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Grup de coordinació i seguiment

• Coordinador(e)s dels EAP implicats 

• Referents de SP per a cadascuna de les ABS 

• Representants de les entitats proveïdores 
(ACEBA; BSL; CASAP; CAPSE; CSC; ICS; PAMEM i 
de l’ASPB i la SSP) 

• Administració local

• Corporacions professionals i societats científiques

• Tercer sector i entitats ciutadanes 













Comissió permanent 
• Artazcoz; Lucía (ASPB) 

• Casamitjana, Montse (CSB) 

• Daufí, Cinta (xarxa AUPA I CAMFIC) 

• Davins, Josep ( DGOPiRS)

• Fernandez, Francesc (Secretaria de Participació Social i Local) 

• Fornells, Josep Mª (Pla de Salut) 

• Garrido, Isabel (EAP Chafarinas)

• Gonzalez, Angelina (S Salut Pública) 

• Isnard, Mar (ICS) 

• Jimenez, Josep (CatSalut) 

• Lacasa,  Carme (Catsalut) 

• Molins, Ainhoa (DG planificació i recerca)

• Pons, Joan (AQUAS) 

• Roura, Silvia (CAPSE) 

• Segura, Andreu (S Salut Pública PINSAP) 



Reunions mensuals dels 16 projectes: referents de SP i 
dels  EAPs. Per a: 

Compartir
Acompanyar
Aprendre entre iguals
Formar-nos 
Superar les dificultats i reptes

Espai acompanyament a les ABS COMSalut

Catalunya: 25 persones
Barcelona 21 persones 



1 reunió per trimestre (3) per debatre i avançar en les 
característiques del procés d’avaluació: 
Abans i desprès
Qüestionaris d’autoavaluació sobre implementació i 
processos:    Planificació i organització

Participació comunitària            
Equip d’un servei
Equip comunitari

Comparatiu: EAP ComSalut i EAP no ComSalut
Aparellament per titularitat, renda, utilització                          
de recursos sanitaris
Indicadors quantitatius poblacionals

Tècniques qualitatives de grups i altres qüestionaris

Grup avaluació del projecte COMSalut

12 persones

-CatSalut
-CSB

-ASP-BCN
-ASP-CAT

-ICS
-CSSC
-EBA

-AQuAS



Reptes rellevants

• com reorganitzar els dispositius d’atenció primària i salut 
pública en el context d’unes àrees bàsiques de salut que 
volem que acullin i desenvolupin xarxes de treball 
intersectorial i participatiu

• com aconseguir redistribuir efectivament els recursos 
disponibles per afrontar les prioritats locals que volem establir 
de manera compartida 

• com posar en línia el conjunt de dispositius sanitaris públics 
de referència de l’ABS (salut mental; cas; sòcio-sanitaris; 
farmàcies; etc.) 

• com contribuir (i si és el cas catalitzar) amb el teixit associatiu 
de la població de l’ABS (entitats ciutadanes i societat civil) a 
promoure la salut comunitària 

•





Model dels determinants de la salut de Dalgreen
i Whitehead, 1991 







Accessibilitat indiscriminada: inequitat assegurada



Salut a totes les polítiques 



Comissió Interdepartamental  de Salut  |CIS| 

• Reunió Constitutiva 
13.05.13 

• Grups de treball

• Reunions bilaterals

• 5 Reunions CIS

• Participació 42 entitats
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Coordinat amb el Pla de salut de Catalunya, és l'eina de govern i el 
marc indicatiu de les accions de salut pública. Les seves propostes 
vinculen al govern.  El marc temporal és 2014-5 (horitzó 2020).

És un mandat legal: compromís parlamentari per unanimitat  i és el 
vehicle de l’estratègia de “Salut a totes les polítiques”

El Departament de Salut, a través de la Secretaria de Salut Pública i de 
la DGPRS, té un paper de lideratge, actuant coordinadament amb el 
CatSalut

La Comissió Interdepartamental de Salut ha elaborat el PINSAP que 
s’ha  aprovat el febrer de 2014  
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Pla Interdepartamental 
de Salut Pública |PINSAP|









Iniciatives internacionals





Mirada salutogènica: els actius

Qualsevol factor o recurs que 
potenciï la capacitat de les persones, 
de les comunitats i de les  poblacions 
per  mantenir  i millorar la salut i el 
benestar (Morgan A. Ziglio E., 2008).

-Capacitats i coneixements
-Passions/interessos
-Xarxes/connexions (capital social)
-Associacions/voluntariat.
-Recursos físics i econòmics





Odontòlegs

Professionals Equip Salut Pública

Especialistes Salut Mental 

Farmacèutics comunitaris

Pediatres

Professionals serveis urgències i 
emergències
Professionals serveis sociosanitaris

Fisioterapeutes

Treballadors Socials

Professionals ASSIR

Metges de Família

Infermeres

Auxiliars d’infermeria

Administratius sanitaris

EAP

Especialistes clínics

Professionals Equip PADES

Odontòlegs

Professionals  transport 
sanitari

RECURSOS I PROFESSIONALS SANITARIS I SOCIALS 
ACTUALS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA

Estructura Territorial

comunitat 

comunitat 

comunitat 

comunitat 







2014                                         2015                                            2016

Tardor: El Conseller de Salut 
sol·licita a la xarxa AUPA una 
proposta pel desenvolupament 
de la  salut comunitària

Febrer: Encàrrec del Conseller 
de Salut a ASB i AMZ que 
elaborin un projecte des del 
Departament de Salut

Juny: Constitució grup 
impulsor de coordinació i 
seguiment i s’estructura 
el projecte. Documents 
pivotals

Juliol: Signatura ACORD MARC 
entre DS, SSP, CatSalut, entitats 
proveïdores i els 16 coordinadors 
EAP participants

2a plenària
Octubre

Estiu: tramesa qüestionari indicadors d’estructura

Tardor: tramesa 4 qüestionari autoavaluació

Antecedents iniciatives 
comunitàries

1a plenària
Juliol 2015

3a plenària
Abril
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