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INTRODUCCIÓ 

El Pla d’Acció del PLS 2018-2021 de l’Ajuntament de Girona desplegava els eixos estratègics en 
les línies estratègiques següents: 

 

1. Alimentació i activitat física 

• Incrementar l’accessibilitat i fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva, 
així com la millora dels hàbits i conductes saludables 

2. Salut mental i conductes addictives 

• Apoderar a les persones i la comunitat per a una òptima salut mental i afavorir 
la conscienciació, prevenció i desestigmatització 

3. Salut sexual, afectiva i reproductiva 

• Afavorir la salut sexual des de l’autoconeixement i el respecte a la diversitat 

4. Desigualtats socials 

• Garantir l’accés de les persones als drets socials, econòmics i relacionals per 
afavorir la inclusió social 

 

D’aquestes línies estratègiques se’n derivaven un conjunt de 14 objectius generals, 36 objectius 
específics i 87 accions. El present document pretén ser un informe d’avaluació del grau de 
consecució d’aquestes accions.  

A continuació es presenten els resultats de les enquestes adreçades als diferents serveis de la 
ciutat que han treballat cadascuna de les accions. S’agrupen pel servei a qui s’ha encarregat cada 
acció concreta. En aquest sentit, alguna acció ha estat avaluada per més d’un servei, perquè se 
n’han ocupat múltiples professionals. Cal remarcar que majoritàriament s’ha obtingut resposta 
de tots aquests serveis, amb alguna excepció puntual.  

Després d’aquests resultats, a la darrera secció del document, s’hi fa una síntesi i discussió del 
grau de consecució de cada acció, organitzades segons l’eix temàtic i sota el paraigua dels 
objectius generals que plantejava el pla.  
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AVALUACIÓ DE LES ACCIONS DEL PLA LOCAL DE SALUT 2018 - 2021 

 

1. MOBILITAT AJUNTAMENT  

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Avaluar si entre el 2018 i el 2021 s’han creat més estacions de Girocleta 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva): 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

 

2. DIPSALUT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Valorar la ubicació dels parcs de salut i la seva re-ubicació si s’escau 
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• Augmentar la formació, dinamització i percepció dels professionals que 
treballen amb possibles persones usuàries d’aquests espais. 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

3. SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 
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• Dinamitzar i promoure la pràctica esportiva en grup i de forma gratuïta 

 

• Oferir beques municipals a les entitats esportives per a famílies amb renda baixa 
a partir de l’índex de pobresa 

 

• Conèixer les diferents curses populars que s’organitzen a la ciutat i organitzar 
entrenaments els dies abans de la cursa de manera gratuïta 
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• Promocionar activitats esportives minoritàries el dia de la cursa per augmentar 
la diversitat de la pràctica esportiva 

 

• Conèixer les diferents entitats esportives que hi ha a la ciutat i treballar amb 
elles per tal de promoure descomptes familiars 

 

• Oferir beques municipals adreçades a la població en general 
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• Elaborar anualment un recull d’activitat esportives municipals i privades que 
s’organitzen a nivell de ciutat i de sectors 

 

• Fer més difusió a les diferents àrees bàsiques de salut dels recursos existents a 
nivell de barri 

 

• Ampliar l’oferta d’activitat esportives que siguin atractives i dirigides al col·lectiu 
adolescent i jove de la ciutat 
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• Apropar les activitats esportives específiques per a joves a espais freqüentats 
per aquest col·lectiu. 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

 

4. PROMOCIÓ DE LA SALUT AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Fer més difusió a les diferents àrees bàsiques de salut dels recursos existents a 
nivell de barri 
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• Realitzar un estudi per valorar els continguts de les màquines dispensadores 
d’aliments ubicades en espais municipals (escoles, equipaments esportius, 
espais culturals, centres cívics, etc.) i treballar amb el propietaris de les 
màquines expenedores. 

 

• Fomentar que un percentatge determinat d’empreses proporcioni fruita, fruits 
secs i/o aliments saludables als seus treballadors/es 
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• Fomentar i potenciar les empreses i establiments que ofereixen menús per a 
persones amb intoleràncies alimentàries 

 

• Augmentar el percentatge d’escoles que participen en programes d’alimentació 
saludable. 

 

• Promoure el descans òptim de les persones 
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• Promoure ambients de menjador escolar relaxats i l’autoregulació dels infants 

 

• Formar als professionals de menjador, AMPA / AFA i docents en la gestió 
emocional de l’alimentació i els hàbits de descans. 

