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1
RESUM
EXECUTIU
El grup de professionals compost per representants de Las Naves,
la Delegació d’Atenció Primària de l’Hospital General i del Museu
d’Història de València, ha delegat en Las Naves la responsabilitat
d’executar l’avaluació final del programa pilot Activa Cultural.
L’objectiu és analitzar la utilitat d’esta experiència per a contribuir
a les finalitats que es proposa, així com estudiar les possibilitats de
replicar, fins i tot escalar, esta iniciativa.
En este sentit, l’objecte d’esta avaluació és l’estudi del programa
pilot Activa Cultural desenvolupat, durant el mes de març, en 9
centres d’Atenció Primària de València i que ha sigut el fruit d’un
treball interinstitucional desenvolupat per Las Naves, el Museu
d’Història de València i l’Hospital General de València.
Activa Cultural és un programa de recomanació d’actius que sorgix com una
activitat puntual –com a experiència pilot– que consistix en la prescripció /recomanació d’una visita cultural.
El programa es presenta com a complement al programa Activa que fomenta la
realització d’activitats físiques a persones majors de 65 anys amb l’objectiu de
promoure un envelliment actiu i contribuir a millorar-ne la qualitat de vida.
Després de fer una anàlisi de la documentació generada en el marc del projecte, dur
a terme una sèrie d’entrevistes en profunditat als actors clau i fer una revisió de la
bibliografia existent en referència a la prescripció social i la recomanació d’actius
des de l’atenció primària, s’emeten una sèrie de conclusions i recomanacions de
millora de cara a noves edicions d’esta iniciativa.
Les principals conclusions fan referència, d’una banda, als errors d’implementació detectats. Principalment destaca l’absència d’un document de disseny del
programa en profunditat, la falta de mecanismes de coordinació interinstitucional, la
poca participació i implicació del personal sanitari en el disseny, desenvolupament
i execució d’Activa Cultural i la necessitat d’una millor adaptació dels continguts de
la visita guiada al museu per a dotar-la d’una major coherència amb el programa i
els seus objectius.
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D’altra banda, les conclusions també afirmen el potencial del programa per tal
com els beneficis que pot reportar van molt més allà dels objectius de promoció
d’uns hàbits de vida saludable. En este sentit, Activa Cultural pot contribuir al fet
que les seues usuàries establisquen lligams i xarxes socials que contribuïsquen
al seu benestar general i a disminuir la seua sensació de soledat.
Però, a més, les conclusions reconeixen que esta iniciativa incorpora una mirada
des dels determinants socials de la salut i constituïx un primer pas per a iniciar
un abordatge de la salut des de la perspectiva de la salut en totes les polítiques.

Finalment, l’avaluació conclou reconeixent els beneficis culturals
que este programa pot aportar, ja que Activa Cultural pot constituir
una estratègia de captació i reforçament d’audiències poc
representades o que freqüenten poc este tipus d’espais culturals.
L’informe acaba emetent unes recomanacions orientades a millorar aquells
aspectes del programa que han resultat deficients com el document de disseny,
els continguts de la visita guiada al museu i els mecanismes de coordinació.
A més, es recomana la millora de la participació tant de les persones usuàries
com del cos sanitari, la qual cosa porta aparellada la generació de coneixement
sobre els beneficis d’este tipus de programes i la necessitat de sensibilitzar el
personal sanitari. Finalment, es recomana l’elaboració d’un mapa d’actius de la
ciutat a la qual el cos sanitari puga tindre accés, per tal d’adaptar la recomanació
de l’actiu a les necessitats i característiques personals de les persones a les
quals se’ls recomana.
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2
INTRODUCCIÓ

El grup de professionals compost per representants de Las Naves,
la Delegació d’Atenció Primària de l’Hospital General i del Museu
d’Història de València, ha delegat en Las Naves la responsabilitat
d’executar l’avaluació final del programa pilot Activa Cultural.
L’objectiu és analitzar la utilitat d’esta experiència per a contribuir a les finalitats
que es proposa, així com estudiar les possibilitats de replicar, fins i tot escalar,
aquesta iniciativa.
En este sentit, l’objecte d’esta avaluació és l’estudi del programa pilot Activa
Cultural desenvolupat durant el mes de maig, en 9 centres d’Atenció Primària de
València i que ha sigut el fruit d’un treball interinstitucional desenvolupat per Las
Naves, el Museu d’Història de València i l’Hospital General de València.
En principi, l’encàrrec rebut feia referència a l’estudi dels resultats i al mesurament
dels impactes, però tenint en compte el curt període de temps durant el qual
s’ha desenvolupat l’experiència i la dificultat per a mesurar els impactes socials
generats (per l’intangibilitat d’estos), s’ha considerat més pertinent plantejar
una avaluació de la implementació. En este sentit, l’objectiu d’esta avaluació és,
d’una banda, conéixer com han funcionat les activitats programades i, de l’altra,
determinar quins han sigut els resultats directes en comparació amb els que
s’esperava inicialment.
La necessitat de dur a terme esta avaluació es justifica pel requiriment de
les entitats que impulsen el programa per a conéixer el desenvolupament de
l’experiència. És necessari detectar quins han sigut aquells aspectes susceptibles
de millora, així com també aquells elements organitzatius que han funcionat bé
de cara a la possibilitat de replicar o escalar esta iniciativa. Esta avaluació és, per
tant, necessària per a millorar les decisions que es prenguen de cara a futurs
programes, però també per a promoure el coneixement sobre què i com s’ha fet,
així com per a proporcionar informació pública sobre els aconseguiments.
Per la seua part, la promoció d’un procés d’aprenentatge col·lectiu (entre les
diferents persones que han impulsat esta iniciativa) sobre què s’ha fet i la
comprensió dels límits i encerts del programa són els aspectes que justifiquen la
utilitat de l’avaluació que s’aborda en este document.
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3
DESCRIPCIÓ
DE LA
INTERVENCIÓ
Context i gènesi de la intervenció

