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acta_prescripció social

Esmeralda (Integral), Teresa (Domus VI Claret), Fatima Suarez (Comunicació Districte),
Marta (AVV), Sonia (aspb), Sergi (F. Salut i Envelliment), Silvia (CAP Sagrada Familia), Alba
(Espai Social Catalunya la Pedrera), Consol (Can Mariner), Laia (Espai 210), Maite (F.
Aroa), Esther Benach (F. Claror), Ruben i Lara (CAP Roger de FLor)

S’excusen: Judit, Laura

1. Eines per a la prescripció
Fatima: Districte tampoc té pressupost. S’ha de fer a impremta Municipal, amb certes
limitacions, sobretot terminis. Productes molt standard, la recepta no és estàndard. Arrel de
la pandèmia molts productes digitals. Han canviat polítiques de sostenibilitat i econòmiques.
Conclusions:

- Reformular els productes. Són molt cars.
- Programa molt extens
- Recepta. Producte car (troquelat…). Professionals han d’escriure molt més

que a la de 2019.
- Districte proposa:

- Recepta electrònica. Permet fer seguiment analògic (entitat rep un correu
quan es fa la prescripció). Replicar Sant Antoni o formulari online. Econòmica
i sostenible.

- Programa. Molts serveis no són activitats, són permanents. Proposta de fer
una guia de serveis permanents. Programa més fàcil de fer trimestral. Amb
això es faria la prescripció.

- Impremta municipal ho pot assumir.

Sant Antoni: pot costar uns 1.000€ any el manteniment
Wordpress es pot fer un formulari que és fàcil de fer. Fatima pot acompanyar.

Acord: Utilitzar eina online per fer prescripció. Prioritzem replicar eina de Sant Antoni
(Isis parla amb informàtic de Sant Antoni: informàtic que vingui a reunió o que ens
doni info)

2. Programa de barri
Es proposa fer un programa trimestral amb les activitats i projectes més variables i un de
continuat, amb serveis i projectes que no varien.

Acord: Es valora de forma positiva la proposta de fer 2 programes.

3. Projecte RECETAS
https://recetasproject.eu/
Projecte que financia UE, acaba al 2026.
Recerca per avaluar si la intervenció que es fa  a la comunitat ajuda a reduir la solitud.
Solitud no desitjada i espais verds a zones urbanes. Coordina ISGlobal. Es fa a 6 països,
ciutats.

https://recetasproject.eu/


Intervenció “cercle d’amics” (avaluació rigorosa per abordar la solitud): 9 sessions en grup +
1 individual, on es van a conèixer espais verds que hi ha a zones urbanes.
A Barcelona, Vic, Àrea metropolitana. S’han triat zones urbanes desfavorides a nivell
socioeconòmic. S’ha iniciat a Roquetes.
Procés: identificar espais basats en la natura (document queda pel barri)
Solitud, no només cap a persones grans. Col·lectiu: persones de +18 anys. Soles i situació
econòmica desfavorida.

Sagrada Família poques zones verdes: aprofitar-les més, millorar accés al que hi ha o fora
del barri. També persones en situació socioeconòmica desfavorida.

Proposta procés a Sagrada Família. Iniciar intervenció el primer trimestre any 2023. Abans,
procés de cocreació amb entitats del barri que s’hi vulguin sumar: carta o menú per conèixer
espais naturals al barri.

Acord: Es posa en marxa el projecte al barri. Es farà el seguiment dins de la Comissió de
Prescripció social, tot i que s’obrirà la participació a d’altres entitats que vulguin sumar-s’hi
(Aula Ambiental?). També es farà una sessió de co-creació a la Taula de Salut i cal preveure
una 3ª.

3. Prescrivim Cura Digna
s’ha detectat que les TS necessiten un directori sobre les entitats de cura digna per entregar
info a les famílies de forma ràpida. No sabem si s’ha fet directori i/o catàleg nou des del grup
de Cura Digna. Isis proposa que estigui inclòs dins del programa de prescripció social. Ho
treballem a la propera reunió (no hi és l’Esmeralda).

Propera reunió 5 d’octubre a les 13h (comencem 13:10h que queda l’espai lliure). De
13h a 14h reunió de prescripció social (portar info per replicar Sant Antoni). De 14h a
15h projecte RECETAS.