 

• Potenciar programes ja existents que treballin per millorar la higiene postural 
en l’àmbit laboral 
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• Implementar el programa “Caixa d’eines” en diferents equipaments de la ciutat 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives) 

• Impulsar i implementar el Pla Local de drogues i altres addiccions. 

 

• Iniciar el projecte ASA (mesures alternatives al consum de cànnabis a la via 
pública) 
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• Garantir la formació continuada en salut mental del personal d’atenció (serveis 
socials, educació , salut, etc.) 

 

• Desenvolupar un projecte d’intervenció específic per a la prevenció de l’addicció 
al joc on-line 

 

• Reforçar accions de prevenció dels mals usos de les TIC 
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• Ampliar i consolidar l’Espai d’Orientació Familiar del servei de promoció de la 
salut com un espai informatiu i formatiu d’escolta, orientació, assessorament i 
acompanyament a una parentalitat positiva. 

 

• Promoure una intervenció d’educació emocional en els centres de primària i 
secundària de la ciutat 

 

• Dissenyar campanya de promoció dels diferents recursos de salut mental a la 
ciutat 
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• Implementar el programa “venda 0” d’alcohol a menors en tots els comerços 

 

• Implementar el programa “NITS Q” 

 

• Establir normativa que impedeixi la publicitat/patrocini de begudes 
alcohòliques 
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• Desenvolupar un projecte de treball preventiu amb fills i filles adolescents de 
famílies amb patologies mentals 

 

• Implementar el projecte preventiu amb joves entre 12 i 18 anys víctimes de 
violència de gènere en l’àmbit familiar 

 

• Desenvolupar un projecte per treballar el vincle afectiu mere/adolescent que 
han patir un reagrupament familiar 
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• Desenvolupar i implantar el projecte educatiu en habilitats per a la vida dirigit 
als i les adolescents de la ciutat dels espais joves 

 

• Potenciar la taula de salut Mental  

 

• Mantenir i establir convenis de col·laboració amb entitats que promouen la 
salut mental 
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• Dotar d’estructura el servei de promoció de la salut en l’àmbit de la salut 
emocional 

 

• Normalitzar la xarxa de salut mental i els seus recursos (campanyes i programes 
de sensibilització) 

 

• Donar visibilitat a les persones afectades d’un trastorn mental 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Formació de formadors (professionals) que treballen amb diferents col·lectius 
(infants, adolescents, joves, adults, col·lectius amb diversitat funcional...) 

 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

• Tallers i jocs per treballar el gènere i la transsexualitat amb nens i nenes de 0 a 
12 anys 
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• Vetllar per l’atenció a la transsexualitat a la ciutat de Girona 

 

• Dotar de més personals als diferents serveis assistencials de la ciutat per 
disminuir les llistes d’espera en l’atenció psicològica a la diversitat sexuals i de 
gènere 

 

• Dissenyar i implementar projectes educatius grupals per treballar la sexualitat 
amb els pares i meres dels infants i adolescents 
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• Promoure projectes educatius que treballin la salut sexual més enllà dels 
aspectes biològics 

 

• Oferir tallers i conferències sobre la salut sexual dirigides a la població en 
general 

 

• Elaborar projectes específics d’educació sexual dirigits a persones amb 
diversitat funcional 
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• Apropar els serveis educatius i assistencials en matèria de salut afectiva i sexual 
als diferents espais joves de la ciutat 

  

• Elaborar un projecte educatiu de ciutat pels centres educatius i escoles bressol 
per treballar l’educació afectiva i sexual 

 

• Facilitar l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius 
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• Facilitat l’accés a les tècniques de cribratge d’ITS ràpides 

 

• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

• Crear una taula de coordinació de promoció de la salut afectiva i sexual de la 
ciutat 
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• Establir un pla o espai de coordinació entre els diferents agents que treballen la 
salut sexual i reproductiva 

 

• Crear un equip de treball per millorar la recollida de dades de la ciutat en relació 
a la salut sexual 

 

• Buscar complicitats entre els diferents administracions o entitats per poder 
compartir activitats formatives 
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• Dotar de més recursos econòmics i humans als serveis de promoció de la salut i 
projectes com salutacció 

 

5. CENTRES CÍVICS 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física):  

• Fer més difusió a les diferents àrees bàsiques de salut dels recursos existents a 
nivell de barri 

