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1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

El canvi d’hàbits de vida dels darrers anys ha influït en les pràctiques alimentàries i la 

reducció de la pràctica de l’activitat física. Les dades relatives als hàbits de salut al 

districte de Sant Andreu recullen índexs alts en alguns grups de població de persones que 

pateixen obesitat i sedentarisme, respecte a la mitjana de la ciutat Barcelona. Aquests 

resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya per a la població de Barcelona (dades 

acumulades 2011-2014) plantegen reptes a encarar. L’activitat física i l’alimentació 

adequada són elements indispensables en la reducció de les taxes de mortalitat per 

malalties cròniques. 

Segons les dades acumulades 2011 a 2014 de l’Enquesta de Salut de Catalunya, la 

població gran de Sant Andreu (65 anys i més) presenta valors d’obesitat superiors a la 

resta de la ciutat tant en homes (22,4% a Sant Andreu vs. 16,7% a la ciutat) com en dones 

(29,2% a Sant Andreu vs. 20,2% a la ciutat). Les xifres de sedentarisme  són similars al 

districte i a la ciutat, tret de les dones de 45 anys i més, que presenten prevalences 10 

punts per sobre durant el període 2011-2014 (Salvador et al. 2016). 

El projecte de prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona (POIBA) de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona (ASPB), portat a terme entre els anys 2009-14, va mostrar que els 

escolars de 8 a 10 anys participants, del districte de Sant Andreu, en el projecte 

presentaven una prevalença d’obesitat del 20,3%, dada molt superior a la mitjana dels 

escolars participants a tota la ciutat, que era del 12,7%.  

També l’Enquesta de Salut de Catalunya 2014 , amb dades declarades, indica que en 

infants de 6 a 12 anys el sobrepès és del 18,7%, igual per a ambdós sexes. L’obesitat 

afecta un 11,7% (un 13,5% en nens i un 9,9% en nenes), segons taules de l’OMS. En 

aquest context, tant les mesures preventives que s'adoptin per intentar disminuir la 

incidència de sobrepès i obesitat en edats precoces, com les intervencions per reduir la 

seva magnitud, adquireixen una importància fonamental.(1)  

En aquest sentit, el Districte de Sant Andreu i l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

(ASPB) tenim un ferm compromís amb la promoció de l’activitat física i l’alimentació 

saludable com a pràctiques i hàbits fonamentals per a la salut individual i col·lectiva i 

volem potenciar la seva pràctica a tots els nivells i arreu del territori del Districte. 

Des d’escoles, instituts, equipaments públics i els Centres Esportius Municipals (CEM), 

entre d’altres, s’ofereixen un gran ventall d’activitats i recursos per a la pràctica esportiva 

i l’alimentació saludable adreçades  a públic de diferents  grups d’edat. 

(1)
 Rajmil L, Bel Comos J, Clofent, R. Revisió de les intervencions adreçades a l’obesitat i el sobrepès infantil i 

juvenil. Barcelona: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat 

de Catalunya; 2015. 
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A més, una de les grans potencialitats del districte en els darrers temps ha estat generar 

treball comunitari en matèria de salut, alimentació saludable i exercici físic, que es 

desenvolupa coordinadament entre els actors que configuren la comunitat relacionada en 

l’àmbit de salut dels barris per reforçar el treball vers la salut al llarg del cicle vital. 

El Programa d’Actuació Municipal de Districte (PAD) recull un seguit d’actuacions a 

desplegar en el període 2016-2019 adreçades a la millora i foment dels hàbits saludables: 

 Pla de salut comunitària: Coordinar els agents que componen la comunitat 

sanitària als barris (salut pública, plans comunitaris, atenció primària...) per 

enfortir les accions de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit comunitari, que 

s’adreçaran a totes les etapes de la vida.  

 Fomentar els programes esportius per a infants i joves en època de vacances: 

Promoure programes que fomentin la pràctica esportiva en els períodes de 

vacances, amb la finalitat de garantir l’accés i el dret a la pràctica esportiva de 

joves i infants, independentment de les seves condicions i del territori on visquin, i 

fomentar la conciliació de la vida familiar.  

 Remodelar els mercats del Bon Pastor i Sant Andreu: Remodelar tots dos 

equipaments, el Mercat del Bon Pastor i el de Sant Andreu, per convertir-los en 

centres d’atracció del comerç de proximitat.  

 Ampliar la xarxa d’horts urbans ecològics: Ampliar la xarxa existent d’horts 

urbans ecològics en espais públics i fomentar els models de gestió comunitària 

amb la voluntat d’obtenir els màxims serveis socials i ambientals. 

Al llarg del període 2015 - 2018, s’ha apostat des del Districte de Sant Andreu, 

conjuntament amb la resta d’actors implicats en la comunitat vinculada a l’àmbit de salut, 

per les següents línies de treball: 

 Accions educatives sobre els factors conductuals i l’estil de vida. 

 Accions d’impacte i transformació a nivell de les famílies, dels diferents entorns i 

xarxes socials. 

 Polítiques tendents a millorar les condicions de vida i de treball relacionades amb 

l’alimentació i l’activitat física. 

 El desenvolupament del màxim d’influència vers sectors de la política 

responsables de la mobilitat, l’organització mediambiental i les grans decisions en 

el mercat alimentari. 
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Aquest document es basa en la guia de Promoció de l’alimentació saludable i l’activitat 
física als barris de Barcelona  de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. (2) 
 
 
 

2. OBJECTIUS 

2.1   GENERALS 

Millorar els hàbits alimentaris i augmentar l’activitat física a totes les etapes de la vida, 

infància, adolescència, etapa adulta i gent gran que tingui en compte les desigualtats 

socials en la salut.  

