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LINIES D’ACTUACIÓ DE L’ EAP CENTELLES EN RELACIÓ A 

L’ATENCIÓ A LA COMUNITAT I L’ECONOMIA SOCIAL. 
Lourdes Tuneu.  

 
Atenció a la comunitat. 

L‘EAP Centelles assumeix un paper de lideratge en la planificació de les activitats que es 

desenvolupen en la comunitat. 

Objectius  

– Definir i identificar els serveis que necessita la comunitat de referència de l‘EAP.  

– Participar en la comunitat.  

– Realitzar activitats dirigides a la promoció i la prevenció de malalties en la comunitat.  

– Incorporar els membres de la comunitat en el funcionament de l‘EAP.  

A tal efecte, l‘EAP Centelles disposa: 

• D’un programa comunitari. 

• D‘una cartera de serveis en relació amb l‘atenció a la comunitat. 
• D‘una persona responsable de la coordinació del programa d‘atenció a la 

comunitat designades per l‘equip directiu (La Sra. Lourdes Tuneu). 
 

També, l‘EAP Centelles L‘EAP, d‘acord amb la seva estratègia, facilita la detecció, 

l‘avaluació i el tractament dels problemes socials derivats de la seva malaltia. A tal efecte, 

té com a objectius: 

– Identificar els ciutadans amb dificultats socials que necessiten el suport d‘un 
professional.  

– Garantir l‘accessibilitat, l‘atenció i la continuïtat en el servei.  

– Garantir la confidencialitat.  

– Destinar els recursos necessaris.  
 

Com a Mesures de percepcióde la societat, L‘EAP té en consideració la percepció de les 

institucions socials respecte als serveis realitzats amb el doble objectiu de:  

– Disposar d‘informació de la percepció de la societat respecte al funcionament de 
l‘EAP.  

– Avaluar la informació provinent de la societat i actuar segons els resultats.  

Com a Resultats de l’atenció a la comunitat,L‘EAP disposa dels resultats del 

desenvolupament dels processos clau d‘atenció a la comunitat, els avalua i pren accions de 

millora, si escau. A tal efecte, te com a objectiu disposar dels resultats dels objectius 

marcats en els processos clau d‘atenció a lacomunitat i avaluar-los. Com a evidències per 

l’assoliment d’aquest objectiu, destaquem: 

– Existència de la memòria d‘activitats comunitàries.  

– Documentació referida al nivell de consecució dels objectius marcats de les 

activitats comunitàries segons el Pla de salut i de l‘organització.  



 

 
 

 
– Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats i les accions 

de millora dutes a t

 

ORDENACIO DE LES ACTIVITATS 
 

A. PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L’EAP CENTELLES.

B. PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP EN XARXA AMB AJUNTAMENT I REGIDORIES

C. PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP 

COMARCAL – CHVIC

D. PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP 

 

 

A. SALUT COMUNITÀRIA 

 

� Terapeuta Gestàltica amb difere
amb diversa problemàtica personal. Per ajudar
emocions. (1 cop a la Setmana 1h30’)

� Radio Pista  – Balenyà  
� Revista FER SALUT
� Cicle de Xerrades de la Diet

             “ Alimentació Saludable”.  

� Conjuntament  Dietista 

                              Desenvolupament cerebral i nutrició en etapa infantil 

                              Cervell actiu i ben alimentat en l’etapa adulta i 3a edat

 

     B.- PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP EN XARXA AMB 

 

� Reunions periòdiques amb regidors de Salut, esports, ensenyament i cultura.
� Reunions quinzenals 

de l’EAP. 
� Reunions mensuals amb Treballadora Social, Escola, Equip de Pediatria, i sempre 

que es necessari també amb l’Equip EAP de l’escola, reunions personalitzades per 
gestió de cas amb Treballa

� Programa promoció de la Salut de cada ajuntament des del 2007 amb el nom de : 
T’apuntes a Caminar? . i a partir del 2008 “ Ei!! Tornem

� Amb l’Ajuntament de Centelles,  i Piscina Municipal de Centelles, programa en
“natació terapèutica”  i programa en sec “Salut Artrosis “.

� Amb la col·laboració de l’Equip de Pediatria  Per les Escoles: 
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Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats i les accions 

de millora dutes a terme.  