L’experiència pilot del programa Activa Cultural sorgix del treball conjunt de Las
Naves, la Delegació d’Atenció Primària de l’Hospital General de València i del
Museu d’Història de València. El programa està pensat en termes del que en el
món sanitari es coneix com a “prescripció social”, és a dir, com una ajuda a les
persones usuàries dels servicis de salut per a adquirir hàbits de vida saludable,
portar una vida activa i millorar les relacions i el suport social de les persones. Es
tracta d’una ferramenta clàssica d’abordatge psicosocial que dona un enfocament
promotor de la salut al treball diari del personal sanitari per a promoure un estil
de vida actiu.
Morgan i Ziglio identificaven estos recursos com a actius ja en 2007, i els definien
com “qualsevol factor (o recurs) que millora la capacitat de les persones, grups,
comunitats, poblacions, sistemes socials i institucions per a mantindre i sostindre
la salut i el benestar i que els ajuda a reduir les desigualtats en salut1”. En qualsevol
cas, d’acord amb el que afirmen estos i altres autors, es considera que l’ús
del terme prescripció social ha de realitzar-se amb certa prudència atés que
possiblement mostra una visió racionalista i paternalista, on la prescripció
s’entén més enfocada cap a receptar, determinar o ordenar un remei davant de
la recomanació que té un sentit més genèric basat en la recerca consensuada,
activa i participada amb la persona. Potser per això el terme més adequat seria
“recomanació d’actius de la comunitat2”, que serà la forma en què se cite a partir
d’ara en este document i sota el paraigua del qual es considere i analitze el
projecte Activa Cultural.
La prescripció social o derivació a actius de la comunitat no és una cosa innovadora. Recomanar a una persona que assistix a consultes mèdiques acudir a
recursos no sanitaris que existeixen en la comunitat és una cosa que el cos mèdic
té totalment incorporat com a bona pràctica d’abordatge biopsicosocial. De fet,
el programa Activa, del que penja la iniciativa Activa Cultural, és un programa
de recomanació d’actius mitjançant el qual es recomana exercici físic a les
persones majors de 65 anys com a estratègia per a un envelliment actiu i per a la
promoció d’uns hàbits de vida saludable entre este col·lectiu de persones cada
vegada més nombrós.
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La recomanació d’actius, a més d’ampliar els recursos terapèutics disponibles
en atenció primària, ha demostrat ser útil per a ajudar pacients amb factors de
risc psicosocial i ajudar-los a adquirir hàbits saludables, portar una vida més
activa i millorar les seues relacions i suport social3. A més, alguns estudis sobre
la prescripció social han demostrat el seu potencial per a millorar l’estat d’ànim,
la qualitat de vida i disminuir els símptomes dels pacients amb depressió o
ansietat moderada, de les persones amb problemes de salut mental, crònics
o persistents, i dels hiperfreqüentadors de l’atenció primària. El factor estalvi
en costos d’atenció primària que suposa la derivació a este tipus d’activitats és
una de les principals raons per les quals en diversos països de la Unió Europea
s’està estudiant com estendre i normalitzar la recomanació d’actius en la
pràctica mèdica.

Sembla que està àmpliament demostrat que la participació
en recursos socials reduïx el risc de deterioració cognitiva
associada amb l’envelliment i, inversament, l’aïllament social
disminuïx la capacitat mental, de manera que reduïx l’activitat
neuronal i interferix en la presa de decisions i la capacitat
de pensament intel·lectual4.
En el Regne Unit, on porten molt de temps implicats en estratègies de promoció
de la salut com esta, els professionals de la salut són l’enllaç entre les persones
i les activitats promogudes per les entitats comunitàries. En l’Estat Espanyol
trobem un parell d’experiències. La primera a Astúries, on l’Observatori de la
Salut té connectat el mapa d’activitats comunitàries i actius amb els sistemes
d’informació d’atenció primària i el programa del qual porta per títol “Astúries
actua”. L’altra experiència la trobem a Catalunya, que disposa d’un cercador
d’“Actius i salut” similar al d’Astúries.
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Descripció de la intervenció
Activa Cultural és un programa de recomanació d’actius que sorgix com una
activitat puntual –com a experiència pilot– que consistix en la prescripció/
recomanació d’una visita cultural. La visita recomanada i organitzada
expressament en el marc del programa, al Museu d’Història de València, està
orientada a fer un recorregut històric respecte als hàbits d’alimentació i salut de
la ciutat i els seus habitants a través de les explicacions d’un/a guia.
El programa es presenta com a complement al programa Activa que fomenta
la realització d’activitats físiques a persones majors de 65 anys, amb l’objectiu
de promoure un envelliment actiu i contribuir a millorar-ne la qualitat de vida.
En este sentit, la idea inicial d’Activa Cultural era que les persones participants
es desplaçaren fins al museu caminant. Per eixa mateixa raó es va preveure
que els continguts de la visita estigueren orientats a aspectes relacionats amb
l’alimentació i els hàbits de vida saludables.
En el projecte s’ha convidat a participar aquelles persones pertanyents a algun
dels (20) grups, que sumen un total de 300 persones, en els quals s’organitzen
les activitats esportives d’Activa en 6 centres de salut i 3 centres auxiliars que
depenen de la Delegació d’Atenció Primària de l’Hospital General de València.

Centres de Salut

Centres Auxiliars

La Fontsanta
Nou Moles
Sant Isidre
Guillem de Castro
Nàpols i Sicília
Gil y Morte

Convent de Jerusalem
Joan Llorenç
Barri de la Llum

Es va preveure la realització de 8 visites, de 40 minuts cadascuna, al llarg dels
dies 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 i 23 de maig, i es va limitar el nombre de participants a
25 persones. Les previsions de participació total rondaven les 200 persones i en
funció d’esta xifra es van organitzar les qüestions logístiques.
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ENFOCAMENT I METODOLOGIA
DE L’AVALUACIÓ
Enfocament de l’avaluació
L’enfocament d’avaluació de polítiques públiques de Las Naves està basat en una
aproximació integral a les intervencions que són objecte d’avaluació. A través de
l’anàlisi del cicle de l’experiència desenvolupada s’oferixen evidències sobre els
èxits obtinguts, així com una sèrie de recomanacions de millora.
En el cas de l’avaluació del Programa pilot Activa Cultural, encara que es manté
este enfocament integral, les condicions en les quals s’ha gestat el projecte, el
desplegament de la intervenció i les característiques de la població beneficiària,
obliga a realitzar una avaluació centrada principalment la implementació.
En este sentit, l’avaluació està centrada en la identificació inconsistències en
el disseny del programa i en el coneixement de com han funcionat les activitats
programades, per a determinar quins han sigut els resultats directes en comparació
amb els que s’esperava inicialment, tot això amb el propòsit d’estudiar el seu
replicabilitat i escalabilitat futures.

