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Memòria d’activitats d’atenció comunitària  2015 

L’EAP OSONA SUD - ALT CONGOST SLP 

Compromís social  
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A.- PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER  
      EAP OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

a) Terapeuta gestàltica, amb diferents grups d’auto-ajuda, adreçat a per persones amb diversa problemàtica 
personal, per aconseguir un bon control de les seves emocions. 

b) Radio Pista – Balenyà – Un cop el mes. 

c) Revista Fer Salut 

d) Cicle de Xerrades Dietista-Nutricionista “Alimentació Saludable” 

e) Dietista-Nutricionista conjuntament amb la Neuropsicologa Cicle de Xerrades:  

       “Desenvolupament cerebral i nutrició em etapa infantil” 

      “ Cervell Actiu i ben Alimentat en l’etapa adulta i 3er edat” 

     

 

 

CICLE DE XERRADES:

CERVELL ACTIU 
I BEN ALIMENTAT

1a Xerrada: Desenvolupament cerebral i nutrició en etapa infantil. 
Dia: 18 de Novembre 2015    

2a Xerrada: Cervell actiu i ben alimentat en l’etapa adulta i 3a edat.
Dia: 25 de Novembre 2015

Lloc: SALA DE VIDRE CASAL FRANCESC MACIÀ de Centelles
Hora: 18h

A càrrec: 
• Ivette Casas Güell (Neuropsicòloga)
• Queralt Aguilà Fontanillas (Dietista)

Tasta el nostre 

neuro-picapica,
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A.- ACTIVITATS PROMOGUDES I 

DESENVOLUPADES PER L’EAP 
OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: TALLER SALUT – GRUP  DE SUPORT PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA PERSONAL 

Objectiu: Ajudar a fer un bon control de les emocions per poder gestionar millor la problemàtica personal. 

Descripció:  

1. L’EAP posa a disposició del Taller Salut una terapeuta que fa activitats d’ajuda i suport per la millora de la 

problemàtica personal dels membres del grup. 

2. Destaquen les activitats terapèutiques de dansa, dibuix, musica i expressió corporal. 

Adreçat a: persones amb diversa problemàtica personal relacionada amb l’estat emocional i psicològic. 

Centre on es realitza: l’EAP Centelles/ CAP Balenyà /Consultori de St. Martí de Centelles 

Durada:  En el període comprès entre l’octubre i l’agost de cada any.   

Participants: L’activitat s’organitza en 12 sessions grupals de màxim 10 persones. 

Canal de difusió/divulgació: Web EAP Centelles i díptics i posters d’informació ubicats als centres. 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Reduccions en l’atenció en les reiteracions de la consulta en medicina familiar i 

comunitària.  
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A.- ACTIVITATS PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER 
L’EAP OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: PROGRAMA “TOTS A UNA”  de la radio local “ Radio Pista ” (107.4 FM)  

Objectiu:  Difondre les diverses activitats que es fan a l’EAP Centelles i les totes aquelles que relacionades amb la salut 

de la població.  

Descripció:  

1. Informació i difusió d’activitats de prevenció i promoció de la salut. 

Adreçat a: la població de l’ABS de centelles ( Centelles , Balenyà i Sant Martí de Centelles).  

Centre on es realitza: Radio Pista ” (107.4 FM) de Balenyà. 

Durada:  El programa  s’emet cada divendres  tot i que la col·laboració presencial de l’EAP Centelles és d’un cop al mes. 

Participants: Personal de l’ABS Centelles 

Canal de difusió/divulgació: Radio Pista ” (107.4 FM) de Balenyà. 
 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  La participació en aquest programa de radio  “Tots a Una” és fa des de l’any 

2002 i l’audiència del programa és elevada.  
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A.- ACTIVITATS PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER 
L’EAP OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: REVISTA FER SALUT  

Objectiu:  Apropar 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..... 

Adreçat a:  A la població de l’ABS de centelles ( Centelles , Balenyà i Sant Martí de Centelles).  

Canal de difusió/divulgació:  web  EBA Centelles, facebook, rètols informatius, difusió a les consultes. 

www.fersalut.org  

PREU:  GRATUÏTA 

  

http://www.fersalut.org/
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A.- ACTIVITATS PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER 
L’EAP OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

Objectiu:  BENEFICIS D'UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE A L'ESCOLA  

Descripció:  Informació, difusió d’activitats per la promoció de la salut, per educadors , pares i Alumnes 

Adreçat a: a les poblacions de l'ABS/ mestres /educadors i Pares  (Centelles/Balenyà/Sant Marti – Escoles Bressol fins a 

la ESO 

Centre on es realitza: Escola Bressol Centelles, Balenyà i Sant Marti. Escola: Xoriguer, Sagrats Cors , Ildefons Cerdà, Joan 

XXIII, Escola Valldeneu. 

