
Pensar de base la salut comunitària,  

fer salut des de la base

Definir  què  entenem  per  salut
comunitària  és  quasi  un  leitmotiv en  els
darrers  mesos  de  l’assemblea  del
col·lectiu. Lluny de voler quedar-nos en la
divagació teòrica ni de generar tant sols un
constructe  abstracte,  sembla  fèrtil
començar  desgranant  el  sentit  que
amaguen aquestes paraules. Tant repensar
el concepte de salut, com de comunitat, i al
seu torn, de salut comunitària. De fet és un
acte  de  resistència  davant  la  usurpació
lingüística que, un cop més, el capitalisme
i l’Estat van fent subtilment.

Així doncs, veiem com el sistema sanitari
pregona que és el CAP (Centre d'Atenció
Primària)  i  el   CSMA (Centre  de  Salut
Mental  d'Adults)  des  d'on  s'ha  de  tirar
endavant  un  model  de  salut  comunitària.
Per contra, és en aquests dispositius on es
destinen  menys  recursos  tècnics  i
econòmics  (en  relació  als  destinats  als
centres  hospitalaris,  a  la  indústria
farmacèutica,  etc).   Així  doncs,  per
exemple, trobem una manca de temps – 7

minuts  per  persona-   per  part  dels
professionals per poder donar una atenció
de  qualitat.  En  aquests  centres  es
promouen  principalment  intervencions
assistencials,  de  forma  molt  poc
empoderadores,  destinant  poc  temps
d'escolta  a  la  persona  i  el  seu  malestar,
donant  més  èmfasi  a  intervencions
farmacològiques  que  psicoterapèutiques  i
socials.  D'aquesta  manera  es  promociona
una intervenció jerarquitzada, que col·loca
a la  persona en una situació d'inferioritat
davant d'un “saber mèdic” inqüestionable i
a on el “saber de l'experiència” hi té poca
cabuda.

Però no només existeixen aspectes
tècnics  i  econòmics  rere  la  mancança  de
pràctiques  de  salut  comunitària,  creiem
també  que  hi  ha  d'haver  un  canvi  de
paradigma en la forma d'entendre la salut.
Sembla que des de l’any 1946, la salut ha
deixat  de  ser  entesa  com  a  simple
“absència  de  malaltia”  i  s’ha  arribat  a
consensuar que es tracta d’ “una manera de
viure  alegre,  joiosa  i  solidària”.  A nivell
teòric s’han analitzat els determinants de la
salut,  eixamplant  la  visió  clàssica  i
microscòpica de les  bactèries  i  del  clima
fins a assumir la influència real del sistema



socioeconòmic i el mode de vida a què ens
aboca.

 Reflexions assolides en el món de

la salut pública posen de manifest que  la
major influència en la salut de
les  persones  és  l’estil  de  vida
que  porten  –sens  dubte
determinat  pel  sistema
socioeconòmic, cultural  i
medioambiental – i en una part molt
minoritària,  el  sistema  de  salut  que  els
atén.  Per  tant  creiem  necessari  fomentar
reflexions  de  base:   la  salut  dels  nostres
cossos  va  més  enllà  dels  seus  drets
assistencials.  Considerem que  la  salut  és
integral  i  vetllar  per  ella  abasta  totes  les
àrees que afecten les nostres vides.

Esquema dels determinants de salut, per Dahlgren i
Whitehead, 1991

La comunitat propera, el suport veïnal, és
un determinant de la salut essencial. Salut
comunitària la fan aquelles comunitats que
s’organitzen  i  generen  espais  on  satisfer
diverses  necessitats  –  d’oci,  alimentació,
criança,  coneixement,  habitatge,  laborals,
de suport mutu, etc.-  espais basats en els
vincles  de  cooperació  i  sense  interessos
econòmics pel mig, que posen en el centre
a les persones i el seu benestar global.

Enfortir  la  comunitat  en  el

coneixement  dels  seus  propis
cossos i la seva salut es  un pilar
en  la  construcció  d’una  salut
comunitària de base. 

Treballar per generar espais on compartir,
crear i recrear, crítica i col·lectivament, des
de  la  diversitat  d’experiències,
coneixement  sobre  la  nostra salut.  Espais
de presa de consciència de l’alienació que
vivim  en  els  nostres  cossos.  Espais  on
compartir  el  patiment  i  el  cost  de  la
dependència  d’un  sistema  mèdic
deshumanitzat,   que  permetin  un  ens
reapoderament de nosaltres mateixes i ens
impliquin activament en la nostra salut.

En aquesta línia hi  ha algunes iniciatives
que actualment estan en marxa a la ciutat
de Barcelona. A Poblenou, l’Espai de Salut
La Teixidora,  a Gràcia, la Cooperativa de
Salut COS, a Ciutat Vella l’Espai Ipomea,
l’Espai  Brotes  a  l’Hospitalet,  els  Grups
d’Ajuda  Mútua  de  l’associació
Activament, la Xarxa de Grups de Suport
Mutu  per  Psiquiatritzadxs.  així  com
diferents experiències de resistència dins el
sistema sanitari imposades a contracorrent
de la tendència general de l'administració.
Cada  una  d'elles  des  de  la  seva
particularitat  organitzativa  i  ideològica  –
cooperativa  de  professionals,  grups
d'estudi,  grups de suport mutu, intercanvi
de  coneixements  i  teràpies,  etc.-
contribueixen a crear base en l'autogestió
de la salut.



Des del col·lectiu, amb objectiu de seguir
creant salut des de la base, estem preparant
unes Jornades que tindran lloc al Febrer i
Març  del  2016,  en  les  quals  busquem
reflexionar sobre com construïm una salut
comunitària  de  forma  autogestionada  i
repensar i  enfortir  diferents projectes que
contribueixen a fer salut als nostres barris.
Durant  les  Jornades  es  crearan espais  on
posar  en  pràctica  la  creació  de
coneixement  col·lectiu  sobre  diferents
temes de salut. Volem compartir eines que
ens ajudin en l’autogestió de les principals
afeccions  que  ens  afecten  –  refredats,
dolors  musculars,  problemes  digestius,
afeccions  ginecològiques,  problemes
d’ansietat,  insomni...-  atenent  a  la
prevenció, l’exploració dels símptomes i el
coneixement  de  tractaments,  estratègies  i
remeis populars més respectuosos amb els
nostres  cossos  que  les  solucions
homogeneïtzadores,  despersonalitzades  i
alienants  que  tantes  vegades  se’ns  donen
des  del  sistema  de  salut.  També  volem
dedicar espais de reflexió i aprenentatge de

metodologies útils per a gestionar grups de
suport  mutu  i  estratègies  per  a
acompanyar-nos en processos de patiment
humà.

I  ja  que  ens  trobem parlant  de  salut,  de
comunitat i de resistències vers un sistema
mèdic que veu més números que persones,
volem  recollir  la  reivindicació  de  la
Natividad  López  i  de  totes  aquelles  que
estan lluitant perquè el seu malestar – no
rentable  per  al  sistema-  deixi  de  ser
invisible a ulls de l’ICAMS (Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques) i se’ls reconegui
una compensació econòmica per a que la
seves  vides  puguin  ser  viscudes  en
dignitat. La Nati fa 2 mesos que acampa a
la  porta  de  l’ICAMS  a  l’Avinguda
Vallcarca  169,  i  cada  dilluns  es  fan
concentracions de suport a les 19h.

Salut i lluita!

Salut Entre Totxs

Col·lectiu per l'autogestió de la salut. 


