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1. INTRODUCCIÓ
Avui en dia els principals problemes de salut pública són complexos, i si s’analitza les diferents
causes de morbimortalitat és evident que, per valorar la salut amb visió poblacional, la mirada de
la salut pública obliga a reflexionar sobre la seva vinculació amb altres circumstàncies i
característiques que la determinen. El concepte de salut s’ha anat transformant al llarg dels anys i
ha passat a referir-se de l’absència de malaltia a definicions que inclouen conceptes com el
benestar físic, mental i social, l’autonomia, la solidaritat i la joia. És en aquest sentit que la salut
implica que estiguin cobertes totes les necessitats afectives, sanitàries, nutricionals, socials i
culturals de les persones. Així, des d’aquesta perspecti3va, i més enllà de la responsabilitat
individual de cadascú de practicar un estil de vida saludable, el conjunt de les administracions
públiques, especialment la local com a més propera a la ciutadania i al seu entorn, ha de treballar
per generar un context propici per tal d’afavorir-ne la salut.
És en aquest context que la ciutat de Girona, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de salut
en la seva agenda local, pretén afavorir l’equilibri territorial en matèria de salut, portar els
objectius de salut a l’entorn més efectiu i més proper a la ciutadania, i considerar les persones
com autèntiques protagonistes dels seu entorn vital.
El Pla Local de Salut de la ciutat de Girona (PLS), doncs, es concep com el resultat d’un procés
d’elaboració interdisciplinari i interdepartamental, i vol constituir-se en el document marc que
prioritzi, ordeni i planifiqui les accions en l’àmbit de la salut local tant pel que fa a la promoció i
protecció de la salut com a la salut pública i comunitària. Per tant, el PLS esdevé un projecte
transversal i participatiu que pretén impulsar accions que actuïn sobre els determinants de la salut
amb la finalitat de millorar i promocionar la salut dels ciutadans i ciutadanes, bo i promovent
l’estratègia de salut en totes les polítiques i treballant de manera conjunta en l’elaboració,
desenvolupament i seguiment del Pla amb els departaments municipals, les entitats i els
organismes del territori gironí.
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2. MARC TEÒRIC
Què és la Salut?

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la seva conferència fundacional el 1946, va definir
la salut com un “estat complet de benestar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o
malalties”. El desè Congrés de Metges i Biòlegs de llengua catalana celebrat a Perpinyà va definir
la salut com “aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa”. Partint d’aquestes premisses,
es posa en evidència que no només s’accepta com a salut l’estat de benestar físic o somàticfisiològic, sinó que també s’inclou el benestar mental i social. Aquests tres aspectes –físic, mental i
social– estan totalment interrelacionats de manera que l’un influeix en els altres. Aquest
enfocament holístic i integrador del concepte salut requereix que el seu abordatge, la seva
promoció i la seva prevenció es facin des d’un enfocament integral, multidisciplinari i
interdisciplinar.

Què és la Salut Pública?

La Salut Pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la
societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per protegir i promoure la salut
de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública. Així mateix,
també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, dels factors estructurals i
ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com
el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació. De fet, l’augment de l’esperança de vida que
s’ha produït en el darrer segle a Catalunya s’atribueix en bona mesura a la millora de les
condicions d’higiene, alimentació, habitatge i treball, tot i que els progressos en el vessant
assistencials també hi ha contribuït de manera decisiva.
Què es la promoció de la salut?

La promoció de la salut ha estat definida per l’OMS com “el procés que permet a les persones
incrementar el control sobre la seva salut i els seus determinants i, així, millorar la seva salut”.
Així mateix, la Carta d’Ottawa per a la Promoció de la Salut (OMS, 1986) defineix la promoció
de la salut com el “procés polític i social global que inclou no solament les accions adreçades
directament a enfortir les habilitats i les capacitats de les persones, sinó també adreçades a
modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, amb la finalitat de mitigar-ne
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l’impacte en la salut pública i individual”. Des d’aquest punt de vista, el concepte de promoció de
la salut és un concepte positiu que posa l’èmfasi en els recursos socials i personals, així com en les
capacitats físiques. Per tant, la promoció de la salut no és només responsabilitat del sector sanitari
sinó que implica un ampli ventall de sectors.
Els determinants de la salut

Els determinants de la salut de la població els podem definir com el conjunt de factors socials,
econòmics, ambientals i personals que influencien i determinen l’estat de salut dels individus i
poblacions i es poden representar segons el model proposat per Dalhgren i Whitehead.
Malauradament, no totes les persones tenen una situació vital, econòmica o laboral adequada
amb la qual poder gaudir i compartir la vida saludable, independent, fraternal i alegre a la que
fan esment les definicions. En conseqüència, la salut no és un assumpte individual, exclusiu de
cada persona, sinó que depèn de les condicions de vida que ens envolten.
El model de Dahigren i Whitehead representa els determinants de la salut com una sèrie d’estrats
concèntrics en el nucli dels quals trobem les característiques individuals com ara l’edat, el sexe i
alguns factors constitutius que no són modificables. Al voltant d’aquest nucli, hi ha un seguit
d’influències modificables (bé per l’individu, per la comunitat a on viu o per l’acció política).

Font: Esquema del model multinivell dels determinants de la salut (Dahlgren & Whitehead, 1991). Elaboració pròpia.
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1. Estils de vida individuals: en primer lloc, hi ha estils de vida individuals (consum de tabac o alcohol,

pràctica de l’activitat física, seguiment d’una dieta equilibrada, pràctica de conductes sexuals segures,
etc.). No tothom té l’opció d’escollir lliurement conductes o estils de vida saludables, i les situacions
personals condicionen la tria d’un o altre estil de vida, i aquestes afecten directament la salut.
2. Les xarxes familiars, socials i comunitàries: en segon lloc, les persones no viuen aïllades i

interaccionen entre elles i amb el seu entorn integrades en xarxes familiars, socials i comunitàries.
Així, els costums familiars, el barri, l’escola, l’organització social, la cultura i l’oci, la orografia, els
transports i el consum, entre d’altres, són factors que influeixen en la salut de les persones.
3. Les condicions de vida i de treball: en tercer lloc, les condicions de vida i de treball, l’accés a béns i

serveis fonamentals, com l’educació o els serveis sanitaris, o les condicions laborals, entre d’altres. El
nivell de vida influeix molt en la salut i, per tant, els efectes de la pobresa supediten la salut de les
persones.
4. Les polítiques socioeconòmiques, culturals i ambientals: finalment, com a mediadors de salut, la

influència de les polítiques socioeconòmiques, culturals i ambientals actuen sobre totes les altres capes.
Les desigualtats socials en la salut de la ciutadania es deriven, principalment, de les condicions en les
quals les persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen. Així, les polítiques educatives, de
medi ambient, de benestar i les polítiques macroeconòmiques configuren el paraigua que cobreix la
resta de determinants.

La transversalitat en les polítiques de salut

La salut està influenciada per nombrosos determinants, molts dels quals –aproximadament un
80%– són fora del sistema sanitari. Alhora, mantenir un bon estat de salut de la població impulsa
el desenvolupament i benestar de la societat. En aquest sentit, per tal de millorar la salut de la
població es necessita un enfocament de salut en totes les polítiques. I aquesta és l’estratègia que
planteja l’OMS i que també recull el Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya (PINSAP): un plantejament polític global basta en la convicció que, per tal de millorar
la salut de la població, cal coordinar i harmonitzar les iniciatives de diversos àmbits d’actuació, a
més del sanitari. Aquest enfocament sistemàtic té en compte les conseqüències sobre la salut i
també sobre els sistemes sanitaris de les decisions d’altres sectors de la política, de l’Administració
i de la societat, i, a més, té el propòsit de prevenir els eventuals efectes perjudicials i també de
promoure sinergies beneficioses, tant per a la millora de la salut de la població, com per a
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l’equitat i la sostenibilitat mateixa dels sistemes sanitaris.
Aquest PLS es basa també en l’estratègia de salut en totes les polítiques (STP) amb intervencions
dels diferents departaments del consistori i d’altres organismes i entitats del municipi amb
l’objectiu de promoure polítiques transversals amb l’objectiu de protegir i millorar la salut de les
persones.
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3. MARC NORMATIU
Normativa internacional
•

L’OMS defineix “l’Estratègia de Salut per a Tothom en el segle XXI”, que proposa com a
objectius assolir, identificar i solucionar els problemes que amenacen la salut integral, enfortir
els factors que la beneficien, promoure polítiques publiques que afavoreixin la millora de
l’entorn, atendre els grups més vulnerables i reforçar el poder de les comunitats en la millora
de la salut. Les estratègies per aconseguir-ho prioritzen les polítiques de salut que es
desenvolupen des de l’àmbit local.

•

La declaració d’Adelaida (OMS, 2010) fa referència a la importància d’incorporar la
perspectiva de salut en totes les polítiques, atès que es pot intervenir sobre els determinants de
la salut des de sectors que no són el sanitari (educació, medi ambient, urbanisme, serveis
socials, entre d’altres).

Normativa europea
•

La Carta europea d’Autonomia Local identifica en els municipis el dret i la capacitat efectiva
d’ordenar i gestionar sota la pròpia responsabilitat una part important dels afers públics
mitjançant l’impuls de polítiques pròpies. La seva ratificació per part de l’Estat espanyol
implica tota la municipalitat de l’Estat.

