
CONSELL DE SALUT
BAIX LLOBREGAT

Dimecres 18 de maig de 2022

Seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat

de 09:00 a 15:00 hores

Places limitades. 
Data límit d'inscripció, dimarts 10 de maig de 2022.



CONSELL DE SALUT
BAIX LLOBREGAT

09.00 h  Benvinguda

09.00-09.30 h  Presentació Jornada. Introducció sobre acció comunitària

09.30-11.00 h  Presentació de bones pràctiques locals i internacionals 
d’innovació social comunitària (I part) 

11.00-11.30 h  Cafè

11.30-13.00 h  Presentació de bones pràctiques locals i internacionals 
d’innovació social comunitària (II part)

13.00-15.00 h  Dinàmica en grups

15.00 h  Cloenda
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Acció comunitària per promoure xarxes de suport 
mutu de benestar emocional

Projecte d´acció comunitària que promou les xarxes de
suport mutu de benestar emocional, impulsant els GAM
(Grups d’ajuda mútua) per l’apoderament, la millora del
benestar i l’enfortiment del teixit comunitari. S’ha
desenvolupat en el marc del projecte Activa´t de Salut
Mental Catalunya en col.laboració amb el Pla de
Desenvolupament Comunitari i amb el treball en xarxa
amb entitats del barri Sagrada Família. Procés de
treball participatiu de dinamització comunitària on
s’estableixen objectius i es detecten agents claus. 
Ponent: Alba de la Torre. SMC. Projecte Activa't

Microàrees de Trieste “La ciutat que cura”

Es promou el benestar i la cohesió social amb l'objectiu
de millorar la qualitat de vida dels habitants residents
en alguns barris de la ciutat de Trieste. El programa
inclou un conjunt d'activitats orientades a la promoció
de la salut pública centrades en l'enfortiment de les
capacitats i habilitats de les persones, i també
actuacions encaminades a modificar les seves
condicions socials, ambientals i econòmiques. 
Ponent: Tatiana Puyol. SMC-UnitingPeople

BONES PRÀCTIQUES LOCALS I INTERNACIONALS

Frome  “Les connexions comunitàries com a 
tractament de salut”

A Frome la recepta social és el nucli estratègic d'un
enfocament més ampli per apoderar la comunitat local
per liderar el canvi. Un equip de “connectors sanitaris”
proporciona suport a prop de 1.500 casos complexos i
els relaciona amb algun/s dels 400 grups, ciutadans,
activitats o altres serveis de suport de la ciutat. Però
l'efecte més important és el creat pels “connectors
comunitaris” que orienten a milers de residents que
poden necessitar aquest suport.  
Ponent: Tatiana Puyol. SMC-UnitingPeople

El “Ministeri de Komunitat” (Associació Salut Mental 
Barcelonès Nord)

El “Ministeri de Komunitat” és la plataforma de
projectes comunitaris de Salut Mental Barcelonès Nord
– Associació. Aquesta associació està desenvolupant
un model treball comunitari estretament vinculat al
territori i amb l’objectiu d’apoderar i potenciar
l’autonomia i integració social de les persones amb qui
treballen i construir comunitat. Projectes: Voluntariat,
Manduka Club, Acció Merkat, Treballs en Benefici de la
Comunitat i darrerament han iniciat un projecte per a
persones majors de 59 anys “Komunitat 60 plus”
Ponent: Pedro Sánchez, president de l'Associació Salut
Mental Barcelonés Nord


