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CLÀUSULA 1 - ANTECEDENTS

El Pla de Barris és un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de
reduir les desigualtats socials existents entre els diversos barris de la ciutat. L’àmbit de la salut
és un dels sis eixos en els que es desplega cada Pla de Barris amb el convenciment que és a
través de la promoció de la salut, en el seu sentit més ampli, que es permetrà revertir les
situacions de desigualtat i crear oportunitats de millora per a tots i totes.
El Barri
En tant es parteix d’una concepció integral de la salut, en la que els determinants socials de la
salut són especialment rellevants, es plantegen alguns indicadors marc que ens ajuden a
comprendre la realitat i complexitat del barri.
El barri del Raval és un dels 4 barris que integren el districte de Ciutat Vella. És un dels barris
amb densitat més alta de la ciutat (acull a 946 habitants/hab. residencial, molt per sobre dels
590 habitants/hab. residencial que representa la mitjana de Barcelona).
Segons dades del padró de 2019, el Raval té una població de 48.297 habitants, dels quals un
54 % són homes (26.093) i un 46 % són dones (22.204), i representa el 45,6% de la població de
districte de Ciutat Vella, amb 105.820 habitants, i el 2,9% del total de la ciutat.
L’estructura per edats ens mostra un percentatge important de població de 25 a 64 anys
(65,5%), bastant superior a la mitjana de la ciutat (57,1 %). A més, es pot observar que és
també significativa la franja adulta jove (entre 25 i 39 anys) en edat d’emancipació, que
representa el 33,1 %, respecte del 22,5 % del conjunt de la ciutat. La població infantil (0-14
anys) representa el 12,5% del total poblacional.
La proporció de persones grans al Raval és menor que la del conjunt de Barcelona ciutat, el
percentatge de persones de 65 anys o més al Raval representa l’11,4%, deu punts per sota al
21,3% del de ciutat, fet que es correspon amb uns índexs d’envelliment i sobreenvelliment
menors que al correspon al conjunt de Barcelona (envelliment: 93% al Raval-130% a Barcelona
i sobreenvelliment: 2,17 Raval-4,15 Ciutat). En quan a la proporció de població de 65 anys o
més que viu sola al Raval representa el 28,8%.
L’atur registrat al gener del 2020 en % d’aturats és superior al Raval que a Barcelona. 8,4% al
Raval i 6,5% a Barcelona. El % d’aturats és més alt degut al major atur masculí. El 32,1% dels
aturats són de llarga durada.
La renda mitjana, tant per persona com per llar, és inferior al Raval que a Barcelona. Per
persona, són 6.565€ menys. Per llar, són 13.497€ menys.7
Un 60,3% de les persones que viuen al barri són nascudes a l’estranger ( a diferència del 26’3%
a nivell de tota la ciutat de Barcelona)
L’esperança de vida al Raval és inferior que a Barcelona, concretament 3 anys menys. 1,4
anys menys en el cas de les dones, i 3,8 anys en el cas dels homes. I la taxa de mortalitat
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prematura és superior a la del districte de Ciutat Vella i a la de la ciutat ( En els homes la taxa
és de 455,0 per cada 10.000 habitants, i en les dones és de 239,4 per cada 10.000 habitants).
Aquests dos indicadors tenen relació amb Estils de vida, salut física, alimentació i activitat
física.
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) es presenten amb una incidència molt superior al
Raval que a la mitjana de la ciutat. La sífilis triplica la mitjana de la ciutat, la gonorrea
multiplica per 3,5 la mitjana de la ciutat, el VIH multiplica per 2,5 la mitjana de la ciutat. 4 1,4
de cada 10 adolescents a Barcelona no fan servir mètodes anticonceptius o no són efectius.
Les noies fan servir menys els mètodes anticonceptius que els nois. 1 de cada 5 noies de barri
desafavorit no fan servir mètodes o no són efectius. L'embaràs entre adolescents al Raval
duplica la mitjana de la ciutat.
Una altra problemàtica que és més gran al Raval que a la resta de la ciutat és la derivada del