 

• Ampliar l’oferta d’activitat esportives que siguin atractives i dirigides al col·lectiu 
adolescent i jove de la ciutat 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

 

6. ÀREES BÀSIQUES DE SALUT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Potenciar la distribució de material informatiu per part del personal sanitari dels 
CAP 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

• Dotar de més personals als diferents serveis assistencials de la ciutat per 
disminuir les llistes d’espera en l’atenció psicològica a la diversitat sexuals i de 
gènere 
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7. JOVENTUT AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Apropar les activitats esportives específiques per a joves a espais freqüentats 
per aquest col·lectiu 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives) 

• Desenvolupar i implantar el projecte educatiu en habilitats per a la vida dirigit 
als i les adolescents de la ciutat dels espais joves 

 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 
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• Facilitar l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius 

 

• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

• Dotar de més recursos econòmics i humans als serveis de promoció de la salut i 
projectes com salutacció 
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8. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Incrementar el percentatge de centres laborals adherits al “projecte escales” 

 

• Fomentar que un percentatge determinat d’empreses proporcioni fruita, fruits 
secs i/o aliments saludables als seus treballadors/es 
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• Fomentar i potenciar les empreses i establiments que ofereixen menús per a 
persones amb intoleràncies alimentàries 

 

• Garantir que en els actes institucionals es tenen en compte les intoleràncies 
alimentaries i hi ha presencia d’aliments per a persones que les pateixen i també 
begudes saludables 

 

• Promoure ambients de menjador escolar relaxats i l’autoregulació dels infants 
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• Formar als professionals de menjador, AMPA / AFA i docents en la gestió 
emocional de l’alimentació i els hàbits de descans 

 

• Ampliar els àmbits per dur a terme una vigilància sanitària dels establiments 
minoristes i de restauració amb puntuació de risc mitjà i alt 

 

• Millorar el nivell òptim d’higiene dels establiments de la ciutat 
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• Potenciar programes ja existents que treballin per millorar la higiene postural 
en l’àmbit laboral 

 

• Implementar el programa “Caixa d’eines” en diferents equipaments de la ciutat 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives) 

• Implementar el programa “venda 0” d’alcohol a menors en tots els comerços 
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• Implementar el programa “NITS Q” 

 

• Establir normativa que impedeixi la publicitat/patrocini de begudes 
alcohòliques 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 
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• Formació de formadors (professionals) que treballen amb diferents col·lectius 
(infants, adolescents, joves, adults, col·lectius amb diversitat funcional...) 

 

• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

• Dotar de més recursos econòmics i humans als serveis de promoció de la salut i 
projectes com salutacció 
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9. SERVEI MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica alimentació i activitat física) 

• Promoure ambients de menjador escolar relaxats i l’autoregulació dels infants 

 

• Formar als professionals de menjador, AMPA / AFA i docents en la gestió 
emocional de l’alimentació i els hàbits de descans 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives): 

• Desenvolupar i implementar un programa de desenvolupament d’habilitats 
parentals a les escoles bressol 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

10. ALCALDIA AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Garantir que en els actes institucionals es tenen en compte les intoleràncies 
alimentaries i hi ha presencia d’aliments per a persones que les pateixen i també 
begudes saludables 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

 

11. PROTECCIÓ DE LA SALUT AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Ampliar els àmbits per dur a terme una vigilància sanitària dels establiments 
minoristes i de restauració amb puntuació de risc mitjà i alt 

 

• Millorar el nivell òptim d’higiene dels establiments de la ciutat 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

 

12. RECURSOS HUMANS AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègia alimentació i activitat física): 

• Potenciar programes ja existents que treballin per millorar la higiene postural 
en l’àmbit laboral 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

13. IAS 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives): 

• Desenvolupar un projecte de treball preventiu amb fills i filles adolescents de 
famílies amb patologies mentals 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

• Dotar de més personals als diferents serveis assistencials de la ciutat per 
disminuir les llistes d’espera en l’atenció psicològica a la diversitat sexuals i de 
gènere 

 

 

14. SIAD 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives): 

• Implementar el projecte preventiu amb joves entre 12 i 18 anys víctimes de 
violència de gènere en l’àmbit familiar 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

