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Compromís Social 2016 

Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

• Programa de voluntariat “Més a prop teu” 

• Col·laboració amb Càrites 

• Polítiques d'igualtat 

• Col·laboració amb Posa’t la gorra  

• Servei d‘Atenció a la Infància i a l‘Adolescència (SAIA) - Comissió 

Interdepartamental de Coordinació (CTIC) 

• Grup Protocol d’Atenció Sanitària a persones sense sostre i/o en risc 

d’exclusió social 

• Caminada contra la violència vers les dones  

• Xarxa de famílies cuidadores de Tarragona 

• Xarxa local comunitària 
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Programa de voluntariat “Més a prop teu” 

Objectius: Afavorir l’acompanyament a malalts fràgils i sols per a fer gestions. 

Afavorir l’escolta activa. 

Millorar l’estat de salut del cuidador. 

Afavorir espais socials per crear xarxa social. 

 

Descripció: Conveni de col·laboració per a desenvolupar un programa de voluntariat al CAP Muralles. 

 

Adreçat a: Usuaris del CAP Muralles amb sentiment de solitud i/o mancances de suport sociofamiliar. 

 

Centre on es realitza: CAP Muralles i entorn del pacient. 

  

Durada: Tot l’any. 

 

Canal de difusió/divulgació: Mitjans de comunicació, CAP. 

  

Entitats col·laboradores: Tarracosalut 
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Programa de voluntariat “Més a prop teu” 
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Col·laboració amb Càrites 

Objectius: Col·laborar en la recollida d'aliments per Nadal i recollida de material escolar. 

  

Centre on es realitza: El CAP Muralles col·labora en la campanya d'aliments de Càrites, així com també 

en la recollida de material escolar. 

  

Durada: Una vegada l'any. 

 

Canal de difusió/divulgació:  Televisors CAP Muralles, Diari de Tarragona. 

Rètols a CAP Muralles i a esglésies de la zona. 
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Polítiques d'igualtat 

 

Objectius: Crear un protocol d'actuació en situacions de violència masclista i coordinació amb tots 

els professionals que intervenen en cas de violència. 

  

Descripció: Treballar per incidir en les polítiques d'igualtat i treballar per la prevenció de la violència 

contra les dones. 

 

Adreçat a: Professionals del camp de la salut, serveis judicials, serveis socials, cossos i forces de 

seguretat. 

 

Centre on es realitza: A dependències municipals. 

  

Durada: Durant l'any es realitzen reunions trimestrals. 

  

Entitats col·laboradores: CIE, Serveis Socials, Justícia, Cossos Policials, Institut Català de la Dona, 

Serveis Sanitaris. 
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Col·laboració amb “Posa’t la gorra” 

Objectius: Col·laborar en la venda de gorres/entrades a Port Aventura per ajudar a l’Associació de 

Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). 

 

Centre on es realitza: El CAP Muralles col·labora en la venda, essent un punt de venda.  

  

Durada: Durant la campanya Posa't la gorra. 
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Servei d‘Atenció a la Infància i a l‘Adolescència (SAIA) –  

Comissió Interdepartamental de Coordinació (CTIC) 

 

Objectius: Crear un protocol d'actuació adreçat als infants i adolescents amb discapacitat, o risc de 

patir-ne, de la comarca del Tarragonès. Establir contactes entre serveis per crear xarxa i coordinació 

amb infants en risc. 

 

Descripció: Incidir en la prevenció de situacions de risc en la infància i adolescència. 

 

Adreçat a: Professionals de l'àmbit social i de la salut. 

 

Centre on es realitza: Es realitzen reunions periòdiques al Departament de Benestar i Família. 

  

Durada: Durant l'any es realitzen reunions mensuals. 

 

Entitats col·laboradores: Serveis Sanitaris, Serveis Socials, Infància, EAIA, Ensenyament, CDIAP i 

CSMIJ. 
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Grup Protocol d’Atenció Sanitària  

a persones sense sostre i/o en risc d’exclusió social 

Objectius: Crear un protocol d'actuació  i coordinació amb persones sense sostre i/o risc d'exclusió 

social amb problemes sociosanitaris. 

 

Descripció: Definir formes de treball i coordinació amb aquesta població des de diferents àmbits 

d'intervenció. 

 

Centre on es realitza: Reunions a la Regió Sanitària de Tarragona. 

 

Durada: Durant l'any es programen diferents trobades. 

 

Entitats col·laboradores: CÀRITES / ALBERG DE TRANSEÜNTS, PASS (PUNT D'ATENCIÓ A PERSONES 

SENSE SOSTRE) CAS /CSM / EMSE, HOSPITAL D'AGUTS / CAP MURALLES / CAP TORREFORTA. 
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Caminada contra la violència vers les dones  

Objectius: Conscienciar a la població envers la lluita contra les dones. 

  

Descripció: Caminada a l'Ermita de la Salut, llegint un manifest i fent un pòster amb missatges contra la 

violència de gènere. 

 

Adreçat a: Qualsevol persona de Tarragona. 

 

Durada: Durant la setmana del Dia contra la violència de les dones. 

 

Canal de difusió/divulgació:   

Divulgació al cartell i tríptic de l'Institut Català de la Dona.  

Divulgació per correu electrònic a diferents centres i serveis. 

Cartell divulgatiu del CAP Muralles. 

Televisió del CAP Muralles. 

Diari de Tarragona. 

 

Entitats col·laboradores: CIE, Serveis Socials, Justícia, Cossos Policials, Institut Català de la Dona, 

Serveis Sanitaris. 
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Xarxa de famílies cuidadores de Tarragona 

Objectius: Crear la xarxa de famílies cuidadores de Tarragona. 

Elaborar el manual de bona praxi per l'atenció a les persones cuidadores. 

Elaborar la guia de recursos per les persones cuidadores de Tarragona. 

Donar resposta a les necessitats dels cuidadors/es. 

 

Descripció: Crear xarxa amb entitats i associacions de malats de Tarragona per fomentar la coordinació i 

la creació de nous projectes. 

 

Adreçat a: Cuidadors i entitats socials i sanitàries que treballen amb persones dependents. 

Centre on es realitza: Es realitzen reunions periòdiques en dependències municipals. 

Durada: Durant l'any es creen comissions de treball. 

 

Canal de difusió/divulgació: Mitjans de comunicació, Ajuntament de Tarragona. 

Entitats col·laboradores: De caire social i sanitàries. AFAT, AFANOC, ASS. ASPERGER de TARRAGONA, 

ASTAFANIAS, ASS. MENT I SALUT LA MURALLA, ASS. PARKINSON DE LES COMARQUES DE TARRAGONA, 

ASS. PARÀLISI CEREBRAL DE TARRAGONA, FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE, ONCE, CREU ROJA, 

TARRACO SALUT, FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL. 
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Xarxa local comunitària 

Adreçat a: Personal dels diferents centres d'atenció primària. 

  

Centre on es realitza: Aquesta xarxa es reuneix periòdicament al Servei Català de la Salut de Tarragona. 

  

Durada: Durant l'any.  

 

Entitats col·laboradores: Atenció Primària de Salut de Tarragona. 
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Contacte 

CAP Muralles 
 

Telf 977 249404 – 977 249496 

Fax 977 249497 
 

eaptarragona8@murallessalut.cat 

www.murallessalut.cat 
 També ens trobaràs a: 

Facebook: https://www.facebook.com/CAPMuralles 

 

mailto:eaptarragona8@murallessalut.cat
http://www.murallessalut.cat/
https://www.facebook.com/CAPMuralles
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Gràcies. 