consum problemàtic de drogues, tant legals com il·legals, amb repercussions personals,
familiars i comunitàries.
Indicadors a nivell del Districte de Ciutat Vella.
El districte de Ciutat Vella presenta el percentatge més alt de risc de mala salut mental, tant
en homes com en dones. Pels homes el percentatge es situa vora el 30%, el districte més
proper en percentatge és Nou Barris que no arriba al 20%. Per les dones el percentatge es
situa vora el 35%, el districte més proper és Sants-Montjuïc que no arriba al 25%.2 Pel que fa
al consum de psicofàrmacs, en el cas dels homes, el percentatge que havia consumit
psicofàrmacs els darrers dos dies (al 2016) era del 27,1%, superior al percentatge de la ciutat
de Barcelona que se situa al voltant del 25%
El Districte de Ciutat Vella té una taxa d’atenció per violència masclista un 60% superior a la
mitjana de la ciutat. El Raval presenta una taxa d’atenció general superior a la mitjana de
Barcelona.
L’alta densitat de recursos i serveis que tenen la seva seu, o el seu camp de treball al Raval,
genera un gran marc d’oportunitats de projectes i iniciatives que reverteixin en la salut del
veïnat del barri. Alhora però, requereix també d’un esforç extra per a coordinar les accions al
territori, per a evitar duplicitats i per a afavorir les sinergies entre tots aquests recursos i
serveis. Més enllà de la coordinació, el marc de treball d’un procés de salut comunitària
permet el treball conjunt, una mirada i un abordatge de la salut més ampli que el de cada
entitat o servei realitza amb els seus encàrrecs.
Context de pandèmia COVID-19
A tots aquests indicadors, cal sumar la situació d’excepcionalitat originada a partir de la
pandèmia de COVID-19, fet que ha significat poder orientar i impulsar intervencions urgents
que es vagin implementant i que hauran de fer front a la crisis d’emergència social derivada
d’aquesta situació.
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L’ impacte que ha generat i generarà la COVID-19 en la salut mental és d’especial rellevància.
Problemes d’ansietat, estrès, problemes psicosocials, processos de dol, seran més freqüents
en persones que es trobin en situacions d’inestabilitat econòmica, que han perdut la seva
feina, que no disposen de recursos per a l’alimentació; en col·lectius de risc, com les persones
grans i dones de famílies monoparentals que hagin d’assumir en soledat la criança dels fills.
El procés de salut comunitària al Raval
L’any 2010 al Raval s’inicia el projecte d’intervenció Comunitària Integral (ICI), programa
finançat per La Caixa i desplegat durant 10 anys de la mà de la Fundació Tot Raval, junt amb el
Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat (FdC) mitjançant, la llei de Barris del Raval Sud i
posteriorment el Pla de Barris del Raval Sud i Gòtic Sud, de la mà de “Barcelona Salut als
Barris” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i amb la col·laboració del Consorci
Sanitari de Barcelona.
L’objectiu del projecte ha estat promoure la convivència intercultural a partir de l’acció
comunitària i de la implicació i participació dels diferents actors que es troben al territori
(administradors públics i privats, recursos tècnics i ciutadania), posant el focus en la salut.
El projecte es va centrar en establir relacions amb i entre els diferents actors del territori,
construir conjuntament un coneixement compartit sobre el barri (mitjançant l’elaboració
d’una Monografia Comunitària que es comparteix en una Trobada Comunitària) i, a partir
d’un diagnòstic compartit, es van definir les línies estratègiques de la Programació
Comunitària en salut: Salut Mental i Addiccions, Salut Afectiva-Sexual i Reproductiva i
Envelliment Saludable.
D’acord a aquests objectius prioritzats es va dissenyar una estructura organitzativa que
permet la consecució de les accions que donen resposta a aquests objectius. Així doncs es van
articular els següents espais de treball, seguiment i relació:
•