2.2    ESPECÍFICS 

Donar a conèixer el marc en el què s’identifiquen els factors que poden influir en 

l’alimentació saludable i l’activitat física. 

 Identificar una estratègia d’acció i les intervencions que s’estan desenvolupant als 

barris del Districte de Sant Andreu per l’alimentació saludable i l’activitat física. 

 Proposar intervencions a desenvolupar al territori basades en l’evidència de 

l’efectivitat. 

 Facilitar un seguiment coordinat dels projectes que ja estan en marxa i dels de 

nova creació. 

 Donar a conèixer el marc  en què s’identifiquen els factors que poden influir en 

l’alimentació i l’activitat física saludable 

2.3   MARC D’ABORDATGE 

L’alimentació saludable és indestriable de la seva relació directa amb l’activitat física  i 

viceversa. S’aposta per incidir-hi des d’un enfocament holístic que contempla els 

determinants socials de la salut. En aquesta línia, el marc d’abordatge inclou la 

perspectiva de les desigualtats socials i la perspectiva del cicle vital en la lògica de les 

intervencions. 

 

 

(2)
Nuria Calzada i Grup d’alimentació saludable i activitat física. Promoció de l’alimentació saludable i l’activitat 

física als barris. Barcelona: Agència de Salut Pública de Barcelona, 2018. 
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El model gràfic dels Determinants Socials de la Salut mostra diferents capes d’influència 

en la salut i la seva direccionalitat (les externes incideixen sobre les internes). Així, es 

possibilita la identificació dels factors que intervenen en la salut i sobre els quals es pot 

actuar. Cal tenir present la interdependència entre factors de diferents capes i l’existència 

d’una complexitat creixent en les capes superiors.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic: Marc conceptual d’activitat física i alimentació saludable. Font: Model adaptat dels determinants 

socials de la salut de Dahlgren i Whitehead per al projecte de prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona 

(POIBA, 2009 – 2014) 

 

Primera capa d’influència (la més interna): els factors més immodificables, vinculats a 

l’edat, el sexe i determinats factors hereditaris i epigenètics, condicionats per l’ambient 

en el que té lloc el naixement i el creixement dels primers anys. 

Segona capa d’influència: els factors relacionats amb la família i les xarxes socials. 

L’entorn familiar inclou la introducció dels principals components de la dieta o de 

l’equilibri entre activitat física  i el descans 

Tercera capa d’influència: les condicions de vida als barris. L’entorn de barri ofereix 

oportunitats per a l’extensió de la xarxa social. Inclou: l’entorn escolar com a espai de 

socialització i clau en el reforç dels hàbits; el tipus i l’emplaçament dels establiments 

alimentaris (botigues i restaurants) i la seva accessibilitat, els serveis sanitaris i el disseny 

urbà del barri, entre d’altres. 
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Quarta capa d’influència: les condicions de vida i treball. La jornada laboral o la 

conciliació familiar amb el treball poden condicionar hàbits d’exercici i d’alimentació. Cal 

esmentar en aquest apartat el sector de la restauració i de l’expedició d’aliments.  

Cinquena capa d’influència (la més externa): els aspectes relacionats amb el mercat, les 

polítiques macroeconòmiques i els aspectes socioculturals i mediambientals. Cal també 

parar atenció a la influència dels mitjans de comunicació i les pautes que reprodueixen. 

 

 

3. ACTUACIONS I LÍNIES D’INTERVENCIÓ  

El recull mostra com la intervenció en salut dins el marc de l’alimentació saludable i 

l’activitat física és una realitat al Districte de Sant Andreu a múltiples nivells, àmbits i 

diversos barris. Es presenta com una línia d’actuació transversal i amb capacitat i 

oportunitat d’ampliar-se mitjançant la incorporació de més agents implicats i noves 

propostes a desplegar. 

 

Les diferents intervencions s’emmarquen dins un conjunt de criteris a seguir: 

 Lligades a l’estratègia global de salut comunitària o a Barcelona Salut als Barris en 

els barris en els quals es desenvolupa el programa. 

 Basats en les necessitats i recursos de cada barri. 

 Plantejats des de la promoció de l’activitat física de forma inclusiva. 

 Plantejats de forma integral, intersectorial i multicomponent. 

 Amb perspectiva d’equitat en gènere, classe social, edat i estat migratori. 

 Amb participació comunitària. 

 Tenint en compte el cicle vital i col·lectius específics. 

 Respectant els valors culturals de la població a qui s’adreça. 

 Tenint cura del medi ambient: alimentació circular. 

 Generant informació per l’evidència i avaluació continuada. 

 Garantint la sostenibilitat. 

 

Tenint en compte la vessant comunitària, es proposa que les intervencions a implementar 

en el territori es pactin i impulsin en el marc d’un grup de treball amb arrelament local i 
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de caràcter intersectorial i interdisciplinari. Tot i el model de partida (representat a 

continuació), la composició d’aquest grup de treball comunitari parteix de les necessitats 

del territori i per tant s’adapta i es modifica en funció de les seves característiques.  

 

 
 
 

El grup de treball es presenta com a actor motor i base en l’estratègia de treball als barris. 

Aquesta estratègia es proposa desenvolupar seguint un cicle d’actuació que parteixi de 

l’anàlisi de les necessitats i amb incidència de les intervencions sobre les problemàtiques 

principals. El model de treball busca ser sostenible a llarg termini i basar-se en l’evidència, 

a partir d’eines com l’avaluació continuada.  
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Per tal de facilitar la decisió sobre les intervencions que es poden implementar, es 

recullen els recursos que presenta la comunitat a cada barri, diferenciant per àmbit 

d’actuació, i que poden incidir positivament en l’alimentació saludable i l’activitat física. 

