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Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

Pediatria 
Taller de lactància materna 

Taller de massatge infantil 

Sessions informatives a adolescents 

Programa d’Odontopediatria 
  

Adults i Gent Gran 
Xerrades al Casal del Baix Guinardó 

Consell de salut del barri 

Projecte Aequalis 

Projecte Radars 

PAFES 

Projecte sistema d’atenció al pacient per videoconferència 

Taller “Sentir-nos Bé” 

Programa d’odontologia per a dones embarassades 
  

Altres 
Exposició “Sensibilització en igualtat de gènere” 

Acció solidària de recaptació de fons per MSF el dia de Sant Jordi mitjançant la venda de roses al centre 

Col·laboració amb la campanya 'Pel bon tracte a la gent gran: Patrimoni de la humanitat'. Dia mundial de la 

presa de consciència de l'abús i el maltractament envers les persones grans 
  

Comunicació 
Revista Fer Salut 

Activitat a les xarxes socials. 

Teles al centre per fer difusió d’activitats, continguts de salut i d’interès per als usuaris. 
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Taller de lactància materna 

Objectius: Resoldre dubtes sobre l’alletament matern i solucionar problemes derivats de l’alletament 

matern i del creixement del nadó. 

Descripció: Les mares venen al centre un cop a la setmana i la infermera pediàtrica i la pediatra les forma 

i resol els dubtes que tenen tant sobre posició com d’extracció, manipulació i conservació de la llet. 

Aquests tallers alhora també es fan servir per fer xerrades sobre temes puntuals que puguin afectar els 

nadons, com són les mesures de protecció solar, sobre les picades de mosquit i la seva prevenció... 

Adreçat a: Mares i pares de nadons. 

 

Centre on es realitza: Sala de formació de l’EAP Sardenya. 

 

Durada: Durant tot l’any, 1 cop per setmana durant una hora i mitja. 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles del centre, consulta i xarxes socials. 

 



Compromís Social 2016 

Taller de massatge infantil 

Objectius: Afavorir la unió entre mare/pare i fill/a, reduir tensió, afavorir el son, millorar còlics, gasos 

estrenyiment. Resoldre dubtes. 

Descripció: Taller conjunt on les mares s’estiren a terra amb una colxoneta i la infermera pediàtrica amb 

acompanyament de música de relaxació, indica amb un nino com fer els massatges i en quins temps. 

 

Adreçat a: Mares i pares de nadons a partir dels dos mesos. 

 

Centre on es realitza: Sala de formació de l’EAP Sardenya. 

 

Durada: Durant tot l’any, 1 cop per setmana durant una hora i mitja. 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles del centre, consulta i xarxes socials. 
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Sessions d’Educació sanitària a adolescents 

Objectius: Apropar els serveis de salut als adolescents, actuacions d'educació per a la salut 

 

Descripció: Sessions on les pediatres es desplacen a l’Institut o Centre Cívic i fan una sessió 

informativa. Temes: Pubertat, Sexualitat 

 

Adreçat a: Adolescents 

 

Centre on es realitza: Centre Cívic La Sedeta, Escola Mas Casanovas, Escola Fructós Gelabert i Institut 

Príncep de Girona 

 

Durada: Sessions d’1 hora tres cops l’any 

 

Canal de difusió/divulgació: Propis centres educatius o cívics 

 

Entitats col·laboradores:  Propis centres educatius o cívics 
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Taller d’odontopediatria  

Objectius: Educació sanitària i prevenció en salut bucal des del primer mes 

  

Descripció: Sessions informatives impartides per l’odontopediatra i la 

odontòloga de l’EAP Sardenya 

 

Adreçat a: Pares i mares de nadons 

 

Centre on es realitza: Sala de formació de l’EAP Sardenya 

 

Durada: Taller d’1 hora i mitja tres vegades l’any 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles, Xarxes socials i Rètols a consulta 
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Xerrades al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó 

Objectius: Educació sanitària 

 

Descripció: Un professional sanitaria es desplaça al Casal de Gent Gran. 

 

Adreçat a:  A gent gran però és obert a tots els públics. 

 

Centre on es realitza:  Casal de Gent Gran del Baix Guinardó 

 

Durada: Es realitzen 4 xerrades a l’any de 2 hores 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles del centre, pòsters en A4 al plafó d’anuncis, a les xarxes socials, a la 

web, a la consulta. 

 

Entitats col·laboradores:  Casal de Gent Gran 
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Xerrades al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó 
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Projecte d’Acció Comunitària RADARS 

 

Objectius: Reduir la solitud i el risc d’aïllament i exclusió social. 

