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COMSalut a Salt: Inici d’un procés comunitari en 

una població on ja existeixen altres iniciatives    
 

La metodologia d’un procés comunitari és un cicle continu que inclou  diferents fases:Creació i legitimació d’aliances, diagnòstic i proposta d’accions, 
planificació i implementació d’intervencions  i avaluació i seguiment. Un cop acabat el cicle cal començar de nou per adaptar-se als canvis i millorar. 
 

Engegar i portar a terme un procés comunitari en un municipi on ja s’està duent a terme altres intervencions comunitàries intentant encaixar tots els 
elements ja existents .   

Valorar les fortaleses/oportunitats i debilitats/amenaces  d’aquest procés. Actualment s’ha dut a terme la fase de creació d’aliances (revisió del agents que 
existeixen, creació del grup motor, formació  dels diferents agents implicats, reunions per acordar estratègies i cronograma, implicació de la comunitat )  i 
s’està elaborant el diagnòstic quantitatiu i qualitatiu. 

 Els  agents del municipi  intervenen en   
processos comunitaris  i tenen integrat dins de la seves tasques la col·laboració entre 
diferents serveis/administracions/ens.  
Incorporació de la comunitat en el mateix procés d’elaboració del diagnòstic 
qualitatiu. 
 

La disposició, la implicació i el treball dels diferents professional és clau per aconseguir l’èxit. 
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Manca de model pel diagnòstic quantitatiu.  

 

 

Es poden utilitzar espais de relació ja creats en altres processos per fer el 
diagnòstic qualitatiu.  
Bona acollida del procés. Presentació a la població a través de la revista local. 
 

 

  
Cal un esforç en la coordinació dels diferents agents per aconseguir sumar accions. 
 

 


