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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

Teniu davant el Pla local de salut. Com altres coses, ens hagués agradar poder-vos-ho oferir 

abans, però per diversos motius, no ha estat possible. Fer el pla ha estat un procés llarg. 

Com bé sabeu, la voluntat de fer un Pla local de salut neix a la Regidoria de Salut perquè ho 

veiem com una eina útil a l’hora de veure quin panorama tenim i quines accions cal 

emprendre. Des de la Regidoria d’Esports i  Salut hem anat emprenent iniciatives, per 

exemple la xarxa de senders locals. Va ser gratificant veure que un projecte que teníem 

entre mans no només seria ben rebut sinó que era “desitjat” atès que a posteriori hem vist 

que en els informes del pla alguns posàveu de manifest que a la Selva feia falta això – entre 

moltes altres coses, evidentment!. La idea de tenir un pla ens agrada perquè és com tenir un 

full de ruta o, millor dit, un amic/guia que pugui dir des de diversos àmbits (perquè les 

accions a prendre són totalment transversals) quines accions es poden dur a terme per 

millors el nivell de salut del municipi.  

Esperem que el pla sigui útil i pugui a l’hora de prendre decisions des de diversos estaments 

administratius. Però també esperem que sigui útil perquè tant entitats com selvatans 

sapiguem quins centres poden oferir certs serveis.  

Agraïm molt sincerament l’esforç d’entrevistats i col·laboradors. Sense tots aquests agents 

no hi hagués hagut pla. Heu tingut molta paciència i agraïm la vostra predisposició. 

 

Molta salut. 

 
Jordi Vinyals 

Regidor de Salut 

Desembre de 2015
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2. LA SALUT PÚBLICA AL MUNICIPI 

 

2.1.-  QUÈ ENTENEM PER SALUT? 

Actualment, la percepció que la salut és la mancança de malaltia ja no és vigent. Quan ens 

referim a la salut, i tal com diu la OMS, l’entenem com un estat complert de benestar físic, 

psíquic i social (1948) en el qual l’individu té un paper fonamental per tal d’aconseguir-ne 

el màxim nivell possible, però les institucions s’han d’implicar i comprometre per tal de 

facilitar aquesta adquisició atès que es contempla com un sistema integrat, sinònim de 

qualitat de vida i benestar que ve donat per la interrelació de la medicina, els estils de vida i 

l’entorn. 

En aquest procés, en el que l’individu desenvolupa al màxim les seves capacitats actuals i 

potencials tendint a la plenitud de la seva autorealització com entitat personal i social 

(García Hernández, 1998: 273) s’arriba a la conclusió que existeix una responsabilitat 

individual i col·lectiva, i que els criteris que defineixen la salut són dinàmics i depenen de 

condicions històriques, culturals i socials. 

Així, i de manera general, podem dir que els determinants bàsics de la salut de les persones 

són: 

1) Els  factors biogenètics: el sistema constitutiu de base. 

2) Els estils de vida: el modus de vida de la societat, les condicions de vida dels  grups 

i els  estils de vida de les persones. 

3) L’ entorn: medi ambient i la seva  adaptació.  

4) El sistema  d’assistència sanitària: oferta, accés i utilització dels  serveis  sanitaris. 

Prenent la idea  anterior, sorgeix el concepte de  Salut Pública, que  es defineix com 

el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat en el seu 

conjunt, mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per tal de 

fomentar, protegir i promoure la salut de les persones, en l’esfera individual i 

col·lectiva, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut. 

 



Pla	  local	  de	  salut	  2015-‐2019	  

4	  
	  

2.2.- PER QUÈ UN PLA DE SALUT MUNICIPAL? 

 

La Regidoria d’Esports i Salut de l’Ajuntament de la Selva del Camp té la voluntat i el 

compromís de promoure i impulsar polítiques locals per millorar la salut de la seva 

població. Es per això que ha decidit impulsar el Pla local de salut 2015-2019. 

Aquest pla ha de ser un contracte dinàmic entre la corporació i els ciutadans que tindrà com 

objectiu elevar el seu nivell de salut.1. Vol esdevenir un instrument de planificació sanitària 

municipal pels propers 4 anys. Per això, està promogut per la voluntat política establerta 

entre l’Ajuntament i els ciutadans i està dirigit a millorar el nivell de salut del municipi, 

resultat d’un procés de planificació, formulat sobre els principis de participació comunitaris, 

coordinació institucional, intramunicipal i intersectorial, intervenint en els estils de vida i, 

en la mesura que sigui possible, en els factors mediambientals, centrats en la promoció i 

protecció de la salut i prevenció de la malaltia, en definitiva, sobre els determinants  de la 

salut. 

 

2.3.- PRINCIPIS EN ELS QUALS S’HA DE BASAR EL PLA LOCAL 

DE SALUT 

Per tal que el Pla local de salut pugui concretar els seus objectius, s’ha de basar en els 

següents principi: 

• Participació comunitària: participació real i efectiva de la ciutadania en tots els 

processos, la qual cosa dóna corresponsabilitat. 

• Suport polític, lideratge i dotació econòmica que es consideri suficient.  

• Coordinació intramunicipal, interinstitucioal i  interdisciplinaritat i de trobada amb 

la societat civil. 

• Normalització (aprofitar estructures existent, no crear-ne de noves). 

• Dinàmic, flexible i individualitzat: és necessari que el pla sigui flexible i adaptable a 

les diferents demandes que es vagin efectuant al llarg del temps i des de diferents 

grups. 

• Planificat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FEMP (Federación Española de Municipios y Províncias) · Guia metodológica de elaboración de planes 
municipales de salud 
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• Planificació territorial  

• Caràcter globalitzador: Cal que el Pla local de salut tingui  en compte tota la 

comunitat del municipi, no només grups concrets. 

• Equitat: Planificar tenint en compte l’equitat. Compromís per reduir les desigualtats 

socials. 

• Investigació, avaluació permanent i retroalimentació. 

 

2.4.- MARC NORMATIU DE REFERÈNCIA 

Els serveis de salut pública són realitzats en el territori per les diverses administracions 

competents d’acord amb la llei 18/2009 del 22 d’octubre de salut pública. 

L’article 52 de la llei 18/2009 recull els serveis mínims dels ens locals en matèria de salut 

pública, en els següents apartats: 

a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals. 

b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi. 

c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic. 

d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, 

incloses les piscines. 

e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i 

pírcing. 

f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats 

del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 

consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb 

repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se 

n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per 

a altres establiments o per a punts de venda. 

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de 

companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. 

h) La policia sanitària mortuòria en l’ àmbit de les competències locals. 
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i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, 

d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

Cal destacar la signatura, el passat abril del 2013 del conveni de col·laboració d'encàrrec de 

gestió de prestació de serveis de salut pública entre l'Agència de Salut Pública de Catalunya 

i l'Ajuntament de la Selva del Camp. 

El municipi també compta amb el reglament municipal regulador de la tinença d’animals de 

companyia, de camins, del cementiri municipal i les ordenances de convivència ciutadana. 