Durada:  Xerrades durant el curs escolar  

Canal de difusió/divulgació:   WEB CAP, PROGRAMES DE MÀ A L'ESCOLA. 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Bona acollida tant per part dels pares com educadors i fins i tot alguna escola ha 

demanat pe fer tutories 
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A.- ACTIVITATS PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER 
L’EAP OSONA – SUD ALT CONGOST SLP 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: Cicle de xerrades de CERVELL ACTIU I BEN ALIMENTAT  

Objectiu:  Aconseguir una millor Salut Cerebral /Corporal 

Descripció:  Valorar la importància d’una bona alimentació per el desenvolupament de les tasques a realitzar durant el 

dia i la capacitat per aconseguir un millor resultat 

Adreçat a :  Pares i Educadors  - Adults i Tercera edat  

Lloc: Sala de vidre Casal Francesc Macià – Centelles  

Durada:  Dues Xerrades  

Canal de difusió/divulgació   WEB AJUNTAMENT -  WEB CAP, PROGRAMES DE MÀ A L'ESCOLA, 
 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Millor Salut, millor benestar, millor rendiment del dia a dia.  

Beneficis Bona acollida tant per part dels pares com educadors i fins i tot alguna escola ha demanat per fer-les a les  

tutories. 
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B.- PROJECTES EN XARXA EAP OSONA  

SUD – ALT CONGOST SLP AMB 
AJUNTAMENT I REGIDORIES 

     

 

 

a) Reunions periòdiques amb regidors e Salut, Esport, Ensenyament i Cultura. 

b) Reunions Quinzenals amb Treballadora Social dels ajuntaments, Cap de Infermeria de l’ EAP. 

c) Reunions Mensuals amb Treballadora Social, Escola, Equip de pediatria i sempre que es necessari també 
amb l’Equip de l’EAP de l’escola. 

d) Gestió de Cas : Treballadora Social/ Pediatria/ Professorat/EAP Escola  

e) Programa de promoció de la Salut amb cada ajuntament des del 2007 amb el nom : T’apuntes a 
Caminar?  I a partir del 2008 : Ei Tornem-hi. 

f) Programa de promoció de la Salut “natació terapèutica” “Salut –Artrosi” 

g) Amb col·laboració de l’Equip de Pediatria – Servei de Dietètica i Nutrició : per les escoles “UN BON ESTIL 
DE VIDA UN FUTUR MILLOR” 

h) Xerrades obertes a la població del document de voluntats anticipades /testament vital  

i) Programa ARREL amb  Institut Pere Barnils 

j) Projecte de Pau a la població de Centelles (Escola Bressol, Escoles, Institut, entitats i altres). Volem parlar 
de Pau mundial, global i també de la que podem aprendre al dia a dia amb les nostres actituds (a casa, a 
l’escola, amb els veïns,..) Perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un 
món sense violència i en Pau. 
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ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol:  T’APUNTES A CAMINAR – EI TORNEM-HI? 

Objectiu:  Crear un hàbit saludable, aconseguir millor qualitat de vida i que es camini tot l’any  
 

Descripció:  Programa de promoció de la Salut adreçat a tota la població, sobretot a aquelles persones que no 

practiquen cap tipus d’activitat física. 

Adreçat a :  a Tota la població de l’ABS i a totes les edats  

Lloc:  CENTELLES / HOSTALETS DE BALENYÀ I SANT MARTI  

Durada:  MAIG / JUNY / JUILOL 

Canal de difusió/divulgació: Propaganda de mà, programes a les botigues, web ajuntament/ web ABS. 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts: Beneficis:  Crear un hàbit de Salut.  

  

B.- PROJECTES EN XARXA EAP 

OSONA  

SUD – ALT CONGOST SLP AMB 
AJUNTAMENT I REGIDORIES 
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ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol:  PROGRAMA DE SALUT : “NATACIÓ TERAPEUTICA” I “SALUT ARTROSIS” 

Objectiu: Programa de Salut per la mobilitat de les persones que no practiquen cap activitat física 

 

 

 

 

Descripció:   des del 2011 oferim  Un programa en moll i en sec a les instal·lacions de la piscina municipal de Centelles. 