Comissió plenària del procés: espai de treball, reflexió, anàlisis i coordinació entre més
de 40 agents, entitats, serveis del territori

•

Subcomissions de treball: Subcomissió de Salut Mental i Addiccions, Subcomissió Salut
Afectiva-Sexual i Reproductiva i Subcomissió d’Envelliment Saludable.
Espais de treball, reflexió i execució de projectes que donen resposta als objectius
prioritzats en cada subcomissió.

•

Nucli de Salut Comunitària: espai de seguiment tècnic del procés de salut comunitària

•

Grup de seguiment: espai de seguiment gerencial i polític del procés de salut
comunitària
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•

Trobades comunitàries: espai de relació entre ciutadania, persones participants del
projectes generats des del procés de salut comunitària i professionals d’entitats i
serveis de l’administració.

A partir de l’avaluació comunitària del 2016 es va evidenciar la necessitat de fer un èmfasis
especial en la promoció de la participació de la ciutadania de diversos contextos culturals en el
procés de salut, per això es va incloure com a objectiu específic, es va desplegar una línia de
treball específica i es va incorporar dins l’equip tècnic la figura de mediador/a intercultural,
persona professional d’origen cultural d’una de les comunitats majoritàries del barri. Es va
realitzar una actualització del diagnòstic mitjançant col·loquis amb veïnat de diversos
contextos culturals del Raval. Fruit d’aquest procés, es va potenciar la perspectiva
intercultural dels projectes ja existents i es van dissenyar de nous.
La programació comunitària en el marc d’aquestes línies ha generat diverses accions i
projectes al llarg d’aquests 10 anys, entre els quals destaquen:
•

•

•

•

Subcomissió de salut mental i addiccions:
 Jornades contra l’Estigma i Salut Mental
 Espai de trobada amb els cossos de seguretat
 Exposició fotogràfica col·lectiva “Caminem Junts”
 Espai d’autocura per a dones cuidadores
 Taller d'Art-teràpia per alumnes de l'IES Miquel Tarradell
 Coneixement i visites a recursos vinculats a la salut mental i addiccions
 Mindfulness per a professionals
 Sortides culturals amb alumnes d'instituts i persones afectades per un trastorn
mental
 Exposició “Capacitats” i Taller sobre sexualitat i diversitat funcional
 Caminades “Movem el Raval”
 “Hort comunitari”
Subcomissió d’envelliment saludable:
 Col·laboració amb el programa “Baixem al Carrer”
 Sortides grupals amb gent gran aïllada
 Activitats intergeneracionals en el marc del Projecte “Apadrina el teu
equipament”
 Trobades intergeneracionals en festes i esdeveniments del barri
Subcomissió de salut sexual afectiva i reproductiva
 Elaboració i distribució del mapa recursos per a la prevenció detecció i
tractament d'ITSs
 Distribució de preservatius en punts i col·lectius estratègics i formació als
personal que els distribueix
 Projecte SIRIAN (Salut i reproducció en dones immigrades i autòctones)
Formació sobre sexualitat i interculturalitat per a educadors de joves
 Taller per a la identificació i abordatge d’assetjament i agressions sexuals en
espais públics d’oci
Estratègia perspectiva intercultural
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Col·laboració en l’Estratègia de sensibilització sobre el consum de shabú amb la
comunitat filipina del Raval
Tallers de sexualitat per a joves de la comunitat filipina
Parlem de salut, espai de diàleg entre dones de diversos contextos culturals i
professionals sanitaris
Model de referents de salut