Enllaços: 

http://www.laselvadelcamp.cat/ordenan%C3%A7a/normes-de-convivencia-

ciutadana 

http://www.laselvadelcamp.cat/ordenan%C3%A7a/reglament-sobre-tinenca-

danimals-de-companyia 

http://www.laselvadelcamp.cat/ordenan%C3%A7a/reglament-dus-dels-camins-

municipals-de-la-selva-del-camp 

http://www.laselvadelcamp.cat/ordenan%C3%A7a/reglament-cementiri-

municipal 

Tota la informació es pot consultar al web www.laselvadelcamp.cat o 

directament a les Oficines Municipals de la plaça Major, 4 (43470 la Selva del 

Camp) · 977 844 007 

 

2.5.- METODOLOGIA DEL PLA 

El projecte de Ciutats Saludables de la OMS i la Guia metodológica de elaboración de 
planes municipales de salud aporta als municipis una metodologia de treball concreta que 
no és altra que el tradicional cicle de planificació, integrat per a una sèrie d’etapes 
consecutives, que s’han de seguir de forma sistemàtica i que bàsicament comporten: 

• Anàlisi de la situació: Diagnòstic de salut 

• Establiment de prioritats 

• Determinació d’objectius 

• Establiment de programes i activitats 

• Execució 

• Avaluació i nova anàlisi 
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3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ: DIAGNÒSTIC DE 

SALUT i PRIORITZACIÓ 

 

3.1.- OBJECTIUS DEL DIAGNÒSTIC DEL PLA DE SALUT 

 

El diagnòstic té com a objectiu general conèixer la situació en la que es troba la salut del 

municipi  i per conèixer aquesta realitat i fer l’anàlisi, definim els objectius específics en: 

1. Recopilar dades sobre demografia i la seva evolució, tant a nivell del municipi 

com de la comarca i Catalunya ja que són factors clau per afrontar i planificar 

accions i/o actuacions polítiques. 

2. Analitzar aspectes socioeconòmics, atès que el grau de desenvolupament 

econòmic i social, el nivell d’estudis de la població, l’economia local, l’atur… són 

factors que influencien directament en l’estat de salut de la població. 

3. Recopilar els  diferents recursos sociosanitaris existents al municipi, a la comarca 

i a la resta del territori. 

4. Detectar els principals punts forts però també els principals problemes 

sociosanitaris, mitjançant entrevistes a persones expertes, tallers participatius, 

exercicis de situació geogràfica sobre un plànol del municipi, etc. 

5. Comprovar la qualitat del medi ambient, les actuacions en urbanisme, així com 

la cobertura de les comunicacions en el municipi. 

6. Analitzar els estils de vida de la població. 

7. Recollir dades sobre l’estat de salut i qualitat de vida de les persones que viuen 

al municipi. 

8. Plasmar un marc de referència sòlid i basat en la realitat diagnosticada que pugui 

servir para la posada en marxa del Pla local de salut, que comptarà amb la constant 

participació de la ciutadania. 
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3.2.-METODOLOGIA EMPRADA: 

Estudi de dades secundàries: 

Bàsicament es tracta de l’anàlisi de fonts bibliogràfiques. Partint de fonts estadístiques 

oficials, estudis, publicacions i memòries de serveis, s’ha intentat construir un marc 

aproximat de la situació de salut actual de la Selva del Camp. 

 

Estudi de dades primàries: 

Entrevistes en profunditat a persones expertes ( agents clau). 2 

S’han realitzat 14 entrevistes en profunditat a diferents agents clau del municipi per 

conèixer de primera mà la situació real d’alguns dels factors condicionants de l’estat de 

salut del municipi ( quadre 1 annex) 

 

Tallers participatius. 3 

S’han realitzat tallers participatius amb tècnics municipals però també amb: 

 La ciutadania general 

 Alumnes de 6è de primària del CEIP Abel Ferrater 

 Alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Joan Puig i Ferreter 

 L’associació de gent gran  

Aquests tenien l’objectiu de veure les necessitats en cada àrea i la prioritzar-les. 

Creació, per part de la ciutadania i persones expertes, d’un mapa municipal amb les zones 

més i menys saludables4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Els punts II i III els trobareu a l’informe de diagnosi participativa del Pla municipal de Salut 

 

3 Els punts II i III els trobareu a l’informe de diagnosi participativa del Pla municipal de Salut 

 

4 Annex 2 
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Seguidament, es van elaborar taules, quadres, mapes i descripcions atenint-se a les dades 

recollides per poder procedir a la redacció del document final. Després es varen elaborar les 

conclusions i les propostes per al debat. 

 

	  

ESTAT	  DE	  SALUT	  
DE	  LA	  POBLACIÓ	  

	  

	  	  	  	  	  	  RECURSOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
DISPONIBLES	  	  

	  

	  	  	  DIAGNOSTIC	  	  
SALUT	  municipal	  

	  

DETERMINANTS	  
SALUT	  
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A continuació es presenten els quadres resum de les necessitats del municipi. 

 

Àmbit: Dades generals 

 

 

 

Morfologia urbana 

 

 

 

Conclusions 

La situació geogràfica del municipi, amb el seu entorn natural 

i la proximitat de la muntanya, es pot aprofitar per fer 

passejos, caminades i itineraris en bicicleta. 

 

Demanda d’adequació dels camins del voltant del municipi 

Facilitar a la població d’informació sobre rutes al voltant del 

poble, activitats que es realitzen... 

 

 

Àmbit: Característiques demogràfiques 

 

Població 

 

 

Conclusions 

Al municipi hi ha una tendència al progressiu envelliment de 

la població, així com un volum important de població 

envellida i sobreenvellida ( de més de 80 anys). 

Índex de dependència alts, amb un índex global del 49%. 

 

 

 

 

 

Població nouvinguda 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritàriament es tracta de població autòctona provinent de 

municipis del voltant de la Selva del Camp. 

 

Bona integració dels nouvinguts, però escletxes a la cohesió 

social: separació entre la població “de tota la vida” 

(socialment més activa) i població nouvinguda (menys 

participativa); i separació tradicional de la població en relació 

a la dualitat en la utilització de serveis públics/privats (centres 

educatius, esport,…). 

  Hi ha  33 entitats, entre esportives, culturals, de salut, 
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Contacte social 

 

educatives i festives. Encara que no totes són igual d’actives, 

són un referent municipal pel volum de població que 

cobreixen, per les diferents àrees que es toquen i per les 

activitats programades. 

Funció dels equipaments públics com a punt de trobada i 

dinamització comunitària, a excepció del col·lectiu jove que 

té una mancança important en aquest sentit tot i existir un 

equipament jove municipal (PIJ) 

 

Àmbit:   Característiques socioeconòmiques 

 

 

 

 

 

PIB i Renda 

Conclusions 

PIB. Municipi amb un producte interior brut (PIB) i una 

renda familiar bàsica per sobre de la resta de comarca i de 

Catalunya. 

Renda familiar disponible: trobem que és lleugerament 

inferior a la de la comarca i de Catalunya. 

Crisi actual: Dificulta l’accés a medicaments (copagament) i a 

determinats serveis de salut (sobretot per part dels col·lectius 

més vulnerables). 

Agreugen les situacions de dependència de la tercera edat, 

que tenen problemes per fer front a les despeses de salut i als 

medicaments amb la seva pensió. 