15. SERVEIS SOCIALS AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives): 

• Desenvolupar un projecte per treballar el vincle afectiu mare / adolescent que 
han patir un re-agrupament familiar 
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- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica desigualtats socials) 

• Reservar partida econòmica en els pressupostos anuals per a programes 
d’acompanyament a la inserció laboral 

 

• Garantir una dotació pressupostària destinada al programa Àmbar que permeti 
mantenir i ampliar el nombre de casos a atendre 
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• Mantenir i potenciar projectes d’atenció psicosocial per a persones amb 
problemes derivats de la situació socio econòmica 

 

• Creació d’espais formals de trobada , intercanvi, transferència de coneixements 
dels professionals que atenen als col·lectius en risc d’exclusió social per a 
activitats formatives de supervisió 

 

• Establir col·laboració entre administracions i entitats que treballen amb 
voluntariat que atén a persones amb risc d’exclusió socials 
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• Facilitar des de l’Ajuntament recursos i eines (econòmics, d’infraestructura i 
procediments) a les entitats que promouen el compromís social i la 
coresponsabilitat en els problemàtiques d’exclusió social 

 

 

16. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT/SECRETARIA AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut mental i conductes addictives): 

• Revisar si totes les empreses vinculades amb l’Ajuntament de Girona 
compleixen amb la Llei D’Integració Social Dels Minusvàlids (LISMI) 

 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 
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17.  IGUALTAT AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Formació de formadors (professionals) que treballen amb diferents col·lectius 
(infants, adolescents, joves, adults, col·lectius amb diversitat funcional...) 

 

• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 



48 
 

• Donar Continuïtat al Pla Municipal d’Igualtat de tracte i no discriminació de les 
persones LGTBI 

 

• Potenciar les accions del Consell Municipal LGTBI de Girona 

 

• Tallers i jocs per treballar el gènere i la transsexualitat amb nens i nenes de 0 a 
12 anys 
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• Sol·licitar polítiques d’igualtat de gènere i sexe 

 

• Vetllar per l’atenció a la transsexualitat a la ciutat de Girona 

 

• Anàlisis directe i avaluació dels comportaments dels professionals en el seu 
àmbit de treball 
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• Incloure entitats que promoguin la igualtat en activitats ja existents: fires, 
festivals de ciutat, esdeveniments esportius... 

 

• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

18. ASSIR 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Vetllar per l’atenció a la transsexualitat a la ciutat de Girona 
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• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

• Dotar de més personals als diferents serveis assistencials de la ciutat per 
disminuir les llistes d’espera en l’atenció psicològica a la diversitat sexuals i de 
gènere 

 

• Facilitar l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius 
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• Facilitat l’accés a les tècniques de cribratge d’ITS ràpides 

 

• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

19. ACAS 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica salut sexual, afectiva i reproductiva) 

• Vetllar per l’atenció a la transsexualitat a la ciutat de Girona 
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• Incloure la perspectiva de gènere en totes les accions educatives i assistencials 

 

• Facilitar l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius 

 

• Facilitar l’accés a les tècniques de cribratge d’ITS ràpides 
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• Idear i implementar polítiques d’oci que afavoreixin les actituds saludables i 
responsables 

 

20. HABITATGE AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica desigualtats socials) 

• Ampliar les prestacions de la borsa de mediació de l’oficina municipal 
d’habitatge 

 

• Augmentar el parc públic d’habitatge dedicat a pisos d’inclusió 
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21. CULTURA AJUNTAMENT 

- ACCIONS PROPOSADES (Línia estratègica desigualtats socials) 

• Incrementar les places del programa “Apropa cultura” per accés a la 
programació cultural de la ciutat a col·lectius en risc d’exclusió social 
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DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

 

RESULTATS DE L’EIX 1 – ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA 

Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva. 

• Es constata que entre el 2018 i el 2021 s’han incrementat les estacions de Girocleta a la 
ciutat, cosa que augmenta la pràctica d’exercici físic entre la ciutadania.  

• També s’ha pogut fer una valoració de la ubicació dels parcs urbans de salut, per tal de 
considerar possibles reubicacions, si bé els/les professionals enquestats/des encara 
veurien un cert marge de millora en aquesta tasca. 

• En la mateixa línia, s’ha incrementat la formació, dinamització i percepció dels i les 
professionals que treballen amb persones potencialment usuàries d’aquests espais, 
encara que també es contempla un cert marge per millorar-ho. 