•

El 18 de desembre del 2007 s’incorpora a la Unió Europea “l’Estratègia de Salut en Totes les
Polítiques” a través del Tractat d’Amsterdam, en el seu article 152, que estableix que “en

definir-se i executar-se totes les polítiques i accions de la Comunitat, es garantirà un alt grau
de protecció de la salut humana”
Normativa del sector de la salut
•

La Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), té per objectiu l’ordenació del
sistema sanitari a Catalunya i la regulació general de totes les accions que permetin fer efectiu
a Catalunya el dret a la protecció de la salut previst a l’article 43 de la Constitució espanyola.
La llei estableix el Pla de Salut com l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes
les actuacions públiques en la matèria.
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•

El 14 d’octubre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2009, del 22
d’octubre, de salut pública de Catalunya, que ordena les actuacions, les prestacions i els serveis

en matèria de salut pública a Catalunya, basant-se en una perspectiva integral, integrada i
intersectorial.
•

El Pla Interdepartamental de salut pública (PINSAP) és la figura que estableix la Llei de Salut
Pública de Catalunya per tal de dur a terme les intervencions sobre els determinants de la
salut de la població, que requereixen un abordatge conjunt des de molts sectors socials i de
l’Administració Pública. Té l’objectiu d’assolir la millora i la protecció de la salut de la forma
més equitativa i eficient possible des d’una visió transversal de la salut.
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4. METODOLOGIA I FASES D’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE SALUT
L’elaboració del Pla Local de Salut de la ciutat de Girona es concep com un projecte de caràcter
transversal i participatiu que té per objectiu impulsar accions que actuïn sobre els determinants de
la salut a la ciutat amb la finalitat de millorar la salut de la ciutadania i a través de la promoció de
l’estratègia de salut en totes les polítiques i del treball conjunt amb el conjunt d’àrees municipals i
agents del territori. És en aquest sentit que el plantejament metodològic es distribueix en les 5

fases següents:

Fase 1. Preparatòria

L’objectiu d’aquesta fase va permetre la definició exhaustiva de les característiques del procés, a
través de la constitució del Nucli Dinamitzador com a estructura orgànica amb la funció de liderar
l’elaboració i l’execució del PLS en totes les fases, de dinamització, coordinació i promoció del
treball transversal interdepartamental, així com de seguiment i validació del projecte.
En aquesta primera fase va possibilitat també la definició dels àmbits temàtics d’anàlisi de
referència, que constitueixen el punt de partida per al disseny i l’elaboració del PLS, des de les
perspectives de la prevenció, la promoció i la protecció de la salut:
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Finalment, aquesta primera fase va permetre d’iniciar l’elaboració de l’Informe sobre l’estat de

salut a la ciutat de Girona, a partir de l’actualització del conjunt de dades de diagnosi
quantitativa generat prèviament, i que es detallarà en el present document –concretament, a
l’apartat “Diagnosi sobre l’estat de salut a la Ciutat de Girona”–. Aquesta informació va constituir un
punt de partida per a la fase de diagnosi qualitativa següent, que disposà d’aquesta informació
amb caràcter sintètic i ordenat per a la deliberació conjunta dels actors implicats en el procés.
Fase 2. Diagnosi qualitativa

Aquesta fase va donar continuïtat estratègica al primer estadi de la fase de diagnosi quantitativa i
tingué com a objectiu principal identificar de forma deliberativa i des d’un punt de vista qualitatiu
i compartit el conjunt de problemàtiques i necessitats més rellevants en salut a la ciutat de Girona.
Es va partir de l’Informe sobre l’estat de salut a la ciutat de Girona, i, alhora, del conjunt de
treballs realitzats a la fase preparatòria a propòsit de l’actualització i síntesi dels seus resultats. Així
mateix, aquesta fase contemplà la confecció del Mapa d’actius en salut a la ciutat de Girona –i

que es detallarà també en l’apartat específic en aquest document–, amb l’acompanyament i la
coordinació de la referent tècnica del Nucli Dinamitzador, i que plantejà la complementació
d’unes fitxes que organitzaren aquest mapa, on varen participar el conjunt de les àrees tècniques
del consistori gironí.

Aquesta segona fase va permetre la dinamització d’una jornada deliberativa de diagnosi (26
d’octubre de 2017) amb el conjunt d’actors implicats en el procés per tal d’identificar els punts
febles i les àrees de millora més importants en salut a la ciutat, la qual va partir de la
documentació generada a nivell quantitatiu, així com del mapa d’actius en salut. Tot seguit,
també es va dur a terme una sessió de treball1 (7 de novembre de 2017) amb el conjunt d’actors
implicats en el procés en el marc del Grup de Treball Transversal del PLS per tal d’establir una
1

Els resultats obtinguts a la jornada deliberativa de diagnosi (punts febles i àrees de millora), així com a la sessió de
treball per a la priorització es troben detallats a l’Annex d’aquest document [apartats 8.1 i 8.2].
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priorització sobre la llista dels problemes i les necessitats identificats més rellevants, atenent a
criteris determinats i consensuats.

Jornada deliberativa de diagnosi (26 d’octubre de 2017)

Sessió de treball per a la priorització de la diagnosi (7 de novembre de 2017)

Fase 3. Disseny i elaboració del Pla d’Acció

Aquesta fase, de caràcter deliberatiu, va partir de la diagnosi obtinguda a les fases anteriors i ha
tingut com a objectiu principal l’elaboració del Pla d’Acció del PLS, la finalitat del qual és
involucrar i implicar la comunitat en general i els diversos sectors i actors en el disseny i la
construcció d’una proposta compartida per a l’acció local orientada a la millora de la salut.
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A partir de la informació sintètica obtinguda de la fase de diagnosi [on som], la reflexió inicial en
clau de formulació d’escenaris de futur va permetre definir, des d’un punt de vista axiològic, la
missió2 que inspira, guia i orienta el Pla, així com la identificació de les línies estratègiques3 que

l’articula des d’una perspectiva integral, transversal, realista i assolible [cap a on volem anar], bo i
transcendint la mirada partidària i el cicle electoral. En aquest sentit, l’objectiu ha estat definir
l’escenari possible i desitjable i la formulació de l’objectiu central.

Per assolir aquest objectiu, es varen dinamitzar dues sessions de treball amb el Grup de Treball
Transversal del PLS per tal de a) definir conjuntament la missió i identificar els conceptes clau de
cada àmbit temàtic (14 de novembre de 2017), i, b) consensuar les línies estratègiques resultants
que configuren el Pla (21 de novembre de 2017).

Així mateix, un cop definida la missió i les línies estratègiques del PLS, fou important definir
quins serien els objectius generals i específics que se’n deriven, per tal d’orientar el conjunt
d’actuacions o propostes d’intervenció que recollirà el Pla. En aquest sentit, un cop
implementades les accions anteriors, es va dinamitzar una nova sessió deliberativa de treball (30
de novembre de 2017) amb aquesta finalitat, bo i atenent els diversos eixos temàtics de partida.
2 La missió sintetitza el propòsit del PLS de forma breu i comprensible, i dona a conèixer què vol aconseguir el
Pla i quins problemes vol contribuir a resoldre.
3

Les línies estratègiques del PLS són els grans àmbits o eixos de treball específics en què es concreta el Pla. En
aquest sentit, concreten la direcció estratègica del Pla i contribueixen a aclarir-ne la missió, bo i centrant-se en
aspectes essencials i situant-lo en un escenari de futur consensuat que permeti d’orientar els objectius específics i
les accions consegüents.
14

Sessions de treball de disseny del Pla d’acció (novembre de 2017)

Finalment, aquesta fase va concloure amb la dinamització i l’anàlisi de dues sessions deliberatives
de propostes (11 i 18 de gener de 2018) amb el conjunt de responsables tècnics i agents socials del

municipi amb l’objectiu de permetre dotar de contingut estratègic els objectius del Pla, a partir de
l’elaboració i la definició de propostes d’accions, articulant el treball en xarxa i emprant els
resultats obtinguts a aquestes sessions –organitzades per eixos/àmbits temàtics– com a elements
de referència necessaris, però no amb caràcter concloent, per a la redacció del Pla4.

4 Tots els resultats derivats dels treballs realitzats a partir del conjunt de sessions de treball es detallen a l’Annex
del present document [8.5. Sessions deliberatives de propostes].
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Sessió deliberativa de propostes 1 (11 de gener de 2018)

Sessió deliberativa de propostes 1 (11 de gener de 2018)

Fases 4 i 5. Aprovació, implementació, seguiment i avaluació del Pla

L’objectiu d’aquesta fase del procés has estat la redacció del PLS per tal que pugui ser objecte de
validació i aprovació al Ple de l’Ajuntament de Girona. Aquesta proposta, continguda en el
present document en l’apartat configurar a aquest efecte, conté, els principals elements
articuladors del Pla, resultat del conjunt dels treballs realitzats i referits anteriorment.
Una vegada s’hagi aprovat pel Ple el PLS, serà el moment garantir-ne la implementació adaptada
al context i definir les prioritats que en concretin el desplegament inicial. És en aquest sentit que
aquest document inclou una proposta metodològica de seguiment i avaluació per a fer efectiu
aquest desplegament.
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5. DIAGNOSI SOBRE L’ESTAT DE SALUT A LA CIUTAT DE GIRONA
5.1. RESUM EXECUTIU

Aquest informe contempla el diagnòstic quantitatiu de la població de Girona ciutat en el marc del
Pla de Salut de la ciutat de Girona. Les següents dades tracten de mostrar una fotografia el més
actualitzada possible de la situació actual a la ciutat.

5.1.1. Entorn

Aquest primer indicador de l’entorn de la ciutat mostra on està situada geogràficament, la
densitat poblacional, els barris que formen el municipi i les àrees bàsiques de salut existents. Una
de les característiques més notables d’aquest indicador és la comparació de la densitat poblacional
entre Girona i Catalunya: tot i que Girona és molt més densa que la mitjana catalana, la ciutat és
molt menys densa que altres ciutats del país, com ara Barcelona (15.873) o l’Hospitalet de
Llobregat (20.548).

5.1.2. Situació demogràfica:

A Girona, hi viuen lleugerament més dones que homes. A més, les dones tenen una població més
envellida. S’observa una disminució de la població entre 20 i 34 anys, tot i que, en comparació a
Catalunya, a Girona ciutat, hi viu més població jove gràcies a la presència de la UdG. No obstant
això, l’índex de sobre envelliment està per sobre del de Catalunya. Així mateix, la ciutat ha
experimentat un ràpid creixement de persones empadronades des del 2016 (8.365 persones més).
La població estacional també ha crescut significativament en els darrers anys i la taxa de natalitat
al municipi és superior a la mitjana catalana.

5.1.3. Factors socioeconòmics i desigualtats socials:

Els factors socioeconòmics i les desigualtats socials també tenen un pes important en la salut de la
població. La ciutadania de Girona té un nivell més elevat d’estudis que la mitjana catalana.
Quant a l’habitatge, tres quartes parts de la població viu en una llar de propietat. Pel que fa a
l’activitat econòmica, la renda anual familiar disponible i el producte interior brut ha disminuït a
Girona, però els dos indicadors segueixen estant lleugerament per sobre del nivell de Catalunya.
Així mateix, el mercat de treball mostra que les dones tenen més dificultats a l’hora de treballar a
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la ciutat. Amb tot, la població en situació d’atur i d’atur de llarga durada és inferior al nivell
català. A més, la ciutat té la taxa més baixa en risc de pobresa de la demarcació i dos dècimes per
sota de Catalunya.