També es presenten les propostes d’actuacions basades en l'evidència que es podrien 

desenvolupar al territori.  

 

3.1 VEÏNAT I TREBALL COMUNITARI 

Intervencions en funcionament 

 Taules de salut comunitària   Són espais configurats per diversos agents locals on 

es treballa entorn la salut del territori des d’una vessant comunitària. S’ocupen del 

coneixement, la coordinació i el treball en xarxa dels recursos, entitats i serveis 

relacionats amb la salut al barri. Impulsen nous projectes en els camps prioritaris i fan 

seguiment dels projectes de salut que ja estan en marxa.  

Permeten establir comunicació directa amb diferents agents comunitaris per detectar les 

necessitats de la població i poder treballar conjuntament, són espais per comentar i 

compartir les necessites detectades sobre l’estat de salut als barris i incidir-hi.  

Hi ha quatre taules de salut comunitària amb abast a quatre dels barris del Districte: la 

Taula de Salut Comunitària de Bon Pastor i Baró de Viver, Trinitat Vella i la Taula de Salut 

Comunitària de Sant Andreu de Palomar. 

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  
 
Bon Pastor  
Baró de Viver 

- Agència de Salut Pública de Barcelona 

- CAP Bon Pastor 

- AAVV Bon Pastor 

- Farmàcies 

- Pla de barris 

- Centre Cívic Baró de Viver 

- Districte Direcció de serveis a les 
persones 

- Centre Cívic Bon Pastor 

- Comunitat educativa 

- Biblioteca Bon Pastor 

- CSMA 

- CAS 

- Salut pública 

- Casal de gent gran 

- Conseller de barri 

- Consellera de salut 

- Poliesportiu Bon Pastor 

- Rebost solidari 

 

AGENTS 
IMPLICATS  
 
Sant Andreu     
de Palomar 

- Serveis Socials  

- Districte- Direcció de serveis a 
les persones 

- Consellera de salut 

- Agència de Salut Pública 
Barcelona 
 

- CAPI - Centre d'Atenció Pediàtrica 
Integral  

- EAP Casernes 

- EAP Sant Andreu 
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AGENTS 
IMPLICATS  
 
Trinitat Vella 

- Serveis Socials  

- Districte Direcció de serveis a 

les persones 

- Servei de convivència i espai 

públic 

- Pla de barris 

 

- Comunitat educativa  

- Agència de Salut Pública Barcelona 

- EAP Trinitat Vella 

- AAVV Trinitat Vella 

- Conseller de barri 

- Consellera de salut 

-   

 

 Taula de salut alimentària Bon Pastor i Baró de Viver    Aquesta taula depèn de la 

Taula de Salut comunitària de Bon Pastor i Baró de Viver. La taula és un projecte 

comunitari de salut alimentaria i exercici físic en aquests barris. Reuneix tots els projectes 

relacionats amb alimentació i activitat física se’n fa seguiment i també projectes de nova 

creació en aquest àmbit. El projecte està dotat de comissions establertes (horts urbans, 

cursa solidària , endavant ‘al  junior i endavant ‘al > 65   ). 

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Bon Pastor i Baró de Viver. 

 
 
 
 
AGENTS 
IMPLICATS  

- Agència Salut Pública 
Barcelona 

- Districte Direcció de serveis a 

les persones 

- Pla de barris 

-  Rebost solidari 

- Farmàcies 

- Biblioteca de Bon Pastor 

- Escoles de Bon Pastor i Baró 
de Viver 

- Mercat del Bon Pastor 

- AFAS (antigues AMPES) 

- AAVV d’ambdós barris 

- CEM Bon Pastor 

- Centres Cívics d’ambdós barris 

- Serveis Socials Franja Besòs  

- EAP Bon Pastor 

- Dinamitzador de comerç de BP i BV 

- CSMA (Centre Salut Mental 

d’Adults) 

 

 Cartografia de coneixements   Proposta comunitària i formativa per treballar 

interculturalitat i salut. Diferents professionals de la sanitat estudien les necessitats i 

reptes sanitaris concrets que presenten diferents comunitats amb els propis agents i 

actors de la comunitat . Posteriorment, es forma als professionals dels CAP sobre les 

malalties  i problemàtiques treballades amb la comunitat.  

S’ha fet formació a professionals del CAP del Bon Pastor i trinitat Vella sobre malalties 

metabòliques en pacients paquistanesos i  sobre malestar emocional en dones d’ètnia 

gitana, al Cap del Bon Pastor 

 
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- EAP Bon Pastor 

- EAP Trinitat Vella 

- Districte- Direcció de serveis a 
les persones 
 

- Centre d'estudis Africans 

- Pla de barris 

- Diversos agents de la comunitat 
Paquistanesa 

- Diversos agents de la comunitat 
gitana 
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Propostes a desenvolupar 

 Incentivar la creació d’una Taula de salut comunitària als barris que actualment 

no en tenen  Generar un espai comunitari configurat pels diferents actors relacionats 

amb la salut de cada barri per treballar de forma participativa i cooperativa el foment dels 

hàbits saludables en quant a l’alimentació i l’activitat  física. 

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte. 