Principals hipòtesis i preguntes d’avaluació
Les principals preguntes sobre les que gira l’avaluació de la implementació d’este
programa són les següents:
· Està rebent la població diana els serveis previstos?
· El funcionament i l’organització interna del programa són adequats?
Les subpreguntes tenen a veure amb l’anàlisi del compliment dels criteris
d’eficiència, eficàcia i cobertura i han sigut elaborades sobre la base de les tres
dimensions de la Teoria del canvi subjacent, és a dir, sobre la base dels recursos
(inputs), a les activitats (processos) i als productes (outputs) generats arran de
l’execució d’este programa.
Les subpreguntes, segons la dimensió a la qual responguen són les següents:
· Els recursos materials, humans i econòmics necessaris per a l’execució del
projecte han estat disponibles i han sigut suficients?
· S’han desenvolupat les activitats tal com estaven previstes?
· Quins han sigut els productes finals del programa?
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Tècniques i eines d’avaluació
Aquest estudi té un enfocament eminentment qualitatiu encara que s’analitzen
algunes dades per a estudiar part dels resultats previstos de manera quantitativa.
Les tècniques utilitzades en el marc del desenvolupament d’esta avaluació són
les següents:

1

Anàlisi documental

2

Trobades i reunions de treball

3

Entrevistes a actors clau

S’ha realitzat una anàlisi tant de la documentació generada en el marc d’este programa
i del seu “paraigua” el programa Activa com de les publicacions i experiències prèvies
d’actius per a la salut en l’Estat espanyol i en altres països.

En l’abordatge del treball d’avaluació més centrat en la recopilació i anàlisi de dades han
tingut lloc diverses reunions i trobades de treball amb les persones referents d’Activa
Cultural de cara a entendre els objectius que perseguia i elaborar una planificació de
l’avaluació d’acord amb les necessitats de les institucions que l’impulsen.

S’han realitzat entrevistes en profunditat a la responsable del programa Activa que és
la responsable de la gestió d’Activa Cultural en representació de la Delegació d’Atenció
Primària de l’Hospital General. S’ha entrevistat també la treballadora social del Centre
de Salut de la Fontsanta, que ha participat en l’organització d’Activa Cultural convocant
i organitzant els grups de persones que pertanyen al seu centre de salut. Entre els
professionals dependents de l’Hospital General entrevistats està també l’infermer
referent del programa en el Consultori de Salut Auxiliar de Convent de Jerusalem.
Del Museu d’Història de València s’ha entrevistat els responsables de comunicació
i direcció del Museu per la seua participació en l’execució i gestació de la iniciativa
respectivament.
Per part de Las Naves s’ha entrevistat la tècnica de l’àrea de Salut qui és responsable
d’assumir l’execució de les activitats que corresponguen a Las Naves en el marc del
Programa Activa Cultural i qui, a més, va participar en la gènesi d’esta iniciativa juntament
amb el director del Museu i la responsable d’Activa de l’Hospital General. Així mateix,
també s’ha entrevistat el coordinador del Departament de Comunicació de Las Naves
per recaure sobre ell, segons es desprén de la informació analitzada sobre la planificació
d’Activa Cultural, tot el treball relatiu a la comunicació externa del programa.

4

Anàlisi estadística
S’han analitzat les dades dels registres de participació efectiva en el programa en relació
amb la participació esperada.
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Limitacions de l’avaluació
Els problemes trobats en el desenvolupament de l’avaluació que podrien influir
en la validesa i fiabilitat dels resultats són els següents:

1

L’absència d’un document de planificació del projecte on figuren de manera clara
els objectius, resultats i activitats amb una bateria d’indicadors que permeteren
fer una valoració final de l’experiència sobre la base d’una sèrie de criteris
objectius prèviament acordats i preestablits.

2

La impossibilitat d’utilitzar mètodes quantitatius per les limitacions esmentades
a l’inici del document i per les dificultats que suposa mesurar qüestions relatives a
la qualitat de vida que són intangibles i en les quals influïxen multitud de variables
impossibles d’aïllar entre si.

3

El nombre de persones usuàries i les característiques d’estes poden suposar una
limitació al tractar-se d’una quantitat de participants escassa per a la quantitat de
població total a la qual podria dirigir-se esta iniciativa.
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ANÀLISI
I INTERPRETACIÓ
DELS
RESULTATS
Atés que el programa pilot Activa Cultural no compta amb un document de
formulació i planificació a nivell formal on s’expliquen de manera extensa els
objectius, activitats, recursos i característiques de les persones destinatàries,
s’ha procedit a elaborar la Teoria del Canvi Subjacent.

Matriu per a l’avaluació de la implementació
del programa Activa Cultural
(Elaborada en base a la reconstrucción de la Teoria del Canvi Subjacent)

DESCRIPCIÓ
Recursos (inputs)

Activitats (processos)

Productes (outputs)

Impactes (a curt termini)

Disponibilitat en el
museu i entrades
(1 euro per persona=
159 euros)

Convocar/mobilitzar els grups que
participen en el programa Activa
dels diferents centres d’atenció
primària

Desenvolupades 8
visites guiades al Museu
d’Història de València

Augment de la sensació de
benestar de les persones
participants

Guia de Museu

200 persones majors de
65 anys han participat
d’alguna de les visites
guiades al Museu
d’Història de València
organitzades en el marc
del programa Activa
Cultural

Disminució de la sensació
de soledat de les persones
majors de 65 anys que
viuen a soles

Material difusió
i marxandatge
(bosses i botelles
d’aigua)

Recomanació d’una activitat
cultural que consistix en la visita al
Museu d’Història de València com
a complement de les activitats
esportives prescrites per a la
promoció de la salut i l’envelliment
actiu en les persones majors de
65 anys

2 mesos d’execució
total del programa

Acte de llançament i presentació
del programa

Equip de
comunicació

Gestió de la comunicació del
programa a través de notes
de premsa, xarxes socials i
altres mitjans de comunicació
audiovisual
Adequació dels continguts de la
visita guiada al museu amb els
objectius del programa (millora de
la salut i de l’alimentació)
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HIPÒTESI CLAU
Recursos (inputs)

Activitats (processos)

Productes (outputs)

Impactes (a curt termini)

El pressupost
necessari està
disponible i és
suficient pel
desenvolupament
adequat de les
activitats previstes