 

 

Població activa 

La majoria de la població es dedica al sector indústria i 

serveis, seguit per la construcció i, en menor número, a 

l’agricultura  

L’agricultura: A més a més l’activitat física que comporta el 

tenir un tros i tenir-ne cura també fa que augmentin els 

beneficis per la salut d’aquests veïns. 

 

 

 

Atur 

 

Un 12.5% del total de la població del municipi es troba en 

aquesta situació. 

En la franja dels 16-19 anys afecta més als homes 

Preocupació i malestar entre el col·lectiu jove, el més afectat 

per l’atur. Això  en frena o limita l’emancipació i el cost que 
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se’n deriva recau sobre la llar familiar. 

Augment de demandes a entitats solidàries locals (es cita el 

cas de Càritas). 

Nivell d’instrucció de la 

població 

Municipi amb un baix índex de persones que no saben llegir i 

escriure, majoritàriament són dones grans. 

Tipus d’habitatge La majoria són primera residència. 

 

 

 

Vehicles 

Parc de vehicles per sobre la mitjana del territori. 

Alta velocitat per part de molt vehicles, amb els riscos que 

això comporta, sobretot en 2 zones concretes: Avinguda Puig 

i Ferreter i l’entrada del poble. 

Vehicles mal aparcats (a les voreres, en doble fila), amb els 

perjudicis pels vianants, forçats a caminar per la calçada i la 

molèstia a altres vehicles en circulació 
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Àmbit:  Urbanisme, mobilitat, seguretat i mediambient 

 

 Conclusions 

 

 

 

 

 

Urbanisme i espai públic 

 

Manca d’adequació dels espais públics sobretot referent a 

mobiliari urbà: bancs, fonts, voreres amples i amb rampes. 

Diferències importants entre el casc antic, l’eixample 

esquerre i el dret. 

Zones més saludables:  

• A l’Avinguda Luther King i carrer Dionís Vergonyós 

no hi ha cap banc. A part hi ha arbustos en lloc 

d’arbres, per la qual cosa no es creu que hi hagi gaire 

ombra a l’estiu. 

• Voltants del poble 

• Zona Hort Iglésies 

• Zona educativa 

Zones menys saludables: 

• Casc antic 

• Zona voltant del pavelló 

• Polígons industrials 

 

 

 

Mobilitat urbana   

 

L’orografia plana del municipi, la seva extensió reduïda, la 

conseqüent proximitat de serveis i equipaments i les millores 

efectuades en relació a adaptació a la mobilitat reduïda 

(accessos, rampes,…) fan que la visió de la mobilitat interna 

sigui força bona, i permeti una correcta mobilitat a peu per als 

desplaçaments urbans. 

Dificultats de desplaçaments a les persones amb dificultats 

motores i gent gran. 

Abús generalitzat de l’ús del cotxe per a desplaçaments 

urbans: risc d’accidentalitat, contaminació acústica i limitació 

de la possibilitat de realitzar exercici físic quotidià. 

 

Mobilitat interurbana 

Poc ús del transport públic, explicat pels mals horaris que 

s’ofereixen. 

 

Seguretat vial 

La velocitat dins del municipi sobretot per part d’automòbils, 

motocicletes i bicicletes, els cotxes mal estacionats, limitació 
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Àmbit:  Estat de salut 

 

 

 

 

 

 

Autovaloració estat  

de salut 

 

Conclusions 

Ampli consens en la visió general positiva envers l’estat de salut 

al municipi: nivell general de salut bo, sense problemàtiques 

particulars rellevants ni extraordinàries, vinculat a un bon nivell i 

qualitat de vida d’un sector molt majoritari de la població. 

 

Factors considerats més importants a l’hora d’explicar les 

principals problemàtiques en salut: les conductes, els hàbits i 

estils de vida individuals i la situació econòmica. 

 

Les dificultats econòmiques repercuteixen sobre les pràctiques 

saludables a les llars: hàbits alimentaris, higiene, i activitats “de 

despesa extra” vinculades a la prevenció de la salut. 

 

Mortalitat 

La taxa bruta de mortalitat el  2010 de Selva del Camp és del 

7.06% 

 de la possibilitat de realitzar exercici físic quotidià. 

Seguretat pública Poca visibilitat dels cossos de seguretat. 

 

 

 

 

 

 

Medi ambient 

Necessitat d’adequació de la depuradora municipal al volum 

de població i indústria del municipi. 

Preocupació i sentiment de vulnerabilitat en relació a la 

contaminació atmosfèrica per la proximitat de les refineries i 

indústries químiques de poblacions veïnes, i problemàtica de 

la contaminació dels aqüífers. 

Es demana la millora en la neteja viària i de parcs, sobretot de 

les zones infantils. 

Recomanació de medició de la contaminació acústica. 

Necessitat de reduït els excrements de gos als espais públics. 

Treball de prevenció en el control del mosquit tigre, sobretot 

a nivell veïnal. 

Eliminar la quantitat d’excrements de gossos que els 

propietaris deixen a la via pública. 
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 La mortalitat infantil de l’any 2011 ha estat inexistent 

 

 

 

 

Discapacitat 

Hi ha un percentatge del 6,8% de persones reconegudes legalment 

amb algun tipus de disminució, a la qual cosa hi hauríem de 

sumar aquelles que no ho estan legalment. 

Les situacions de dependència de la tercera edat es veuen 

agreujades i tenen dificultats per fer front a les despeses de salut i 

als medicaments amb la seva pensió. 

 

 

 

 

 

Alimentació 

Qualitat (i tasca de sensibilització) de la restauració social: 

centres educatius i residència de gent gran. 

Existència de programes de control de menús al CEIP,  IES i 

Casal d’Avis. 

Hàbits domèstics condicionats pel ritme de vida que va prevaldre 

la comoditat i la rapidesa als hàbits alimentaris saludables, i per 

aspectes socioeconòmics que limiten l’accés a productes de 

qualitat i dietes saludables. 

Consum de productes frescos i de qualitat lligat a l’arrel agrícola 

del municipi i a la cultura de petit comerç. 

S’havia avaluat, per part del CAP, a un 95% dels usuaris del 

servei, pel que fa al sobrepès i l’obesitat. 

Es fa control de l’obesitat infantil per part del CAP. 

Per part de la dietista es fa registre i control dels hàbits 

alimentaris dels alumnes de primària. 

 

 

 

 

 

Activitat física 

 

 

 

 

 

Manca de costum de realitzar exercici físic quotidià a totes les 

edats (excepte certes ocupacions i el treball al camp), sobretot pel 

que fa a l’abús dels vehicles per als desplaçaments urbans, per 

curts que siguin. 

Pràctica esportiva freqüent entre infants i primera adolescència, 

que cau notablement entre els 20 i 30 anys, per recuperar-se en 

alguns casos a l’edat adulta i davallar lleugerament (tot i les 

possibilitats existents, que tenen bona acceptació) entre la tercera 

edat. 

Entre una part de la població adulta es considera freqüent el fet de 

realitzar passejades i caminades, però més enfocades a la pràctica 
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esportiva que al desplaçament quotidià. 