Procés de priorització de necessitats i valoració dels 10 anys
En el moment actual el procés de salut comunitària està realitzant un procés de priorització de
les necessitats actuals, incloses les derivades de la pandèmia per covid-19. S’ha treballat
mitjançant el recull de 118 respostes a un qüestionari elaborat per a recollir la percepció de
prioritats en salut de diferents agents comunitaris del barri i dues jornades participatives
telemàtiques de priorització de necessitats. Els resultats són compartits a l’espai de treball de
la Comissió plenària de salut, i en el grup de seguiment del procés.
A la vegada es porta a terme una revisió dels aprenentatges dels 10 anys de bagatge, també
mitjançant un qüestionari, que ajuda a reflexionar sobre l’assoliment dels objectius del procés
i de la forma de organització, de cara a encarar els propers anys.
El nou programa de salut comunitària i la seva programació i organització ha de recollir els
resultats d’aquest procés.
Marc Teòric
El present programa parteix d’un enfocament integral de la salut, que conceptualitza la salut,
com un procés complex, determinat per la interrelació de diversos factors biològics,
psicològics, medi ambientals, socials i polítics i com a procés en evolució al llarg de la vida.
Ja la definició de salut de la OMS de 1948, instaurava el caràcter bio-psico-social de la salut:
“Salut és un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència
d’afeccions o malalties”, i entenen la salut més enllà de l’absència de malaltia, salut com a
concepte lligat al benestar i la qualitat de vida.
Al 1986, l’OMS ampliava aquesta definició afegint el text “La salut és un estat de complet
benestar físic, psíquic (mental) i social i.. la capacitat de les persones per a fer front a
desafiaments i canvis”, és a dir, s’incorporava l’aspecte funcional a més del físic, mental i
social.
L’enfocament integral ens mostra la interacció i interrelació de factors com el gènere, el
context cultural de procedència, la classe social, les capacitats i d’altres, en les experiències de
salut de les persones.
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I la perspectiva de drets, el dret a la salut “el gaudi del màxim grau de salut que es pugui
aconseguir és un dels drets fonamentals de tot ésser humà” (extracte del text de Constitució
de la OMS), ens obliga fer presents aquests condicionants socials per a aconseguir aquest grau
màxim de salut i a la interrelació doncs, amb altres drets humans com el dret a l’alimentació,
l’habitatge, el treball, la educació, la no discriminació, l’accés a la informació i a la participació.
Des d’aquest enfoc, és precís analitzar els contextos socials, incorporar els eixos de desigualtat
i discriminació (gènere, edat, classe social i cicle vital, diversitat cultural, religiosa, funcional,
classe social entre d’altres) i les seves interseccionalitats, per a comprendre els processos de
salut de les persones i dissenyar com promoure processos d’autonomia amb la pròpia salut de
les persones, i la salut de la comunitat.
CLÀUSULA 2 - OBJECTE I OBJECTIUS DEL CONTRACTE
L’objecte general del present plec és l’impuls, coordinació i desplegament d’un programa de
salut comunitària al Raval a partir de les necessitats detectades pel procés de redefinició de
prioritats realitzat prèviament a l’inici d’aquest contracte.
Els objectius específics del contracte són:
• Impulsar i consolidar un programa de Salut Comunitària que abordi les diferents
necessitats i prioritats en salut al barri del Raval promovent els esforços de la comunitat
per tenir més control sobre els factors que afecten la seva salut, i en conseqüència, per
millorar-la a través de la definició i implementació conjunta i participativa d’un pla
d’acció (programació) amb una mirada intercultural, de gènere i diversitat funcional.
• Vetllar per a què l’estructura organitzativa del procés i els projectes generats permetin
l’assoliment dels objectius dels eixos prioritzats
• Vetllar per a què la metodologia comunitària mantingui i promogui espais de relació
comunitària entre tots els agents al barri, es generin sinergies i aliances que impulsin
projectes que aborden els eixos prioritzats i es possibiliti l’emergència de noves línies de
treball que responguin a noves necessitats que es detectin
• Generar un relat de “barri cuidador” que visibilitzi els projectes i accions que es
desenvolupen des del propi Programa, per a contribuir a la creació i emergència de
relats ja existents, on el focus es centra en la promoció de la salut i el benestar de les
persones, i en la seva capacitat d’agència en la seva pròpia vida, de forma individual i
col·lectiva.
• Vetllar per a què les decisions que sorgeixin del procés de priorització de necessitats, i
de valoració del procés de salut comunitària del Raval, tant pel què fa a les necessitats
prioritzades com en les millores o reformulacions, es puguin contemplar i desplegar en
actuacions dins de la programació en el marc de la pròpia metodologia de treball del
procés comunitari.
• Vetllar per la qualitat així com pels seguiment i avaluació dels processos i les actuacions
que formin part del pla.
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• Donar continuïtat i impulsar els projectes generats en el procés de salut comunitària
anterior, actualment en desplegament, com són:







Hort comunitari
escola de salut gent gran
trobades intergeneracionals
grups de diàleg de dones i professionals sanitàries “parlem de salut“
trobades comunitàries
estratègia de treball amb les comunitats de diversos contextos culturals a la
detecció de necessitats i respostes comunitàries

• Fer seguiment i generar espais de coordinació entre projectes del territori d’altres
entitats, serveis, administracions, en desplegament al territori, amb el Programa de
Salut Comunitària, aquells que ja estan en desplegament com aquells que sorgeixin i
tinguin relació amb la salut.





Projecte “Movem al Raval” caminades pel barri
Coordinació Projecte Referents Comunitaris de Salut
Coordinació “Sexus&Rumba”
Programes relacionats amb el context de pandèmia covid-19Tots aquests
objectius pivoten en diferent eixos de treball del programa, i que en aquest
contracte s’hauran de desenvolupar de forma simultània

