
Aquesta iniciativa s’emmarca dins tasca que desenvolupa el Projecte d’Interv-

enció Comunitària Intercultural (ICI) impulsat per l’Obra Social “la Caixa”, jun-

tament amb l’Associació GREC i l’Ajuntament de Palma als barris de Santa Ca-

talina i es Jonquet. Es tracta d’una experiència a la qual participen més de 40 

entitats i serveis, amb la finalitat millorar la convivència i la cohesió socal.  

L’activitat respon a un nou enfocament de la salut basat en els actius i que s’al-

lunya del model tradicional basat en el dèficit, que és aquell centrat en identi-

ficar allò que no funciona, amb l’objectiu de posar l’atenció en allò que sí funcio-

na i potenciar-ho. Es traca d’identificar als barris de les ciutats elements, es-

pais, recursos i serveis que puguin promocionar la salut de les persones, així 

com aquells que no funcionen per poder investigar els motius pels quals no cons-

titueixen un actiu en salut i poder convertir-lo en promotor de vida saludable. 

Aquest mapa neix de la participació activa dels veïns i veïnes dels barris de 

Santa Catalina i es Jonquet, que, organitzats/des per grups, recorregueren els 

carrers de les dues barriades càmera en mà per tal de 

capturar tant els elements que ells i elles consideraven 

que promovien la seva salut com els que la minven. 

Els grups de feina en què es va dividir la comunitat va-

ren estar integrats per joves del Centre Obert de Ser-

veis Socials de Ponent i Mestral, gent gran dels barris 

que participen a la Ruta Saludable i a la Comissió de 

Convivència del projecte d’Intervenció Comunitària In-

tercultural (ICI) i nines i nins de l’AMIPA del CEIP Rei 

Jaume I.  

ELABORACIÓ D’UN MAPA D’ACTIUS DES DE LA 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 



“Un actiu en salut és qualsevol factor o recurs que millora la capacitat de les 
persones, de les comunitats i de les poblacions per mantenir i preservar la 
salut i el benestar”. (Conselleria de Salut, s.f.)  

Els actius en salut poden ser: 

Persones implicades activament en la vida del barri i en la seva millora. 

Associacions formals i xarxes informals que posen en relació a la gent 

del barri. 

Organitzacions i serveis a la ciutadania. 

Espais físics com parcs, places, jardins, etc. 

Allò relacionat amb l’economia que promogui la salut: comerços tradicio-

nals, restaurants vegetarians, gimnasos, centres infantils d’oci...  

Oferta i recursos culturals que conviden a una vida activa i saludable. 

A la inversa, els no actius en salut serien tots aquells elements que minven la 

capacitat de les comunitats per mantenir i preservar la salut i el benestar de 

les persones que les integren. 

El resultat d’aquest procés és una recopilació d’imatges que fan visible no 

tan sols els actius i no actius del barri, sinó també la capacitat d’organització 

i participació activa de la comunitat.  

Però… què és un actiu en salut? 