Hi ha el consens general que hi ha molta oferta de qualitat al 

municipi, tant pública com privada, encara que no arriba a 

tothom. 

 

 

 

 

 

 

Consum de substàncies 

Alcohol: Un 65% dels usuaris del CAP consumeixen alcohol. A 

nivell comarcal el consum de risc és més alt que a la resta de 

comarques de la regió sanitària  i de Catalunya. 

Tabac: el percentatge de fumadors a la comarca és superior  en 

1,1 punt al d’altres comarques de la regió sanitària (1’1 punt) i 3,5 

punts per sobre de Catalunya. 

 

Altres substàncies:  

• Consens en què el factor del consum de substàncies afecta 

sobretot, i de forma important, al col·lectiu jove i en 

menor mesura al primer sector de la mitjana edat (30-45). 

• Es considera que l’ús de substàncies es va generalitzant, 

normalitzant i universalitzant. És el cas del consum de 

porros  

 

 

 

 

 

 

Pràctiques preventives 

 

 

 

 

 

 

• La cobertura vacunal: 

L’any 2010 el CAP del municipi va donar cobertura a un 98% de 

la població infantil que tenia assignada. 

En població major de 60 anys el percentatge va disminuir a un 

60%, xifra que ha anat disminuint els darrers anys. 

• L’any 2010 es va realitzar control òptim de la pressió 

arterial del 33% dels usuaris. 

• El municipi disposa de dos desfibril·ladors a l’accés de la 

ciutadania, situats al CAP i al Pavelló. 

• Vigilància de la prevalença d’obesitat infantil 

 

 

 

Psicològiques/psiquiàtriques: 
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Patologies 

L’ansietat, l’estrès i les depressions derivades de l’angoixa, la 

tensió i la inseguretat s’assenyalen com a problemes força estesos 

en el context actual. 

                 

Patologies reumàtiques i òssies: 

L’artrosis, reuma o casos diagnosticats (i no diagnosticats) de 

fibromiàlgia, a més dels problemes vinculats al dolor dels ossos –

osteoarticulars, cervicals, esquena, cadera,… que afecten a una 

part de la tercera edat són considerats rellevants tenint en compte 

el pes específic d’aquest col·lectiu en relació tant al total de la 

població com al de la població amb problemes de salut . 

 

Patologies oncològiques: 

La incidència és semblant a la resta de comarca- es percep un 

creixent número de casos que situa aquesta patologia com una de 

les que desperta més preocupació. 

 

Patologies neurodegeneratives: 

L’increment de casos de demència i Alzheimer entre la gent gran 

és un dels darrers problemes als quals s’atribueix una importància 

destacable. 

 

 

 

Equitat  

Les dones, la gent gran i cuidadors, els joves i unitats familiars 

unipersonals són les que pateixen més desigualtats en temes 

relacionats amb la salut, sobretot pel que fa l’activitat física, 

l’accés als serveis i medicació, l’alimentació i el control de 

l’obesitat entre altres. 

 

 

Àmbit: Recull de recursos 

 

 

 

 

 

Conclusions 

La població assegurada pel CAT-SALUT, és de 7097 

(inclou la Selva, Almoster i Albiol). 

Per al municipi de la Selva, el CAP té un pediatra, 3 

metges de família i 4 infermeres. 
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Centre d’Atenció Primària 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha major número d’usuaris assignats per metge i 

infermeria. També les visites diàries assignades són 

més que a la mitjana del territori. 

El número de visites per població assignada és superior 

al municipi que a Catalunya. 

El CAP de la Selva té, a la seva cartera de serveis: 

• Atenció directa 

• Atenció a la comunitat 

• Activitat de prevenció de la malaltia, 

prevenció de la salut, de diagnòstic i 

tractament, de rehabilitació i de 

reinserció social 

Aspectes a millorar segons el diagnòstic participatiu 

són: 

-‐ La sobresaturació del servei, amb un temps 

d’espera entre visites superior als 15 minuts. 

-‐  La tardança a l’hora de donar hora, amb 

esperes que arriben fins als 8 dies. 

-‐ Dificultats de desplaçament de la gent gran. 

 

 

Servei de rehabilitació 

-‐ Molt ben valorat per la població.  

-‐ Insuficient la disponibilitat d’hores del servei de 

rehabilitació i fisioteràpia. 

 

Residència Gent Gran 

Manca de places públiques i elevats costos d’accés, que 

condueixen a la infrautilització del recurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Farmàcia 

- Problemes d’accessibilitat als medicaments per manca 

de disponibilitat, que suposa esperar per iniciar els 

tractaments. 

- Insuficiència d’una sola farmàcia, per la necessitat de 

desplaçament a altres municipis per comprar i per la 

grandària que ha patit el municipi en els darrers anys . 

Aquest punt és, després del tancament del CAP a les 

nits i les esperes amb les que s’hi troben, el segon punt 

que més preocupa al col·lectiu de gent gran del poble. 

- El copagament i la caiguda del poder adquisitiu de 
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bona part de la població limita l’accés als medicaments. 

 

 

Equipaments esportius 

 

Qualitat i oferta d’activitats del complex esportiu 

municipal, i divergències en relació a les condicions 

d’accés: preus adequats per uns i excessius/restrictius 

en el context actual pels altres. 

 

 

Entitats i associacions 

Al municipi hi ha un total de 33 entitats i associacions.  

D’aquestes, una vintena fan activitats directa o 

indirectament lligades a la promoció de la Salut. 

Són molt ben valorades per la població. 

 

 

Centres educatius 

Tasca molt ben valorada a nivell de sensibilització, 

prevenció i promoció de la salut (realitzen diferents 

accions com concurs tabac, salut i escola a l’IES, 

revisions mèdiques, vacunacions, alimentació, xerrades 

seguretat vial, promoció alletament matern,...). 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

A partir de les necessitats detectades al municipi, el grup promotor les ha prioritzat i 

agrupat, del que n’han sorgit les següents línies estratègiques a treballar al poble. Aquestes 

línies han de ser la base per a centrar les accions 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

a) Promoure hàbits i estils de vida saludables: 

Aquesta línia té com a objectiu la capacitació de les persones com a 

responsables de la seva salut.    

b) Envelliment saludable i persones amb dependència: 

Aquesta línia té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones 

grans i cuidadors. 

c) Condicions urbanístiques, mobilitat i mediambientals:  

Aquesta línia té com a objectiu la millora de les condicions mediambientals 

per millorar la qualitat de vida dels veïns del poble. 

d) Millora dels recursos 

Aquesta línia té com a objectiu millorar la coordinació i treball transversal. 

e) Salut mental 

Aquesta línia té com a objectiu la millora de la salut mental i emocional de 

la població. 