L’organització d’este programa
mitjançant els grups establits en
els diferents centres d’atenció
primària en el marc del projecte
Activa facilitarà la participació de
les persones destinatàries

Las visites previstes
es desenvolupen amb
normalitat

Augment de la sensació de
benestar de les persones
participants

Les persones
participants hi arriben,
majoritàriament,
caminant

Disminució de la sensació
de soledat de les persones
majors de 65 anys que
viuen a soles

Les persones
participants comprenen
i assumixen els
continguts sobre
l‘alimentació i hàbits de
vida saludable

Les persones participants
valoren positivament
l’experiència

Els recursos
humans i materials
necessaris estan
disponibles

L’adequació dels continguts de la
visita guiada al museu contribuirà
a augmentar la consciència de les
persones participants respecte
de la necessitat de mantindre una
dieta saludable
Las persones participants
en el programa decidiran,
majoritàriament, acudir al museu
caminant. Este fet contribuirà a
afavorir-ne l’envelliment actiu

La visita al museu és
una part de l’activitat
física prescrita pels
responsables del centre
d’atenció primària de
referència i, d’esta
manera, contribuïx a
la millora de la salut
i afavorix el procés
d’envelliment actiu de les
persones participants

INDICADORS
Recursos (inputs)

Activitats (processos)

Productes (outputs)

Impactes (a curt termini)

Pressupost assignat
per cada una de les
entitats participants
(en espècie)

Nombre total de participants

Nombre de persones
que acudixen al museu
caminant

Percentatge de persones
que considera que esta
activitat pot ajudar a
disminuir la seua sensació
de soledat

Nombre total de
persones que ha
participat en el
desenvolupament
del programa
Percentatge de
professionals de
l’àmbit de la salut
(respecte al nombre
total de persones
que han participat en
el desenvolupament)
que han participat en
el desenvolupament
del programa

Nombre de participants que
formaven part del programa Activa
Percentatge de persones
participants respecte al total de
participants en el programa Activa
Percentatge de participants
segons centre d’atenció primària
quee els prescriu la visita
Nombre de cites als hàbits de
vida saludable i alimentació en els
quals s’hi fa referència durant la
visita guiada

Adequació dels
continguts de la visita
guiada per a fer-los
comprensibles al
perfil de les persones
participants
Persones que
modifiquen els seus
hàbits de vida gràcies a
la seua participació en el
projecte

Percentatge de persones
participants que valoren
positivament l’experiència
Percentatge de persones
participants que considera
que este programa podria
contribuir a millorar el seu
benestar

Nombre de persones que
acudixen al museu caminant

Percentatge de
professionals de
l’àmbit cultural
(MHV) que han
participat en el
desenvolupament
del programa
respecte al total del
personal
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Segons la reconstrucció del programa i per a respondre a la subpregunta sobre la
dimensió dels recursos, hem tractat d’analitzar una sèrie de qüestions segons es
pot observar en el quadre que figura com a Annex I d’este document.
En termes generals, els recursos humans i materials que es requerien per a la
implementació del programa han estat disponibles. Les entrades al Museu han
sigut les acordades i els materials de marxandatge que havia compromés Las
Naves van ser entregats en temps i en forma. A més, s’ha implicat el personal
sanitari necessari per a l’organització de les visites. Concretament s’han
involucrat 11 persones, dos de les quals són treballadores socials, tres metges
i sis infermeres. Per la seua part, el personal del Museu s’ha encarregat de
l’organització i desenvolupament de les visites culturals una vegada les persones
participants ja estaven en el Museu. Finalment, és important assenyalar que
també hi han participat els equips dels departaments de comunicació tant de Las
Naves com del Museu i de l’Hospital General.

Les entrevistes desenvolupades amb motiu d’esta avaluació fan veure
que el personal que hi ha estat involucrat, de part de cadascuna
de les institucions participants, coneixia bé quins són els objectius
del programa i quines eren les tasques i funcions que tenien assignades.
Tots ells han manifestat el seu interés en este programa que han valorat,
a més, positivament.
En el que s’observa alguna deficiència és en els mecanismes de coordinació
interinstitucional, ja que només hi ha constància del desenvolupament d’una
reunió inicial entre les tres institucions, en la qual es van acordar els principals
compromisos de cadascuna de les entitats participants (s’hi adjunta l’acta d’esta
reunió com a Annex II). A partir d’ací, totes les comunicacions interinstitucionals
s’han fet a través de correu electrònic.
Respecte a l’anàlisi de la dimensió de les activitats produïdes com a conseqüència
del desenvolupament del programa s’observa, en primer lloc, que hi ha un
brevíssim document de planficació del programa (Annex III) en el qual figuren els
principals objectius, activitats i entitats participants.
Addicionalment, la coordinadora del programa va establir una agenda en la qual
organitzava les visites per dia i centre de salut i que va compartir amb la resta
d’entitats. I seguint eixe esquema, que respectava les dates acordades amb el
museu, es van desenvolupar les 8 visites previstes.
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D’altra banda, tal com estava previst i es reflectix en l’acta de l’única reunió
interinstitucional celebrada, va tindre lloc un acte de llançament públic, en el
mateix Museu. La repercussió d’este acte, de presentació pública de la iniciativa,
es va traduir en l’aparició de la notícia5 en tres mitjans de comunicació local, un dels
quals constituïx un dels mitjans de comunicació digital més influents a la ciutat.

159
persones

van participar
en el
programa

Una de les coses que estava prevista era l’adequació dels continguts de les
visites al Museu per a orientant-les a qüestions relatives a l’alimentació i salut
de la població al llarg de la història. L’objectiu que les explicacions del guia
estigueren orientades a estes qüestions era donar-li un sentit més d’acord amb
els objectius generals del programa Activa de cara a promoure els hàbits de vida
saludable entre les persones majors de 65 anys. En este sentit, tal com afirma el
mateix Director del Museu “encara que es va treballar i es van buscar continguts
sobre l’alimentació i la salut de les cultures que van viure a València al llarg de la
història, és molt difícil traure al guia de la visita que té en ment”.
Quant a l’anàlisi de la dimensió sobre els productes generats com a conseqüència
de l’execució d’este programa destaquem, en primer lloc, que de les 200 persones
previstes van participar un total de 159, la qual cosa suposa que s’ha complit amb
un 79,5% de l’esperat. En la següent taula es mostra detalladament la participació
segons sexe i Centre de Salut de les persones que finalment ha assistit.
Crida l’atenció que més del 86% de les persones participants siguen dones,
però és lògic pensar que és així perquè esta xifra coincidix, aproximadament,
amb el percentatge de dones que participa en el programa Activa. Preguntant
una de les treballadores socials que ha sigut entrevistada sobre quines creu que
són les raons per les quals el nombre de dones és major afirmava que “a més
de perquè fer gimnàstica és una cosa associada al gènere femení, sobretot en la
població d’esta generació, és perquè els homes establixen les seues xarxes en
altres espais públics com els bars, en canvi les dones han d’utilitzar este tipus
d’activitats”.