 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

‐ Agència de Salut Pública Barcelona 
‐ Districte - Tècnics de barri i tècnica de Salut del  Districte 
‐ AAVV’s i Equipaments Municipals 

‐ Conseller de barri i Consellera de salut 
 
 
 

 

3.2 ÀMBIT EDUCATIU 

ÀMBIT ESCOLAR 

Intervencions en funcionament 

 Endavant’al junior  Aquesta intervenció és un dels projectes de la Taula de Salut 

alimentària de Bon Pastor i Baró de Viver. Es tracta d’un concurs d’entrepans saludables 

(sense greixos, amb uns índexs glucèmies determinats) per a les classes de 5è de primària, 

on es treballa tant la vessant pràctica com elements teòrics entorn l’alimentació 

saludable.  Al curs 2017718 hi van participar 90 alumnes de diferents centres escolars.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Bon Pastor i Baró de Viver. 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

Escoles (dades curs 2017-2018):  

- La Maquinista 

- L’Esperança 

- El Til·ler 

- Taula de salut comunitària de 
Bon Pastor i Baró de Viver 

 

 

 Programes de promoció de la salut a les escoles   Des de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona s’ofereixen diversos programes per promoure l’alimentació 

saludable i l’activitat física als centres educatius de la ciutat.  

Els programes es desenvolupen territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 
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o Programa Creixem Sans   Programa de promoció d’hàbits saludables relacionats 

amb l'alimentació, la nutrició, l'activitat física i el descans equilibrat adreçat a l’alumnat 

de 4t de primària. Entre els seus objectius es proposa reduir el temps d’ús de pantalles i 

augmentar el temps de son, així com promoure l’activitat física en temps d’oci i 

augmentar els coneixements relacionats amb l’alimentació saludable i els hàbits d’higiene 

alimentària. Es desenvolupa a l’aula a càrrec del professorat dels centres educatius, amb 

suport de l’ASPB a nivell de formació i assessorament. El curs 2017/18 hi van participar  

116 alumnes de diferents centres educatius. 

 

 
AGENTS IMPLICATS 
PROGRAMA CREIXEM 
SANS 

Escoles (dades curs 2017-2018): 

- Ramon Llull 

- Emili Juncadella 

- Ramon Berenguer III 

- L’Esperança 

- ASPB 
 

 

o Programa Creixem més Sans  Programes de promoció dels hàbits relacionats amb 

l'alimentació, la nutrició, l'activitat física i el descans equilibrat adreçat a alumnes de 6è 

de primària. Es desenvolupa a l’aula a càrrec del professorat dels centres educatius, amb 

suport de l’ASPB a nivell de formació i assessorament. El curs 2017/18 hi van participar  

70 alumnes de diferents centres educatius. 

 
 

AGENTS  
IMPLICATS PROGRAMA 
CREIXEM MÉS SANS 

Escoles (dades curs 2017-2018): 

- Emili Juncadella 

- Ramon Berenguer III 

- L’Esperança 

- ASPB 
 

 

 

o Programa Canvis Programa de promoció de l'alimentació i nutrició saludable així 

com de l'activitat física adreçat a alumnat de 2n curs d’ESO. Es desenvolupa a l’aula a 

càrrec del professorat dels centres educatius, amb suport de l’ASPB a nivell de formació i 

assessorament. El curs 2017/18 van participar 256 alumnes de diferents centres 

educatius. 

 

AGENTS IMPLICATS 
PROGRAMA CANVIS 

IES (dades curs 2017-
2018): 

- SES Josep Comas i 
Solà  

- IES Bon Pastor 

- IES Ramon Llull 

- IES L’Alzina 

- IES Dr. Puigvert 

- ASPB 
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 Revisió dels menús escolars   Avaluació i millora de la qualitat global de les 

programacions dels menús escolars. A partir d’informes d’avaluació de l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona, cada tres anys es revisen els menús de les escoles que ho demanen.  

La iniciativa es desenvolupa territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 

 

 
 
 
AGENTS 
IMPLICATS  

Escoles (dades curs 2017-2018): 

- Estel 

- Can Fabra 

- FEDAC Sant Andreu 

- Turó Blau 

- Jesús, Maria i Josep 

- Mestre Enric Gibert i 
Camins 

- L’Esperança 

- Bon Pastor 

- Arrels 

- Ramon Llull 

- Eulàlia Bota 

- Ramón y Cajal 

- Laia 

ASPB 
 

 Horts escolars   Els horts escolars són una eina per afavorir i contribuir a l’educació 

sostenible i ambiental en els centres escolars, on la salut pren un paper transversal. 

L’alumnat  treballa diferents aspectes teòrics i pràctics dels horts, generant un 

aprenentatge experimental  i participatiu en vincle i contacte amb l’entorn. 

La iniciativa es desenvolupa territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 

 
 

AGENTS IMPLICATS  
 

- Escoles del Districte 

- Ajuntament de Barcelona – Ecologia Urbana 

 Programa Èxit d’estiu    Programa extraescolar que té l’objectiu de donar suport a 

aquell alumnat de secundària que ho necessita, per tal que pugui aprofitar la 

convocatòria extraordinària de setembre. L’acompanyament en l’estudi es complementa 

alhora amb una oferta de dues hores diàries d’esports.   

La iniciativa es desenvolupa territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 

 
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Ajuntament 

- IBE 

- Consorci d’Educació  

- IES del Districte 

 

 

 

 

 



 
 
 
Districte de San Andreu 

 14 

 

 Ja nedo  Programa impulsat per l’IBE que consisteix en fomentar l’activitat física. 

El programa ofereix una hora a la setmana de  classes de natació dirigides a tot l’alumnat 

de 1r de primària. Al curs 2017/18 hi van participar 308 alumnes de diferents centres 

escolars. 

