
 

DOBINTER (Dones, OBesitat i INTERculturalitat) 
 

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic): 
 
Sector de població: Dones/ Immigració 
Sector temàtic: Salut / Dinamització esportiva/ Convivència i Civisme. 
(Dones, amb problemes d’obesitat i risc cardiovascular)  
 

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:  
 
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 
Regidoria de Participació i Ciutadania/Centre Cívic Mas Abelló 
Dep. Benestar Social i Família/Casal Cívic Mas Pellicer 
Fundació Pont i Gol 
 
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:  
 
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 
Regidoria de Participació i Ciutadania/Centre Cívic Mas Abelló 
Dep. Benestar Social i Família/Casal Cívic Mas Pellicer 
Fundació Pont i Gol 
 
CALENDARI:  
 
De gener  a desembre de 2013 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 
 

PREVISTOS: 
 

40 

REALS: 
 

38 

OBJECTIUS DEL PROJECTE:  
 

� 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. 



ACTIVITATS: 
 

• 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 sociodemogràfiques, 
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. 
 
VALORACIÓ TÈCNICA: 
 
En quant als equipaments:  

� S’ha valorat com a molt satisfactòria i ben equipada la cuina de la fundació 
Pont i Gol.  

� L’aula no permet la realització d’activitat aeròbica - cardiovascular. 
En quant a l’organització: 

� En quant a l’assistència ha estat regular en el 55% de les participants, però 
la resta han deixat de venir als tallers, algunes d’elles sense comunicar-ho a 
les monitores o a l’equip de salut.  

� En quant als horaris han estat ben valorats. Es decideix de cara al proper 
curs mantenir 2 dies i a poder ser 3 dies a la setmana d’activitat. El taller de 
cuina i salut hauria de ser com a mínim mensual.  

En quant als procediments:  
� L’activitat més satisfactòria ha estat la gimnàstica setmanal. Al llarg del curs 

vinent aquesta es pretén complementar amb caminades en grup a l’aire 
lliure.  

� Hi ha dificultats idiomàtiques. Es proposen els tallers de cuina i l’activitat 
esportiva com espais d’aprenentatge de la llengua que contribueixin a 
l’augment de l’autonomia personal de les dones marroquines.  

 
Per l’equip de salut ha estat una oportunitat de crear nous espais per a la 
intervenció en relació a la promoció de salut en l’àmbit comunitari. L’experiència 
ha permès a l’equip de salut establir nexes de comunicació i coordinació amb 
altres actors socials involucrats en la qualitat de vida. 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 

• Nombre de participants en el projecte. 
• Nombre d’entitats i serveis del barri implicats en el projecte. 

 