A cada línia estratègica identifiquem una sèrie de necessites sorgides del 

diagnòstic, i en la que es centraran els tallers participatius de propostes 

d’accions/ intervencions. 
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Arrel del diagnòstic, identifiquem diverses necessitats a cada línia estratègica: 

a) Promoure hàbits i estils de vida saludable 

a. Activitat física: promoure sobretot en franges adultes i col·lectius específics 

b. Promoure alimentació saludable, sobretot en l’àmbit particular 

c. Prevenir i reduir consums i riscos associats (alcohol-tabac i altres 

substàncies), accions preventives insistint en franges infantils i juvenils. 

d. Promoure i fomentar la “cultura de la vida saludable” 

b) Envelliment saludable i persones amb dependències 

a. Millorar la qualitat de vida de les persones grans 

b. Suport a cuidadors: millora de la qualitat de vida 

c. Suport en els costos socioeconòmics 

d. Promoure conductes d’autocura 

e. Promoure conductes de prevenció 

f. Promoure un ús racional dels medicaments 

 

c) Salut mental 

a. Accions de detecció 

b. Accions de prevenció 

c. Suport al malalts i a la família 

d. Millorar la qualitat de vida dels malalts i cuidadors 

 

d) Condicions urbanístiques, mediambiental i mobilitat 

a. Adequació a la gestió dels recursos 
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b. Facilitar espais saludables: adequació dels espais públics: parcs, voreres, 

bancs, gossos, .. i zones menys saludables 

c. Millorar la mobilitat de la gent gran i persones amb mobilitat reduïda 

d. Promoure la reducció de l’ús del vehicle particular 

e. Promoure activitats a l’entorn (rural) del municipi 

f. Promoure la cultura de cura del medi i entorn 

e) Millora de recursos 

a. Millorar l’accés a determinats recursos 

b. Coordinació entre recursos 

c. Altres recursos amb insuficiències o mancances 
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5. DETERMINACIÓ D’OBJECTIUS I PROPOSTA 

D’ACTIVITATS 

 

Un cop definides les línies estratègiques, es van realitzar tallers participatius per tal de fer 

propostes d’accions i  intervencions per cada línia estratègica. 

Es van realitzar 6 tallers, amb un total de 95 participants. 

                                        Tallers participatius per a la propostes d’accions 

Dimecres 26 de 

febrer 

Dimarts 4 de 

març 

Divendres 7 de 

març 

Dimarts 11 de 

març 

Dimarts 18 de 

març 

Gent gran Ciutadania IES ( 4rt) Tècnics CEIP ( 6è) 

2 tallers 

Casal gent gran Auditori Sta. 

Llúcia 

IES Joan Puig i  

Ferrater 

Hort d’Iglésies CEIP Abel 

Ferrater 

 

L’objectiu de les sessions va ser presentar les conclusions del diagnòstic elaborat sobre la 

situació de la salut al poble i obrir un espai de treball i debat  per recollir propostes de futur 

que l’ajuntament considerarà com a possibles intervencions de millora a incloure en el Pla 

local de salut. 

Metodologia dels tallers: 

 Es van presentar les línies estratègiques als diferents col·lectius. Primer es va fer 

treball en petit grup i posterior exposició al gran grup. Aquest era el moment de 

consensuar les propostes. 

 D’aquests tallers van sortir propostes d'accions per cada àmbit. Algunes estan 

consensuades i d’altres no. Un cop recollides el grup promotor les va estudiar i 

validar  
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RESULTATS DELS TALLERS 

 A continuació us presentem els resultats dels tallers que vam realitzar amb l’objectiu de fer 

propostes d’accions de les necessitats observades al diagnòstic: 

 Promoure hàbits i estils de vida saludable 

• Facilitar la informació i formació a la població en hàbits de vida saludables 

o Programes o consells a la televisió (canal camp), a la ràdio, o a la revista municipal 

o Tallers i xerrades a diferents col·lectius referents a hàbits saludables, sobretot en 

alimentació, activitat física i  salut mental. 

o Campanya a la població ( seguint el model de la feta per a la recollida selectiva5  

o Alimentació:  

 Promoure els productes de qualitat, sans, ecològics i de proximitat. Amb 

l’objectiu que augmenti el seu consum, també en espais i serveis públics 

 Servei d’assessorament a la població en general 

 Fer xerrades específiques, sobretot per gent gran i mares, nens i joves. 

També aprofitar gent del poble per què imparteixin ells la formació. 

 Promoure els hortets   

 

o Activitat física:  

 Rutes senyalitzades al municipi i fora del municipi. On la dificultat, temps, 

recomanacions, i es faria la “prescripció” des de diferents serveis. 

 Realitzar més activitats esportives al llarg de l’any: incloure esports nous. 

 Fer actuacions referents a seguretat vial, sobretot per joves i adults. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 
http://www.laselvadelcamp.cat/sites/default/files/regidories/cartell_informatiu_recollida_selva_2013.pdf) 
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Envelliment saludable i persones amb dependència  

Activitat física:  

o Monitor o formació per utilitzar el parc de salut i el parc de psicomotricitat. 

o Prescripció activitats d’aigua i coordinació CAP-Pavelló. 

o Que la mateixa gent gran siguin guia de rutes saludables: grup de caminades 

programades). 

Alimentació: 

o Tallers i xerrades sobre alimentació saludable. 

Vitalitat mental: 

o Promoure activitats de a la gent gran (al Casal d’Avis, a la Residència, ...) 

Autocura: 

o Tallers per a cuidadors sobre prevenció lesions. 

o Tallers per a prevenció accidents, lesions. 

Suport: 

o Grup de voluntaris per donar suport a persones grans en el dia a dia i també 

a cuidadors en forma de RESPIR, o bé a canvi d’alguna compensació. 

o Programa “menjars compartits”. 

o Jubilats col·laboradors ( model de l’IES). 

o Activitats recaptatòries per poder donar suport econòmic 

o Crear algun tipus de mitjà de transport per la gent gran. Amb mobilitat 

reduïda  

 

 

 

Salut mental : 

• Fer difusió dels serveis i recursos municipals 

• Creació i implementació d’un protocol de detecció 

• Consulta per dubtes concrets i no haver de saturar el CAP 

• Promoure activitats de relaxació, control de l’ansietat 

• Promoure l’activitat física tant en la població amb trastorns  com amb els cuidadors 

• Facilitar la creació de grups de suport mutu (GAM) 

• Servei de mediació familiar 
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• Agents de salut municipal ( formació a agents clau) 

 

Condicions urbanístiques, mediambientals i mobilitat : 

o Eliminació de barreres arquitectòniques (voreres amb desnivell, faroles al mig de les 

voreres, forats als arbres) o instal·lar més bancs 

o Crear més espais saludables al municipi, i els existents adequar-los. 

o Campanyes específiques de l’ús racional del vehicle. 

o Limitació de l’ús del vehicle a zones del municipi. 

o Exccrements dels gossos: campanya de conscienciació. 

o Més control per part de l’Ajuntament dels cotxes mal aparcars i altres conductes (velocitat i 

soroll), així com de conductes incíviques. 

Adequació de recursos: 

o Ajuts econòmics per fer front a les inscripcions esportives 

o Ajuts aconòmics i/o de recursos per a les entitats municipals 

o Agilitzar certs tràmits (receptes) al CAP 

o Necessitat d’una farmàcia més al poble 

o Reunions de coordinació calendaritzades entre els diferents recursos municipals per fer 

propostes, millorar els recursos, etc. 
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6. PLA D’ACCIÓ 

 

A continuació presentem les accions previstes al Pla de Salut 2015-2019 que volen donar 

resposta, en primer lloc, a les necessitats detectades al diagnòstic i als objectius plantejats 

en els documents “Diagnòstic preliminar de Pla” i “Informe de resultats”. I, en segon lloc, a 

les necessitats i objectius que recullen l’acció municipal present i futura. 

