
 

 

Informe de resultats del II cicle de:  

 

 

 

Cicle d’activitats culturals i d’hàbits saludables que es 

desenvolupen en diferents àmbits temàtics (teatre, 

manualitats, alimentació, activitat física). La iniciativa, per 

segon any consecutiu, ha estat fruit de la construcció 

col·lectiva de la TAULA DE SALUT COMUNITÀRIA de 

Collblanc - la Torrassa tenint en compte els següents 

criteris: 

❖ Incloure les diversitats del districte (cultural, religiosa, 

gènere, funcional, salut mental, etc.). 

❖ Partir d’allò que ja existeix per donar-li visibilitat i “fer-

lo créixer”. 

❖ Co-lideratge de les activitats del cicle. 

❖ Promoure la participació de la ciutadania. 

❖ Optimitzar les forces i autocuidar-nos. 

Tot això amb tres grans OBJECTIUS: 

❖ Crear espais de relació que generin noves oportunitats 

de coneixement i reconeixement mutu. 

❖ Fomentar la responsabilitat ciutadana amb la 

divulgació d’un concepte de salut integral. 

❖ Visualitzar els recursos que directa o indirectament 

contribueixen a la millora de la salut del districte. 

El segon cicle d’activitats s’ha desenvolupat entre els 

mesos de febrer i juliol del 2018. 
 

RESULTATS 
 

❖ 5 línies d’iniciatives (teatre, manualitats, alimentació i 

activitat física). 

❖ 40 recursos, 75 professionals i la ciutadania han treballat 

conjuntament en el disseny, execució i avaluació del cicle. 

❖ 37 espais de relació creats. 

❖ 93 persones participen de manera continuada1. 945 

persones participen de manera puntual2 → Participació 

de +1000 persones 

❖ Més de 25 nacionalitats participant de les activitats. 

❖ Creix la implicació i la participació de manera continuada 

de la ciutadania. 

❖ 6 impactes en TV i premsa.  
 

Que han dit alguns dels seus participants?3 
 

“Es necesario conocerse para convivir.” 

“Es muy gratificante saber que estamos viviendo en un 

lugar donde la multiculturalidad es bien recibida.” 

                                                           
1 Activitats de varies sessions: Activitat física, Alimentació, 

Teatre de gènere i Teatre “Històries en Trànsit”. 
2Activitats puntuals: Tallers de manualitats, Jornada 

d’alimentació saludable, Cloenda del cicle Gaudir millora la 
salut, Espectacle Històries en Trànsit i Teatre Fòrum de 
gènere). 

 “Estoy encantada con la actividad física. Me viene muy 

bien físicamente y me agrada estar con mis compañeras. 

Me gustaría que siguiera la actividad.” 

“He estat de públic de l’Espectacle Històries en Trànsit i 

l’he gaudit molt. Necessitem més espais comunitaris.” 

El 95% de les persones enquestades estan 

satisfetes amb el cicle d’activitats 

EL CICLE HA CONTRIBUIT EN LA PRÒPIA SALUT? 

 

QUIN IMPACTE HA TINGUT EL CICLE EN LA SALUT 

DELS PARTICIPANTS? 

EL CICLE HA FACILITAT EL CONEIXEMENT ENTRE 

VEÏNS I VEÏNES? 

 

ELS PARTICIPANTS HAN POGUT CONÈIXER 

RECURSOS DEL DISTRICTE? 

 

 
 
3 Valors numèrics en base a 90 enquestes de valoració 

realitzades als participants. 


