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Programa de difusió d’hàbits saludables

Oferir informació i consells de salut a la ciutadania

Incidir en el bon ús dels recursos sanitaris.

Refermar la relació amb els ajuntaments de la zona de referència i 
potenciar els lligams comunicatius amb Federacions i Associacions de 
Veïns i altres institucions de l’entorn. 

Ser l'Hospital de la Comunitat

Que el ciutadà percebi proximitat, compromís i 

transparència



Agents implicats

Direcció gerència

Ajuntaments

Federacions i Assoc. de Veïns

Altres entitats 

U. d’Imatge i Comunicació

Mass media

Centres sanitaris de l’entorn

D. de Salut, Catsalut, UCH...

Ciutadania

Programa de difusió d’hàbits saludables

Dir. Infermeria

Dir. Assistencial

Patronat

Entorn



Pla de Comunicació 2005 -2007

Trasllat al nou Hospital

Nou Hospital

Noves Consultes Externes

Nou Aparcament
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1r Aniversari nou Hospital

Pla de Comunicació 2008 -2010

Plataforma Ciutadania Activa

Pla de formació per als clients

Objectius a curt termini

Voluntat de servei

Iniciar proximitat amb els veïns

Nous lligams amb ajuntaments

Inter-municipalitat i fidelització

Objectius a llarg termini

Consolidació de la participació i inici de la 
formació de salut de l’entorn

Objectius a mig termini

Consolidació de proximitat amb l’entorn

Inici de participació de l’entorn

Resultat d'una acurada planificació



Xerrades realitzades durant el 2009:

Càncer de mama (09-03-09). Sta. Coloma

L’ictus, educació sanitària per a pacients i familiars (16-04-09). 

Sta. Coloma

Càncer de còlon (14-05-09). Sta. Coloma

Fisioteràpia: fem esport, fem prevenció (02-06-09). St. Adrià

L’ictus, educació sanitària per a pacients i familiars (03-06-09). 

St. Adrià

L’alcoholisme (10-06-09). Sta. Coloma

Servei d’Urgències (17-12-09)

Altres

Estand al carrer amb informació o gadgets a la Fira de la Salut de St. 
Adrià

Activitats Programa d'hàbits saludables



Xerrades per al 2010:

Fisioteràpia: fem salut, fem prevenció (26-01-10). Sta. Coloma

Varices: causes, tractament i prevenció (16-03-10). Sta. Coloma

Equip UFISS. Saber envellir: prevenir la dependència (25-05-10). 

Sta. Coloma

Hipertensió arterial (08-06-10). Sta. Coloma

Pancreatitis (26-10-10). Sta. Coloma. 

Salut mental: l’estat d’ànim i la salut (23-11-10). Sta Coloma

2 xerrades pendents de confirmació. Fira de Salut de Sant Adrià (juny). 
Sant Adrià

Activitats Programa d'hàbits saludables



Gadgets

Flyers

Web

Mass Media

Aliances

Mitjans de difusió



Professionals

Han acollit el programa com a propi.

Han promogut la participació dels col·laboradors.

Ajuntaments

Han brindat tot tipus de facilitats.

Canvi d'interlocutor del regidor al tècnic municipal.

Ciutadania

Gran èxit d'assistència i participació

Bon acolliment



Signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet per tal de mantenir l'agilitat aconseguida i que les 
xerrades formin part del programa d'activitats de salut del consistori

Visió de futur: objectius a curt termini



La posada en marxa de Ciutadania activa, que serà una plataforma de diàleg on la 
ciutadania podrà intervenir activament en la informació, formació i en els consells 
preventius que vol rebre. També podrà fer ressò dels seus suggeriments de salut als 
professionals sanitaris.

Iniciar un Pla de formació per als clients coordinat pels professionals de la FHES amb 
col·laboració amb entitats i institucions de la comunitat representades en la futura 
plataforma Ciutadania activa.

Assolir nous valors amb l’entorn de:

Coresponsabilitat

Civisme

Participació

Respecte multicultural

Salut mediambiental

Fer de la FHES l'Hospital de l'entorn

Visió de futur: objectius a mitjà i llarg termini



Èxit del projecte

Ha estat liderat pels màxims responsables de l’Organització.

Els valors de la Institució validen el projecte.

S’ha aconseguit motivar als seus professionals.

Ponents que no ocupen càrrecs directius

Hi ha hagut un treball previ de sensibilització de l’entorn. 

Implicació en el projecte de les institucions municipals de la zona de referència. 

Sensibilitzar als mitjans de comunicació.

Hi ha un pla seqüencial que es va assolint per arribar als objectius a llarg termini.

Apostar per opcions creatives i innovadores.

Punt feble

Aconseguir la proximitat de la comunitat dels barris de Llefià de Badalona.



Promoure la participació dels ciutadans i de les institucions que 
els representen en les decisions que afecten la seva salut i el bon 
ús dels recursos sanitaris.

Aconseguir la intermunicipalitat i la fidelització per tal que la 
FHES sisgui l'Hospital de l'entorn i la comunitat.

És la consolidació de valors, línies estratègiques i política de 
comunicació de la FHES amb el seu entorn més immediat.

Conclusió
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