Aquestes intervencions són aquelles que pretenen evitar o pal·liar els efectes negatius que 

poden tenir diversos elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones. 

 

Cal dir que les activitats pròpiament de protecció de la salut no estan descrites a 

continuació, però això no vol dir que no es facin o deixin de fer.  Al contrari, s’han de 

seguir fent com fins el moment. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA I: PROMOCIÓ HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES 

                                                                                             PROMOCIÓ HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

De promoure 

l’empoderament i 

responsabilitat 

personal en la seva 

salut i la de l’entorn 

 

 

 

 

 

 

Fomentar 

l’empoderament i  

corresponsabilitat 

en salut de la 

població 

Coneixement de la 

realitat 

Enquesta de salut Ajuntament  

GenCat  (Salut) 

Ajuntament, 

població i altres 

2017 

 

 

 

Dissenyar i 

implementar 

programes educatius 

per promoure 

l’empodarement , la 

responsabilitat 

personal, autocura  

Salut i escola GenCat (Salut i 

ensenyament) 

Alumnes de 

secundària 

Anual 

Tallers pràctiques 

higièniques 

ASPCAT (Agència 

de Salut Pública de 

Catalunya), 

Ajuntament, 

Escoles 

Gent gran i 

escola 

A petició del centre 

Tallers prevenció 

d’accidents a la llar 

Ajuntament, entitats Gent gran 

Infants 

A petició de la gent 

gran, 1 sessió a l’any 

Tallers primers 

auxilis i us dels 

desfibril·ladors 

CAP, Ajuntament Tècnics , 

professionals 

municipals i 

veïns interessats  

S’està fent formació 

anual 

Programa de  

seguretat vial 

Ajuntament, 

Mossos d’esquadra, 

Escola i Servei 

Alumnes de 

primària i 

secundària 

A petició del centre 
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Català de trànsit 

 

Promoure l’accés a 

la informació de la 

població en hàbits 

saludables 

Campanya hàbits 

saludables: Falques 

televisió i ràdio, 

programa de salut,  

Web municipal, 

cartells 

 

Ajuntament, 

comerços, Gent Cat 

(Salut) 

 

Població general 

i col·lectius 

específics 

A partir del 2015 amb 

regularitat 

 

 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

Hàbits 

d’alimentació poc 

saludables: no es 

consumeixen prou 

fruites i verdures, i 

l’estil de vida actual 

fa predominar una 

 

 

 

 

Potenciar hàbits 

alimentaris 

saludables 

 

Ampliar l’educació 

en hàbits 

alimentaris i 

nutricionals 

Tallers de manipulació 

d’aliments 

Ajuntament, GenCat 

(Ensenyament) 

Gent gran 

ASPCAT i Escoles 

Infants de primària 

Gent gran i públic en 

general 

A petició del centre destinatari, 

a partir del 2015 

Fruita a l’escola Centres Escolars. 

Generalitat 

Infants Anual, a petició del centre 

educatiu 

Xerrades sobre 

alimentació  

Regidoria de Salut, 

GenCat, Gent gran 

ASPCAT i Escoles 

Gent gran, 

població general 

En actiu, periodicitat 

d’un o 2 a l’any 

 Presència d’aquests Ajuntament, Població general Fira medieval a 
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alimentació de mala 

qualitat 

Promoure l’ús de 

 productes de qualitat (i de 

i proximitat 

Sensibilització 

compra saludable 

a les fires, actes i 

espais municipals 

empreses l’octubre, mercat 

setmanal, Festesport 

(juliol) 

Campanya amb 

comerços 

municipals 

Ajuntament, 

comerços 

Població general Amb regularitat 

Taller lectura 

etiquetatge 

Ajuntament, 

ASPAT, Consum 

Ass. De  Dones i 

població 

interessada 

A demanda o petició de 

l’entitat interessada 

 

 

 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESTINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

De potenciar 

l’activitat física al 

municipi, sobretot 

 

 

 

Potenciar la 

pràctica esportiva i 

vida activa 

 

 

Promoure el binomi 

activitat física/salut 

Rutes saludables 

 

Ajuntament Població general Ja en funcionament 

PAFES Ajuntament+ CAP Població en 

general 

Hivern 2015 

Continuar 

Festesport 

Ajuntament, entitats Població en 

general 

En funcionament 



Pla	  local	  de	  salut	  2015-‐2019	  

31	  
	  

en col·lectius, 

franges d’edat 

específiques 

Xerrades i tallers Ajuntament, 

ASPCAT 

Col·lectius 

específics 

En funcionament 

 

 

Facilitar l’activitat 

física 

Cessió/lloguer de les 

instal·lacions  

esportives per la  

pràctica d'esport (en 

horaris que no 

s'utilitzi). 

 

Ajuntament, pavelló Població general Seguir amb el que 

s’està fent i millorar la 

difusió 

Promoure accés a la 

pràctica esportiva de 

la població, insistint 

en franges més 

sedentàries i 

desafavorides 

socioeconòmicament 

Tastets d’esports 

 

Ajuntament Col·lectius 

específics 

Abril 2015 

 

 

 

 

 

Promocions  

matricula col·lectius 

específics 

Ja es fa 
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NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESTINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Manca de recursos 

en lleure saludable 

pels joves 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar un lleure 

saludable 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar 

l’educació en el 

lleure 

Afavorir activitats de  

lleure saludable,  

diverses,  

participatives,  

sobretot per  

a joves 

Ajuntament, joves, 

entitats 

Joves A demanda 

Afavorir espais de  

lleure,incidint en  

l’espai jove  

municipal 

Ajuntament, joves, 

entitats 

Joves S’està duent a terme 

Promoure activitats i   

programar amb ells, 

a l’espai jove sobretot  

en caps de setmana. 

 

Ajuntament, joves, 

entitats 

Joves A demanda 

Continuació de  

programes  

existents 

Ajuntament, joves, 

entitats 

Joves A demanda 
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LÍNIA ESTRATÈGICA II :   EIX ENVELLIMENT SALUDABLE I PERSONES AMB DEPENDÈNCIES 

Aquest eix té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans, cuidadors i persones amb algun tipus de dependència 

                                                               ENVELLIMENT SALUDABLE I PERSONES AMB DEPENDÈNCIES 

NECESSITAT OBJECTIU  

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESTINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

 

Percentatge 

important de 

població envellida, 

sobreenvellida i 

cuidadors, amb 

necessitats 

específiques, així 

com persones algun 

grau de dependència 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a la 

millora de la 

qualitat de vida de 

les persones grans, 

cuidadors i 

persones amb 

algun grau de 

dependència 

 

 

 

 

Promoure conductes 

d’autocura  i de 

prevenció 

Taller d’autocura  

(higiene postural, 

hidratació) 

 

 

Ajuntament, CAP, 

col·legis oficials, 

Rehabilitació 

 

 

 

 

 

Persones grans, 

cuidadors i 

persones amb 

algun grau de 

dependència 

 

 

 

 

 

A demanda 

Prevenció d’accidents 

a la llar 

Taller hàbits de 

descans 

Promoure ús 

racional 

medicaments                       

Campanya us racional 

medicaments 

Ajuntament, 

GenCat (Salut) 

 

A demanda 

 

 

Afavorir la pràctica de 

l’activitat física com a 

Dinamització del parc 

de salut: formació als 

usuaris 

Ajuntament, 

Diputació de 

Tarragona 

Sant Jordi 2015 

Formar agents de Ajuntament, Casal A demanda 
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manteniment i prevenció i 

millora de Patologies ósses 

i reumàtiques 

 

 

 

 

 

 

salut d’Avis  

 

Persones grans, 

cuidadors i 

persones amb 

algun grau de 

dependència 

 

Rutes municipals 

adequades a la gent 

gran.  