El programa es desenvolupen territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 

 
 
AGENTS 
IMPLICATS  

Escoles (dades curs 2017-2018): 

- Baró de Viver 

- L’Esperança 

- Bon Pastor 

- El Til·ler 

- La Maquinista 
 

- Can Fabra  

- Turó Blau 

- Ramon Berenguer III 

- Ramon i Cajal 

- Pegaso 
 

- IBE 
 

 

Propostes a desenvolupar 

 Augmentar la cobertura dels recursos i programes disponibles de promoció de la 

salut a les escoles:  L’Agència de Salut Pública de Barcelona i altres agents ofereix un 

seguit de recursos disponibles per treball dins les aules la promoció dels hàbits saludables 

en relació a l’activitat física i l’alimentació saludable. Propòsit del Districte és acompanyar 

i incentivar la incorporació d’aquests recursos a nous centres educatius del Districte. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a centres educatius d’arreu del 

Districte. 

 
 

AGENTS IMPLICATS  
- Districte i ASPB 

- Escoles del Districte 

 

 

 Promoure la creació d’horts escolars   Propòsit del Districte és acompanyar i 

incentivar la presència d’horts escolars per un aprenentatge conscient, compromès i 

curós amb la sostenibilitat i la importància dels hàbits saludables en alimentació. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a centres educatius d’arreu del 

Districte. 

 
 

AGENTS IMPLICATS  
- Districte  

- Escoles del Districte 

- Ajuntament de Barcelona- Ecologia Urbana 
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COMUNITAT I ENTORN EDUCATIU 

Intervencions en funcionament 

 Educació nutricional en l’activitat física   Difusió d’informació de prevenció de 

l’obesitat infantil. La iniciativa té lloc a diferents farmàcies mitjançant tríptics sobre 

l’alimentació més adequada en funció de l’activitat física que es realitza.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Bon Pastor i Baró de Viver. 

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Farmàcies 

- ASPB 

 

 

 Convivim esportivament Proposta d'activitats esportives com a eines 

d'aprenentatge per a la convivència. La iniciativa s’adreça a infants i joves en horari 

extraescolar* i busca promoure la pràctica de l’esport i l’activitat física, alhora que 

fomentar la inclusió social.  

La iniciativa es desenvolupa territorialment a centres educatius d’arreu del Districte. 

 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

Escoles (dades curs 2017-2018): 

- IES Dr. Puigvert 

- Institut-escola El Til·ler 

- SES Cristòfol Colom 
 

- SES Josep Comas i Solà 

-  Escola Ramón y Cajal 

- Escola Ramon 
Berenguer III 

IBE 
 

 

*A més, un total de 40 agents ofereixen activitat esportiva fora de l’horari escolar.  

 

 

Propostes a desenvolupar 

 Posar en marxa tallers de cuina per a famílies a diferents espais comunitaris      

Es proposa promoure en l’entorn i la comunitat educativa tallers de cuina en família per 

incrementar els coneixements relacionats amb les bases d’una alimentació saludable. A 

partir de compartir informació, dubtes i receptes, es busca incentivar el consum 

d’aliments saludables de temporada i de proximitat. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a centres educatius d’arreu del 

Districte. 
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AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- Escoles del Districte 

- AFAS 

- Equipaments Municipals 

- Mercats 

- Districte  

 

 

 Promoure la difusió del Programa Consells per ser una família saludable 

Potenciar aquest programa ofert per l’ASPB, el qual va dirigit a infants i adolescents, així 

com les seves famílies.  El programa serveix per incrementar els coneixements relacionats 

amb l’alimentació saludable i l’activitat física des d’una orientació multicultural. La 

dinamització de les sessions es fa a càrrec de personal d’infermeria de salut comunitària 

de l’ASPB. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a centres educatius d’arreu del 

Districte. 

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- AFAS  

- Escoles i IES del Districte 

- Equipaments Municipals 

- Districte 

 

 

Alternatives a les màquines expenedores d’aliments i begudes dels centres 

escolars  És important dirigir els esforços cap a estratègies que augmentin la 

disponibilitat i accessibilitat d’opcions més saludables en l’oferta de les maquines 

expenedores, valorant la seva substitució per altres productes més saludables o la 

eliminació de les màquines. És recomanable evitar la ubicació de màquines expenedores 

en zones accessibles a infants i joves menors de 16 anys. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a centres educatius d’arreu del 

Districte. 

 

 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- AFAS  

- Escoles i IES del Districte 

- Districte 
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3.3 GENT GRAN 

Intervencions en funcionament 

 Escoles de Salut de la Gent Gran    Programa, impulsat per les taules de salut 

comunitària i l’ASPB que té com a objectiu apoderar i incrementar la qualitat de vida de 

les persones majors de 65 anys. Es realitzen sessions amb freqüència setmanal on es 

treballen aspectes vinculats a la salut.  

Hi ha dues Escoles de Salut de la Gent Gran amb abast a tres dels barris del Districte: 

l’Escola de Salut de la Gent Gran de Bon Pastor i Baró de Viver i l’Escola de Salut de la 

Gent Gran Sant Andreu de Palomar. 

o Escola de Salut de la Gent Gran de Bon Pastor i Baró de Viver  S’han fet 11 

sessions des del 4 d’abril fins al 13 de juny de 2018. En les sessions s’ha treballat la 

dimensió física (higiene, exercici físic, alimentació), la cognitiva (memòria) i la 

relacional (taller intergeneracional amb infants). Hi han participat 70 persones. 

 
 

AGENTS IMPLICATS  
- Taula de salut comunitària Bon Pastor i Baró de Viver 

- ASPB 

 

o Escola de Salut de la Gent Gran Sant Andreu de Palomar  S’han fet 10 sessions del 

3 d’abril al 12 de juny de 2018. A les sessions s’ha treballat la dimensió física 

(alimentació i exercici físic, regulació medicació), la cognitiva (memòria) i la 

relacional (envelliment, pèrdues i dols). 

