
ACTA Taula de Salut

13 de juliol de 2022

CAP Sagrada Família

Assistència:

Alba Gili, Silvia, Alex, Eva, Laura (CAP Sagrada Família) Georgina (Serveis Socials) Laia (Espai

210) Paulo, Paloma (CPB) Sonia i Ana (ASPB), Josep i Alba (Espai Social, fundació Catalunya La

pedrera) Antonio (Vincles Bcn), Esther Benach (Fundació Claror), Lucrecia (Antigona-

BitHabitat), Teresa (DMD), Isabel (ACA), Susanna (F. Aroa), Corian i Marta (AVV), Esmeralda

(Integral), Olga Bastidas (Tècnica de Barri)

1. Presentacions de les entitats.

- Mapa: com sento la implicació la meva implicació a la Taula de Salut?

- Entitats que falten: Kalida, afacrac – Esther Benach hi pot contactar

2. Prescripció social

- Reprendre projecte amb tots grups d’edat

- Recepta com a Eina de moment

- Programa com a guia per prescriure

- Migdies comunitarias als CAPs

- Derivacions en fem totes: cal feedback. També no perdre objectius, fer avaluacions

- Intentem posar adreces al darrera. Format més gran si cal. Prescripció del CAP és un

full sencer. Disseny Districte-Esther Benach.

COMISSIÓ PRESCRIPCIÓ SOCIAL:

CAP, Aroa, Integral, ASPB, Serveis Socials, Espai 210, Vincles,  REMS --- DIMECRES MIGDIA – 7

SETEMBRE – serveis socials? O Espai 210

3. Es fan dos grups:

- Grup Alimentació saludable

El dia 16 es farà el dia de l’alimentació, en el marc de festa major, junt amb el Mercat de Pagès.

Des de l’Espai 210 es farà un cicle d’activitats en aquestes dates. Interessades en participar es

poden posar en contacte amb Espai 210 o PDC.

- Grup Salut amb perspectiva de gènere

Es considera que és una necessitat i és interessant. Primer caldria fer formació bàsica. Es farà

demanda al Poblet Feminista, ja que al barri hi ha entitats expertes.

ALTRES:

- Proposta treball salut mental. Salut mental infanto-juvenil. CAP es farà grup suport

salut mental joves. Nivel preventiu.



Taula salut mental Districte – a la propera taula les entitats que hi assisteixen poden fer retorn.

- GAM benestar emocional:

- Persones + 50 anys, trobades cada 15 dies

- Problemes mantener la presencia

- 6-7 persones

- Seguir al setembre

- Agafar confiança, necessitat suport

- Sortirà al programa

- Rutes:

- Peróode inscripción concret. s’enviarà info.

En bici sense edat continuat:

- Positiu per objectius més enllà de que s’airegin: vincles, impacte en la salut…

Propera reunió 2 novembre de 15:30 a 17h. Espai per concretar