Ajuntament, CAP, 

Casal d’Avis 

En construcció 

Anem a caminar 

 

 

CAP En construcció 

 

 

 

 

Facilitar suport a les 

grans o persones 

dependents que ho 

requereixin 

UNA (Units Nens i 

Avis) 

Escoles, residència Infants i gent 

gran 

Hivern 2015 

 

 

Afavorir la 

participació i 

implicació de la 

població, fomentat 

el suport mutu 

 

Borsa de voluntaris 

 

 

 

 

Entitats i 

ciutadania  

Gent gran i 

persones 

cuidadores 

Hivern 2015 

 

 

Programa menjars 

compartits 

 

 



Pla	  local	  de	  salut	  2015-‐2019	  

35	  
	  

 

 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESTINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

Volum important de 

persones 

cuidadores, amb 

necessitat 

específiques no 

cobertes 

 

Millorar la qualitat 

de vida dels 

cuidadors de 

persones grans i/o 

amb dependència 

 

Disminuir les 

patologies i lesions 

dels cuidadors i 

gent gran 

Tallers prevenció 

d’accidents, lesions 

Ajuntament, 

ASPCAT (Agència 

Salut Pública de 

Catalunya) 

 

Gent gran 

cuidadors I 

persones amb 

patologies osses, 

reumàtiques 

A demanda 

Promoció hàbits de 

descans (tallers) 

Ajuntament, 

ASPCAT 

A demanda 

Tallers i 

formacions 

d’autocura 

Escoles i residència A demanda 
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LÍNIA ESTRATÈGICA III:       SALUT MENTAL I EMOCIONAL 

                                                                                                      SALUT MENTAL I EMOCIONAL 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS DESTINATARIS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

Donada la  

situació actual en la 

 que ens trobem hi ha un 

augment de 

simptomatologia 

relacionada amb l’ansietat, 

depressió, consum de 

substàncies.. 

 

 

 

 

 

 

 

La millora de la salut  

mental i emocional  

de la població 

 

 

 

Potenciar 

l’educació 

emocional per 

pal·liar el malestar 

psicològic 

Programa de Formació a 

professionals en  

aspectes d’educació 

emocional 

Ajuntament Tècnics i 

professionals 

educatius 

- 

Servei 

d’assessorament i 

suport  a la població 

SAGESSA Població del 

municipi 

- 

 

Tallers  a grups  

específics en intel·ligència 

emocional,  

Relaxació, 

habilitats... 

Ajuntament, 

Entitats, CAP 

Dones 

Gent gran 

Joves 

 

Ja s’està fent a 

l’actualitat 

 

Millora qualitat de 

vida persones 

malaltes i famílies 

Creació de grups de 

suport mutu 

Ajuntament, CAP, 

entitats municipals 

 - 

Servei 

d’assessorament i 

suport  

SAGESSA  - 
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LÍNIA ESTRATÈGICA IV: CONDICIONS URBANÍSTIQUES, MEDIAMBIENTALS I MOBILITAT 

                                                                             CONDICIONS URBANÍSTIQUES, MEDIAMBIENTALS I MOBILITAT 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

de reduir l’ús del 

vehicle particular 

sobretot en petits 

trajectes urbans i les 

conseqüències d’això ( 

soroll, cotxes mal 

aparcats, 

contaminació) 

 

 

 

 

 

Facilitar una mobilitat 

urbana sostenible i 

saludable 

 

Sensibilització Vial 

Campanya anar 

caminat als col·legis o 

IES 

Ajuntament, escoles, 

 IES, AMiPAS 

Hivern 2015 

Campanya us 

compartit vehicle anar 

a l’escola 

Ajuntament, escoles, 

AMiPAS 

Hivern 2015 

Campanya de 

sensibilització vial 

Ajuntament Hivern 2015 

 

 

Millora la mobilitat del 

municipi 

Campanya control cotxes mal 

aparcats i altres mals usos 

 del vehicle particular 

Ajuntament Hivern 2015 

Estudi de limitacions 

del vehicle a certes 

zones, horaris... 

Ajuntament Estiu 2015 

Compliment de la 

normativa 

Ajuntament Hivern 2015 
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NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

D’adequació dels 

espais públics per fer-

los més saludables 

 

Adequació d’ espais i 

mobiliari urbà per 

augmentar la qualitat 

de vida dels veïns 

Eliminació de barreres 

arquitectòniques,(voreres amb  

desnivell, faroles al mig de les 

voreres, forats dels arbres, 

 ficar més bancs 

Canvi del tipus de 

vegetació  

Ajuntament - 

Adequació de les voreres amb 

elements que dificulten la 

mobilitat 

Ajuntament Seguir fent 

Estudi de la contaminació 

acústica al municipi 

Ajuntament Hivern 2015 

      

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

 

Disminuir actituds 

incíviques al municipi 

 

Fomentar actituds 

cíviques al municipi 

 

 

Promoure el civisme 

en la població del 

municipi 

Campanya poble net Ajuntament, entitats Ja es fa, seguir-ho fent 

Continuar campanyes i 

accions realitzades 

Ajuntament, Ja es fa, seguir-ho fent 

Campanya excrements 

de gossos 

Ajuntament, Ja es fa, seguir-ho fent 
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LÍNIA ESTRATÈGICA V: RECURSOS 

                                                                                                                               RECURSOS 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coordinació i 

cooperació entre els 

diferents recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduir la salut com a  

eix transversal en les 

 polítiques municipals i  

socials 

 

 

Potenciar el treball en 

xarxa ( institucions i 

ciutadania 

Crear un instrument de 

participació 

Serveis/recursos 

municipals  i d’altres 

administracions 

2015 

Creació grup de treball 

salut municipal 

Serveis/recursos 

municipals  i d’altres 

administracions 

2015 

Introduir la salut en 

totes les àrees de 

l’ajuntament 

Pla de salut Regidoria de Salut i 

resta de consistori 

2015 

Aprofitament d’ espais 

municipals com a 

promotors de la salut 

Projecte escales 

Aliments saludables 

Ajuntament, Gen Cat 

(Salut) 

2015 

Planificar i consensuar 

línies d’acció 

Reunions periòdiques 

regidories  

Serveis/recursos 

municipals  i d’altres 

administracions 

2015 

Donar a conèixer 

recursos i serveis 

Creació sistema 

 informació a la població àgil 

i ràpid : web, aplicació, 

Ajuntament Activitat a millorar 

aquest 2015 
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revista.... 