5.1.4. Morbiditat i mortalitat

L’esperança de vida a Girona se situa en 83,3 anys, molt lleugerament per sobre la mitjana de
Catalunya. La ciutat se situa per sota del nivell català en morbiditat i els principals problemes de
salut crònics són: hipertensió arterial no complicada i alteracions del metabolisme lipídic. Girona
també se situa per sota el nivell català en mortalitat, i més de la meitat de les defuncions són a
causa de tumors i malalties de l’aparell circulatori.
5.1.5. Discapacitat i dependència

Hi ha dues grans línies d’actuació. D’una banda, el Programa Individual d’Atenció (PIA), en el
qual es dona servei a 2.048 persones. Aquest recurs ha experimentat un important creixement en
la demanda l’any 2017, sobretot en sol·licitants de grau I, d’altra banda, el Servei d’Atenció
Domiciliària municipal (SAD) acumula 302 usuaris atesos entre SAD social i de dependència.

5.1.6. Promoció de la salut i estils de vida saludables

El servei municipal de promoció de la salut treballa per fomentar hàbits i estils de vida saludables
a la ciutat. Durant el curs 2015–2016 fins a 22.912 persones van participar en les accions d’aquest
equipament. La ciutat de Girona compta amb el projecte de Centre Jove de Salut, que treballa
per prevenir i guarir les conductes de risc en l’àmbit de la salut afectiva/sexual i de la salut
emocional entre els nois i noies de fins a 25 anys. Durant l’any 2016 es van atendre 672 persones,
representant un total de 1.789 visites.

5.1.7. Activitat física

La ciutat mostra una gran riquesa tant amb la varietat, quantitat i qualitat d’activitats físiques que
es realitzen al territori. L’agenda esportiva recull 249 activitats per a diferents col·lectius a les
quals i hi participen un total de 7.872 persones.
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5.1.8. Alimentació

Les dades assenyalen que els/les nens/es de la ciutat no ingereixen diàriament suficient fruita i/o
verdura, però gairebé una tercera part sí fa un consum freqüent de productes hipercalòrics.
Gràcies a les dades obtingudes pels diferents ABS de la ciutat, podem observar com l’obesitat
augmenta considerablement a partir dels 45 anys.

5.1.9. Salut mental i addiccions

No disposem de dades de la xarxa pública de salut mental i només tenim les del Centre Jove de
Salut. Aquestes ens confirmen la necessitat de l’atenció psicològica amb els joves, atesa la
inestabilitat emocional pels canvis en el seu moment vital i les dificultats en les habilitats
d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes.
Pel que fa al consum de substàncies addictives, Girona se situa poc per sota del nivell de consum
de tabac i consum de risc d’alcohol de Catalunya. Les dades que s’han pogut obtenir per a la
redacció d’aquest informe provenen del Servei de tractament. Per tant, no són exactes ja que
amplifiquen el consum de les substàncies de les quals la població està més conscienciada i té la
intenció de deixar de consumir. No disposem de dades a d’altres addicions (mòbils, tauletes,
jocs,...)

5.1.10. Salut sexual i reproductiva

Quant a la salut reproductiva, part de la ciutadania fa ús del sector privat i dificulta que
l’administració pública pugui obtenir les dades necessàries per conèixer l’estat exacte de la
població. Tot i que la taxa general de fecunditat a la ciutat se situa 5 punts percentuals per sobre
del nivell de Catalunya, el total de parts a l’Hospital Josep Trueta ha disminuït en els últims 3
anys.

5.1.11. Medi ambient

En primer lloc, la qualitat de l’aire de la ciutat és correcta, tot i que cal vigilar alguns punts
concrets que estan més exposats al trànsit i on es detecten superacions dels valors límits de NO2.
També la contaminació electromagnètica i la contaminació acústica són importants i les dades
n’indiquen un bon estat.
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5.1.12. Protecció de la salut

Quant als serveis de la brigada municipal, l’equip va realitzar durant l’any 2016 un total de 935
actuacions en els diferents centres i equipaments municipals en el marc del Programa de control
integrat de plagues. Així mateix, el control sanitari de Girona passa pel control de la seguretat
alimentària, que va realitzar 966 inspeccions de seguretat alimentària als establiments alimentaris
i un total de 116 d’actuacions sobre l’aigua de la ciutat de Girona. A més, es van portar a terme
inspeccions en 3 establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing de la ciutat per a les
corresponents autoritzacions sanitàries i de control i vigilància. Finalment, també es valora la
insalubritat en habitatges i les dades mostren que les actuacions en possibles insalubritats han
disminuït considerablement els darrers anys.

5.1.13. Epidemiologia

El nombre de casos de MDO al Gironès no va variar gaire entre 2014 i 2015. Així i tot, el
nombre de tos ferina es va disparar i malalties com l’hepatitis A i la sífilis es van veure reduïdes.

5.1.14. Animals de companyia

A data 31 de desembre de 2016, hi havia un total de 2.412 gossos inscrits en el registre general
d’animals de companyia censats a Girona, i s’han realitzat 176 requeriments per la infracció de
l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals per manca de cens, molèsties als veïns per
lladrucs, manca de condicions mínimes d’higiene o altres faltes lleus.
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5.2. ENTORN
5.2.1. Situació geogràfica

Girona és la capital de la comarca del Gironès i de la província de Girona, situada al nord-est de
Catalunya, el municipi és a 100 Km. de Barcelona, a 40 Km. de la Costa Brava i a 96 Km. de
Perpinyà.
La ciutat de Girona està situada a la confluència dels rius Onyar, Güell, Galligants i Ter, a una
altitud de 70 m, a l'anomenat pla de Girona. Girona limita al nord amb els municipis de Sant
Julià de Ramis i Sarrià de Ter; a l'est, els de Celrà i Juià; al sud-est, amb el de Quart; al sud-oest,
amb els de Fornells de la Selva i Vilablareix; i a l'oest amb els de Salt i Sant Gregori.

5.2.2. Densitat poblacional

La ciutat de Girona és un territori principalment urbà. La densitat és de 2.511 habitants/km2,
superior a la del Gironès o la de Catalunya.

Habitants
Superfície (km2)
Densitat
(habitants/km2)

Girona
98.255
39,12

Gironès
186.178
575,6

Catalunya
7.522.596
32.108

2.511,6

323,4

234,3

Taula 1: Comparativa habitants, superfície i densitat del 2016 (IDESCAT)

5.2.3. Barris

Girona està dividida en 9 barris i 31 sectors. Els 9 barris, són el Barri Nord (Pedret, Pont Major,
Muntanya de Campdorà i Pla de Campdorà), el Barri Sud (Palau, l’Avellaneda, Montilivi i la
Creueta), el Barri Est (Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja i
Gavarres), el Barri Oest (la Devesa-Güell, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat, Domeny
Nord i Domeny Sud), Barri Montjuic, Barri Centre (Barri Vell, Mercadal i Carme), Barri
Eixample (Sant Narcís, Eixample Nord i Eixample Sud), Barri Mas Xirgu i el Barri de Santa
Eugènia (Hortes, Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla).
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5.2.4. Àrees Bàsiques de Salut

A la ciutat de Girona hi ha quatre àrees bàsiques de Salut (ABS), que són l’ABS Santa Clara
(Girona 1), l’ABS Can Gibert del Pla (Girona 2), l’ABS Montilivi-Vila-roja (Girona 3) i l’ABS
Taialà (Girona 4). No obstant això, l’ABS de Sarrià de Ter també engloba la major part del Barri
Nord, la resta de Barri Nord pertany a l’ABS Santa Clara. Cal tenir en compte que l’ABS Sarrià
de Ter també engloba el municipi de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de
Ter, Sant Jordi Desvalls, Viladasens i Colomers.

Gràfica 2: Divisió de la ciutat de Girona segons Àrees Bàsiques de Salut
(UMAT-Ajuntament de Girona, 2017)
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5.3. SITUACIÓ DEMOGRÀFICA
5.3.1. Població segons sexe i edat

A la ciutat de Girona a l’any 2016 estaven empadronades 98.255 persones (IDESCAT), amb una
població d’homes de 47.149 (47,99%) i de dones 51.106 (52,01%).

Gràfica 3: Distribució de la població de la ciutat de Girona per edats del 2016 (IDESCAT)

Gràfica 4: Distribució de la població de la ciutat de Girona per edats del 2006 (en blau) i del 2016
(color rosenc-marronós) (IDESCAT).
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Si mirem la comparativa de la piràmide d’edats del 2006 en blau i en color rosenc-marronós la del
2016, podem veure una població més envellida, sobretot en les dones. S’observa també una
disminució de la població entre 20 i 34 anys. Cal tenir en compte que el 2006 constaven 89.890
persones empadronades i, el 2016, 98.255.
5.3.2. Població estacional

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Població
estacional
ETCA. no
resident
present
17953
17474
17339
17898
18061
17802
17609
17808
17994
16572
15897
14853
13917
13161

Població
Població
estacional ETCA. estacional
resident absent ETCA. total

-8870
-8542
-8792
-8712
-8600
-9100
-9087
-9207
-9289
-8883
-8152
-7950
-7612
-7427

9083
8932
8547
9186
9461
8702
8522
8601
8705
7689
7745
6903
6305
5734

Població
resident

97586
97227
97292
97198
96722
96236
96188
94484
92186
89890
86672
83531
81220
77475

Població Població
ETCA ETCA (%)

106669
106159
105839
106384
106183
104938
104710
103085
100891
97579
94417
90434
87525
83209

109,3
109,2
108,8
109,5
109,8
109,0
108,9
109,1
109,4
108,6
108,9
108,3
107,8
107,4

Taula 2: Població estacional

La població ETCA o població equivalent a temps complet anual a Girona ciutat el 2015 va ser de
106.669 (109,3), mentre que al Gironès va ser de 189.943 (102,7).
Molt possiblement, aquest augment és degut a la presència de la UdG a la ciutat.
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5.3.3. Característiques de la població: estructura per edats, envelliment i dependència

La càrrega que, per a la població en edat de treballar, representa la població en edats dependents
a Girona ciutat és de 48,9, menor que al Gironès (50,3), Girona província (51,9) o Catalunya
(52,4).