 
 

AGENTS IMPLICATS  
- Taula de salut comunitària Sant Andreu de Palomar 

- ASPB 

 

 Endavant’al>65   Tallers d'alimentació per població amb més de 65 anys. Aquesta 

iniciativa depèn de la Taula de salut comunitària de Bon Pastor i Baró de Viver i consisteix 

en sessions quinzenals on s’ensenyen eines per una alimentació adequada.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Bon Pastor i Baró de Viver. 

 

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

 

- Taula de salut comunitària Bon Pastor- Baró de Viver 
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 Movem-nos amb la Gent Gran    Trobada anual, dinamitzada per l’Associació 

Esportiva Sant Andreu, que es realitza a Can Fabra per tots els usuaris dels Casals 

de Gent Gran que fan activitat física al llarg el curs.  

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte. 

  

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- AE Sant Andreu 

- IBE  
 

- Casal Gent Gran Mossèn Clapés 

- Casal Congres-Indians  

- Casal Gent Gran de Trinitat Vella 

 
 

 

 Programa d'activitats d’oci en base a l’activitat física per a la gent gran  

Programa anual d'activitats que inclou propostes lúdiques, esportives, educatives, 

en l'àmbit de la salut. Actuació dins el marc del Pla per a l'envelliment actiu i dins 

la programació dels Casals Municipals segons el model d’implementació del Pla de 

Millora. 

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte.  

 

 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

- Equipaments Municipals, Casals de Gent Gran 
(Casal Gent Gran Navas, Casal Gent Gran 
Mossèn Clapes, Casal Gent Gran La Palmera, 
Casal Gent Gran Bon Pastor, Casal Gen Gran 
Baró de Viver  i Casal Gent Gran Bascònia) 

- Tècnica de 
Salut del  
Districte  

-  Tècnica de 
Gent Gran 

 
 

 

3.4 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

Intervencions en funcionament 

 Ens Movem    Programa de foment de l’esport com a hàbit saludable. 

Especialment, està destinat a persones grans derivades dels EAP,s que pateixen 

mals propis del sedentarisme.  Es realitzen classes de tai-txi a diversos CEM i 

caminades per itineraris urbans.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Bon Pastor i Trinitat Vella. 

 

 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB i IBE 
- Ajuntament Barcelona 
- Associació Esportiva Bon Pastor 
- ASME 

- EAP Bon Pastor  
- EAP Trinitat Vella 
- CEM Bon Pastor  
- CEM Trinitat Vella 
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 Perspectiva i treball inclusiu en les activitats físiques   Barcelona Esport Inclou: 

Vetllar per garantir una participació inclusiva en l'activitat fisicoesportiva. 

Programa específicament adreçat a totes aquelles persones amb discapacitat 

física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental. Es complementa amb 

serveis específics com auxiliar de vestidor i monitoratge específic. 

La iniciativa es desenvolupa territorialment a Centres Esportius Municipals d’arreu del 

Districte. 

 
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte 

- IBE 

- CEM Bon Pastor 
- CEM Sant Andreu 
- CEM Trinitat Vella 

 Programa de marxa fent esport al CEM Bon Pastor   Sortides escolars 

programades per participar durant una jornada en una instal·lació esportiva propera.  

1a fase: els grups de 4t d’ESO visiten les instal·lacions durant un matí i fan diferents 

activitats dirigides. El curs 2017/18 hi van participar 244 alumnes de secundària. 

2a fase: els alumnes s’apunten voluntàriament a classes d’activitats dirigides dues tardes 

a la setmana. El curs 2017/18 hi van participar 23 alumnes, amb una participació mitjana 

mensual d’11 nois i noies. 

Els alumnes participants procedeixen de centres educatius d’arreu del Districte, tot i que 

l’equipament on es genera l’activitat està situat al barri de Bon Pastor.  

  
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- IES Dr. Puigvert 

- SES Josep Comas i 
Solà 

- Escola Santíssima 
Trinitat 

- Escola Sants Innocents 

- IBE 

- CEM Bon Pastor 

 Tarificació social als CEM del Districte   Els Centres Esportius Municipals ofereixen 

diferents tarifes per potenciar que més ciutadans practiquin activitat física de forma 

habitual, afavorint la igualtat d’oportunitats en l’accés a uns equipaments que són, 

sobretot, un servei bàsic per a la ciutadania. 

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte.  

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte 

- IBE 

- CEM Bon Pastor 

- CEM Sant Andreu 

- CEM Trinitat Vella 
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 Ajuts per la pràctica esportiva a usuaris    Concessió anual d’ajudes per facilitar 

que tota persona pugui tenir accés a l’activitat física i la pràctica esportiva, 

especialment, qui més ho necessiti i qui més dificultats econòmiques puguin tenir. 

Als diferents CEM del Districte, s’ofereixen programes d’abonaments reduïts o 

gratuïts i ajuts a les persones aturades en les quotes. El curs 2017/18 al Districte 

de Sant Andreu es van concedir un total de 1.224 beques amb un import de 

264.993,91€. 

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte.  

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte 

- IBE 

- CEM Bon Pastor 

- CEM Sant Andreu 

- CEM Trinitat Vella 

 Ajuts per a la pràctica esportiva a projectes esportius   El Districte de Sant Andreu 

anualment concedeix subvencions per tal de desenvolupar projectes esportius al 

Districte. A l’any 2017 es van atorgar ajudes a un total de 37 projectes per un valor 

de 45.123,79€.  

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte.  

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte 

- IBE 

-  CEM Bon Pastor 
-  CEM Sant Andreu 
-  CEM Trinitat Vella 

 

Propostes a desenvolupar 

 Promoure en els diferents perfils de població del districte hàbits saludables 

d’activitat física    Afavorir la incorporació d’activitats físiques als hàbits de salut 

de la població que encara no és partícip d’elles. Treballar aquesta línia mitjançant 

la dinàmica participativa de les Taules de Salut Comunitària. 

