
 

 

 

 
Baixem al Carrer al Raval 

 
 
Al Raval ha començat una acció dirigida a persones majors de 64 anys amb 
problemes de mobilitat i/o amb barreres arquitectòniques per sortir de casa i 
relacionar-se amb l’entorn. 
 
L’acció, consisteix en  sortides individuals amb una durada de 3-4 hores, 
acompanyades per 1 ó 2 voluntaris/es de Creu Roja. Per sortir s’utilitza una 
cadira motoritzada - cadira eruga - que pot pujar i baixar les escales.  
 
En una primera etapa es començarà amb 25 persones de Raval Nord i Raval Sud 
i es donarà preferència a les persones que tinguin un període sense sortir de 
6 o més mesos, que visquin soles i/o que hagin perdut la xarxa de relació i 
suport. 
  
Aquesta iniciativa neix del procés de Salut Comunitària al Raval impulsat per la 
Fundació Tot Raval en el marc del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural  i 
el programa “Salut als Barris”, i s’enmarca en un conveni establert entre la 
delegació de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja.  
 
La detecció es farà principalment des de Serveis Socials i el Centres d’Atenció 
Primària (CAPs) de Raval Nord i Raval Sud, al menys durant la primera fase 
d'implementació que inicia a mitjans d’octubre de 2013 i que contempla 25 
participants. 
 
Una vegada detectat el cas es farà arribar a la treballadora social dels Equips 
d’Atenció Primària (CAPs) que valorarà si la persona pot realitzar aquesta activitat o 
no (per motius de salut). Si es decideix que sí, es farà la derivació al tècnic de Creu 
Roja qui visitarà a la persona al seu domicili i valorarà si aquesta persona compleix 
dl perfil per participar en el programa. Una vegada feta la valoració es farà el retorn 
a la persona de l’Equip d’Atenció Primària amb el resultat d’aquesta. 
 

 
Les persones de referència dels Equips d’Atenció Primària son: 
 
Raval Sud.  CAP Drassanes.    Carol González   cgonzalezd.bcn.ics@gencat.cat 
Raval Nord.  CAP Lluis Sayer.    Araceli Vera.   avera.bcn.ics@gencat.cat 
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