• Pel que fa a la promoció i dinamització de la pràctica esportiva en grup de forma gratuïta, 
els/les professionals expressen que s’ha realitzat en certa mesura, si bé s’ha fet poc o es 
podria fer bastant més.  

• Durant el període 2018 a 2021 s’han ofert força beques municipals a les entitats 
esportives per a famílies amb renda baixa (a partir de l’índex de pobresa).  

 

Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme. 

• Pel que fa a les curses populars del municipi de Girona, se n’ha pogut fer difusió i s’han 
organitzat entrenaments els dies abans de la cursa, de manera gratuïta. A més, els 
resultats posen de manifest la possibilitat de seguir millorant-ho. Per contra, no passa 
el mateix en l’organització d’activitats esportives complementàries a les curses, ja que 
s’han fet poc. 

• En relació al fet de conèixer les diferents entitats esportives de la ciutat per promoure 
descomptes familiars, s’han fet poques accions en aquest sentit, i es podria fer més. El 
mateix succeeix amb la qüestió de les beques municipals adreçades a la població en 
general. 

• Sí que s’ha treballat per elaborar anualment un recull de les diferents activitats 
esportives municipals i privades, però cal fer-ne més difusió en els espais de salut del 
municipi. 

• S’han dut a terme algunes iniciatives d’oferta d’activitats esportives atractives pel 
jovent. També s’han implementat estratègies per a l’apropament d’aquestes en els 
espais freqüentats pel jovent. 

• Pel que fa a incrementar el percentatge de centres laborals adherits al “projecte 
escales”, s’ha avançat poc i queda molt marge de millora. 
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Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària. 

• No s’ha dut a terme cap acció per conèixer els continguts alimentaris de les màquines 
dispensadores d’aliments en els diferents espais municipals. Tampoc s’ha promogut el 
fet de proporcionar aliments saludables als treballadors/es, i vetllar per fomentar la 
inclusió de menús per a persones amb intoleràncies alimentàries. 

• Pel que fa a tenir en compte les intoleràncies alimentàries en els diferents actes 
institucionals, el nivell d’implementació és desigual en funció de les organitzacions i 
entitats.  

• Se segueix treballant per augmentar el percentatge d’escoles que participen en 
programes d’alimentació saludable, tot i l’elevat nombre de centres educatius que ja 
treballen aquestes aspectes. 

• Cal treballar molt més en els entorns dels menjadors escolars, per tal de promoure 
ambients relaxats i l’autoregulació dels infants. De la mateixa manera, cal esmerçar 
esforços en la formació de professionals de menjadors, AFA i docents en la gestió 
emocional de l’alimentació, així com en els hàbits del descans i la son. 

• S’han ampliat poc els àmbits per a dur a terme una vigilància epidemiològica dels 
establiments minoristes i de restauració amb puntuació de risc mig i alt. Cal seguir 
treballant per millorar el nivell d’higiene dels establiments de la ciutat. 

 

Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral. 

• S’han potenciat gens o poc els programes ja existents per millorar la higiene postural en 
l’àmbit laboral. 

 

RESULTATS DE L’EIX 2 – SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES 

Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental i les addiccions. 

• S’ha elaborat el Pla Local d’Acció sobre Drogues i Addiccions pel període 2022-26, a 
càrrec de la comissió tècnica d’addiccions del municipi de Girona.  

• S’ha ideat i implementat un programa de desenvolupament d’habilitats parentals a les 
escoles bressol. 

• S’ha desenvolupat i implementat el projecte ASA (Alternativa a la Sanció Administrativa: 
mesures alternatives al consum de cànnabis a la via pública). 

• S’han dut a terme iniciatives per a garantir la formació contínua en salut mental del 
personal d’atenció (serveis socials, educació, salut, joventut...). 

• En relació al desenvolupament d’un projecte d’intervenció específic per a la prevenció 
de l’addicció al joc on-line, no s’ha creat cap recurs estructurat. S’han fet tallers 
preventius als centres d’educació secundària.  

• Pel que fa al fet de reforçar accions de prevenció dels mals usos de les TIC, s’han dut a 
terme diferents actuacions a nivell educatiu. 
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• L’Espai d’Orientació Familiar, entès com espai informatiu i formatiu d’escolta, 
orientació, assessorament i acompanyament a una parentalitat positiva; s’ha deixat de 
fer la part d’acompanyament individualitzat, degut a la manca de recursos i de personal 
qualificat. Sí que s’han anat fent algunes intervencions grupals a demanda puntual.  

