
PROJECTE DOBINTER (Dones-Obesitat-INTERculturalitat) 
JUSTIFICACIÓ 
L’obesitat és un problema de salut prevalent entre les dones adultes, i esdevé un factor de risc 
per al desenvolupament de malalties. L’existència d’activitats esportives i d’educació sanitària, 
obertes a la població general, són freqüentades, bàsicament, per dones. Esdevenen espais 
inestimables per a l’acostament i coneixement mutu de persones que viuen a la mateixa 
comunitat però que provenen d’orígens culturals diferents.  
Al llarg dels darrers 2 mesos del curs 2007-08 es va poder comprovar com la realització 
d’activitats de gimnàstica i tallers de cuina permetia reduir pes en major proporció que les 
intervencions convencionals basades en el consell individual fet a la consulta. 
L’experiència va aportar-nos dades per adaptar les activitats de manera que aquestes resultin del 
grat de totes les participants. 
OBJECTIUS 

 Ampliar l’oferta d’activitats esportives als equipaments comunitaris del Barri St. Josep 
Obrer, dirigides a dones amb problemes d’obesitat. 

 Fomentar hàbits alimentaris i la pràctica d’exercici físic adequats per a reduir pes i 
millorar la salut. 

 Afavorir el coneixement mutu entre les dones obeses nouvingudes i la resta de dones 
obeses del barri, millorant la convivència entre membres d’una mateixa comunitat veïnal. 

 Desenvolupar estratègies per fomentar hàbits saludables a través de l’aprofitament 
d’espais i coordinació de recursos comunitaris. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
• Realització d’una hora de gimnàstica a la setmana  
• Realització d’activitats grupals: 

- Tallers de cuina saludable, 
- Educació sanitària 

• Recollida per part de l’equip de salut, de dades socio-demogràfiques, antropomètriques, 
clíniques, analítiques, alimentàries i sobre qualitat de vida i símptomes de depressió i 
ansietat, en un moment inicial i als 3 i 8 mesos, per tal d’observar l’evolució de les 
participants i ajustar l’activitat si fos precís.  

TEMPORALITAT 
De gener de 2012 a desembre de 2012 
 
RESPONSABLES DE L’EXECUCIÓ 

• Grup Treball Convivència i Salut del Pla Comunitari 
• ABS Reus 4-Equip de salut del Barri St Josep obrer, ICS 
• Regidoria de Convivència i Immigració 
• Àrea d’Esports 
• Regidoria de Participació i Ciutadania/Centre Cívic Mas Abelló 
• Dep. Benestar Social i Família/Casal Cívic Mas Pellicer 
• Fundació Pont i Gol 

AGENTS IMPLICATS 
• Grup Treball Convivència i Salut del Pla Comunitari 
• ABS Reus 4-Equip de salut del Barri St. Josep Obrer. ICS 
• Regidoria de Convivència i Immigració 
• Àrea d’Esports 
• Regidoria de Participació i Ciutadania/Centre Cívic Mas Abelló 
• Dep. Benestar Social i Família/Casal Cívic Mas Pellicer 
• Àrea de Benestar Social – Regidoria Serveis Socials  
• Fundació Josep Pont i Gol 

RECURSOS NECESSARIS 
Recursos humans 
 
 
 

 
 
 
Recursos Materials 

• 1 coordinador 1h/set 
• 1 monitora de gimnàstica  2h/setmanals 
• Professionals medicina/infermeria 
• 1 educadora sanitària   
• 1 mediadora àrab-amazigh. 
• 1 Educador/a Social 
• Aules de gimnàstica del Casal Mas Pellicer i Centre cívic 

Mas Abelló 
• Aula d’educació grupal (Casal Mas Pellicer/Centre cívic 

Mas Abelló, CEIP Rosa Sensat) 



RECURSOS COMPTABLES I PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
Coordinació/seguiment 1h/set Esport i Lleure  
Monitoratge gimnàstica 1h/set Pla Comunitari  
Tallers educació per la salut 4h/mes Pla Comunitari  
Educadores sanitàries Institut Català de la Salut  
Mediadora  Institut Català de la Salut  
Educador/a Social 0.5h/set Serveis Socials  
Material esmorzar saludable Pla Comunitari  
 
COST DEL PROJECTE 
 

 

 


