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OBJECTIU principal:
Analitzar l’estat de salut del barri, detectar les principals necessitats i veure les possibilitats de millora en termes de salut.
Què és la Salut Comunitària?
Model d’intervenció, d’acció col·lectiva, que compta amb la participació de tots els agents del territori implicats en totes i cada 
una de les seves fases, des de la identificació de les necessitats, la planificació, la priorització, implementació i posterior 
avaluació de les accions dutes a terme. 

1r document
(2011)

Punts forts:
Major coneixament del entorn

Errors:
Document intern i sense participació de la comunitat

2n document
(2018)

Punts forts:
- Gran implicació per part del treballadors i de la institució
- Realització de noves accions i projectes
- Treballem amb altres entitats i serveis de manera fluida

Es crea un grup de treball 
intern

Es crea un grup de treball 
intern i interdisciplinari

Errors:
- Part qualitativa pobre
- Necessitat de realitzar dos Diagnòstics diferenciats (Sarrià / Vallvidrera, 
Tibidabo i Les Planes)
- S’informa als serveis de la realització del diagnòstic però no hi participen
- Fem “bolets”

Gener/ Març 2019
Reunions amb diferents agents del barri 
(Salut, Serveis Socials, Districte, ASPB…)

Març / Abril 2019
- Repartiment de tasques en el grup de 

traball intern
- Elecció grups d’interès

Maig 2019
Reunió amb les persones i grups 

d’interès

Juny 2019
-1ª reunió GM de Sarrià i presentació 
dades quantitatives
- Elecció persones d’interès i creació del 
Grup Motor de Sarrià i  de Vallvidrera, 
Tibidabo i Les Planes

Juliol 2019
-1ª reunió GM Vallvidrera, Tibidabo i Les 
Planes i presentació de dades 
quantitatives
- Elecció de persones per a realitzar 
entrevistes

Setembre 2019 / Gener 2020
Realització part qualitativa del 
Diagnòstic de Salut Comunitària

Primer trimestre 2020
-Reunió amb GM per a 
tancament de DSC i priorització
- Jornada de presentació i 
priorització amb tota la 
comunitat
- Reunió de GM per a 
propostes. 