 

Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima. 

• S’han potenciat les intervencions d’educació emocional als centres educatius de 
primària i secundària de la ciutat, a través de l’itinerari de benestar emocional. 

• No s’ha dissenyat cap campanya específica per promoure els diferents recursos en salut 
mental, però sí que s’ha creat la Taula de Salut Mental per afavorir el treball coordinat 
entre les diferents institucions i entitats. 

• No s’ha dut a terme cap acció pel que fa a la implementació de programes en relació a 
la venda 0 d’alcohol i Nits de qualitat (Nits Q). Tampoc s’ha dut a terme cap acció en 
relació a establir una normativa que impedeixi publicitat/patrocini de begudes 
alcohòliques a Girona. 

• Pel que fa a treballar preventivament amb fills/es adolescents de famílies amb 
patologies mentals, s’han engegat força iniciatives aquests darrers anys.  

• S’han fet poques intervencions per treballar amb joves entre 12 i 18 anys víctimes de 
violència de gènere en l’àmbit familiar. 

• S’han dut a terme diferents iniciatives a nivell de serveis socials de primària per treballar 
el vincle afectiu mare-fill/a (amb joves que han patit re-agrupaments familiars en 
l’adolescència). 

• Durant el període 2018 - 2021 s’han ofert força recursos per treballar les habilitats per 
a la vida dirigits a adolescents i joves.  

 

Garantir els recursos d’atenció especialitzada. 

• La Taula de Salut Mental s’ha consolidat a la ciutat, i poc a poc ha anat creixent en relació 
als i les professionals que la constitueixen. S’han engegat iniciatives de treball coordinat. 

• S’han signat alguns convenis amb diferents entitats i organitzacions per millorar el 
benestar emocional de la ciutadania. 

• No s’ha dotat d’estructura el Servei Municipal de Promoció de la Salut en l’àmbit de la 
salut emocional (per tal d’intensificar l’actuació preventiva amb joves i les seves 
famílies). 

 

Treballar per a la des-estigmatització de les persones amb malalties mentals i addiccions. 

• A través de la Taula de Salut Mental s’han dissenyat diferents campanyes i jornades de 
sensibilització per normalitzar la xarxa de recursos, així com per donar visibilitat a les 
persones afectades per un trastorn mental. 
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RESULTATS DE L’EIX 3 – SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA 

Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual. 

• S’han dut a terme poques accions formatives dirigides a professionals que treballen amb 
diferents col·lectius (infants, adolescents, joves, adults...). 

• Durant aquest període de temps s’han fet avenços importants pel que fa a la inclusió de 
la perspectiva de gènere en les accions educatives i assistencials. 

• Pel que fa a les accions per donar continuïtat al Pla Municipal d’Igualtat de tracte i no 
discriminació de les persones LGTBI; han estat poques, mentre que sí que s’han 
potenciat les accions del Consell Municipal LGTBI de Girona. 

• S’ha dut a terme força accions per treballar el gènere i la transsexualitat amb infants de 
0 a 12 anys. 

• Pel que fa a les sol·licituds de polítiques d’igualtat de gènere i sexe, aquestes han estat 
escasses. 

• S’observa que en els darrers anys s’han implementat bastantes i diferents iniciatives a 
la ciutat per vetllar per l’atenció a la transsexualitat. 

• Cal treballar molt més l’anàlisi directe i l’avaluació dels comportaments dels i les 
professionals en el seu àmbit de treball. 

• Pel que fa a dotar de més personal als diferents serveis assistencials de la ciutat (per 
disminuir les llistes d’espera en l’atenció psicològica a la diversitat sexual i de gènere); 
cal destinar-hi molts més recursos, ja que en aquests darrers 4 anys l’augment de 
professionals ha sigut escàs. 

 

Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: 
escolar, comunitari, assistencial. 

• Se segueix treballant per augmentar el percentatge d’accions educatives grupals amb 
famílies d’infants i adolescents en relació a la sexualitat, malgrat que ja es duen a terme 
algunes accions en aquest sentit. 

• En tots els programes educatius relacionats amb la sexualitat es contempla una mirada 
que va més enllà dels aspectes biològics. 

• Pel que fa a l’oferta de tallers i conferències sobre la salut sexual dirigides a la població 
en general, els/les professionals expressen que s’ha realitzat en certa mesura, si bé s’ha 
fet poc o es podria fer bastant més.  