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte. 

 
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- Districte 

- Taules de Salut Comunitària  
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3.5 EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ESPAI PÚBLIC 

Intervencions en funcionament 

 FotoExplora Tallers de fotografia que es realitzen a la Biblioteca de Bon Pastor on 

els infants descriuen els aspectes positius i negatius del seu entorn alimentari 

mitjançant les fotos que ells mateixos fan. Les seves fotografies i les seves 

percepcions es comparteixen amb la comunitat mitjançant una exposició 

fotogràfica a la biblioteca.  

El projecte L’alimentació al meu barri és un programa pilot comunitari que vol apoderar 

els infants participants perquè esdevinguin líders actius en la identificació de les 

necessitats i els recursos del seu barri, a la vegada que es converteixen en actors de 

canvis pel seu entorn. 

El programa està basat en el procés d’investigació i acció participativa, un mètode a 

través del qual les persones poden identificar, representar i millorar les seves comunitats 

a través d'una tècnica fotogràfica específica. Utilitza la immediatesa de la imatge visual 

per proporcionar evidències i promoure un mitjà efectiu i participatiu de compartir 

experiència, coneixement i denuncia social.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és al barri de Bon Pastor. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Agència de Salut Pública 

- Biblioteca del Bon Pastor 

- Districte  

 Tallers de cuina en equipaments municipals (per infants, joves i adults)   Tallers 

de cuina adreçats a diferents edats (infants, joves o adults) on es traslladen 

coneixements d’alimentació saludable i es treballen els hàbits d’alimentació i 

manipulació d’aliments. 

La iniciativa es desenvolupa territorialment a equipaments municipals d’arreu del 

Districte. 

AGENTS 
IMPLICATS 

- Centre Cívics  

- Casals de Barri 

- Tècnica Equipaments 

- Districte 

 Horts urbans   els horts urbans són parcel·les o terrenys de cultiu ubicats en un 

entorn urbà. Són una eina que contribueix a millorar la salut en tant que 

promouen l’alimentació saludable, contribueixen a augmentar l’activitat física 

regular alhora que afavoreixen la disminució d’hàbits sedentaris.  
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El Districte ha participat en la generació d’horts urbans als barris de Baró de Viver, Trinitat 

Vella i La Sagrera. 

o Hort urbà a Baró de Viver Consta de 34 parcel·les (16 per a persones 

empadronades als barris de Baró de Viver i Bon Pastor, 16 per a la resta del 

districte i 2 per a entitats de persones en risc d'exclusió social). 

  

AGENTS 
IMPLICATS  

- Ecologia Urbana 

- Parcs i Jardins  

- Districte de Sant Andreu 
 

 

o Hort urbà a Trinitat Vella   Espai amb 61 parcel·les pel conreu, per a jubilats del 

districte en règim de concessió durant 5 anys. Les adjudicacions són per sorteig 

públic organitzat pel Districte de Sant Andreu. La gestió es porta des de l'Institut 

Municipal de Parcs i Jardins. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Ecologia Urbana 

- Parcs i Jardins 

- Districte de Sant Andreu 

 

o Hort-Jardí urbà La Ferroviària de La Sagrera És un projecte de Jardí Urbà 

intergeneracional. Està coordinat de forma comunitària i promou una educació 

ambiental i uns hàbits saludables, connectant la ciutat amb el cultiu d’aliments. 

 
AGENTS 
IMPLICATS  

- Biblioteca Marina Clotet 

- Mans  al Verd Ajuntament 

- Residents de la Residència 
l’Onada  

- Associació de Veïns i 
Veïnes de La Sagrera 

 

 

 Mou-te  Caminades per promoure l’activitat física, reduir el sedentarisme i 

promoure el benestar físic, psicològic i social de les persones participants. Les 

caminades es fan per la llera del riu Besòs en companyia de gossos de teràpia 

assistida.   

L’activitat és oberta i el territori on es desenvolupa l’activitat és als barris de Bon Pastor i 

de Baró de Viver.  

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Taula de Salut 
Comunitària de Bon 
Pastor i Baró de Viver 

- ASPB 

- Taula de salut alimentària i 
activitat física de Bon Pastor 
i Baró de Viver 
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 Programa Activa’t als Parcs  Programa d’activitat física que es practica a l’aire 

lliure, en diferents parcs i jardins del Districte. Combina dos tipus d'activitat: 

caminades i gimnàstiques orientals. Són activitats accessibles i inclusives que 

potencien el benestar i la salut dels seus participants.  

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de La Sagrera, Baró de Viver i Navas. 

-  

AGENTS 
IMPLICATS  

- IBE 

- Parcs i Jardins 

- Ajuntament de Barcelona 

- Districte 

 Pistes esportives d’accés lliure espais públics  d’accés gratuït habilitats per la 
realització d’esports i activitat física a l’aire lliure. Aquesta mesura busca oferir 
facilitats per la realització d’exercici físic. 

El territori on té lloc aquesta intervenció és als barris de Baró de Viver, Trinitat Vella i La 

Sagrera. 

  

o Parc Esportiu Urbà de Baró de Viver (skate): Espai públic per la realització 

d’esports d’acció (skate) dinamitzat des del Districte.  

o Instal·lacions al Parc de la Trinitat Vella: pistes esportives d’accés lliure.  

o Pistes del Parc de La Pegaso a La Sagrera: pistes esportives d’accés lliure, 
dinamitzades des del Districte. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte - Ajuntament de Barcelona 

 Tallers i activitats físiques en equipaments públics    A més dels CEM, els casals de 

barri i equipaments municipals ofereixen un ampli ventall d’activitats i tallers 

articulats a partir de l’activitat física adreçats a diferents públics. 