Girona
ciutat
18,71%
15,25%
66,04%

Menors de 16 anys
Majors de 64 anys
Població entre 16 i 64 anys
Índex d’envelliment (65 anys i
més respecte menors de 15)
Índex de sobreenvelliment (85
anys i més respecte 65 anys i
més)
Índex de dependència juvenil
Índex de dependència de la
gent gran
Índex de dependència global

19,67%
14,9%
65,43%

Girona
província
17,7%
17,49%
64,82%

86,6

80,3

104,9

116

17,2

16,7

16,4

16,1

26,2

27,9

25,3

24,3

22,7

22,4

26,6

28,1

48,9

50,3

51,9

52,4

Gironès

Catalunya

16,9%
18,47%
64,63%

Taula 3: Estructura per edats, envelliment i dependència de la població de la ciutat de Girona 2015 (IDESCAT)

En comparació amb Catalunya, observem que, a la ciutat de Girona, hi viu més població jove.
No obstant això, l’índex de sobre envelliment també és més elevat.

140
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20

Índex d'envelliment Girona ciutat

Índex de sobreenvelliment Girona ciutat

Índex d'envelliment Catalunya
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0

Gràfica 5: Comparativa Girona ciutat-Catalunya sobre l’índex d’envelliment i l’índex de sobreenvelliment (IDESCAT 2015)
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L’índex de sobre envelliment (quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre
de persones de 65 anys i més) és superior a Girona (17,2), que al Gironès, Girona província o la
mitjana de Catalunya.

ABS

REP 2014

Codi

Nom

Població

124
125
126
127
231

Girona-1
Girona-2
Girona-3
Girona-4
Sarrià de Ter

20.674
30.368
33.907
14.014
13.399

Població 80
anys i més
1.321
1.315
1.678
605
749

Població 80 anys i més respecte
població total
6,39
4,33
4,95
4,32
5,59

Taula 4: Població de 80 anys i més per Àrea Bàsica de Salut 2014 (Registre Estadístic de Població - IDESCAT)

Repartida per àrees bàsiques de salut, observem que a l’àrea bàsica de salut Girona 1 (Santa
Clara) és on hi ha més presència de gent gran.
5.3.4. Població segons lloc de naixement i segons nacionalitat

Segons lloc de naixement, s’observa que un 21,26% de la població a Girona ciutat ha nascut fora
d’Espanya, percentatge superior a la mitjana de Girona província, Gironès o de Catalunya.

Girona
ciutat
Girona
ciutat
Gironès
Girona
província
Catalunya

Població
nascuda a
Catalunya

Població
nascuda
al
Gironès

Població
nascuda a
una altra
comarca

Població
nascuda a
la resta de
l’Estat

Població
total
nascuda a
l’Estat

Població
nascuda a
l’estranger

Total

64.111

45.454

18.657

13.254

77.365

20.890

98.255

65,25%

46,26%

18,99%

13,49%

78,74%

21,26%

67%

12,35%

79,36%

20,64%

65,7

13,31%

79,02%

20,98%

64,88%

17,93%

82,81%

17,19%

Taula 5: Població estrangera segons lloc de naixement 2016 (IDESCAT)

Si observem la nacionalitat de les persones empadronades, els nacionals no espanyols són
d’un 18,26%, dels quals la majoria són d’un país d’Àfrica (5,19%), seguida per un país
d’Amèrica del Nord o Central (4,53%), per nacionals d’un estat membre (3,64%), per
nacionals d’un país d’Amèrica del Sud (2,24%), d’un país d’Àsia o Oceania (1,4%), o d’un
país d’Europa que no és de la Unió Europea (1,26%).
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Nacionalitat
espanyola

Nacional
no
espanyol

Nacional
d’un
país de
la UE

Nacional
d’un país
de la
resta
d’Europa

Nacional
d’un
país
d’Àfrica

Nacional
d’un país
d’Amèrica
del Nord i
Central

Nacional
d’un país
d’Amèrica
del Sud

Nacional
d’un
país
d’Àsia i
Oceania

81,74%

18,26

3,64%

1,26%

5,19%

4,53%

2,24%

1,4%

81,15%

18,85

3,62%

0,9%

8,09%

3,28%

1,65%

1,28%

Girona
província

81,17%

18,83

5,38%

1,62%

7%

1,61%

1,82%

1,38%

Catalunya

86,39%

13,61

3,65%

0,88%

3,83%

0,94%

2,36%

1,94%

Girona
ciutat
Gironès

Taula 6: Població estrangera segons nacionalitat 2016 (IDESCAT)

Si ho mirem segons sexe, trobem el següent:
Girona
Espanyola
Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Amèrica del
Nord i
Central
Amèrica del
Sud
Àsia i
Oceania
Total

Homes
38.409
1.824
488
3.018

Dones
41.906
1.749
748
2.084

Total
80.315
3.573
1.236
5.102

Homes
47,82
51,05
39,48
59,15

Dones
52,18
48,95
60,52
40,85

Total
81,74
3,64
1,26
5,19

1.610

2.842

4.452

36,16

63,84

4,53

1.033

1.166

2.199

46,98

53,02

2,24

767

611

1.378

55,66

44,34

1,40

47.149

51.106

98.255

47,99

52,01

100,00

Taula 7: Població estrangera segons nacionalitat, per continents i sexe 2016 (IDESCAT)

5.3.5. Naixement i defuncions

La taxa de natalitat a Girona ciutat és de 11,48, superior a la mitjana de Catalunya i de Girona
província, i inferior a la del Gironès.
Total

Girona ciutat
Homes
Dones

Gironès

Girona
província

Catalunya

Nombre de naixements

1.101

577

515

2.155

7.518

70.450

Nombre de defuncions

746

359

387

1.400

6.401

64.866

Taxa bruta de natalitat
(per 1.000 habitants)

11,28

12,34

10,13

11,89

10,2

9,47

Taxa bruta de
mortalitat (per 1.000
habitants)

7,64

7,68

7,61

7,7

8,7

8,7

Taula 8: Natalitat i mortalitat de 2015 (IDESCAT i Xifra)
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Gràfica 6: Evolució dels naixements i de les defuncions a Girona ciutat de 2005 a 2015 (Xifra)

5.3.6. Moviment migratori

En la següent taula, s’observa com el saldo migratori de 2015 és de 167 persones, trencant una
tendència de 6 anys consecutius en saldo migratori negatiu. No obstant això, gràcies a les dades es
pot constatar que, en els darrers anys, ha marxat més gent que no ha vingut.

2015 2014 2013 2012
Migracions internes amb la resta de Catalunya
immigracions
3821 3895 4032 3668
emigracions
3757 3631 3728 3977
saldo migratori
64
264 304 -309
Migracions internes amb la resta de l’Estat espanyol
immigracions
754 755 747 740
emigracions
725 773 747 807
saldo migratori
29
-18 0
-67
Migracions externes
immigracions
1603 1326 1168 1313
emigracions
1529 1642 1952 1494
saldo migratori
74
-316 -784 -181
Saldo migratori total
167 -70
-480 -557

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

4181 4143 3575 3541 3830 4167 4037
3918 4070 4267 4184 4429 4323 3749
263 73
-692 -643 -599 -156 288
818
898
-80

823
864
-41

855
940
-85

924
981
-57

970 824 769
1088 964 791
-118 -140 -22

1794
2302
-508
-325

1671
2158
-487
-455

1832
1985
-153
-930

3045
1952
1093
393

3940
2049
1891
1174

3611
808
2803
2507

2830
566
2264
2530

Taula 9: Evolució del saldo migratori de la ciutat de Girona (IDESCAT)
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Gràfica 7: Evolució del saldo migratori de la ciutat de Girona (IDESCAT)

5.4. FACTORS SOCIOECONÒMICS I DESIGUALTATS SOCIALS
5.4.1. Nivell d’instrucció

Segons l’INE (2011), s’observa que, a Girona, un 17,6% de la població no sap llegir o escriure, no
té estudis o té estudis primaris, mentre que al Gironès la xifra és d’un 21,84; la de Girona
província és d’un 25,19% i la de Catalunya és un 23,47%.

Nivell d'instrucció
No sap llegir o escriure
Sense Estudis
Educació primària
ESO
Batxillerat superior
FP grau mitjà
FP grau superior
Diplomatura
Grau universitari
Llicenciatura i doctorat
TOTAL

Nom
962
4.470
8.419
21.413
12.118
4.562
4.689
7.334
2.098
12.296
78.360

%
1,23%
5,70%
10,74%
27,33%
15,46%
5,82%
5,98%
9,36%
2,68%
15,69%
100,00%

Taula 10: Nivell d’instrucció de la població de la ciutat de Girona (INE 2011)

Per àrees bàsiques de salut, observem que la que té un índex de nivell d’instrucció menor és Can
Gibert del Pla, mentre que la que té un nivell d’instrucció més suficient és l’àrea bàsica de Santa
Clara.
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Codi

ABS

Població de 16 a 39
anys

Població de 16 a 39 anys
amb nivell d'instrucció
insuficient

124
125
126
127
231

Girona-1
Girona-2
Girona-3
Girona-4
Sarrià de Ter

6.844
10.924
11.437
4.293
4.402

457
1.270
1.131
429
413

Població de 16 a 39 anys
amb nivell d’instrucció
insuficient respecte
població de 16 a 39 anys
6,68
11,63
9,89
9,99
9,38

Taula 11: Població amb nivell d’instrucció insuficient segons Àrea Bàsica de Salut 2014
(Registre estadístic de població-IDESCAT)

En relació a la comparativa de la població amb el nivell d’instrucció insuficient a la població, es
pot constatar que, mentre que la població de 16 a 39 s’ha vist lleugerament reduïda, la població
de la mateixa franja d’edat amb nivell d’instrucció insuficient s’ha vist augmentada.

Cens 2011 (1 de novembre de 2011)

2.473.630

Població de 16 a 39 anys
amb nivell d'instrucció
insuficient
245.655

REP 2014 (1 de gener de 2014)

2.366.574

276.771

Població de 16 a 39 anys

Taula 12: Comparativa població amb nivell d’instrucció insuficient a la població de la ciutat de Girona (INE 2011 i registre
estadístic de població 2014)

5.4.2. Habitatges
- Habitatges principals segons règim de tinença:

Gairebé tres quarts de la població de la ciutat de Girona viu en un habitatge de propietat (tot i
que el 31,20% encara te pagaments pendents). Amb tot, el lloguer se situa en un 27,59%, cinc
punts percentuals superior al nivell provincial.