• S’han dut a terme diferents iniciatives per promoure i implementar projectes específics 
en educació sexual dirigits a persones amb diversitat funcional. 

• S’han fet poques accions per incloure en activitats ja existents (fires, festivals de la 
ciutat, esdeveniments esportius...) a les entitats que promouen la igualtat. 
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• Durant aquest període s’ha fet un treball per apropar els serveis educatius i assistencials 
en matèria de salut afectiva i sexual als diferents espais joves de la ciutat. 

• No existeix un treball en xarxa organitzat i coordinat en relació a la salut sexual, afectiva 
i reproductiva. Tampoc s’ha elaborat cap projecte de ciutat pels centres educatius i 
escoles bressol per treballar els diferents aspectes de la sexualitat. 

• Pel que fa a facilitar l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius, s’han fet 
múltiples accions que han afavorit el seu coneixement i ús.  

• Durant aquest període de temps s’ha facilitat, des de diferents espais, l’accés a 
cribratges ràpids d’infeccions de transmissió sexual.  

• En referència a implementar polítiques d’oci que afavoreixin actituds saludables i 
responsables, s’han realitzat algunes accions de sensibilització, si bé es considera que 
encara hi ha força marge per seguir millorant-hi. 

 

Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa. 

• No s’ha creat una taula de coordinació de promoció de la salut afectiva i sexual a la 
ciutat, tal com la contemplava el pla. Sí, que s’han fet, però, algunes accions coordinades 
puntuals. 

• En la mateixa línia, doncs, tampoc s’ha establert un pla o espai de coordinació conjunt 
entre els diferents agents que treballen la salut sexual i reproductiva.  

• Tampoc s’ha creat l’equip de treball que preveia el pla per millorar la recollida de dades 
de la ciutat en relació a la salut sexual. Sí que des de Promoció de la Salut s’han començat 
a recollir dades sobre els i les joves que s’atenen al Centre Jove de Salut, ja sigui de salut 
afectiva-sexual, com de qualsevol dels altres aspectes de salut que atén el centre. 

• Buscar complicitats entre les diferents administracions o entitats per poder compartir 
activitats formatives, també és una tasca que queda majoritàriament pendent pel 
proper pla local de salut; si bé sí que s’han realitzat algunes activitats formatives 
compartides puntuals. 

• Per acabar, no s’ha dotat de més recursos econòmics i humans als serveis de promoció 
de la salut i als projectes com salutacció. 

 

RESULTATS DE L’EIX 4 – DESIGUALTATS SOCIALS 

Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat. 

• En primer lloc, no s’ha reservat cap partida econòmica dels pressupostos anuals per a 
programes d’acompanyament a la inserció laboral, en el termini que contemplava el pla.  

• Durant aquest període, sí que s’han pogut ampliar una mica les prestacions de la borsa 
de mediació de l’oficina municipal d’habitatge. També s’ha augmentat força el parc 
públic d’habitatge dedicat a pisos d’inclusió. 
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• En la mateixa direcció, s’ha garantit una dotació pressupostària destinada al programa 
Àmbar que ha permès mantenir i ampliar el nombre de casos a atendre.  

• També s’han incrementat les places del programa “Apropa cultura”, per facilitar l’accés 
a la programació cultural de la ciutat als col·lectius en risc d’exclusió social.  

  

Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en 
els casos de persones en risc d’exclusió. 

• Durant el període contemplat pel pla, s’han mantingut i potenciat projectes d’atenció 
psicosocial per a persones amb problemes derivats de la seva situació socioeconòmica. 
La pandèmia de covid ho ha fet cabdal, i així s’hi ha respost.  

• D’altra banda, en la mesura del possible, s’han creat alguns espais formals de trobada, 
intercanvi i transferència de coneixements dels i les professionals que atenen a 
col·lectius en risc d’exclusió social per a activitats formatives de supervisió.  

 

Afavorir la coresponsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques 
d’exclusió social. 

• S’han establert diverses col·laboracions entre administracions i entitats que treballen 
amb voluntariat que atén a persones en risc d’exclusió social. 

• Des de l’Ajuntament s’han facilitat recursos i eines (econòmics, d’infraestructura i 
procediments) a les entitats que promouen el compromís social i la coresponsabilitat en 
els problemes d’exclusió social. 
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