintervencions en
professorsprofessorsprofessorsprofessors Intervencions enIntervencions enIntervencions enIntervencions en

alumnes ESOalumnes ESOalumnes ESOalumnes ESO
intervencions enintervencions enintervencions enintervencions en

pares pares pares pares 

Programa Programa Programa Programa 
““““PrevenciPrevenciPrevenciPrevencióóóó

dels trastorns dels trastorns dels trastorns dels trastorns 
alimentarisalimentarisalimentarisalimentaris””””



Que fem ?Que fem ?

••Programa dPrograma d’’educacieducacióó als pares de nens de les   4 Llars dals pares de nens de les   4 Llars d’’infants infants 

••ProgramaPrograma””PrevenciPrevencióó del consum de risc de droguesdel consum de risc de drogues”” a 3er ESOa 3er ESO

••ProgramaPrograma””PrevenciPrevencióó dels Trastorns alimentarisdels Trastorns alimentaris”” a 2n ESOa 2n ESO

••Programa afectivitat i sexualtat a joves a 3r ESOPrograma afectivitat i sexualtat a joves a 3r ESO

••Tallers de Primers Auxilis, 4r ESO i prof.Tallers de Primers Auxilis, 4r ESO i prof.

••Tallers de relaxaciTallers de relaxacióó

••ConferConferèènciesncies

••Taules rodones Taules rodones 

••ConcursosConcursos

••PremsaPremsa



25/10/08 25/10/08 

I MaratI Maratóó de donacide donacióó de sang de sang 

a Vilaa Vila--seca seca 

(446 donacions)(446 donacions)



Elements afavoridors Elements afavoridors 

�� Que el professional sanitari faci Que el professional sanitari faci seuseu el el 
projecte comunitari (motivaciprojecte comunitari (motivacióó))

�� Grup comunitari  amb experiGrup comunitari  amb experièència ncia 
comunitcomunitàària( temps per conria( temps per conèèixer la xarxa, ixer la xarxa, 
memoria anterior i visimemoria anterior i visióó de futur)de futur)

�� Reconeixement de la tasca comunitReconeixement de la tasca comunitàària ria 
per  la resta dels  companysper  la resta dels  companys



Elements afavoridors Elements afavoridors 

�� Pertany a una xarxa de centres comunitaris (AUPA), Pertany a una xarxa de centres comunitaris (AUPA), 
compartir i apendre dcompartir i apendre d’’experiexperièències comunitncies comunitààries que es ries que es 
fan en altres centres de salut.fan en altres centres de salut.

�� Reconeixement professionals: congressos, beques....Reconeixement professionals: congressos, beques....

�� Reconeixement de la tasca comunitReconeixement de la tasca comunitàària per la direcciria per la direccióó: : 
temps real per aquestes activitats, recursos...temps real per aquestes activitats, recursos...

�� Reconeixement de la tasca per la comunitat: participaciReconeixement de la tasca per la comunitat: participacióó
de la comunitat, suport  de lde la comunitat, suport  de l’’ajuntament i les entitats.ajuntament i les entitats.



DificultatsDificultats trobadestrobades

�� Manca dManca d’’elements de prestigi que millorin la elements de prestigi que millorin la 
percepcipercepcióó de la importde la importàància del treball ncia del treball 
comunitari.comunitari.

�� Manca de formaciManca de formacióó del professional en del professional en 
aquest camp.aquest camp.

�� Manca de reconeixement per part de Manca de reconeixement per part de 
ll’’administraciadministracióó::

Manca de recursos materials i de personaManca de recursos materials i de personall
Manca de temps per fer un treball de quaManca de temps per fer un treball de qualitatlitat



Que hem aprQue hem apréés?s?

�� Metodologia (APOC)Metodologia (APOC)
�� Buscar sinergies  Buscar sinergies  
�� ReinvertarReinvertar--nos (creativitat) nos (creativitat) 
�� Fer concesions,...Fer concesions,...
�� Reinterpretar conceptes,Reinterpretar conceptes,……. . 
�� DonarDonar--nos temps nos temps ……....
�� Aprofitar recursos. Aprofitar recursos. 
�� Que lQue l’’important important éés comens començçar encara que nosaltres no ar encara que nosaltres no 

siguem qui ho continuarem, aconseguir que altres tinguin siguem qui ho continuarem, aconseguir que altres tinguin 
objectius de salut. objectius de salut. 

�� ““PROTAGONISME COMPARTITPROTAGONISME COMPARTIT ””
(ciudatans, sanitaris, pol(ciudatans, sanitaris, políítics),tics),



ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
Pla dPla dPla dPla d’’’’innovaciinnovaciinnovaciinnovacióóóó ::::
� “La evidència obliga a reconèixer les activitats 

comunitàries com a medi eficient i eficaç per donar més 
salut a la població, fent-la partícip d’aquest procés, 
passant de ser un agent passiu a ser actiu i amb poder 
de decisió”. 

� “ actualment es disposa d'evidència suficient per 
demostrar que el fet que l'Equip d'Atenció Primària amb 
una perspectiva comunitària, es configuri com a nucli 
vertebrador del conjunt del sistema sanitari, té una 
incidència clara i directa sobre la millora de la salut de la 
població i sobre la racionalització de la despesa”.



ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

� El Consell de Salut és un medi efectiu per 
aquest  objectiu, afavoreix l'aproximació i la 
participació de la comunitat i reconeix  al 
ciutadà com a element responsable i actiu dins 
de l'equip de salut. 

� El Consell afavoreix la difusió de l’informació, 
la coordinació/integració dels recursos 
comunitàris, permet abordar un problema de 
salut de una forma multidisciplinar.



ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
�� La ComissiLa Comissi óó dd’’ActivitatsActivitats ComunitComunit ààriesries ha ha 

evidenciat ser   un òrgan necessari per poder evidenciat ser   un òrgan necessari per poder 
estudiar,  treballar, programar  i avaluar les estudiar,  treballar, programar  i avaluar les 
demandes que sorgeixen de la comunitat.demandes que sorgeixen de la comunitat.

�� Aquesta interAquesta inter--relacirelacióó professionalprofessional--ciutadciutadàà
genera confiangenera confiançça i autonomia .a i autonomia .

�� Aproxima els professional de la salut a la Aproxima els professional de la salut a la 
comunitat donantcomunitat donant--los una visilos una visióó mméés amplia de la s amplia de la 
salut, potenciant la implicacisalut, potenciant la implicacióó de tots els de tots els 
professionals en la presa de decisions conjunta professionals en la presa de decisions conjunta 



Moltes grMoltes grààcies cies 
per la per la 

vostra atencivostra atencióó