CLÀUSULA 3 – Desenvolupament del servei, metodologia i governança
Aquest programa es desenvoluparà a partir d’aquests eixos de treball.
1. Eix de treball – Reducció de les situacions d’aïllament i soledat.
Dissenyar i desplegar els projectes i recursos necessaris per reduir les situacions d’aïllament
social i soledat en el col·lectiu de gent gran del barri, així com altres col·lectius en situacions
de vulnerabilitat.
Arrel de la situació viscuda pel covid-19, la desaparició dels espais presencials comunitaris, la
reducció de la interacció social, l’alteració del funcionament dels recursos, han fet agreujar
aquestes situacions d’aïllament.
2. Eix de Treball – Promoció dels estils de vida saludables
Dissenyar i desplegar projectes i recursos que promoguin estils de vida saludable en el veïnat
del Raval, especialment aquell més vulnerable. Facilitar que el veïnat tingui a l’abast de
manera senzilla i inclusiva opcions per potenciar la vida saludable des d’un punt de vista del
benestar físic, alimentari, emocional mitjançant l’activitat física, esportiva, la generació
d’hàbits alimentaris saludables, de xarxes de relació i suport entre d’altres àmbits.
3. Eix de treball – Promoció de la salut mental
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Dissenyar i desplegar projectes que abordin la prevenció dels malestars psicològics i millorin la
capacitat de detecció i acompanyament de les problemàtiques en salut mental.
En el marc de la salut mental, s’incorporen diverses problemàtiques, relacionades amb la salut
mental com és el consum de substàncies tòxiques, o les situacions de violència masclista.
4. Eix de treball - Accessibilitat als serveis i recursos amb mirada interseccional
Dissenyar i desplegar projectes que incrementin l’accessibilitat als serveis i recursos públics i
privats (Actius en salut) per garantir que la ciutadania en pugui fer ús, incorporant una mirada
interseccional que vetlla per la diversitats del Raval (cultural, funcional, de gènere, de cicle de
vida, ...).
Hi ha dos eixos més que s’incorporen i actuen de forma transversal a tots els projectes i
accions que es generin des del programa Salut Comunitària al Raval:
5. Eix de treball - Diversitats i interseccionalitat
Incorporar transversalment a totes les accions que generi el programa de salut comunitària,
les diversitats de les persones del barri del Raval, així com les seves interseccionalitats i es
treballi per a revertir els eixos de discriminació i desigualtat, especialment els que fan
referència a: gènere, edat i cicle vital, diversitat cultural, religiosa, funcional.
Tenint present la diversitat de contextos culturals que es dona al Raval s’haurà de posar
especial èmfasis en promoure la participació de la ciutadania diversa en el procés i en les
accions de l'àmbit de la salut comunitària (individual i col·lectiva), tant en la detecció de les
pròpies necessitats, així com en l’articulació de les respostes a aquestes necessitats.
De la mateixa manera, caldrà incorporar la perspectiva feminista, que situa la socialització de
gènere, com a eix vertebrador de l’experiència de l’ésser humà, tant en la experiència íntima i
personal, com col·lectiva, i en la conformació de les societats. I caldrà treballar contemplant
aquest eix generador de desigualtats, que desencadena situacions de violència masclista en
els seus diversos àmbits, un d’ells el de la salut sexual afectiva i reproductiva.
També serà necessari contemplar la perspectiva de diversitat funcional, per a garantir el dret
de totes les persones, amb les seves capacitats i funcionalitats, a gaudir d’un bon estat de
salut així com d’acompanyar-les en els seus propis processos d’apoderament de la seva salut.
6. Eix de treball – Comunicació inclusiva
Desenvolupar un pla de comunicació transversal a totes les accions i línies de treball del
procés de Salut Comunitària que compti amb la comunicació tant com a eina finalista de
transmissió de resultats així com a eina de treball amb les pròpies persones usuàries i
professionals vinculades al procés. Aquest pla de comunicació ha de ser per tant inclusiu
respectant totes les diversitats presents al barri, molt especialment la lingüística i cultural.
Tal i com es menciona en l’eix anterior caldrà tenir present sistemes de producció de
comunicació que contemplin les diversitats de les persones, facilitant elements de
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comunicació de lectura fàcil, adaptats a les diversitats auditiva i visual, i fent èmfasis en la
producció de materials que contemplin els bagatges culturals del veïnat del Raval, més enllà
de les llengües emprades.
Metodologia Comunitària
El programa haurà d’ incorporar i desenvolupar una metodologia comunitària en salut que
garanteixi i vetlli per:
•

•
•

Fer partícips dels processos de salut a la diversitat de persones de la comunitat, amb
mirada intersectorial i no parcialitzada, on la mirada sanitària té en compte les
aportacions de diferents àmbits professionals -social, educació, cultura, laboral, etc- a
les problemàtiques en salut i a les accions dissenyades conjuntament com a resposta i
proposta de la pròpia comunitat.
Posar èmfasis en la capacitat de les persones per a ser agents de canvi i transformació
de les seves vides i de la seva salut, persones protagonistes en la detecció de les seves
necessitats, i l’exercici de les seves pròpies estratègies de cura
Posar èmfasis en la capacitat dels grups, les xarxes de relació i la comunitat en
definitiva, per a generar processos d’apoderament col·lectiu en relació a la seva salut i
les seves vides.

