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De què volem parlar?...

• La crisi econòmica i els seus efectes sobre la salut mental i 
emocional

• S’està donant prou cobertura / resposta a la problemàtica?

• Es pot millorar la coordinació entre els sistemes de sanitat i 
els serveis socials? Com?

• Marcs d'anàlisi
• Diagnòstic participatiu i dades disponibles

• Priorització, establiment de línies estratègiques
• Actuacions, inversions, persones ateses...
• Altres dades

• Depèn dels actors. Governança democràtica
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Drets Humans – Nacions Unides 1948

Art. 25.1

“La maternitat i la 
infantesa tenen dret a 
una cura i a una 
assistència especials.”

Art. 26

Dret a l’educació

Art. 23

Dret al treball i protecció
contra l’atur

Art. 27

Dret a participar en la 
vida cultural i del 
progrés científic

Dret a la vida i a la llibertat

Art. 3

Iguals en dignitat

Art. 1

Iguals davant la llei
Dret a la protecció
contra la discriminació

Art. 7 Art. 25.2

Dret a la salut
Dret al benestar

Dret a l’alimentació
Dret a l’habitatge

Dret al vestir
Dret a assistència 

mèdica
Dret als serveis socials



Pau Batlle. Dipsalut 2015

Convenció dels Drets de la Infància – Nacions Unides 1983

Art. 3

“2. Els Estats 
membres es 

comprometen a 
assegurar als infants 

tota la protecció i 
atenció necessàries 
per a llur benestar, 

tenint en compte els 
drets i els deures del 

seus pares, tutors 
legals o d’altres 
persones que en 

tinguin la 
responsabilitat legal.”

Art. 6

“2. Els Estats 
membres han 

d’assegurar al màxim 
possible la 

supervivència i el 
desenvolupament de 

l’infant”

Art. 27

1. Els Estats membres reconeixen el dret de tots els infants a un nivell 
de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, 

moral i social. 
3. Els Estats membres, d'acord amb les condicions nacionals i segons 
els seus mitjans, han de prendre les mesures apropiades per ajudar 
els pares i les altres persones responsables de l'infant a fer efectiu 

aquest dret i, en cas de necessitat, han de donar ajut material i 
programes de suport, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i 

l'habitatge.

Art. 24

1. Els Estats membres 
reconeixen del dret de 

l’infant a gaudir del 
nivell de salut més alt 

possible i 
d’equipaments de 
tractament de les 

malalties i de 
restabliment de la 

salut.



Diagnòstic participatiu

Diputació de Girona
Dipsalut

Acció Social

Generalitat

Delegació del Govern

Departament Ensenyament

Departament Salut

Agència de Salut Pública

Xarxa atenció primària

Xarxa salut mental

Departament Benestar i família

Escoles primària

Instituts secundària

Consells comarcals Garrotxa

Ajuntaments

Girona

Olot 

Figueres

Blanes

Salt

Puigcerdà

Ripoll

3r Sector

Càritas

Banc dels aliments

Creu Roja

Coordinadora ONG

Mesa d’entitats de Girona

Universitat de Girona Càtedra Promoció Salut

• 2 nivells de debat: pràctic i estratègic

• 4 eixos d’intervenció
� Necessitats bàsiques
� Habitatge
� Benestar emocional
� Ocupabilitat – Ocupació
Eix transversal
� Família

• 2 idees força
� Pensar diferent per actuar 

diferent
� Salut en totes les polítiques

• 24 agents implicats

• 30 professionals + equip tècnic



De què volem parlar?...

• La crisi econòmica i els seus efectes sobre la salut mental i 
emocional

• S’està donant prou cobertura / resposta a la problemàtica?

• Es pot millorar la coordinació entre els sistemes de sanitat i 
els serveis socials? Com?

• Marcs d'anàlisi
• Diagnòstic participatiu i dades disponibles

• Priorització, establiment de línies estratègiques
• Actuacions, inversions, persones ateses...

• Depèn dels actors. Governança democràtica



6.850.000 €



131.681 persones



ALIMENTACIÓ: compra d’aliments, àpats saludables, ajuts als menjador de les escoles 

bressol, transport d’aliments, menjador social, productes frescos, higiene, bolquers

HABITATGE: ajuts al lloguer i a la hipoteca, pisos d’inclusió social, subministraments i 

pobresa energètica (aigua, llum, gas…), ajuda a la recerca d’habitatges alternatius.

BENESTAR EMOCIONAL: salut emocional, atenció psicosocial, acompanyament a la vida 

quotidiana, foment de l’autonomia, tallers d’apoderament (cuina i hort), ajuda mútua, 

inclusió social a través de l’activitat física, millora de les competències i capacitats 

individuals, tallers i espais d’activació, suport psicològic per a potenciar les capacitats i 

potencialitats (autonomia, autoestima benestar i salut).











De què volem parlar?...

• La crisi econòmica i els seus efectes sobre la salut mental i 
emocional

• S’està donant prou cobertura / resposta a la problemàtica?

• Es pot millorar la coordinació entre els sistemes de sanitat i 
els serveis socials? Com?

• Marcs d'anàlisi
• Diagnòstic participatiu i dades disponibles

• Priorització, establiment de línies estratègiques
• Actuacions, inversions, persones ateses al salut i crisi...
• Altres dades

• Depèn dels actors. Governança democràtica



Què ens diuen altres dades ....

Ajuntaments Tercer Sector

Acció directa 1 2% 4 7%

Acció indirecta 13 21% 20 36%

No intencionalitat 48 77% 31 56%

62 100% 55 100%
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La clau del Salut i Crisi  � la Governança democràtica... 

… de la competència pels recursos al treball per projectes !!
... de la coordinació a la cooperació !!



Principis i eines

•Organització del territori

•Participació i treball en xarxa

•Lideratge difús

•Intel·ligència compartida

Requeriments:

•Transparència i Confiança

•Paciència i Generositat

•Complicitat i Coresponsabilitat 

•Negociació i Responsabilitat

•Reconeixement i Respecte mutus



NOU LIDERATGE EN UN MÓN GLOBAL I COMPLEX

•Manar � Consensuar

•Decidir � Codecidir

•Dirigir � Articular

•Obligar � Facilitar

•Coordinar � Cooperar

•Governar � Participar

•Ordenar � Contribuir



• Increment del coneixement i reconeixement entre agents 

• Increment de la confiança entre els agents i la transparència quant a la 
intervenció

• Treball integrat entre els agents del territori

• Foment de la cooperació (més enllà del traspàs d’informació) entre ONL i 
administracions

• Creació i/o dinamització de taules de coordinació-cooperació a tots els territoris

• Millores en l'eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics:

• Unificació de portes d’entrada al sistema ajuts

• Eliminació de projectes duplicats

• Identificació de necessitats no cobertes

• Compres agrupades de productes a les comarques

• Aprofitament de les estructures i espais creats per a noves necessitats.

Algunes coses que han anat passant...