ACTIVITATS D’ATENCIÓ COMUNITÀRIA any 

PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L’EAP CENTELLES. 

PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP EN XARXA AMB AJUNTAMENT I REGIDORIES

PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP -  AJUNTAMENT I REGIDORIES 

CHVIC - GENERALITAT –         DIPUTACIÓ – SALUT PUBLICA 

PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP - ENTITATS DEL TERCER SECTOR  

SALUT COMUNITÀRIA –  PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L’EAP CENTELLES.

Terapeuta Gestàltica amb diferents grups de d’auto- ajuda i adreçat a persones 
amb diversa problemàtica personal. Per ajudar-los a fer un bon control de les seves 

(1 cop a la Setmana 1h30’) 
Balenyà  – un cop el més. 

Revista FER SALUT 
Cicle de Xerrades de la Dietista- Nutricionista de l’EAP :  

“ Alimentació Saludable”.   

Conjuntament  Dietista – Nutricionista amb la Neuropsicologia Cicle de Xerrades:

Desenvolupament cerebral i nutrició en etapa infantil  

Cervell actiu i ben alimentat en l’etapa adulta i 3a edat 

          

PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP EN XARXA AMB AJUNTAMENT I REGIDORIES

Reunions periòdiques amb regidors de Salut, esports, ensenyament i cultura.
Reunions quinzenals amb Treballadora Social dels ajuntaments, cap d’infermeria 

Reunions mensuals amb Treballadora Social, Escola, Equip de Pediatria, i sempre 
que es necessari també amb l’Equip EAP de l’escola, reunions personalitzades per 
gestió de cas amb Treballadora Social , pediatria , Professorat 
Programa promoció de la Salut de cada ajuntament des del 2007 amb el nom de : 
T’apuntes a Caminar? . i a partir del 2008 “ Ei!! Tornem-hi!!” 
Amb l’Ajuntament de Centelles,  i Piscina Municipal de Centelles, programa en
“natació terapèutica”  i programa en sec “Salut Artrosis “. 
Amb la col·laboració de l’Equip de Pediatria  Per les Escoles:  
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Entrevista amb l‘equip directiu per verificar l‘avaluació dels resultats i les accions 

any  2015 

PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP EN XARXA AMB AJUNTAMENT I REGIDORIES 

AJUNTAMENT I REGIDORIES – CONSELL 

SALUT PUBLICA  

 

PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L’EAP CENTELLES. 

dreçat a persones 
los a fer un bon control de les seves 

Nutricionista amb la Neuropsicologia Cicle de Xerrades: 

 

TAMENT I REGIDORIES 

Reunions periòdiques amb regidors de Salut, esports, ensenyament i cultura. 
amb Treballadora Social dels ajuntaments, cap d’infermeria 

Reunions mensuals amb Treballadora Social, Escola, Equip de Pediatria, i sempre 
que es necessari també amb l’Equip EAP de l’escola, reunions personalitzades per 

Programa promoció de la Salut de cada ajuntament des del 2007 amb el nom de : 

Amb l’Ajuntament de Centelles,  i Piscina Municipal de Centelles, programa en moll 



 

 
 

 
L’ATENCIÓ A LA COMUNITAT I 

L’ECONOMIA SOCIAL. 

 
Versió 2.0 
Novembre 2016 

Aprovat :20 maig 2016 
Revisió Abril 2017 

 
             “UN BON ESTIL DE VIDA UN FUTUR MILLOR 

� Col·laboració amb les diferents AMPAS de l’ABS 
� Xerrades de difusió a diferents entitats dels pobles de l’ABS  del Document de 

Voluntats anticipades 

� Programa ARREL amb l’ Institut Pere Barnils 
� Projecte de Pau , vinculat amb la promoció de la Marató de Sang i conjuntament 

amb l’ajuntament, amb regidors d’Ensenyament, Salut i cultura , amb el Consell de 
cooperació, Grup de Suport del Sàhara i vinculant de l’escola bressol fins l’ Institut, 
com també les entitats i a cada un dels ciutadans, perquè volem que a través 
d’accions d’educació per la pau s’impulsi una reflexió de com treballar per la Pau. 
Volem parlar de Pau mundial, global i també de la que podem aprendre al dia a dia 
amb les nostres actituds: quan tenim un conflicte a casa, quan dos veïns no 
s’entenen o quan dos infants es barallen. Perquè cada vegada hi hagi més persones 
que es comprometin a construir un món sense violència i en Pau. amb els següents 
projectes: 

 “Compartim Pau Compartim Sang – Ponts i no murs entre Israel i Palestina”. 