Règim de tinença

Nombre a Girona ciutat

Nombre a Girona província

Propietat pagada

12.581

32,90%

87.821

32,50%

Propietat amb pagaments
pendents
Propietat per herència o
donació
Lloguer
Cedida gratis o a baix preu

11.931

31,20%

88.279

32,67%

1.244

3,25%

15.505

5,74%

10.553
697

27,59%
1,82%

60.585
3.028

22,42%
1,12%

Altres
Total

1.239
38.245

3,24%
100,00%

8.817
270.196

3,26%
100,00%

Taula 13: Habitatges principals segons règim de tinença (INE 2011)
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- Habitatges principals segons la superfície útil i nacionalitats a la llar:

Fins a 29 m2
De 30 a 45 m2
De 46 a 60 m2
De 61 a 75 m2
De 76 a 90 m2
De 91 a 105 m2
De 106 a 120 m2
De 121 a 150 m2
De 151 a 180 m2
Més de a 180 m2
Total

Tots
espanyols
1141
3342
5269
10419
4199
2730
2129
924
1190
31367

Algun
estranger
457
839
1888
2480
620
226
6878

Total

1597
4181
7157
12899
4818
2956
2248
967
1314
38245

Tots
espanyols
71,45
209,27
329,93
652,41
262,93
170,95
133,31
57,86
74,51
1964,12

Algun
estranger
28,62
52,54
118,22
155,29
38,82
14,15
430,68

Total

4,18
10,93
18,71
33,73
12,60
7,73
5,88
2,53
3,44
100,00

Taula 14: Habitatges principals segons superfície útil (agregada) i nacionalitats a la llar a Girona ciutat (IDESCAT a partir del
Cens de població i habitatges de l’INE, 2011)

- Gent gran que viu sola:

La zona de Girona-1 és on concentra més gent gran que viu sola (4,59%). Si bé a Girona 2 i 3 el
nombre de persones és més elevat, també s’hi concentra més població.

ABS

Població

Girona-1
Girona-2
Girona-3
Girona-4
Sarrià de Ter

20.674
30.368
33.907
14.014
13.399

Població 65 anys i més a llars
unipersonals
948
1.019
1.154
425
419

%

4,59
3,36
3,40
3,03
3,13

Taula 15: Població de 65 anys i més en llars unipersonals per Àrea Bàsica de Salut 2014 (Registre Estadístic de Població)

5.4.3. Activitat econòmica i risc de pobresa

Quant a la Renda familiar disponible (RFDB), des de 2008, ha anat disminuint, sobretot al
2010. Mentre que, l’any 2008, Girona se situava 15 punts per sobre de l’índex de Catalunya, el
2013 ho fa molt lleugerament per sobre (0,9).
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RFDB milers d'euros

RFDB per habitant.
milers d'euros

RFDB per habitant. Índex
Catalunya=100

1.557.980

16,3

100,9

1.569.427

16,4

100,5

1.621.728

16,9

101

1.843.183

19,5

115,8

1.898.440

20,2

115,8

1.871.098

20,0

115,2

2013
base 2010
2012
base 2010
2011
base 2010
2010
base 2008
2009
base 2008
2008
base 2008

Taula 16: Renda familiar disponible bruta (RFDB) per habitant a la ciutat de Girona. IDESCAT

- Producte interior brut per habitant:

La ciutat de Girona té un nivell de PIB superior a la mitja catalana.
Any

Lloc

2012
2013
2014
2015
2015

Girona ciutat
Girona ciutat
Girona ciutat
Girona ciutat
Catalunya

PIB milions
d'euros
3.438,10
3.448,80
3.277,40
3.401,80
214.927,30

PIB per habitant.
milers d'euros
35,9
36,2
34,4
35,6
28,9

PIB per habitant. Índex
Catalunya=100
131,7
132,7
123,6
123,1
100

Taula 17: Producte interior brut per habitant. Base 2010. IDESCAT

- Risc de pobresa:

Les últimes dades publicades per l’INE indiquen que la ciutat de Girona registra, amb el 13,7%,
la taxa més baixa de població en risc de pobresa de la demarcació. El percentatge a Girona és
dues dècimes inferiors a la mitjana catalana. En el rànquing espanyol de capitals de demarcació,
Girona és la desena més baixa de tot l'Estat.
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5.4.4. Mercat de treball
- Atur registrat:

Sexe, Tots 2015, mit. any 2016, mit. any Variació % 2015, mit. any % 2016, mit. any %Variació
Homes
3.217,42
2.776,58 -440,83
49,83%
48,45%
-13,70%
Dones
3.239,33
2.953,83
-285,5
50,17%
51,55%
-8,81%
Total
6.456,75
5.730,42 -726,33
100,00%
100,00%
-11,25%
Taula 18: Atur registrat en el total de la població de Girona ciutat, comparació per sexe entre 2015 i 2016 (Xifra, Observatori
d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació)

Sexe, Tots 2015, mit. any 2016, mit. any Variació % 2015, mit. any % 2016, mit. any %Variació
Homes
1.045,42
863 -182,42
54,91%
52,47%
-17,45%
Dones
858,33
781,83
-76,5
45,09%
47,53%
-8,91%
Total
1.903,75
1.644,83 -258,92
100,00%
100,00%
-13,60%
Taula 19: Atur registrat en immigrants de Girona ciutat, comparació per sexe entre 2015 i 2016 (Xifra, Observatori d'Empresa
i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació)

Població en situació Població en situació Població en situació d'atur de
d'atur de llarga durada
d'atur
molt llarga durada (aturats
(aturats registrats sobre (aturats registrats fa un registrats fa 2 anys o més sobre la
població de 16 a 64 anys)
la població de 16 a 64
any o més sobre la
població de 16 a 64 anys)
anys)

Girona
Gironès
(sense Girona i Salt)
Catalunya

11,7

4,4

2

9,4

3,6

1,7

12,9

5,4

2,8

Taula 20: Atur, atur de llarga durada i atur de molt llarga durada. Dades de les àrees bàsiques de serveis socials. 2013
(IDESCAT i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

- Tipus de contracte i sexe:

A la ciutat de Girona, les dones tenen més contractes ordinaris de temps indefinit que els homes.
Mentre que els homes tenen més contractes d’obres i serveis, en total, s’observa que el nombre
total de contractes ha augmentat del 2015 al 2016.

Ordinari temps indefinit
Foment de la contractació indefinida
Indefinit minusvàlids
Convertits en indefinits
Obra o servei
Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Temporals bonificats minusvàlids

Homes
2016
1.748
47
13
876
8.199
14.138
1.953
32

Dones
2016
2.117
79
27
988
5.950
12.844
7.134
34

Total
2016
3.865
126
40
1.864
14.149
26.982
9.087
66

Total 2015

3.605
30
39
1.605
14.571
24.053
8695
83
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Inserció
Relleu
Jubilació parcial
Substitució jubilació 64 anys
Pràctiques
Formació
Altres
Total

3
22
63
0
131
54
16
27.295

1
52
55
1
150
20
52
29.504

4
74
118
1
281
74
68
56.799

9
68
104
1
166
205
79
53.347

Taula 21: Tipus de contracte i sexe a la ciutat de Girona (IDESCAT- Xifra)

5.5. MORBIDITAT I MORTALITAT
5.5.1. Esperança de vida al néixer

Si s’observa l’esperança de vida al néixer per Àrea Bàsica de Salut (ABS), trobem que a
Catalunya, entre l’ABS que té més esperança i la que en té menys, hi ha 7,5 anys. A Girona
ciutat, existeix una diferència de 4,1 anys. Segons les següents dades, l’esperança de vida a la
ciutat de Girona és superior entre els usuaris de l’àrea bàsica de salut Girona 1. Aquesta dada
coincideix amb què, en aquest sector, és on hi ha més nivell d’instrucció i millors condicions
d’habitatge. No obstant això, la diferència entre Girona 1 i Girona 2 és tan sols del 0,1. Per
contra, la diferència entre Girona 1 i Girona 4 és de 4,1 anys.

ABS

Esperança de vida al néixer

Girona 1

84,4

Girona 2

84,3

Girona 3

83,8

Girona 4

80,3

Sarrià de Ter

83,8

Taula 22: Registre de mortalitat 2009-2013 (Departament de Salut)

- Indicadors de Morbi-mortalitat:

L’indicador de morbiditat assenyala que la ciutat de Girona està per sota el nivell català. Pel que
fa la mortalitat, Girona se situa també per sota del nivell català i a més de l’espanyol (9).
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N

Indicador
brut

CatSalut

Indicador
ajustat

IC95%

--

4,9

5,5

0,952

0,948 – 0,957

1.348

8,4

9,2

0,999

0,947 – 1,053

Índex de morbiditat
(pes mig GMA*)
Mortalitat (per 1.000 habitats)

Taula 23: Anàlisi de la mortalitat a Catalunya 2014. Barcelona. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, maig 2016.

5.5.2. Morbiditat

Els principals problemes de salut crònics a Girona són: la hipertensió arterial no complicada, les
alteracions del metabolisme lipídic i l’obesitat, sobretot a Sarrià de Ter.

Els 10 principals problemes de salut crònics
ABS
Hipertensió arterial no
complicada
Alteracions del metabolisme
lipídic

Girona 1 Girona 2 Girona 3

Girona 4

Sarrià de
Ter

TOTAL

14,69%

14,65%

14,11%

15,31%

16,15%

14,98%

14,36%

12,75%

12,22%

14,16%

15,02%

13,70%

Obesitat

9,45%

14,38%

11,87%

12,69%

16,38%

12,95%

Trastorn
d'ansietat/angoixa/estat ansiós

12,63%

10,76%

13,83%

11,11%

13,88%

12,44%

Rinitis al·lèrgica

6,95%

8,88%

8,22%

7,32%

8,97%

8,07%

Depressió

8,81%

6,59%

7,45%

7,67%

8,90%

7,88%

Trastorns de la refracció

5,72%

5,53%

5,97%

5,17%

7,95%

6,07%

Varius

5,25%

5,42%

5,25%

5,81%

6,49%

5,64%

Hipotiroïdisme/mixedema

5,72%

5,17%

4,93%

5,51%

5,76%

5,42%

Diabetis no insulinodependent

4,02%

5,42%

4,89%

5,67%

6,56%

5,31%

Taula 24: principals problemes de salut crònics
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Entre homes i dones:
Els 10 principals problemes de salut crònics en homes
ABS
Hipertensió arterial no
complicada
Alteracions del metabolisme
lipídic
Obesitat
Trastorn d'ansietat/angoixa/estat
ansiós

Rinitis al·lèrgica
Hipertròfia prostàtica benigna
Diabetis no insulinodependent
Trastorns de la refracció
Depressió
Asma