Participants segons sexe

Participants segons Centre
de Salut
19

20

San Isidre

23

21

Fontsanta
15

11
24

12

137

34

Dones
Homes

Guillem de Castro
Bº de la Llum
Nápoles i Sicilia
Juan Llorens
Gil i Morte / Convent Jerusalem
Nou Moles
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Inicialment es pensava que la visita al Museu, es comptara a les persones com
una espècie de premi pel desenvolupament d’una activitat física. En este sentit,
es preveia que les persones beneficiàries de l’activitat arribaren fins al museu
caminant. Segons comenta la coordinadora del Departament d’Atenció Primària,
Carolina Mir, finalment “els desplaçaments han depés també de factors com
la distància des dels seus centres de salut de referència fins al museu o de les
condicions físiques de cada beneficiària. No obstant això, la majoria s’hi han
desplaçat caminant”.
A més d’observar les qüestions concretes relatives a les dimensions dels
recursos, activitats i productes, s’han tingut en compte una sèrie de qüestions
que també influïxen en la implementació. Concretament s’ha atés, de manera
transversal, el següent:
· Comunicació del programa a la població diana
· Relacions interorganitzatives
· Mecanismes d’accés al servici
Respecte a la comunicació interna s’ha tractat d’investigar sobre com s’ha
informat la població diana de la possibilitat d’accedir a este recurs (visita
cultural al museu en un dia determinat). S’ha observat que no hi ha cap canal de
comunicació i informació formal prèviament establit, sinó que la informació s’ha
fet arribar a una sola part de les potencials usuàries a través de les persones de
referència dels diferents grups d’Activa en els centres d’atenció primària que
participen en esta iniciativa. Segons la mateixa directora d’Activa, “la informació
s’ha donat de manera controlada per les limitacions del nombre de persones
visitants que pot assumir el Museu”.
Tal com s’apuntava en paràgrafs anteriors, les relacions interorganitzatives s’han
donat a través de correu electrònic, de manera que hi ha hagut una única reunió
de coordinació interinstitucional prèvia a la posada en marxa d’Activa Cultural.
Els mecanismes d’accés al servici no han estat establits com a tals més enllà de
l’acord aconseguit entre les entitats impulsores d’este programa per a aprofitar
la xarxa creada pel programa Activa i generar un recurs complementari d’orde
cultural dirigit a estes usuàries.
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6
CONCLUSIONS
I RECOMANACIONS
Conclusions

Després d’analitzar i interpretar els resultats de l’execució del Programa Activa
Cultural es conclou el següent:

1

La documentació mínima que ha d’anar associada al disseny de la iniciativa
és insuficient. Hauria sigut desitjable l’existència d’un document de formulació
del programa que de manera més extensa explicara els objectius i resultats
previstos, que tinguera en compte els instruments necessaris per a executar-lo
i posteriorment avaluar-lo, que establira una bateria d’indicadors, així com una
sèrie de criteris de selecció de les persones beneficiàres entre altres qüestions.

2

La inexistència de mecanismes preestablits de coordinació interinstitucional
ha generat algunes dificultats. Només per posar uns exemples s’han detectat
desajustaments en el nom del mateix programa que, segons els documents als
quals s’ha tingut accés es deia Prescriu Cultura però que, posteriorment, a partir
de l’acte de presentació, s’ha denominat Activa Cultural. D’altra banda, el treball
de cobertura mediàtica i el treball de comunicació estava inicialment assignat
a Las Naves (sempre segons els documents analitzats) però, una vegada ha
arrancat el projecte, s’observa que tant el departament de Comunicació del
Museu com el de l’Hospital General han emés notes de premsa i cobert l’acte de
presentació del programa.

3

Les limitacions d’aforament del Museu han dificultat que els mecanismes
d’accés al programa no hagen estat clars ni hagen sigut del tot transparents.
Hauria sigut desitjable poder buscar eines més eficients per a oferir la possibilitat
a totes les persones que participen en el programa Activa d’accedir-hi, a la versió
cultural.

4

Hauria sigut desitjable una major implicació del personal sanitari. Com afirmava
un dels infermers entrevistats, en este cas “el personal sanitari hem sigut subjectes passius”. D’haver-se comptat més amb la seua implicació, experiència i
coneixements el resultat hauria sigut millor. En qualsevol cas, esta conclusió
està lligada a les ja assenyalades sobre l’absència d’un document de disseny de
projecte i a la inexistència de mecanismes de coordinació. Escriure el programa
de manera sistematitzada és també un exercici de reflexió que ajuda a detectar
els buits que inicialment no s’haurien tingut en compte. Així, en escriure i pensar
en el programa es poden preveure futurs escenaris i com actuar en cas que estos
es produïsquen.
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5

Els continguts de la visita guiada no han estat suficientment adaptats a la finalitat
de la visita. Encara que els i les guies proporcionaven algunes informacions
puntuals sobre els hàbits de vida, alimentació i salut al llarg de la història, esta
informació no constituïa l’eix central de la visita tal com estava previst i era
desitjable.

6

Esta iniciativa contribuïx a la incorporació de la mirada dels determinants
socials de la salut i constituïx un primer pas per a iniciar un abordatge de la salut
des de la perspectiva de la salut en totes les polítiques. En este sentit, constituïx
una iniciativa summament interessant per a avançar en el camí cap a la justícia
i l’equitat social que, com està àmpliament demostrat, té conseqüències fatals
sobre la nostra salut.

7

Esta iniciativa és, a més, interessant perquè va en el sentit d’explorar i generar
coneixement sobre l’abordatge biopsicosocial, perquè veu les usuàries dels
servicis sanitaris com un tot i no com a simples pacients.