Descripció: Treball de xarxa; barri, serveis socials i xarxa d’entitats i serveis del barri 

 

Adreçat a: Persones grans majors de 75 anys que viuen soles o acompanyades de persones de més de 

65 anys 

 

Centre on es realitza: És una acció col·laborativa a tot el barri 

 

Durada: Indefinit 

 

Canal de difusió/divulgació: bcn.cat/radars 

 

Entitats col·laboradores: Ajuntament de Barcelona. Serveis Socials 
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PAFES. Programa d’activitat física i de l’esport 

Objectius: Millorar la salut mitjançant l’activitat física 

 

Descripció: Pla impulsat pel Departament de Salut i la Secretaria General de l‘Esport 

 

Adreçat a: Tots els públics 

 

Canal de difusió/divulgació: Capacitació a professionals de salut i d’esport en consell i prescripció 

d’activitat física 

 

Entitats col·laboradores: Departament de Salut i Secretaria General de l‘Esport 
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Projecte Sistema d’Atenció al pacient per videoconferència 

Objectius: Apropar la consulta online per a persones amb mobilitat reduida. 

Descripció: Eina de teleassistència per atenció primària 

 

Adreçat a: Persones amb mobilitat reduida 

 

Centre on es realitza: online a l’eap sardenya 

 

Entitats col·laboradores: i2cat, Ajuntament de BCN, Mobile World Congress 
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Taller “Sentir-nos Bé”  

Objectius:  
“Promovent l’autocura, l’alfabetització en salut i el capital social en persones grans d’àrees urbanes socioeconòmicament 

desfavorides: un assaig clínic per reduïr les desigualtats.” 

Descripció: Els tallers es fan a centres d'atenció primària de zones urbanes de Barcelona (districtes de Sants-Montjuïc, 

Horta-Guinardó, Sant Martí i Nou Barris), Reus, Cornellà, Blanes i Lleida 

 

Adreçat a: Persones majors de 60 anys que perceben la seva salut com a regular o dolenta 

 

Centre on es realitza: En l'estudi AEQUALIS participen un bon nombre de centres d'atenció primària de diferents 

districtes de Barcelona (Sants-Montjuich, Horta-Guinardó, Sant Martí i Nou Barris), així com de Cornellà, Blanes, Lleida i 

Reus. 

 

Durada: Les sessions del taller tenen una durada de 2 hores i es fan un cop per setmana, durant un període de tres mesos. 

 

Canal de difusió/divulgació: www.salut-envelliment.uab.cat/aequalis/ 

 

Entitats col·laboradores: Fundació Salut i Envelliment UAB, ACUP Recercaixa. 
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Taller “Sentir-nos Bé”  
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Programa d’odontologia per a dones embarassades 

Descripció: Neteja buco-dental gratuïta 

 

Adreçat a:  Dones embarassades 

 

Centre on es realitza: EAP Sardenya 
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Exposició “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?” 

Objectius:  Sensibilització en igualtat de gènere 

 
Descripció: Un recorregut per mites i frases fetes sobre l’amor i les relacions de parella, que són 
acompanyades per testimonis de maltractament, cançons i fragments de textos que donen claus per 
tenir relacions afectives lliures i completes. 
 

Adreçat a: tots els públics, en especial les dones 

 

Centre on es realitza: Instal·lacions de l’EAP Sardenya 

 

Durada: Exposició permanent durant 2 setmanes 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles del centre i xarxes socials 

 

Entitats col·laboradores: CIRD i Ajuntament de Barcelona 
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Exposició “Violència masclista en la parella: desmuntem mites?” 
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Diada de Sant Jordi, punt de venda de roses 

Objectius: Recaptació de fons per a metges sense fronteres 

 

Centre on es realitza: EAP Sardenya 

 

Durada: 12 hores 

 

Canal de difusió/divulgació: Xarxes socials, teles del centre dies abans 

 

Entitats col·laboradores: MSF 

 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  Acció solidària 
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Diada de Sant Jordi, punt de venda de roses 
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Revista Fer Salut 

Objectius: Prevenir malalties, impulsar l’autocura i els hàbits saludables de la població 

 

Descripció: Revista en format digital 

 

Adreçat a: Tota la població en general 

 

Durada: Bimensual 

 

Canal de difusió/divulgació: Teles del centre, Web i Xarxes socials 

 

Entitats col·laboradores: ACEBA 
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Contacte 

EAP SARDENYA   
C/ Sardenya 466 baixos  

08025 Barcelona   

 

Jaume Sellarès Sallas  

Director 

administracio@eapsardenya.cat  

93 567 43 80 

www.eapsardenya.cat  

També ens trobaràs  a les xarxes socials   

Twitter: @eapsardenya 

Facebook: eapsardenya  
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Gràcies. 