         
 

 

C.- PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP -  AJUNTAMENT I REGIDORIES –  

      CONSELL  COMARCAL – CHVIC - GENERALITAT –         DIPUTACIÓ – SALUT PUBLICA  

 
Infermera diplomada i formada per el programa  de Salut i Escola, acut a l’escola un 
cop a la       setmana 1.5h durant tot el curs escolar (setembre a juny) 
 

� Programa de Salut Bucodentals i Xerrades de prevenció i Tallers “Tècnica 
del Raspallat”  
� Programa de Vacunacions a totes les escoles de l’EAP. 
� Programa de Pacient Expert en els programa de Diabetis / Sintrom. Degut a 

la bona acollida , tenim ganes de engegar altres programes de pacient Expert com  
MPOC, Tabac, 
� Programa Pla d’activitat física Esports i Salut. Tenim activats dos circuits a 

Centelles i dos a Balenyà, marcats i publicats perquè els ciutadans puguin 
incorporar, augmentar el nivell de la pràctica d’activitat física i alhora potenciar un 
estil de vida actiu i augmentar el nivell de Salut integral. 
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� A Totes les Escoles de l’ EAP, des de l’escola Bressol fins a l’ Institut, varem 

desplegar el Document de Desenvolupament del Protocol per a la Detecció i 
seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents  
� Amb ASSIR preparació del Pre  i Post – Part (dilluns i divendres Gimnàs 

Residència Sant Gabriel) , Preparació d’embaràs a l’aigua. 
� Colors, Sabors i molta Marxa a Osona / amb Consell Comarcal / 
anima’t i menja, l’aigua es la millor opció, mou-te i juga i sobretot procura no     

estar més d’una hora al dia davant la tele, amb l’ordinador o amb la consola!  

Avui toca Esport! Que Cal menjar i quan.  

� Sessions  de formació Pediàtriques a HUVIC , cada dimecres durant tot l’any 
 

PROGRAMA DE SALUT  
BUCODENTAL A LES 

ESCOLES

CURS  ESCOLAR 2014-2015
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D PROJECTES ANUALS  DE L’ EAP - ENTITATS DEL TERCER SECTOR  

 

� Conveni Col·laboració amb IES VIC, alumnes amb practiques 
� Conveni Col·laboració amb UVIC, alumnes amb practiques dietètica i nutrició i 

Infermeria 
� UDACEBA , Residents amb pràctiques 
� Conveni amb CARITAS 
� Conveni amb Banc de Sang i teixits per col·laborar amb les diferents campanyes de 

recollida de sang dels pobles de l’EAP i formació feta als diferents professionals. 
Conjuntament amb l’associació de donants del poble, banc de sang organitzem un 
cop l’any una Marató amb la participació de totes les entitats del poble amb 
l’objectiu de col·laborar amb l’objectiu de la recollida de bosses de sang, un dia de 
gran solidaritat, de participació ciutadana, de alegria i goig i per tant d’un dia de 
Salut i Benestar. 

� Som referents de Banc de Llet Materna. (Catalunya tres punts: Banc de Llet de 
Barcelona, Hospital de Palomós i l’EAP Centelles) 

� “Enganxa’t pel Nepal”  amb la construcció d’un Mural fet amb gotes d’aigua de 
paper i retallades per els avis residents a la Residència Sant Gabriel de Centelles. a 
un preu simbòlic per aconseguir adquirir un tanc de 10m3 d’aigua potable de 
1428,57€ (que es va aconseguir)  i uns kits de higiene personal (44 unitats)  
(ajuntament / consell de cooperació / oxfarm )  

� Cursa Solidaria per el Sàhara, que el preu de la inscripció es pasta sense gluten per 
celíacs, gotes oculars per Ulls del Món.  

� Campanya d’aliments Novembre/ desembre amb Caritas – Banc d’aliments 
 

 

 

                           