8

Activa Cultural és més que un mer programa de promoció d’estils de vida
saludable. En primer lloc perquè fomenta el desenvolupament i manteniment
cognitiu i perquè, a més, a l’ésser una activitat que es desenvolupa per grups,
contribueix a l’establiment de xarxes socials, la socialització i a la disminució de la
sensació de soledat de les persones usuàries, especialment de les dones.

9

Des el punt de vista cultural esta activitat, a més, contribuïx a donar vida als
museus, és a dir, este programa pot constituir una estratègia de captació i reforçament d’audiències poc representades7 o que freqüenten poc este tipus de
recursos culturals. A més, ajuda a complir la funció social dels museus , que, com
a part integrant d’esta societat, no poden evadir-se del nou context social arran de
la globalització i els profunds canvis fruit de l’ús de les noves tecnologies. En este
sentit, en el nou context els museus han d’actuar com a institucions que escolten,
dialoguen i responen als problemes de la societat i es comprometen a actuar com
a elements dinamitzadors capaços de contribuir-ne a la transformació6.

A pesar dels errors observats en els punts inicials d’este apartat,
i tenint-los en compte, es considera que aquesta experiència,
que va més enllà d’una mera recomanació d’actius, perquè està adaptada
a les necessitats concretes d’un determinat col·lectiu i té una funció
específica i focalitzada, és summament interessant. Es recomana, per tant,
la seua replicabilitat i escalabilitat sempre que es tinguen en compte
les recomanacions que s’emeten en este informe.
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Recomanacions de millora
Tenint en compte tant els errors detectats en la implementació del programa
com els aspectes que haurien de ser maximitzats pels seus potencials impactes
en el camp de la salut, s’emeten esta sèrie de recomanacions per atl de de
contribuir a millorar Activa Cultural en cas que es decidisca desenvolupar-ne
futures edicions.

1
2
3
4
5
6
7
8

Desenvolupar i concretar el disseny del programa i deixar-lo per escrit, amb
l’establiment objectius i resultats als quals s’associen activitats i s’assignen
els recursos econòmics, i humans necessaris. Establir, a més, els criteris
de selecció de les persones beneficiàries del programa, els mecanismes
de coordinació interinstitucional i determinar una bateria d’indicadors que
permeten una avaluació final de la iniciativa.
Explorar estratègies per a augmentar la participació i implicació del cos de
personal sanitari, participació que vaja més enllà del mer fet de la recomanació
d’este actiu a les persones que acudixen a les seues consultes. En qualsevol
cas, tindre en compte que la incorporació d’este tipus de recomanacions en la
pràctica sanitària pot implicar la necessitat d’invertir més temps en l’atenció
a les persones usuàries i, per tant, es requerirà un major nombre de recursos
humans.
Així mateix, es recomana buscar fórmules que permeten una participació
més activa, en totes les fases del programa, de les persones que seran les
usuàries finals de la visita cultural.
Adaptar els continguts de les visites a qüestions relatives a hàbits de vida
saludable per a donar més coherència als objectius generals del programa.
Ampliar el col·lectiu al que es recomana este actiu, especialment entre el
col·lectiu de professionals dels centres de salut mental.
De forma paral·lela, i anant un poc més enllà, es recomana l’elaboració d’un
mapa d’actius de la ciutat que el cos sanitari puga recomanar a les seus persones usuàries en funció de les seues necessitats i característiques personals.
Desenvolupar una sèrie de xarrades, jornades, cursos i/o conferències entre
el personal sanitari, especialment el cos mèdic, mitjançant els quals sensibilitzar-los sobre la necessitat d’incorporar de forma més habitual en la seua
pràctica mèdica la recomanació d’actius entre les seues usuàries i usuaris.
Procurar per que les experiències desenvolupades puguen contribuir
a generar coneixement científic sobre els beneficis que este tipus de
programes reporten a la societat.
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ANNEXOS

Annex I
Matriu de preguntes
d’avaluació
DIMENSIÓ

PREGUNTA

FONTS

TÈCNICA

Recursos

Els recursos materials i humans
necessaris han estat disponibles?

Coordinadora Projecte

Entrevista

Les desviacions que s’hagen pogut
produir han afectat negativament a
l’execució del projecte?

Coordinadora Projecte

Entrevista

Les entrades al museu han estat
suficients?

Coordinadora Projecte
Enfermeres centres d’atenció
primària
Monitores del programa

Entrevista
Grup Discussió

Cuántes persones (sanitàries) han estat
impliacades en l’execució del projecte?

Coordinadora Projecte

Entrevista

Cuantes persones del museu han estat
implicades en l’execució del projecte?

Coordinadora comunicació
Museu

Entrevista

El personal implicat te un coneixement
adequat del programa, dels seus
objectius, de la planificació i dels
resultats esperats?

Coordinadora comunicació
Museu
Coordinadora Projecte
Enfermeres/persones referents
de cada centre de salut

Entrevista

El personal assignat al programa té
clares quines son les seves funcions
i les tasques concretes que ha de
desenvolupar i quines relacions ha
d’establir amb el personal d’altres
departaments o entitats implicades en
l’excució del programa?

Coordinadora Projecte
Enfermeres/persones referents
de cada centre de salut

Entrevista
Grup Discussió

El personal està motivat i es sent
implicat en l’execució del projecte?

Coordinadora Projecte
Enfermeres/persones referents
de cada centre de salut

Entrevista
Grup Discussió

Quins mecanismes de coordinació
interna existeixen?

Coordinadora Projecte
Enfermeres/persones referents
de cada centre de salut

Entrevista
Grup Discussió

Cuántes persones, dels departaments
de comunicació entre els de les
diferentes entitats participants han
estat implicats en l’execució del
projecte?

Coordinadora comunicació
Museu
Las Naves
Coordinadora Projecte

Entrevista
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DIMENSIÓ

PREGUNTA

FONTS

TÈCNICA

Activitats

S’ha mobilitzat a tots els grups del
programa Activa dels centres d’atenció
primària que participen en el projecte?

Coordinadora Projecte
Enfermeres centres d’atenció
primària
Monitores del programa

Entrevista
Grup Discussió

Existeix un document de planificació?
És suficient? És correcta?

Coordinadora Programa
Elena Rocher

Entrevista
Anàlisi documental

S’han desenvolupat totes les visites
previstes incialment? S’ha complit el
calendari previst?

