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Compromís Social 2016 

Activitats socials dirigides als nostres usuaris i a la comunitat  

• Benvingut Nadó 

• Taller de tabac 

• Grup d’acompanyament al Dol 

• Grup de suport a cuidadors de Sarrià 

• Associació de Voluntariat del districte de Sarrià-Sant Gervasi (ASSIS) 

• Xarxa veïnal de Les Planes   

• Consell de Salut del Districte de Sarrià Sant Gervasi 

• Comitè operatiu de Prevenció i Salut Comunitària de Barcelona Esquerra 

(COPISCBE) 

• Revista Fer  Salut 

• Fundació Estimia 
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Benvingut Nadó 

 

Objectius: Orientació pels pares que acaben de tenir un nadó 

  

Descripció: Xerrades d’orientació i assessorament en temes neonatals com: alletament matern, cura del 

melic, el bany, el son, els primers refredats, prevenció d’accidents, la febre, la bronquiolitis. 

 

Adreçat a: Pares que acaben de tenir un nadó. 

  

Centre on es realitza: CAP Sarria - Aula d’Educació Sanitària (3ª planta). 

 

Durada: 1 hora.Té lloc el primer dilluns de cada mes. 

  

Canal de difusió/divulgació: Monitors de TV a sales d’espera del CAP, rètols informatius, pàgina web, difusió 

des de les consultes (metges de família, infermeria, pediatria). 

Preu: Activitat gratuïta 

Inscripcions: No requereix inscripció prèvia. Accés lliure. 
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Taller de tabac 

 

Objectius: Ajudar als nostres usuaris a deixar de fumar. Proporcionar estratègies de conducta i informar 

sobre els diferents mètodes per abandonar l’hàbit tabàquic.   

  

Descripció:  Xerrades dirigides a conèixer més el tabaquisme i a donar eines per poder abandonar-lo.  

Adreçat a: Pacients fumadors. 

  

Centre on es realitza: CAP Sarrià - Aula d’educació sanitària (3ª planta). 

 

Durada: 1 h 30 min. Últim dijous de cada mes en horari de matí (12-13.30 h) o de tarda ( 19-20.30 h). 

Canal de difusió/divulgació: Monitors de TV a sales d’espera del CAP, rètols informatius, pàgina web, 

difusió des de les consultes (metges de família, infermeria, pediatria).  

Preu: Activitat gratuïta 

Inscripcions: No requereix inscripció prèvia. Accés lliure. 
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Grup d’acompanyament al dol 

 

Objectius: Donar suport a les persones que estan vivint un procés de dol després de perdre un ésser 

important a la seva vida.  

  

Descripció: Crear un espai on la gent afectada pugui expressar lliurement els seus pensaments i sentiments  

envers aquesta pèrdua d’un ésser estimat. Donar suport i motivar per tal de gestionar aquest moment de la 

seva vida d’una forma saludable.  

 

Adreçat a: Persones que estan vivint un procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat. 

  

Centre on es realitza: CAP Sarrià - Aula d’educació sanitària (3ª planta). 

 

Durada: Cada dijous de les 19.30 h a 21.00 hores. 

  

Canal de difusió/divulgació: Monitors de TV a sales d’espera del CAP, rètols informatius, pàgina web, difusió 

des de les consultes (metges de família, infermeria, pediatria).  

Preu : Activitat gratuïta 

Inscripcions: No requereix inscripció prèvia. Accés lliure. 



Compromís Social 2016 

Grup de suport a cuidadors de Sarrià 

 

Objectius: Ajudar a persones que exerceixen de cuidadors de persones dependents a portar aquesta 

situació de la forma més saludable.  

  

Descripció: Es pretén crear un espai on els cuidadors puguin expressar i compartir les seves vivències, pors, 

sentiments, dubtes, donant informació i suport per tal que aquesta situació sigui ben portada, tractant 

d’evitar l'estrès, l’aïllament... 

 

Adreçat a: Cuidadors de persones dependents.  

  

Centre on es realitza: Casa Orlandai.  

 

Durada: Grup que es posa en funcionament a mitjans d’octubre. Es realitza els dimarts de 10.30-12.30 h 

durant 17 setmanes. 

  

Canal de difusió/divulgació: Monitors de TV a sales d’espera del CAP, rètols informatius, pàgina web, difusió 

des de les consultes (metges de família, infermeria, pediatria).  

Preu: Activitat gratuïta. 

Inscripcions: Cal contactar amb la Treballadora Social de l’EAP Sarrià (Núria Lopez) o bé amb els Serveis 

Socials d’Atenció Primària (SSAP) de l’Ajuntament. 
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Associació de Voluntariat Sarrià-Sant Gervasi (ASSIS) 

Objectius: Facilitar la connexió de recursos dels usuaris d´ASSIS amb el servei públic de salut. 