Caldrà que aquesta metodologia incorpori transversalment la perspectiva del dret a la salut
com un dret essencial de l’ésser humà, en relació a factors socials i polítics condicionants per a
l’exercici d’aquest, i caldrà doncs, com ja hem mencionat, incorporar també transversalment
la mirada de diversitats i interseccionalitat.
Per a desenvolupar la metodologia comunitària caldrà també que les referents del Programa
participin dels diferents espais comunitaris i de participació tant del propi barri, com del
Districte i de la Ciutat, per a potenciar les sinergies i col·laboracions amb altres processos,
programes, projectes i recursos presents a la ciutat.
En relació a la metodologia es vol apostar per a promoure major autonomia de les diferents
agents del territori i de les que participen del programa de salut comunitària, generant grups
de treball per a projectes amb major independència i agilitat, i apostant per una Comissió
Plenària amb major poder de decisió i reflexió, com a espai on centralitzar totes les propostes
i projectes que es vagin desplegant.
Governança
El Programa treballarà amb metodologia comunitària, el què implica que les decisions i
validacions en relació al desplegament del Programa es prendran en els següents espais de
treball i relació:
•

Nucli de salut comunitària: espai de seguiment tècnic en el què participa professionals
de Serveis Socials, Centre d’Atenció Primària, Districte de Ciutat Vella, l’ASPB, Pla de
Barris i l’entitat adjudicatària, i que es reuneixen amb una freqüència quinzenal, o en
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•
•

funció de les necessitats. És l’espai que valida la posada en marxa de projectes i
intervencions del programa.
Grup de seguiment*: espai de seguiment gerencial i polític del procés de salut
comunitària, que es reuneix cada 6 mesos o en funció de les necessitats
Comissió plenària de salut: espai de treball, reflexió, anàlisis i coordinació entre més de
40 agents, entitats, serveis del territori, que es reuneix amb una freqüència bimensual
o en funció de les necessitats

*Cal diferenciar aquest espai de validació gerencial i política de la comissió de seguiment de la
present licitació que s’explica en la clàusula 10.
CLÀUSULA 4

- DESTINATARIS DEL PROGRAMA

Els destinataris finals del programa són els veïns i veïnes del barri del Raval.
També entenem com a destinataris els agents del territori, partint de l’enfoc comunitari que
te el programa, serà clau per a que aquests, en cadascun des dels seus àmbits d'actuació,
puguin esdevenir agents facilitadores del canvi, acompanyant i promovent processos
d’autoapoderament de la pròpia salut del veïnat del barri.
CLÀUSULA 5 - RECURSOS HUMANS I FUNCIONS DEL PERSONAL
L’equip mínim que haurà d’assignar-se a aquest contracte és el següent:
 1 coordinador/a de projecte: Titulació universitària o de formació professional de grau
superior d’Educació, Treball Social, Psicologia, o altre personal qualificat de l’àmbit social,
la categoria professional del qual serà prèviament validada. Es demana que aquesta
persona acrediti haver treballat 3 anys com a mínim en projectes similars. Experiència i
coneixement de les diverses cultures presents de forma majoritària en el barri del Raval.
També es valora convenient que disposi formació en salut comunitària (ex.: salut pública,
acció comunitària, o similars).
 La seva jornada laboral està especificada en el Quadre de preus 0.
Les funcions assignades a aquesta persona seran les següents :
•
•
•
•
•