Coordinadora comunicació
Museu

Entrevista

Es va fer l’acte de llançament del
programa com estava pevist?

Coordinadora comunicació
Museu
Coordinadora programa

Entrevista

Han exisitit reunions de coordinació
interinstitucional?

Coordinadora programa

Entrevista

Els continguts de les visites es van
orientar a les questions relatives a
l’almentació i la salut tal i com estava
previst?

Coordinadora comunicació
Museu
Coordinadora programa
Monitores del programa

Entrevista

Quantes persones han participat en el
programa i han acudit a les visites?

Coordinadora comunicació
Museu

Entrevista

Quantes de les persones participants
son dones i homes i quines són les
edats?

Coordinadora comunicació
Museu

Entrevista

Com han arribat fins el museu les
persones participants?

Monitores del programa +
usuàries

Grup Discussió +
enquesta

Qué els han semblat els continguts del
programa?

Monitores i usuàries del
programa

Grup Discussió +
enquesta

Quin és el perfil de les persones
participants?

Dades recollides Museu

Dades museu

Productes
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Annex II
Acta de reunió de Coordinació
Interinstitucional
REUNIÓ PRESCRIU CULTURA
28/03/2018, MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
Principals acords
S’opta, per a esta primera experiència, per no formalitzar la col·laboració mitjançant conveni.
El pilot estarà dirigit a les persones participants del Programa ACTIVA. S’estima un total de participants
al voltant de les 200 persones.
Continguts de l’activitat cultural:
· Visita dinamitzada al Museu D’Història de València.
· Temes vinculats amb l’educació en salut i al perfil sociocultural dels grups visitants: evolució d’estils
de vida a la ciutat i hàbits saludables: alimentació, activitat física, maneres de desplaçaments i
mobilitat, per exemple.
· Duració de la visita: uns 40 minuts. Inici a les 10.00 hores.
· Els grups vindrien caminant des dels seus centres de salut.
Visites en grups (segons aforament del museu) de 15-20 persones, màxim 25 per grup.
Les visites es realitzaran al mes de maig, concretament es proposen les següents dates de maig per
a organitzar els torns: 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24 (tenint en compte que dilluns el museu tanca i que hi ha
altres dies amb activitats ja programades). Es compartirà un Google calendar per a les visites.
Visita gratuïta, sense cost per a les persones majors.
Escalar l’experiència i ampliar-la a altres museus (Casa Museu Benlliure...).
L’element innovador està en la prescripció de cultura des de l’atenció primària.
Quant als àmbits de col·laboració, es proposa una nova distribució de tasques:
Hospital General
Públic participant.
Connexió amb programa ACTIVA.
La prescripció des de l’atenció primària –es repartiran tiquets numerats amb unes setmanes
d’antelació (o dies), per a controlar el grau de seguiment de la iniciativa.
Disseny de la cartelleria i tiquets.
MHV (Museu d’Història de València)
Cost entrades.
Visita guiada/dinamitzada.
Vídeo sobre la iniciativa i comunicació /difusió.
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Las Naves
Difusió i comunicació, documentació de la iniciativa.
· Mitjans audiovisuals, coordinació amb l’equip de comunicació del museu (fotos i vídeos).
· Xarxes socials.
Borses de les Naus (unes 200), amb algun altre detall de marxandatge en el seu interior, i botelles
d’aigua.
Avaluació/mesurament/resultats de l’experiència mitjançant qüestionari, uns dies després.
· Dades sociodemogràfiques bàsiques (sexe, edat, nivell educatiu…).
· Patologies.
· Veure els camps/classificacions de la HCE.
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Annex III
Document de Planificació
d’Activa Cultural
ACTIVITAT PILOT SOBRE LA PRESCRIPCIÓ D’ACTIVITAT
FÍSICA+ACTIVITAT CULTURAL
Antecedents
El Programa ACTIVA és una iniciativa pilot desenvolupada a la ciutat de València que promou la
prescripció de l’activitat física en persones majors des de l’atenció primària.
Des de Las Naves, a través de la xarxa Connecta Salut, es pretén impulsar iniciatives innovadores en
àmbits com el foment de l’autonomia i l’envelliment actiu, així com la salut en totes les polítiques, entre
altres prioritats estratègiques. En el cas d’esta iniciativa, l’aportació a la salut, i en este cas també la
innovació, radica en la prescripció d’activitat cultural, en els beneficis que aporta en termes de sumar
activitat física (i tots els seus beneficis) amb foment de relacions socials, evitar aïllament social,
consumir cultura, és a dir, efectes en el benestar mental o psicològic.
El Museu d’Història de València està interessat en la iniciativa i en fet de fer arribar la seua activitat a
col·lectius d’especial interés, com les persones majors.
Missatge que cal comunicar/ difondre/ transmetre a la societat: prescriure cultura és bo per a la salut.

Entitats Participants
Generalitat Valenciana, Direcció d’Atenció Primària, Comité del Programa ACTIVA, Centre de Salut La
Fontsanta i altres centres adscrits al departament de Salut de l’Hospital General.
Las Naves.
Museu d’Història de València.

Descripció de l’activitat proposada
Objectiu del projecte pilot: combinar activitat física+activitat cultural des de l’àmbit de la prescripció
de l’atenció primària a persones majors.
Es proposa a la prescripció d’activitat física des de la consulta del centre de salut, afegir la prescripció
d’una activitat cultural en un museu municipal. L’activitat cultural com a incentiu / premi a l’esforç i
com a “recepta” prescrita.
L’activitat cultural consistiria en:
· Visita dinamitzada al Museu d’Història de València, museu municipal proper (per a anar caminant)
als centres de salut adscrits a l’Hospital General.
· Amb visita guiada associada a temes vinculats amb l’educació en salut i al perfil sociocultural dels
grups visitants.
· Visites en grups (segons aforament del museu).
· En torns, per dies que s’han de consensuar amb el museu.
· Visita gratuïta, sense cost per a les persones majors.
Les persones majors rebrien una recepta-prescripció per a l’activitat cultural, amb la informació per a
fer-la (torns, horaris, etc.).
Després de la visita, s’avaluarà la iniciativa i els resultats.
Data prevista: maig 2018.
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Annex IV
Pla d’Avaluació
Índex de continguts
29
29
29
30
30
31

Introducció
Antecedents
Descripció del programa
Objectiu de l’avaluació
Metodología
Pla d’acció