Descripció: Es fan activitats de promoció de Salut, vacunació antigripal i es fa vinculació al sistema 

sanitari. Es tracta de pacients sense sostre amb grans dificultats al sistema públic de Salut. Mitjançant la 

nostra tasca s’aconsegueix que rebin una correcta i longitudinal atenció sanitària. 

 

Adreçat a: Usuaris d’ASSIS. 

  

Centre on es realitza: ASSIS. 

 

Durada: Sessions/activitats de 2 h de durada. 

  

Canal de difusió/divulgació: Connexió entre centres, rètols informatius a centre ASSIS, pàgina Web. 

Entitats col·laboradores:. ASSIS  

http://assis.cat/assis-salut/ 

 

Preu : Activitat gratuïta 

http://assis.cat/assis-salut/
http://assis.cat/assis-salut/
http://assis.cat/assis-salut/
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Xarxa veïnal de Les Planes 

Objectius: Promocionar la Salut a la comunitat de Les Planes. 

  

Descripció: La xarxa veïnal de Les Planes és una entitat que es preocupa de la gent de la zona organitzant 

cursos, tallers i altres activitats. 

   

Adreçat a: La comunitat de Les Planes. 

  

Centre on es realitza: EL Casal de Les Planes i CAP Les Planes. 

 

Durada: Indefinida. 

  

Canal de difusió/divulgació: Al propi casal i al CAP Les Planes.  
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Consell de Salut del Districte de Sarrià Sant Gervasi 

 

Objectius: Promocionar la salut i els hàbits saludables al nostre districte. Fomentar la implicació de tots 

els agents  sanitaris en la promoció de la salut i els hàbits saludables al nostre districte. Informar als 

ciutadans en tot el referent a la seva salut: gestió, activitats, centres...  

  

Descripció: L’EAP Sarrià forma part d´aquest consell i intervé en les seves reunions periòdiques per tal 

d’estar al dia de les necessitats del nostre districte en temes de salut. S’implica en la presa de decisions i 

participa activament. 

 

Adreçat a: Ciutadans del Districte de Sarrià Sant Gervasi. 

  

Centre on es realitza:  Diferents instal·lacions del districte segons l’activitat. 

 

Canal de difusió/divulgació: Pàgina web. 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
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Comitè operatiu de Prevenció i Salut Comunitària  

de Barcelona Esquerra (COPISCBE) 

Objectius: participar en la promoció i la prevenció de la salut en l’abordatge de la majoria de 

malalties de la comunitat. 

  

Descripció: El COPISC, a partir d’un espai de treball en xarxa on hi participen molts professionals i 
institucions diverses amb objectius comuns, ens permet oferir un model integrat d’atenció de salut 
comunitària a la població amb les millors garanties de qualitat i eficiència. 
 

Adreçat a: La nostra comunitat. 

  

Es tracta d’un projecte en constant revisió. 

Entitats col·laboradores: Atenció Integral en Salut Barcelona Esquerra (AISBE).  
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Revista Fer Salut 

Objectius: Fer divulgació de temes de Salut a la població.  

Descripció: Revista de edició bimensual on es poden trobar articles relacionats amb la nostra Salut: 

consells, prevenció, malalties, tractaments, així com altres temes administratius sanitaris (tràmits de la 

targeta sanitària...) 

 

Adreçat a: Usuaris del CAP i a tota la població en general.   

  

Centre on es realitza: A totes les EBA d’ACEBA. 

 

Durada: Edició bimensual en format paper i també digital: www.fersalut.org 

  

Canal de difusió/divulgació: Monitors de TV a sales d’espera del CAP, rètols informatius, pàgina web, 

difusió des de les consultes (metges de família, infermeria, pediatria).  

Entitats col·laboradores: ACEBA (entitats proveïdores del CatSalut, Generalitat de Catalunya) 

Preu: Gratuïta 

http://www.fersalut.org/
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Fundació Estimia 

Objectius: Col·laborar en l’atenció sanitària dels pacients amb discapacitats.  

  

Descripció: La Fundació Estimia (anteriorment Fundació Auxilia Barcelona) és una entitat sense afany de 

lucre que té com a missió facilitar el desenvolupament de les persones amb discapacitat, acompanyant-

les a elles i a les seves famílies en els seus principals processos de vida. Aquesta fundació disposa d’una 

Residència on viuen persones amb discapacitats. L’EAP Sarrià proporciona atenció sanitària per tal 

d’afavorir el benestar del les persones ingressades. 

 

Adreçat a: Pacients ingressats o Residents a la seva Residència. 

  

Centre on es realitza: A la Residència d’Estimia 

 

Durada: Indefinit. 

  

Canal de difusió/divulgació: Acord de col·laboració entre Estimia i l’EAP Sarrià 

http://www.fundacioestimia.org/ 

  

http://www.fundacioestimia.org/
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Contacte 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 

Via Augusta, 366 

08017 Barcelona 

93 204 22 88  

www.capsarria.cat 

 

 

 

http://www.capsarria.cat/
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Gràcies. 


