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XARXACOM:  INNOVANT EN XARXES COMÚNITARIES 

 

INTRODUCCIÓ : 

Aquest projecte està clarament alineat amb el projecte 3.4 del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015: 

“Integrar la salut pública i comunitària en el model assistencial”.  

Les activitats comunitàries de promoció de la salut treballen, especialment, sobre canvis i 

comportaments en la població i sobre la creació d’entorns saludables.  

Badalona Serveis Assistencials és una organització sanitària amb una clara orientació vers la ciutadania 

i que ja duu a terme tot un seguit d’activitats comunitàries, que cal enfortir i millorar-ne la difusió, tant 

interna i externa, per tal de generar el coneixement del recurs i augmentar la participació. 

 

OBJECTIU:  

Crear un grup de treball comunitari, “XarxaCom”, que generi pertinença i viabilitat de les activitats 

comunitàries, garantint l’enfocament poblacional i de riscos.  

 

METODOLOGIA:  

Creació sinèrgies de treball (multidisciplinari i intersectorial), facilitant la cohesió, l’enfortiment i 

recolzament entre els membres; tenint en compte que la comunitat és viva i amb les seves 

particularitats. L’equip gestor de Xarxacom facilitarà els processos de priorització, organització i 

coordinació, evitant duplicitats innecessàries, i en farà difusió. També serà l’encarregat de cohesionar, 

promoure activitats, generar i mantenir aliances (ciutat i intercentres), avaluar i proposar innovacions.  

 

RESULTATS:  

El projecte porta 6 mesos de recorregut en els que s’ha consolidat l’equip operatiu i s’han recollit 

nombroses demandes, idees i s’ha participat en diferents comissions. Tot i que encara estem en una 

fase inicial i molts dels projectes sorgits del treball en xarxa i multidisciplinari estan en fase de disseny; 

el fet d’establir una metodologia i canvis organitzatius ha permés recollir un total de 41 propostes 

d’intervencions (projectes, xerrades, tallers grupals, celebracions dies mundials) per desenvolupar amb 

treball comunitari i establir eines d’avaluació. Cal tenir en compte que si és cert que es feia algun tipus 

d’activitat comunitària no es compartia ni es sistematitzava 

 

CONCLUSIONS: 

Per als professionals, el fet de treballar en xarxa és una manera de reforçar la seva visió comunitària i 

d’optimitzar els recursos existents. Considerem que cal sistematitzar l’avaluació de les activitats 

comunitàries de promoció de salut tenint en compte que requereixen d’una metodologia diferent a la de 

les actuacions en les que la causalitat entre la intervenció i l’efecte és més senzilla i predictible; suposa 

tenir present aspectes relacionats amb la percepció de l’individu així com amb l’impacte i els resultats. 

Cal reorientar l’actual model assistencial on la persona és un agent passiu de la seva salut cap a un 

model on la persona sigui un agent actiu, viu i participatiu. 

 