La iniciativa es desenvolupa territorialment a equipaments municipals d’arreu del 

Districte. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Centre Cívics  

- Casals de Barri 

- Tècnica Equipaments 

- Districte 

 

 Aposta per un urbanisme favorable a l’activitat física   Impuls d’un disseny urbà 

que afavoreixi l’activitat física en els desplaçaments per la ciutat i la realització 

d’activitat física a l’aire lliure: ampliació de la xarxa de carrils bici, ampliació de les 

àrees pacificades i zones verdes, aparells d'utilització lliure i gratuïta per fer esport 

a l’aire lliure, entre d’altres.  

L’àmbit territorial d’aquesta intervenció és tot el Districte. 
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AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte - Ajuntament de Barcelona 

 

Propostes a desenvolupar 

 Promoure la creació d’horts comunitaris al territori    Ampliar la presència d’horts 

urbans per fomentar un ús de l’espai públic saludable i sostenible amb dinàmiques 

de treball comunitari i arrelament als barris.  

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte, 

actualment hi ha iniciats dos projectes d’horts urbans a Sant Andreu de Palomar. 

o Hort urbà a Casernes   s'està treballant en un projecte d'hort comunitari a Sant 

Andreu Nord, dins l’àrea de la nova urbanització de Casernes. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- CSMA 

- Districte 

- EAP Casernes  

o Hort urbà al Carrer Lanzarote    s'està treballant en un projecte d'hort comunitari 

a Sant Andreu de Palomar, conjuntament amb altres actors del territori.  

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- AREP 

- Districte 

- Escola Molí Finestrelles  

 Recomanacions de les màquines expenedores d’aliments i begudes als 

equipaments municipals Revisar els productes que s’ofereixen en les màquines 

expenedores dels equipaments municipals, valorant la seva substitució per altres 

productes més saludables o l’eliminació de les màquines. 

Es proposa que aquesta iniciativa tingui abast territorial a equipaments municipals 

d’arreu del Districte. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- Districte 

- Equipaments municipals  
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3.6 COMERÇ ALIMENTARI, RESTAURACIÓ I REAPROFITAMENT 

ALIMENTARI 

Intervencions en funcionament 

 Mengem sa, mengem del mercat  Projecte de Mercats de Barcelona . Activitat 

educativa en què es convida a les escoles a fer equip i transmetre als infants i als 

joves el valor d'una dieta equilibrada i la pràctica habitual de l'esport per tenir una 

vida saludable. 

Incideix en el valor de comprar sa, fresc i de qualitat tot descobrint el mercat i allò que el 

caracteritza com a forma de comerç propera, sostenible i arrelada a la cultura 

mediterrània. És un taller dirigit a 1r i 2n cicle de primària, dinamitzat per una educadora 

de la Biblioteca de Bon Pastor i on s’inclou una visita al mercat. 

El territori on té lloc aquesta intervenció és al barri de Bon Pastor. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Biblioteca Bon Pastor - Mercats de Barcelona 

 Campanya comunicativa de promoció del comerç de proximitat  Campanya per 

potenciar el comerç de proximitat i de barri, centrada en el Carrer Gran de Sant 

Andreu. Es busca potenciar l’economia social i uns hàbits saludables de consum de 

productes de proximitat. 

El territori on té lloc aquesta intervenció és al barri de Sant Andreu de Palomar 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte - Eixos Comercials de Sant Andreu de Palomar 

 

Propostes a desenvolupar 

 Augmentar l’accés i la promoció d’aliments saludables als restaurants (Programa 

AMED) Programa que té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com 

a model d’alimentació saludable en l’entorn de la restauració col·lectiva. 

Actualment hi participen 643 establiments, de 149 municipis catalans, amb 

capacitat d’oferir àpats a gairebé 100.000 comensals diaris. 

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte. 

 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- ASPB 

- ASPC- Agència de Salut 
Pública de Catalunya.  

- Eixos comercials 

- Districte  
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 Ampliar l’abast de les campanyes comunicatives de promoció del comerç de 

proximitat  Fer extensives, als diferents mercats i eixos comercials de barri, 

campanyes comunicatives de promoció del comerç de proximitat i de barri per 

potenciar l’economia social i uns hàbits saludables de consum de productes de 

proximitat. 

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte. 

 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Districte - Eixos comercials  

 Promoció de tallers cuina saludable amb productes de proximitat Promoure, a 

partir de tallers en espais públics (parcs i places), la cuina i alimentació saludable 

en base a productes de mercat i de proximitat del comerç de barri. 

Es proposa que aquesta intervenció tingui abast territorial a tots els barris del Districte. 
 

AGENTS 
IMPLICATS  

- Eixos comercials 

- Districte 

- Mercats 

- Equipaments municipals i 

serveis  

 
 

 

 

 

Des del Consell de Salut del Districte de Sant Andreu i per tal de tenir una visió global de 

les necessitats del districte en relació a l'alimentació i l'activitat física saludable, durant el 

mes de gener s'efectuarà un taller participatiu sobre alimentació i activitat física 

saludable, on seran convidats a participar, a més a més dels membres del Consell, entitats 

i associacions, professionals i persones relacionades amb l’entorn de l'alimentació i 

l'activitat física. Amb la finalitat de treballar en l’anàlisi de la realitat de cada 

territori/barri, la detecció de necessitats i possibles propostes a desenvolupar de manera 

col·laborativa i en xarxa comunitària. Aquest projecte el duem a terme amb el suport de 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Departament de Salut de l’Ajuntament de 

Barcelona. 