Girona 1

Girona 2

Girona 3

Girona 4

Sarrià de
Ter

TOTAL

15,17%

14,22%

14,31%

15,50%

16,69%

15,18%

14,04%

12,58%

11,88%

13,99%

15,65%

13,63%

8,70%

11,21%

11,08%

11,47%

15,56%

11,60%

9,53%

7,45%

9,69%

7,38%

9,86%

8,78%

6,78%
7,39%
4,77%
5,01%
5,76%
3,96%

8,31%
6,20%
5,89%
4,84%
3,65%
3,95%

8,31%
5,91%
5,71%
5,42%
4,34%
3,87%

7,13%
6,16%
6,36%
4,54%
4,73%
4,82%

8,58%
6,70%
7,94%
6,95%
5,08%
4,69%

7,82%
6,47%
6,13%
5,35%
4,71%
4,26%

Taula 25: principals problemes de salut crònics entre homes i dones

Els 10 principals problemes de salut crònics en dones
ABS
Trastorn d'ansietat/angoixa/estat
ansiós
Hipertensió arterial no
complicada
Alteracions del metabolisme
lipídic
Obesitat
Depressió
Hipotiroïdisme/mixedema
Varius a les cames
Rinitis al·lèrgica
Trastorns de la refracció
Altres artrosi

Girona 1

Girona 2

Girona 3

Girona 4

Sarrià de
Ter

TOTAL

15,38%

13,98%

17,67%

14,72%

17,91%

15,93%

14,26%

15,08%

13,93%

15,13%

15,61%

14,80%

14,66%

12,91%

12,53%

14,32%

14,39%

13,76%

10,12%
11,51%
9,18%
7,94%
7,10%
6,36%
5,43%

17,47%
9,44%
8,55%
8,62%
9,43%
6,21%
5,18%

12,61%
10,33%
7,77%
7,92%
8,13%
6,47%
5,71%

13,87%
10,51%
9,07%
8,99%
7,51%
5,78%
5,28%

17,19%
12,72%
9,45%
10,55%
9,37%
8,94%
5,81%

14,25%
10,90%
8,80%
8,80%
8,31%
6,75%
5,48%

Taula 26: Principals problemes de salut crònics per ABS (Epidades 2016)
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5.5.3. Mortalitat

La taxa de mortalitat prematura és superior a la zona d’influència de l’Àrea Bàsica de Salut
Girona 4, essent la zona de Girona 3 la més baixa. Pel que fa a les hospitalitzacions evitables,
aquestes són superiors a Girona 4, respecte la resta, i a Girona 1 és on són inferiors.
ABS

Taxa de mortalitat prematura

Hospitalitzacions evitables

Girona 1

0,9

0,67

Girona 2

0,94

0,83

Girona 3

0,88

0,69

Girona 4

1,17

1,1

Sarrià de Ter

1,93

4,29

Taula 27: Taxa de mortalitat prematura i hospitalitzacions evitables (Departament de Salut 2013)

Els tumors i les malalties de l’aparell circulatori apleguen més de la meitat de les defuncions.
Entre els tumors, destaca el TM colorectal entre els homes i el TM de mama entre les dones.
Entre les malalties cardiovasculars, són els homes els que tenen major taxa tant de malalties
isquèmiques del cor com de cerebrovasculars. És important assenyalar que la taxa de mortalitat
tant de malalties cerebrovasculars com d’isquèmiques del cor és més alta que la dels tumors de
mama entre les dones.
2010

2013
RS
CATALUNYA GIRONA CATALUNYA RS GIRONA

II. Tumors

IX. Circulatori

X. Respiratori

V. Mentals

Totes causes

Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes
Total
Dones
Homes

189,5
125,6
275,3
158,6
124,4
202,5
53,3
31,2
87,6
24,6
24,0
24,7
576,9
425,9
776,5

191,2
127,4
272,5
163,0
128,0
204,9
52,9
32,6
81,8
22,5
22,8
22,0
592,4
443,5
776,2

179,2
120,6
255,8
136,3
104,6
176,4
48,9
29,0
79,2
25,1
23,9
25,8
527,6
389,9
706,6

181,1
126,5
248,0
141,1
107,5
179,6
45,1
26,1
72,7
21,2
21,3
19,4
533,7
400,7
693,1

Taula 28: Taxes estandarditzades (x100.000) (Població Catalunya 1991) per causa. Catalunya i Regió Sanitària de Girona,
2010-2013 (Registre de Mortalitat de Catalunya. Departament de Salut)
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2010
CATALUNYA

RS
GIRONA

2013
CATALUNYA

RS
GIRONA

Homes
Total
Dones

25,3
17,1
36,5
11,9
21,4

24,7
14,9
37,0
11,4
21,0

24,8
17,0
34,9
10,7
19,3

27,7
18,5
39,0
10,9
20,1

Homes
Isquèmiques del Total
cor
Dones

0,3
45,8
26,8

0,4
49,8
32,2

0,3
38,5
22,0

0,2
40,6
24,9

Homes
Total
Cerebrovasculars
Dones

71,3
35,4
30,6
41,6
5,3
2,3
8,5

71,8
35,2
30,4
41,6
6,7
2,9
10,8

60,4
31,2
26,1
37,7
6,3
2,9
10,1

60,3
31,6
23,1
41,5
6,8
3,4
10,6

TM colorectal

TM mama

Suïcidis

Total
Dones

Homes
Total
Dones
Homes

Taula 29. Taxes estandarditzades (x100.000) (Població Catalunya 1991) per grans grups de causa. Catalunya i
Regió sanitària Girona, 2010-2013 (Registre de Mortalitat de Catalunya. Departament de Salut)

5.6. DISCAPACITAT I DEPENDÈNCIA
5.6.1. Programa individual d’atenció PIA (Gent gran)

El total de persones que, des del 2007 fins a l’actualitat, se’ls ha tramitat el Programa Individual
d’Atenció és de 4.340 usuaris, de les quals 2.048 persones estan actualment en seguiment per
l’Equip d’Atenció a la Dependència. Les 2.292 persones restants han estat donades de baixa en el
aquest servei per defunció, ingrés residencial o trasllat a un altre domicili.

Any de
Resolució
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Grau I

Grau II

Grau III

Total persones

1
14
27
31
55
20
13
20
30
21

8
59
91
105
195
129
58
98
137
75

42
76
61
33
68
37
22
28
70
37

51
149
179
169
318
186
93
146
237
133

38

239
471
140
333
473

2017
Total persones
Menors de 65
Majors de 65
Total persones

102
1057
256
800
1056

46
520
139
380
519

387
2048
535
1513
2048

Taula 30. Dades elaborades facilitades per l’ajuntament de Girona

5.6.2. Servei d’atenció domiciliària municipal

2017

SAD Social
Atencions personals

Agost

Atencions llar

Persones
usuàries

Dones

Homes

Domicilis

Hores

Persones
usuàries

Dones

Homes

Domicilis

683,75

76

45

31

70

496

103

76

27

99

2017

23

SAD Dependència
Atencions personals

Agost

Total

Hores

Atencions llar

Hores

Persones
usuàries

Dones

Homes

Domicilis

Hores

Persones
usuàries

3.779,75

226

164

62

215

624

92

2014
2015
2016

SAD Social
Usuaris
Hores
233
18338.50
233
20102.25
283
17677

Dones

Homes

Total
Domicilis

23

SAD Dependència
Usuaris
Hores
232
18338.50
240
44811
340
46986.75

Taules 31, 32 i 33: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona

5.7. PROMOCIÓ DE LA SALUT I ESTILS DE VIDA SALUDABLES
L’equip municipal de promoció de la salut (EMPSA) treballa per fomentar hàbits i estils de vida
saludables a la ciutat.
L’any 2015–2016, hi ha 22.912 participants en les activitats promogudes des de l’EMPSA, el que
determina el grau de fidelització i d’acceptació de les mateixes, incrementat al llarg dels anys.
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5.7.1. Activitats

Usuaris

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

97.018

97.907

97.606

97.542

98.395

99.422

31.070

22.543

20.387

19.083

24.502

22.912

Població
municipi
Participació
activitats

Professionals

Participants

ACTIVITATS PRÒPIES
14/15

15/16

14/15

15/16

Recursos

infants

147

340

3.489

7.124

Educatius

Joves

214

236

5.864

6.552

25

10

347

123

36

8

448

67

Benestar emocional

46

13

508

179

Adaptació de recursos

22

12

325

170

Suport

-

-

-

-

Formació i Assessorament

4

4

13

36

Necessitats Educatives Especials

25

8

42

32

Adults i gent gran
Productes

Col·lectius en situació de
vulnerabilitat

Serveis

40

Activitats

Participants

ACTIVITATS AMB ALTRES
14/15

15/16

14/15

15/16

Intervencions comunitàries

22

103

2.442

2.446

SalutAcció

4

4

4.880

4.660

Xarxa Perifèrics

-

4

-

152

Referents de Salut Jove

-

5

-

15

Consells

2

2

725

725

Grups de treball

4

6

-

-

Taula de recursos educatius

-

-

-

-

Generalitat - Agència Salut Pública

-

-

-

-

Dipsalut

-

-

-

-

Entitats

15

7

-

-

Participacions

Col·laboracions

Taules 34, 35 i 36: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona

La manca de recursos per portar a terme estudis de qualitat de la salut al municipi obliga a
l’equip a basar-se en dades d’entorns similars al nostre i ens condueix cada cop més a la recerca i
utilització de programes testats i homologats. Les avaluacions dutes a terme són de procés i no
s’ha fet cap avaluació d’impacte ni tampoc cap estudi d’eficàcia ni eficiència.
5.7.2. Productes

Per tal d’assolir la màxima eficàcia, els productes estan separat per col·lectius:
Infants: L’objectiu és contribuir a millorar la salut integral dels infants, a través de la formació per
a l’adopció d’hàbits saludables, a ells mateixos i la població adulta que en té la responsabilitat.
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Taules 37: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona

PARTICIPACIÓ

RECURS /

EIX

ACTIVITAT

TIPOLOGIA
Centres

Infants

Docents

Itinerari Salut
Bucodental

27

3027

93

Col·laboració Grup
Salut Bucodental
Girona

Itinerari
Alimentació

11

540

40

Col·laboració Aecc i
Fundació Agrupació

Menja bé i mou-te
molt

8

280

15

Pròpia

Esquitxa Emocions

10

826

60

Pròpia

El Bosc Encantat

5

307

15

Col·laboració Aecc

BENESTAR

Un Glop de Xarop

8

326

30

Pròpia

EMOCIONAL

Emociona’t tot
jugant

10

392

20

Pròpia

Sigues tu

8

823

22

Col·laboració Dipsalut

Educació Afectiva i
Sexual

10

384

30

Pròpia

Juul

4

132

10

Pròpia

Tu a mi no
m’enredes

2

87

5

Col·laboració Oncolliga

33

7124

340

HÀBITS
SALUDABLES

AFECTIVITAT
SOCIALITZACIÓ
ACCIÓ
RESPONSABLE
TOTAL

Joves: L’objectiu és proporcionar eines formatives i habilitats socials als joves sobre els aspectes
relacionats amb la seva salut i les conductes de risc, per tal de disminuir els hàbits nocius i
fomentar els saludables.
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PARTICIPACIÓ
EIX

RECURS / ACTIVITAT

TIPOLOGIA
Centres

Joves

Docents

Conèixer el meu cos i...