Introducció
A continuació es presenta el Pla d’Avaluació d’una experiència pilot envers la prescripció d’activitat
física i activitat cultural a persones majors de 65 anys anomendad “Prescriu Cultura”.
Las Naves, en tant què entitat promotora de la innovació en la ciutat, sota el mandat del propi Ajuntament,
té per missió la d’engegar nous programes i projectes que, a manera experimental, estiguen orientats
a donar resposta als grans reptes que enfronta la ciutat posant en el centre de tot açò a la ciutadania.
En aqueix sentit, i amb la finalitat d’oferir a l’Ajuntament les solucions més adequades per a cadascun
dels casos que es plantegen, des de Las Naves s’ha establit un sistema d’Avaluació mitjançant el qual
analitzar els projectes i accions que engega. D’aquesta manera, a partir del desenvolupament d’un
procés sistemàtic que parteix de l’estudi d’una sèrie de criteris, s’emet un judici de valor objectiu sobre
aquests projectes.

Antecedents
L’activitat “Prescriu Cultura” s’enmarca en el Programa Activa. Aquest programa és una iniciativa pilot,
desenvolupada en la ciutat de València, que promou la prescripció de l’activitat física en persones majors
de 65 anys des de l’atenció primària amb l’objectiu de promoure l’envelliment actiu. Activa està impulsat
per el Departament d’Atenció Primària depenent de l’Hospital General de València.
Des de Las Naves, a través de la xarxa Connecta Salut, es pretén impulsar iniciatives innovadores
orientades a fomentar l’autonomia i l’envelliment actiu, des d’una perspectiva de la salut en totes les
polítiques. En el cas d’aquesta iniciativa la innovació radica en la prescripció d’activitat cultural com a
recepta capaç de millorar la salut de les persones a llarg plaç.
Descripció del programa
El Programa Activa Cultural (Prescriu Cultura) és una nova iniciativa pionera a nivell nacional per a
fomentar la prescripció social i cultural en els centres d’atenció primària del departament ValènciaHospital General, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones majors. Està emmarcat
dins del projecte d’envelliment actiu (ACTIVA), engegat per aquest departament en 2017.

AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA PILOT ACTIVA CULTURAL

29

En aqueix sentit, l’Hospital General de València, en col·laboració amb el Museu d’Història de València i
el centre d’innovació Les Naus i la seua xarxa Connecta Salut, ha organitzat una sèrie de visites guiades
al museu en les quals podran participar persones adscrites als diferents centres de salut de la ciutat
que pertanguen al departament (Fuensanta, Nou Moles, Guillén de Castro, Nàpols i Sicília, Gil i Morte
i San Isidro).
L’objectiu d’aquest projecte és impulsar els espais culturals com a llocs que contribueixen positivament
a millorar el benestar psicològic de les persones majors, ja que uneix dos elements clau de foment de
l’envelliment actiu: l’exercici físic i la informació en salut, sobretot si es visiten de forma grupal.
Després de la presentació, que ha comptat amb la intervenció de representants de les tres entitats que
participen en aquest projecte, s’ha realitzat una visita guiada per les diferents estades del museu, en
la qual s’ha explicat als assistents la història de la ciutat, amb especial atenció als hàbits de salut dels
valencians al llarg de la nostra història, així com les fites més rellevants del museu i el seu entorn. Les
visites s’han programat al llarg del mes de maig, amb una assistència prevista de més de 200 persones.
Objectiu de l’avaluació
L’ojectiu d’aquesta avaluació és, d’una banda, conéxier com han funcionat les activitats programades i,
d’altra banda, determinar quins han estat els resultats directes que s’han obtés en comparació amb el
què s’esperava inicialment, tot això amb el propòsit d’estudiar la seua replicabilitat i escalabilitat futura.
En eixe sentit es planteja una avaluació de la implementació amb caràcter formatiu orientada a l’emisió
de recomanacions per a la millora del programa. Per això, l’avaluació de “Prescriu Cultura” versarà
entorn dues preguntes: (1) Està rebent la població diana els serveis previstos? i (2) El funcionament i
l’organització interna del programa són adequats?.
Per a buscar respostes a la primera pregunta atendrem als criteris de cobertura, població de referència,
població diana, condicions d’elegibilitat i grau amb què determinats grups hi participen en una proporció
superior o inferior a altres.
Per a respondre a la pregunta que fa referència a l’adequació i funcionament del programa es tindran
en compte els recursos econòmics i materials que s’han emprat, el personal implicat i requerit, els
procesos de producció i provisió del serveis, les estructures organitzatives de les entitats participants
implicades en l’execució del projecte , la planificació, les relacions interorganitzatives i la gestió de
la qualitat.
Metodología
L’avaluació de la implementació del Programa *Prescriu Cultura” que per a valorar l’interès i possibilitats
de replicar, fins i tot escalar aquesta activitat, tindrà un enfocament qualitatiu. Per la seua banda,
l’anàlisi metodològica serà deductiu emetent-se, finalment, un informe d’avaluació basat en els models
d’estudi descriptius.
La variable depenent serà el programa de forma global mentre que les variables independents seran la
participació, el procés de prescripció de l’activitat, els horaris i els dies en els quals es desenvolupa, la
durada de l’activitat, el cost i les relacions interorganizativas que hagen pogut influir en l’organització i
desenvolupament de l’activitat prevista.
Les fonts d’informació seran primàries per al que durà a terme, en primer lloc, una anàlisi documental.
Posteriorment realitzaran entrevistes en profunditat i es desenvoluparan els grups de discussió que es
consideren oportuns. La quantitat de cadascuna d’elles i les persones a les quals es dirigiran es definiran
una vegada s’haja elaborat la matriu d’avaluació a partir de l’anàlisi de la documentació generada durant
l’execució del projecte.
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Pla d’acció

FASE

CONTINGUTS

TERMINI

Estudi de gabinet / Anàlisis
documental

Revisió de la documentació del programa Activa i de Prescriu Cultura
Elaboració de matriu d’avaluació

2 dies

Treball de camp

Contactes i converses preliminars amb els responsables e impulsors
de la iniciativa
Entrevistes i grups de discussió

10 dies

Anàlisi de les dades i
redacció de l’informe

Sistematització de les dades recabades
Redacció de l’informe preliminar
Discussió de conclusions
Preparació de l’informe final
Jornades devolució de resultats

15 dies
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