Adreçat a :     Persones grans amb dolor , Persones amb mobilitat reduïda, artrosis i/o osteoporosis 

Lloc:  CAP CENTELLES/ PISCINA MUNICIPAL/ AJUNTAMENT 

Durada :  Octubre al maig   

Canal de difusió/divulgació   : des de la consulta de infermeria i medicina amb prèvia valoració amb full de derivació 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  els resultats dels pacient que han assistit en els programes tant d’aigua com el 

sec han estat excel·lent, han millorat considerablement el dolor, la mobilitat i han pogut seguir programes normalitzats 

de la instal·lació i donar pas a nou pacients amb patologia per entrar al programa.  
  

B.- PROJECTES EN XARXA EAP 

OSONA  

SUD – ALT CONGOST SLP AMB 
AJUNTAMENT I REGIDORIES 



Memòria 2014 
Logo del centre 

B.- PROJECTES EN XARXA EAP 

OSONA  

SUD – ALT CONGOST SLP AMB 
AJUNTAMENT I REGIDORIES 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol:   PROGRAMA ARREL  - CONVENI SIGNAT DE COL·LABORACIÓ (des del 2010) 

Objectiu: Que els alumnes que hi participen puguin obtenir el graduat en educació secundària. El programa està 

plenament consolidat i integrat en la programació educativa municipal i dels centres docents que hi participen. 

Descripció:  Es tracta d’un projecte desenvolupat conjuntament amb l’IES Pere Barnils de centelles i el Col·legi Sagrats 

Cors, en el qual hi participen empreses del municipi. El projecte, amparat a través d’un conveni amb el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya (que no financia el projecte), promou la realització d’activitats de 

coneixement del món laboral en alumnes de 4rt ESO amb dificultats en el procés d’escolarització.  

Adreçat a :  Alumnes de 4rt ESO 

Lloc:  A les diferents empreses col·laboradores  

Durada:  Un trimestre cada curs  

Canal de difusió/divulgació   : l’Escola – Ajuntament  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  Alumnes de 4rt ESO, amb practiques,  els ajuda a poder descobrir diferents 

llocs de treball, àmbits  i a despertar d'interès en alguna formació professional. 

  

                        Projecte Arrel  
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B.- PROJECTES EN XARXA EAP 

OSONA  

SUD – ALT CONGOST SLP AMB 
AJUNTAMENT I REGIDORIES 

ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol:  PROJECTE DE PAU  - 2015 “ Ponts i no Murs entre Israel i Palestina” 

I durant el projecte de la Marató de Sang : “ Compartim Pau Compartim Sang “ 

Objectiu: Perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en Pau. 

Descripció:. Projecte de Pau a la població de Centelles (Escola Bressol, Escoles, Institut, entitats i altres). Volem parlar 

de Pau mundial, global i també de la que podem aprendre al dia a dia amb les nostres actituds (a casa, a l’escola, amb 

els veïns,..) diferents xerrades, exposicions, ..... Tot el que pugui ajudar a sensibilitzar per la pau. 

Adreçat a :  A LES ESCOLES , ENTITATS , GRUPS ...... TOTHOM 

Lloc:   CENTELLES  

Durada:  DOS TRIMESTRES 

Canal de difusió/divulgació :  Via mail a les escoles ,entitats, programes , web’s, facebook , difusió i explicació a totes les 

entitats, grup que vulguin.  

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  Centelles fa anys que es treballa amb un projecte de pau i podem dir que es un 

poble on s’hi viu la comunitat, col·laborador, participatiu, solidari, agermanat.  
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EI ! TORNEM-HI ? 
 

7ena edició T’apuntes a caminar ? 
 

Del 29 de juny al 29 de juliol  

(ambdós inclosos) 

Dilluns i dimecres 

Programa de Promoció de 
la Salut 

CENTELLES, ESTIU 2015 
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a) Salut i Escola: Infermera diplomada i formada per el programa de Salut i Escola, acut a l’escola un cop per 
setmana 1.5h durant el curs escolar. Dirigit alumenes de 3er i 4ert ESO.  

b) Programa de Salut Bucodental , Xerrades de Prevenció i Tallers : a totes les escoles de l’ ABS alumenes de 
2n i 5 è de Primària -  1er i 3er ESO.  

c) Programa de Vacunació a l’escola : Alumnes de 6è primària : Varicel·la+ Hepatitis A+B + papil·loma (a les 
noies) (3 dosis : 1+1mes+6mesos) . Alumnes de 2nESO la TD 

d) Programa Pacient Expert en els programes de Diabetis / Sintron. 

e) Programa Pla d’activitat física Esports i Salut . Amb dos circuits marcats a Centelles i dos a Balenyà, amb 
Tríptics i pasquins publicitats. 

f) Protocol i desplegament del document de Desenvolupament per a la Detecció i seguiment de situacions 
de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents. 

g) Amb ASSIR preparació del Pre i Post Part. 

h) Colors, Sabors i molta marxa a Osona programa conjunt amb Consell Comarcal: anima’t i meja, l’aigua es 
la millor opció, mou-te i juga i sobretot procura No estar més d’una hora al dia davant la tele, amb 
l’ordinador o amb la consola! . Avui toca esport! Que cal menjar i quan?  

i) Sessions de formació Pediàtriques a HUVIC, cada dimecres durant tot l’any. 