8

830

29

Pròpia

Estima’t

6

902

35

Pròpia

Sigues tu

3

539

20

BENESTAR
EMOCIONAL

Col·laboració
Dipsalut

AFECTIVITAT

Juul què t’ha passat?

8

802

27

Pròpia

Aprendre a estimar...

4

392

15

Pròpia

Sota pressió

2

220

8

SOCIALITZACIÓ

Col·laboració
Salutacció

Prevenció conductes
sexuals risc
No et fumis la salut

9

909

33

7

682

23

Pròpia
Col·laboració
Oncolliga

SEGURETAT,
RISCOS
ACCIÓ
RESPONSABLE

Ètica etílica

3

355

13

Col·laboració
Salutacció

SIDA. Què cal saber-ne?

3

337

14

Salutacció digital

5

584

19

Col·laboració ACAS
Col·laboració
Salutacció

TOTAL

13

6552

236

Taules 38: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona
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Adults i gent gran: L’objectiu és treballar hàbits i promoure estils de vida saludables en aquest
grup de població.

PARTICIPACIÓ
TEMÀTICA

LLOC

Espai Salut: cuidem
la memòria i les
emocions

Sessions

6
Centres Cívics
i Locals socials

TIPOLOGIA

Participants
Centres

174

(7 grups)

homes

dones

19

94

Xerrades col·loqui

1

2

20

Total

7

176

123

Pròpia

Col·laborativa

Taules 39: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona

Les activitats preventives adreçades a la gent gran comporten una millora de l’estat de salut, pel
que la participació en l’Espai de Salut (adreçat a gent de més de 50 anys i de participació
voluntària),

afavoreix el manteniment de la memòria, al mateix temps que s’adquireixen

coneixements i formació en hàbits i conductes que poden prevenir riscos per a la salut
(alimentació, activitat física, memòria, sexualitat...).
Col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat: L’objectiu és contribuir a millorar la salut i el
benestar dels infants, joves i monitors així com facilitar-los eines i habilitats.

PARTICIPACIÓ

COL·LECTIU

TEMÀTICA

Altres (PQPI, Pisos
Inserció, La Sopa)
TOTAL

TIPOLOGIA

Centres

4

Infants

Joves

Professionals

Adults

55

8

12

55

8

12

Pròpia

Taules 40: Elaborada a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona
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5.7.3. Participacions

Conèixer els comportaments i hàbits de salut en una població diana del Sector Est en la seva vida
quotidiana referent a un hàbit de salut concret que cada 3 anys es canvia, sensibilitzar la població
del sector respecte l’hàbit escollit, fomentar l’adquisició d’hàbits de consum adequats, a través de
la participació en diferents activitats per a tota la població i promoure processos formatius en
salut, motivant canvis d’actituds i aportant valors per a un desenvolupament positiu.
Emmarcat dins el Programa Integrant Accions (PIA) al sector Est, és un pla on intervenen tots els
agents de territori, des de SBAS, Centre Cívic, CAP, CAS Teresa Ferrer, així com la resta
d’entitats que treballen al sector: AASS, AD’s, Càritas, Associació Gent Gran i de dones
Rigoberta Menchú, Joves4G i Departament d’Educació de la Generalitat. Part de les accions
vinculades al món escolar i educatiu les desenvolupen les entitats del barri (AMPA i escoles) per
fomentar l’adquisició d’hàbits saludables en els col·lectius en situació de risc, així com la
participació en activitats comunitàries per augmentar l’adquisició d’estils de vida saludables,
treballant amb un centre d’interès, simbolitzat en una imatge, NETIBRUTI, amb el lema: “El
canvi és a les teves mans”. El 2015, s’ha desenvolupat el tercer curs de treball de l’hàbit de la
Higiene del pla Hàbits Saludables, amb uns objectius de treball enfocats tant a la higiene
personal, com la familiar i d’entorn del barri.

TEMÀTICA

Higiene:
NETIBRUTI: el
canvi és a les
teves mans

COL·LECTIU

PARTICIPACIÓ
TIPOLOGIA

Centres

Infants

Centres
educatius

4

655

Associacions

4

40

Altres centres

7

Núm. act.
comunitàries

5

Núm. act.
formatives

10

Núm. total
participants
activitat
comunitària

2042

14

Profess.

Famílies

60

60

Pròpia

56

12

325

Pròpia

10

20

26

28

Pròpia

655

30

20

15

Pròpia

10

20

Pròpia

128

448 usos

Pròpia

1360
usos

Joves

106
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En relació a la intervenció, es vol destacar que el treball en xarxa entre els diferents serveis i
entitats del territori i els agents socials i sanitaris és un punt fort en la seva tasca, ja que permet no
duplicar activitats i concentrar-se en les ofertes que es fan conjuntament, poder donar sortida a
d’altres demandes que poden sorgir durant el curs, així com garantir la qualitat de les diferents
accions que es proposen per part d’altres entitats.
El treball en xarxa presenta molts punts forts, però també és cert que demana un esforç important
per part de tots els agents implicats, i cal seguir treballant en aquesta línia, més enllà de les
funcions de cada ens i entitat.

5.7.4. Centre jove de salut integral

Aquest centre treballa per prevenir i guarir les conductes de risc en l’àmbit de la salut
afectiva/sexual i de la salut emocional entre els nois i noies de fins a 25 anys que viuen, estudien
i/o treballen a la ciutat de Girona. Durant l’any 2016, s’han atès un total de 672 joves, amb un
total de 1789 visites.
Per aconseguir-ho:
▪ En primer lloc, acompanya el mateixos menors i joves, amb intervencions assistencials,
educatives i orientatives, de caràcter individual, parella, familiar, i també de grup.
▪ En segon lloc, es fa una tasca estratègica d’assessorament, formació i acompanyament a
professionals que treballen en àmbits diferents amb aquest mateix grup de població, per tal que
aquests professionals siguin més receptius, sensibles a determinats indicadors i també tinguin
informació suficient per poder fer una acompanyament a espais més especialitzats, si s’escau.
▪ Finalment, s’ofereix el treball familiar a través de l’Espai d’Orientació Familiar, des d’on
s’ofereix suport, orientació i assessorament a totes les famílies en relació amb algun fill o filla
adolescent i jove.
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5.7.4.1. Atenció i orientació individual

El jovent troba en el centre un servei de proximitat; un espai on ser escoltat i on es pot sentir
còmode precisament per la seva especificitat. Per tant, el CJSI és un complement, un servei
diferenciat de l’atenció en salut que es pot trobar en un centre d’atenció primària ordinari. Els
elements que més valoren les persones que durant aquest any han estat ateses pel servei són:
▪ La intensitat en l’acompanyament.
▪ La proximitat dels professional. L’espai de confiança on destaquen sentir-se escoltats.
▪ L’estabilitat de l’equip, que ajuda a generar una confiança mútua. La gent valora poder retrobar
professionals de confiança en un servei que requereix d’intimitat. D’altra banda, el fet que es
mantingui un equip estable ajuda a que els processos a llarg termini sigui més fàcil acabar-los.
▪ La rapidesa en l’atenció.

Any
Usuàries
Usuaris
Visites individuals

2011
1.774

Evolució usuaris/àries:
2012
2013
2014
614
618
632
54
96
130
1.730
1.891
1.936

2015
539
135
1.569

2016
510
162
1.789

Taula 41: Memòria de sostenibilitat, medi ambient, participació i cooperació

Atencions realitzades
Atencions
2014
Usuaris
762
% noies
83%
Per atenció psicològica i emocional
278
Per atenció a la salut afectiva i sexual
565
% que han utilitzat els dos serveis d’atenció*
11%
Visites individuals
1.936
Primeres visites
436
% de primeres visites sobre el total
22%
Per atenció psicològica emocional
757
Per atenció a la salut efectiva i sexual
1.179

2015
674
80%
246
497
10%
1.569
313
20%
584
985

2016
672
76%
238
489
8%
1.789
484
27%
850
939

Taula 42: Memòria de sostenibilitat, medi ambient, participació i cooperació

(*) La utilització dels dos serveis permet treballar des d’una perspectiva amplia d’atenció integral al jovent. Cal continuar
esmerçant esforços en no perdre de vista la perspectiva de treball integral de la salut física i la salut emocional. L’acció
pedagògica es consolida amb el temps.
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Cal esmentar que les primeres visites, tant en salut afectiva i sexual com emocional, es
caracteritzen perquè compten amb un espai d’acollida amb dos objectius o finalitats: informar
detalladament del que es fa en el Centre Jove de Salut i aconseguir l’acomodació necessària dels i
les joves per poder realitzar una intervenció eficaç. Així mateix, es pot apreciar un augment de la
demanda d’usuaris de menys de 14 anys, la major part derivats per d’altres serveis.
Així mateix, s’han atès múltiples consultes per diferents canals. En els últims anys, han augmentat
el nombre de trucades telefòniques per consultes concretes, però han disminuït les consultes
presencials.
Es manté la tendència a una primera entrada al Centre Jove de Salut diversificada. Si fa uns anys
la majoria de persones entraven per primera vegada al aquest servei des de l’espai de salut
afectiva i sexual, aquesta entrada es diversifica. A poc a poc, es trenquen els tabús entre la
població més jove i la salut es percep de manera integral més enllà del malestar físic.
Finalment, cal destacar que el principal motiu de consulta en salut afectiva i sexual és el que fa
referència a l’orientació i assessorament per a una sexualitat responsable, fet que ens indica la
major responsabilització dels joves envers la seva sexualitat.

