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INTRODUCCIÓ 

OBJECTIUS 

DISSENY 

 
Any 2012: Primer Projecte pilot de Prescripció social (PS) dins la Campanya Comunitària Promoció de la Salut Mental a Pineda de Mar, projecte innovador en la 

inclusió de la Comunitat com a  Agent implicat en la millora de la seva pròpia salut. 

 

Any 2014:  Reinici del Projecte amb algunes millores i diferències en la intervenció amb la comunitat. (grups control-grups intervenció). 

 

Any 2016 : Anàlisi a partir de les experiències prèvies i canvis  en els processos, intervencions, circuïts, etc.. arribant al disseny d’un Projecte més pretensiós  en la 

implicació de tots els Agents que intervenen. Actualment en fase d’implementació. 

Cant Coral 

Defensa Personal 

Analitzar els projectes de PS posats en marxa al nostre municipi (liderats per l’Equip d’Atenció Primària, amb la col•laboració de l’Ajuntament i l’Agència Catalana de Salut Pública). 

Anàlisi descriptiu qualitatiu de diversos processos dels projectes de PS 

DIFERÈNCIES 
RESULTATS 

2012 2014 

Fase de contacte, motivació i participació 
2012: 12 entitats participants / 52 activitats al catàleg 

2014: 15 entitats participants / 28 activitats al catàleg 

Detecció de pacients per l’EAP 

(criteris d’inclusió / exclusió) 

Més insistència i  conscienciació a través de 

mails, sessions  i recordatoris 

2012: 12 pacients 

2014: 20 pacients 

 

El treballador social de l’EAP és el responsable de: 

Acollida (consentiment) / valoració (primers tests) / prescripció (entrevista individual) 
Al ser un únic professional  (treballador social) el conductor del projecte, dona lloc a: 

 Responsabilitat individual 

 Sobrecàrrega en l’activitat assistencial d’aquest 

 Poca participació al seguiment dels pacients per part de la resta de l’EAP 

Grup intervenció (únic grup) 
Grup control (no es fa seguiment PS) 

Grup intervenció (seguiment PS) 

Seguiment PS: als 15 dies trucada 

A l’any segons tests per veure evolució 

Seguiment PS. S’inclou als 6 mesos  

repetició de tests per veure evolució 

RESULTATS 

CONCLUSIONS 

■ La disminució de participació d’entitats / activitats per PS en l’últim projecte indica la necessitat d’implicació d’aquests com a principals agents generadors de salut. 

■ La necessitat de responsabilitzar i implicar a tots els professionals de l’EAP per al seguiment dels pacients, per tal de poder donar continuïtat al projecte. 

 

Natació 