  

 

 

C- PROJECTES ANUALS DE L’ EAP/ 

AJUNTAMENT I REGIDORIES/  

CONSELL COMARCAL / CHVIC /GENERALITAT/ 
DIPUTACIÓ/SALUT PÚBLICA  
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PROGRAMA DE 
SALUT  

BUCODENTAL A LES 
ESCOLES 

  CURS  ESCOLAR  

     2015-2016 
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ACCIÓ/ACTIVITAT SOCIAL 

Títol: PROGRAMA PLA D’ACTIVITATS FÍSICA ESPORTS I SALUT 

Objectiu: Incorporar, millorar i augmentar el nivell de la pràctica d’activitat física, alhora potenciar un estil de vida actiu i augmentar el nivell 

de Salut integral. 

Descripció:  

1. Centelles dos circuits, una ruta urbana  de 2800 m i un de 2000m Ruta espai fluvial. 

2. Balenyà tres circuits, ruta verda de 1900m, ruta vermella de 2060m i ruta Blava de 3960m. 

3. Sant Martí no està publicada però també hi ha rutes marcades. 

Adreçat a: als ciutadans que  practiquen poca o no practiquen activitat física 

Centre on es realitza: Centelles/ Balenyà /St. Martí de Centelles 

Durada:  Durant tot l’any. Marcada i amb tríptics informatius.  

Participants: Activitat per a tota la població del 3 pobles, que desenvolupen de forma individual. No tenim identificat el nombre de 

participants.   

Canal de difusió/divulgació: Tríptics, web EAP, Ajuntaments, Web PAFES 

Entitats col·laboradores: Generalitat, Ajuntament , Àrea Científica Menarini, EAP. 

Impacte de l’acció/beneficis obtinguts:  

AMB ELS ANYS DE LA CAMINA I LES DIFERENTS RUTES HEM CREAT L’HÀBIT I MOLTA GENT JA CAMINA SOLÀ I / O AMB GRUP A DIFERENTS 

HORES DEL DIA I DIFERENTS DIES A LA SETMANA.  

  

C- PROJECTES ANUALS DE L’ EAP/ 

AJUNTAMENT I REGIDORIES/  

CONSELL COMARCAL / CHVIC /GENERALITAT/ 
DIPUTACIÓ/SALUT PÚBLICA  
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a) Conveni de Col·laboració amb IES Vic (alumnes en practiques) 

b) Conveni de Col·laboració amb UVIC (alumnes en practiques dietètica i nutrició / Infermeria) 

c) UDACEBA, Residents amb pràctiques 

d) Conveni amb CARITAS  

e) Conveni amb Banc de Sang i Teixits, col·laborem amb les diferents campanyes de recollida de Sang dels 
tres pobles de l’EAP, formació feta als diferents professionals; conjuntament amb l’associació de donants 
del poble, banc de Sang, ajuntament, organitzem la Marató de Sang, un dia de Gran Solidaritat, 
participació ciutadana, d’alegria, goig i per tant un dia de Salut i Benestar. 

f) Som referents de BANC DE LLET MATERNA(Catalunya té tres punts de Banc de Llet: Barcelona ,Hospital 
de Palamós i EAP Centelles )   

g) Projectes solidaris 2015 : Enganxa’t pel Nepal amb la construcció d’un mural fet amb gotes d’aigua de 
paper, retallades per els residents de la Residencia Sant Gabriel, i venudes per un preu simbòlic per 
aconseguir adquirir un tanc de 10m3 d’aigua potable i kits de higiene personal (ajuntament -  Consell de 
cooperació- Oxfarm)  

h) Cursa Solidaria per el Sàhara(preu inscripció: Pasta sense gluten per celíacs, gotes per els ulls (oxfarm – 
ulls del Món – Ajuntament – EAP) 

i) Campanya d’aliments Novembre/ Desembre amb Caritas  i Banc d’aliments  

  

 

 

D-  PROJECTES ANUALS DE L’EAP   
AMB ENTITATS DEL TERCER 
SECTOR  
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Gràcies. 