Difusió del Pla de Salut Ajuntament Hivern 2015 

Sensibilitzar a les 

altres àrees de la 

transversalitat de la 

salut per tal que ho 

tinguin present a l’hora 

de treballar 

Jornada de 

sensibilització salut 

publica 

Regidoria de Salut Hivern 2015 

 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

 

De suport a les entitats 

municipals perquè 

puguin introduir la 

promoció de la salut  

 

Augmentar el suport a 

les entitats municipals 

 

Ajuts econòmics i/o de 

recursos a entitats per realitzar  

accions en salut 

Banc de recursos a 

disposició entitats  

Entitats A criteri de  l’entitat 

Manteniment ajuts a 

les entitats 

 

NECESSITAT OBJECTIU 

GENERAL 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

ACCIONS IMPULSORS TEMPORALITZACIÓ 

De coordinació estable 

amb altres 

 

Coordinació diferents 

Coordinació amb 

entitats amb 

Convenis Agència de 

Salut Pública 

Ajuntament, GenCat En funcionament, 

seguir la línia 
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administracions amb 

competències i/o 

serveis en salut 

entitats responsabilitats en  

salut 

(Salut) 

SAGESSA Ajuntament, 

SAGESSA 
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De les accions anteriors el grup promotor va prioritzar, dins de cada línia estratègica, aquelles que més 

s’ajustaven als següents criteris: 

-‐ Magnitud o número de persones afectades pel problema 

-‐ Severitat de la problemàtica, tant a nivell de percepció o dades subjectives com de de dades 

objectives 

-‐ Eficàcia: els problemes o necessitats són fàcils o difícils de solucionar? 

-‐ Factibilitat: Es pot realitzar ? 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA I: PROMOCIÓ HÀBITS I ESTILS DE VIDA SALUDABLES 

Per promoure l’empodarement i responsabilitat personal en la seva salut i la de l’entorn: 

-‐ Tallers de primers auxilis i us dels desfibril·ladors 

-‐ Programa de  seguretat vial 

-‐ Campanya hàbits saludable: Falques tv i ràdio, programa de salut,  Web municipal, cartells 

-‐ Aprofitament d’ espais municipals com a promotors de la salut 

Per promoure l’alimentació més saludable: 

-‐ Tallers de manipulació d’aliments 

-‐ Presència d’aquests a les fires, actes i espais municipals 

-‐ Campanya amb comerços municipals 

 

Per potenciar l’activitat física: 

-‐ Promocions  matricula col·lectius específics 

Per fomentar un lleure més saludable: 

-‐ Afavorir activitats de lleure saludables, variades , participatives, sobretot per a joves 

-‐ Afavorir espais de lleure, incidint en l’Espai Jove 

-‐ Promoure activitats, programar amb ells, sobretot a l’espai jove sobretot en caps de 

setmana 
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-‐ Continuació de programes existents 

 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA II:   EIX ENVELLIMENT SALUDABLE I PERSONES AMB DEPENDÈNCIES 

Per Promoure conductes d’autocura  i de prevenció: 

 

 Taller d’autocura (higiene postural, hidratació) 

 Prevenció d’accidents a la llar 

 Taller hàbits de descans 

Per promoure ús racional dels medicaments: 

• Campanya us racional medicaments 

Per afavorir la pràctica de l’activitat física com a manteniment i prevenció i millora de Patologies ósses i 

reumàtiques 

• Dinamització del parc de salut: formació als usuaris 

• Rutes municipals adequades a la gent gran. 

Millorar la qualitat de vida dels cuidadors de persones grans i/o amb dependència 

• Tallers prevenció d’accidents, lesions 

• Promoció hàbits de descans (tallers) 

• Tallers i formacions d’autocura 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA III:       SALUT MENTAL I EMOCIONAL 

Potenciar l’educació emocional per pal·liar el malestar psicològic 

• Programa de Formació a professionals en  aspectes d’educació emocional 

• Servei d’assessorament i suport  a la població 

• Tallers  a grups  específics en intel·ligència emocional,  Relaxació, habilitats 
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LÍNIA ESTRATÈGICA IV: CONDICIONS URBANÍSTIQUES, MEDIAMBIENTALS I 

MOBILITAT 

Facilitar una mobilitat urbana sostenible i saludable 

• Campanya anar caminat al CEIP o IES  

• Adequació de les voreres amb elements que dificulten la mobilitat  

• Estudi de la contaminació acústica al municipi  

Per fomentar actituds cíviques al municipi 

• Campanya poble net  

• Continuar campanyes i accions realitzades 

• Campanya excrements  de gossos 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA V:  RECURSOS  

 

Introduir la salut com a eix transversal en les  polítiques municipals i socials 

 

• Crear un instrument de participació-reunió estable. 

• Creació grup de treball salut municipal 

• Creació i Difusió del Pla de Salut 

• Reunions periòdiques regidories 

• Creació sistema d’  informació a la població àgil i ràpid : web, aplicació, 

revista.... 

 

De suport a les entitats municipals per que introdueixin la promoció de la salut 

• Jornada de sensibilització salut publica 

• Banc de recursos a disposició entitats 

• Manteniment ajuts a les entitats 

De coordinació estable amb altres administracions amb competències i/o serveis en salut 

• Convenis Agència de Salut Pública,SAGESSA 

 

En relació a la Protecció de la Salut cal continuar amb les tasques realitzades fins ara. 
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 

L'avaluació d'un pla de salut requereix analitzar les diferències entre les accions planificades i executades 

i els resultats obtinguts, tenint en compte els recursos utilitzats. 

Té com a finalitat conèixer les necessitats de la població, conèixer l'impacte dels programes sobre l'estat 

de salut d'aquesta i millorar la qualitat de l'atenció prestada.   

 

Es realitzarà un informe anual sobre el seguiment i l’avaluació, així com un informe final en acabar el 

període d’execució. 

Així mateix, abans d'iniciar una avaluació s'ha de determinar quin concepte es vol avaluar del Pla de 

salut: 

• La pertinència del pla  

• L'estructura del pla 

• El procés del pla 

• Els resultats del pla 

• La satisfacció dels usuaris 

 

L'avaluació del pla de salut pot ser realitzada pel propi equip (avaluació interna) o externa. L’avaluació 

externa es fa per persones alienes a l'equip. Les avaluacions mixtes són les propostes per persones alienes 

a l'equip i realitzades per l'equip. 

A l’hora d’avaluar el pla s’han de tenir en compte els recursos humans que s’han pogut invertir en 

executar les propostes, els materials, els físics i els financers. 

L'avaluació dels resultats del pla de salut inclou els canvis en l'estat actual i el futur de la salut en la 

població diana. Havent considerat tres conceptes: Cobertura , efectivitat i eficiència. 

 

L'avaluació de la satisfacció del ciutadà respecte al pla de salut té com a objectius: millorar la relació amb 

la població diana i valorar el desenvolupament del programa i la seva pertinença. 