Coordinar la Comissió de salut i els diferents espais de treball que s’impulsin dins del
programa salut comunitària del Raval.
Impulsar la definició d'estratègies amb els diferents actors del territori
(administracions públiques, recursos tècnics, teixit associatiu i ciutadania) per a la
promoció de la salut comunitària.
Promoure la participació de la ciutadania en l’àmbit de salut, identificació d’agents
clau.
Dissenyar l’estratègia per a promoure la participació de les comunitats i veïnat de
diversos contextos culturals.
Seguiment del disseny i implementació dels projectes comunitaris conjuntament amb
els actors del territori a partir de necessitats en salut identificades.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promoció del treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del
territori.
Participar dels espais comunitaris i de coordinació a nivell de barri, Districte i Ciutat
que tinguin una incidència en l’àmbit de salut
Aprofitar el coneixement generat per d’altres experiències d'intervencions
comunitàries en salut per enriquir el programa de salut comunitària del Raval
Vincular i consolidar la relació amb els serveis, les entitats i agents de salut del
territori, i promoure la seva participació en el programa de salut comunitària.
Vetllar per a la dinamització participativa generadora de processos de
responsabilització de les agents que participen, en els espais de relació i treball dels
projectes i accions que es despleguen.
Vincular el programa de salut comunitària a altres processos siguin de salut o d’altres
àmbits que es donen el Raval, al Districte de Ciutat Vella i de la Ciutat, per a generar
sinergies, coordinació i aprofitament de recursos.
Vetllar per alinear la programació comunitària de salut al Raval amb les línies de treball
de les diferents àrees i administracions implicades.
Elevar als organismes i instàncies pertinents aquelles necessitats detectades que el
programa no té la capacitat d’abordar
Ser la persona de referència per a ASPB, FdC i el Districte de Ciutat Vella.
Establiment i elaboració del quadre d’indicadors del programa
Vetllar per la recollida d’indicadors per part del tècnic/a.
Elaboració dels informes periòdics de seguiment, de la memòria final del projecte i de
l’avaluació contínua.
Dissenyar les eines d’avaluació de les intervencions

 1 tècnic/a de suport: Titulació universitària o de formació professional de grau superior en
els àmbits d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Mediació intercultural o altra
personal qualificat, la categoria professional de la qual serà prèviament validada. Caldrà
acreditar una experiència mínima de 2 anys en projectes similars. Es valorarà el
coneixement de les següents llengües de parla del Raval: àrab, urdú, tagalog, bengalí.
Experiència i Coneixement de les diverses cultures presents de forma majoritària en el
barri del Raval.
 La jornada laboral consta al Quadre de Preus 0. Les funcions assignades a aquesta persona
seran les següents:
•
•
•

Aterrar les estratègies definides amb els diferents actors del territori (administracions
públiques, recursos tècnics, teixit associatiu i ciutadania) per a la promoció de la salut
comunitària.
Dinamitzar els grups de treball per a la implementació dels projectes comunitaris
conjuntament amb els actors del territori a partir de necessitats en salut identificades.
Donar suport a la dinamització dels diferents espais de participació del projecte, tot
promovent una metodologia participativa, generadora de processos de
responsabilització de les agents que participen, en els espais de relació i treball dels
projectes i accions que es despleguen.
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•
•
•
•
•

Promoure la participació de la ciutadania en l’àmbit de salut, identificant agents claus
Facilitar la relació entre les diverses comunitats del Raval i els recursos de salut del
barri.
Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del territori.
Participar dels espais comunitaris i de coordinació a nivell de barri que tinguin una
incidència en l’àmbit de salut.
Implementar les eines de seguiment i d’avaluació de les intervencions.
Suport en la redacció de memòries i informes.

CLAUSULA 6 – PARTIDA ALÇADA PER A DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DE SALUT COMUNITÀRIA, PLA DE COMUNICACIÓ I PARTIDA MÀXIMA
PER MEDIACIÓ.

1. Material i activitats (projectes)
Aquesta partida alçada ha de donar resposta a les necessitats que genera posar en
desplegament el projectes de salut comunitària.
Es preveu una partida alçada de 45.000.- euros (quaranta-cinc mil euros) per a poder donar
continuïtat als petits projectes de salut comunitària que actualment es fan al barri i impulsarne de nous. Serà destinada a despeses inherents al programa que siguin necessàries per dur a
terme els projectes que s’impulsin a partir dels eixos de treball prioritzats. En aquesta partida
s’inclouen talleristes, conferenciants, transport.
Es preveu també una partida alçada de 4.000,00.- euros (quatre mil euros), per a poder
garantir la seguretat sanitària tot evitant la propagació del COVID-19, que es podrà utilitzar
per a facilitar als participants/usuaris del servei que no en disposin, mascaretes i gel
hidroalcohòlic.
Aquestes despeses hauran d’estar justificades, prèvia petició de l’adjudicatari i prèvia
autorització expressa per part de Foment de Ciutat, SA.
2. Potenciació de vincles interculturals - Servei de mediació
S’estableix una partida destinada a la contractació de mediador, l’import hora de la qual
caldrà que sigui ofertada per la licitadora, amb un màxim de 480 hores pels primers 20 mesos
i un import total màxim de 28.800,00.-euros (vint-i-vuit mil vuit-cents euros) per a que en
funció de les necessitats de l’estratègia de participació de la ciutadania de diversos contextos
culturals, pugui activar el/les referents més adequades a cada projecte, acció i/o moment del
programa.
Responent a l’estratègia de promoció de la participació de comunitats i veïnat individual de
diversos contextos culturals, el programa requerirà de persones amb coneixement de les
llengües de parla majoritària al Raval (àrab, urdú, tagalog, bengalí) i de les seves cultures que
puguin fer de pont i establir vincles.
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Més enllà de les funcions de traducció i interpretació es requerirà de persones amb
experiència i/o formacions en els camps de mediació intercultural, mediació comunitària,
salut pública i/o treball social sanitari, que teixirà un vincle amb la comunitat i teixirà xarxes /
ponts entre diferents col·lectius i els actius del barri (recursos , veïns/as, xarxes socials),
promovent la participació de la comunitat o col·lectiu i dels seus membres, en la cura de la
seva salut i en el programa de salut comunitària, tant en la identificació de necessitats, com
en la definició d'estratègies i accions.
El cost d’aquest servei de mediació correrà a càrrec de l’entitat adjudicatària mitjançant la
partida prevista a ofertar al Quadre de Preus mitjançant preu/hora.
3. Pla de comunicació
En aquesta partida alçada s’inclouran les diferents actuacions que sorgeixin del pla de
comunicació.
L’entitat adjudicatària haurà de dissenyar un Pla de Comunicació inclusiu i adaptat a totes les
diversitats presents al barri, especialment la lingüística. Aquest pla ha de ser consensuat amb
el Grup Motor del procés i comptar amb accions comunicatives tant de resultat final com
possibles accions que entenguin les eines de comunicació com a eina de treball amb les
persones usuàries i professionals vinculades al procés.
El llenguatge i els mitjans hauran de ser propers als veïns i les veïnes i a la població diana a la
que volem arribar i ha de tenir en compte la diversitat cultural present al territori, i respectant
la necessària comunicació inclusiva fixada com a criteri d’execució del contracte al Plec
Administratiu.
El cost del elements de difusió i comunicació (disseny, impressió de materials, distribució i
altres despeses no especificades) correran a càrrec de l’entitat adjudicatària mitjançant la
partida alçada prevista al pressupost per import màxim de 15.000,00.-€.
CLÀUSULA 7 - DURADA DEL CONTRACTE
Es preveu com a termini d’execució del projecte 20 mesos, preveient-se l’inici del contracte
del servei el mes de maig de 2021 aproximadament i la data de finalització el desembre de
2022. Es preveu una possible pròrroga de fins a 12 mesos addicionals.

CLÀUSULA 8 - LLOC DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
El projecte es durà a terme a espais comunitaris del barri del Raval.
L’espai de treball dels professionals contractats, així com el material necessari per al
desenvolupament del projecte correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
CLÀUSULA 9 - DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
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L’entitat adjudicatària es compromet a realitzar tota la comunicació necessària pel bon
desplegament de les accions del procés de salut. Aquella comunicació de caràcter generalista
explicativa del propi procés de Salut Comunitària haurà de ser pactada amb Pla de Barris, amb
qui l’entitat adjudicatària es compromet a col·laborar en la fase de difusió i amb qui s’haurà
de consensuar prèviament qualsevol publicació.
A qualsevol element comunicatiu que faci l’entitat adjudicatària haurà de fer-s’hi constar el
logotip corresponent al Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona i/o altres logotips a
consensuar.
CLÀUSULA 10- SEGUIMENT I AVALUACIÓ
S’establiran reunions de seguiment periòdiques del projecte. Amb aquest objectiu es
constituirà una Taula de Seguiment del projecte amb els següents membres:
-

Districte de Ciutat Vella
Referents que s’assignin del Pla de Barris de Foment de Ciutat, SA.
Agència de Salut Pública de Barcelona
Entitat adjudicatària

Aquesta taula de seguiment esdevindrà un espai per a desenvolupar les següents funcions
principals:
-

Impulsar i aprovar el programa per garantir que es desenvolupi segons la seva finalitat.
Deliberar, analitzar, valorar la implantació del projecte, les incidències detectades, els
aspectes de millora i dificultats que apareguin.

En aquestes reunions l’empresa adjudicatària haurà d’aportar tota la informació referent al
programa i al seu desplegament.
Cada sis mesos l’empresa adjudicatària haurà de presentar un document-memòria de
l’activitat duta a terme en aquest període, així com una memòria final al final del contracte.
Barcelona, 23 de febrer de 2021

Montse Redón Gómez
Cap de projecte del Raval del Pla de Barris de Barcelona
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