5.8. ACTIVITAT FÍSICA
5.8.1. Equipaments esportius
Equipaments esportius municipals
Camps futbol
Pavellons
Piscines
Pistes tenis pàdel
Pistes poliesportives
Pistes escolars oberts
Petanca
Voleibol
Skate
Ping-pong
Rocòdrom
Sala musculació
Total

7
7
3
1
26
3
11
1
1
14
1
1
76

Taula 43. Dades facilitades per l’Ajuntament de Girona

48

Girona disposa de moltes altres activitats, com: curses i marxes populars, campionats funky,
natació escolar. La ciutat és també una destinació pel turisme esportiu i compta amb recursos
educatius adreçats a promoure els valors i la neutralització de les diferències de l’esport, com ara
la jornada de l’esport femení.

- Activitats fisicoesportives:
El projecte d’activitats fisicoesportives (conjuntament amb el projecte d’activitats aquàtiques i el
projecte d’estiu) té com a objectiu principal acostar la pràctica de l’activitat física i l’esport a tota
la ciutadania. Aquestes activitats es realitzen durant el període d’octubre a maig/juny.

Adreçat a

Activitat

Instal·lació

Escola de tennis

Zona esportiva de la Devesa

Esquena sana

Pavelló de santa. Eugènia

Activitat física terapèutica

Centre cívic Pont Major i
Pavelló Pont Major

Ioga

Pavelló Girona-Fontajau i
CREC de Sant Daniel

Activitat física de manteniment

Escola Verd, Escola
Bruguera, Escola Pla i
Pavelló Girona-Fontajau

Pilates

Escola Pla

Infants i joves

Adults i gent gran

Centre Cívic Barri Vella Mercadal

Adults

Gent gran

Escola de tennis

Zona esportiva de la devesa

Manteniment training, to i gac

Pavelló de Palau i Pavelló
Girona-Fontajau

Manteniment training, to, gac i
aerotò

Espai Marfà i Pavelló de
Palau

Aerotò

Pavelló de Palau, Pavelló
Girona-Fontajau i Escola
Pla

Zumba

Pavelló Girona-Fontajau i
Pavelló de Palau

Gimnàstica dolça

Pavelló de Santa Eugènia,
49

Pavelló Girona-Fontajau i
Germans Sàbat-Taialà
Activitat física de manteniment

Escola Verd

Taula 44: Activitat fisicoesportives

– Nombre d’inscripcions per franges d’edat:
Edat

De 0 - 2

De 3 - 9

De 10 - 16

De 17 - 64

0

12

15

683

Total

Més de 65

279
1.019

Taula 45 Ajuntament de Girona

– Nombre d’inscripcions per gènere:
Dones

Homes

88,32%

11,68%

Taula 46: Ajuntament de Girona

– Índex de satisfacció:
Índex de satisfacció
del servei Nota
mitjana (0-10)
Instal·lacions
centrals
Activitats en centres
escolars

2015

2016

Diferencial

7,37%

8,52%

1,15%

7,62%

7,90%

0,28%

Taula: 47: Ajuntament de Girona
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5.9. ALIMENTACIÓ
5.9.1. Escoles participants xerrada “Alimentació i activitat física”

Els objectius són transmetre els beneficis tant d’una l’alimentació equilibrada com dels bons
hàbits esportius per conscienciar a l’alumnat del problema actual de l’obesitat a la infància i dels
aspectes negatius de l’abandonament de la pràctica esportiva que es dóna en els nens i sobretot en
les nenes en acabar la primària. Durant el curs escolar 2015/2016 les escoles que varen participar
són les següents:

Centre
Escola Santa
Eugènia
Escola Vila-Roja
Escola
d'Educació
Especial Font de
l'Abella
Escola Domeny

Grups

Alumnat

1

25

1

18

1

32

2

50

2

50

7

175

Escola Cassià
Costal
Total

Taula 48: Ajuntament de Girona

5.9.2. Prevalença d’obesitat a la ciutat de Girona

Són dades que només corresponen a l’ABS de Girona (no inclouen dades de medicina privada ni
especialitzada). Atès que no hi ha gairebé diferència per trimestres del mateix any, s’agafen les
dades d’un trimestre concret per veure l’evolució d’any en any. La següent taula ens permet
realitzar una anàlisi de les dades segons els diferents ABS del territori els anys 2016 i 2017:

Grup d’edat

ABS 1

ABS 2

ABS 3

5-9 anys
10 -14anys
15-44 anys
45-64 anys
65-74 anys
>75 anys

0.76
2.76
5.5
13.44
20.73
21.06

1.51
4.64
9.12
20.29
30.72
32.81

3.05
5.59
7.85
16.09
25.67
25.29

2016
ABS 4
3.03
6.38
7.96
16.08
25.32
26.91

ABS
Sarria
2.14
6.22
10.32
24.35
34.74
28.93

ICS CAT
Total
3.75
6.91
7.53
17.33
28.94
27.15
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Grup d’edat

ABS 1

ABS 2

ABS 3

5-9 anys
10 -14anys
15-44 anys
45-64 anys
65-74 anys
>75 anys

1.2
3.27
5.49
13.65
21.95
21.51

1.88
4.85
9.64
21.27
31.34
34.59

2.82
6.27
8.4
16.39
25.28
25.12

2017
ABS 4
2.94
6.45
8.2
16.93
26.85
28.16

ABS
Sarria
2.47
7.05
10.22
23.92
35.85
29.86

ICS CAT
Total
3.77
7.01
7.93
18.15
30.45
28.83

Taula 49

5.9.3. Nutrició

Pel que fa la nutrició, les següents dades mostren a Girona uns nivells significativament inferiors
respecte Catalunya quant a l’activitat física saludable, la ingesta diària de 5 racions de fruita i/o
verdura i el consum freqüent de productes hipercalòrics.

Indicador
Adherència a la dieta mediterrània
Activitat física saludable
Ingesta diària de 5 racions de fruita i/o
verdura
Consum freqüent de productes hipercalòrics
Esmorzar dues vegades al dia

Grup d'edat
15 anys i més (2)
15-69 anys (2)
6-14 anys (1)

% Catalunya
72,4
80,9
4,8

3-14 anys (1)
3-14 anys (1)

33,0
91,7

% Girona
71,1
72,9
0,6

24,6
93,4

Taula 50

Indicadors

Ingesta diària de 5
racions de fruita i/o
verdura (6-14 anys)
Consum freqüent de
productes hipercalòrics
(3-14 anys)

Gironès Nord-Pla de
l’Estany
0%

RS Girona
(2014_2015)
2,8%

Catalunya (2015)

29,2%

24,8%

27,5%

4,9%

Taula 51: Enquesta de salut de Catalunya, 2011-2015. Departament de Salut. (Pla estratègic Sanitari)
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5.10. ACTIVITAT DIÀRIA EN TEMPS DE LLEURE DE LA POBLACIÓ
5.10.1. Activa’t tot l’any

Es pretén potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de serveis i regidories, per
optimitzar recursos, millorar processos i en definitiva, ser més eficients en la definició d’objectius i
criteris”. Durant el 2016, l’Agenda Esportiva va recollir un total de 249 activitats i un total de 7.872
persones varen participar en les activitats organitzades directament pel Servei Municipal d’Esports:

Activitats
4a edició Activa’t a la nit –
Torneig de Futbol Sala
16è Campionat de Funky
(participants i públic)
31a Jornada de recreació i
esport (esportistes)
Jornada Esport Femení
Masterclass Aquagym
Final de Curs Esportiu
Masterclass Aquafitness
Total

Participants
80

3.215
3.250
1.200
25
75
27
7.872
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5.11. SALUT MENTAL
5.11.1. L’atenció psicològica i emocional

L’atenció psicològica es consolida a la ciutat any rere any. Aquestes dades fan evident la necessitat
d’una atenció específica i especialitzada en els temes de desenvolupament emocional del jove, ja
que aquesta necessitat no està coberta amb la mateixa intensitat per cap altre servei.
L’adolescència i l’entrada a l’edat adulta són processos difícils i l’existència d’aquest servei permet
treballar de manera preventiva aquest procés o canvi en el cicle vital.
L’objectiu de l’equip municipal de promoció de la salut en aquest àmbit és el de promoure un
marc comú per la promoció del benestar emocional i la salut en general implicant a tots els
sectors. S’ha començat a treballar per tal que els altres col·lectius que es troben en situacions
d’especial vulnerabilitat també vagin incorporant activitats de gestió emocional en el seu dia a dia
com a eina preventiva. A mig curs s’ha aturat la col·laboració amb el centre d’acolliment “La
Sopa” en el programa “Trobades amb sostre” per la incompatibilitat d’agendes entre els serveis.
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PARTICIPACIÓ

CENTRE /
GRUP

Risc
d’exclusió
social
Centres Cívics

RECURS / ACTIVITAT

TIPOLOGIA
Centres

Usuaris

Docents

PQPI ( 3 sessions)

1

30

2

Pròpia

Joves 4G

1

15

2

Pròpia

Oscobe i Pis Bolós tallers ( 3
sessions)

2

25

4

Pròpia

Benestar emocional Espai Salut

6

85

2

Pròpia

Trobades amb sostre

1

12

3

Pròpia

11

179

13

La Sopa
TOTAL

En aquest àmbit, l’Ajuntament té a la seva disposició les dades del Centre Jove de Salut que, com
es mostra a l’apartat número 7, confirmen la necessitat de l’atenció, donades la inestabilitat
emocional donada pels canvis en el seu moment vital i les dificultats en les habilitats
d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes. No obstant això, l’Ajuntament no disposa de
dades de la xarxa pública de salut mental.

Any
Usuaris
- % noies
Visites psicologia

Atenció psicoemocional
2014
2015
278
246
74%
41%
757
584

2016
238
68%
850

Taula 53 i 54: Memòria sostenibilitat 2016. Ajuntament de Girona

Les principals situacions o dificultats que s’han treballat amb les persones ateses aquest 2016 han
estat:

- La inestabilitat emocional per canvis en el seu moment vital.
- Dificultats en les habilitats d’autoafirmació per establir relacions afectives sanes.
- Les dificultats per aplicar estratègies d’afrontament a fets vitals.
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5.12. SALUT REPRODUCTIVA
5.12.1. L’atenció en salut sexual i afectiva

Distingim l’atenció que realitzen els diferents membres de l’equip. El principal motiu de les visites
fetes per la ginecòloga és el control i seguiment ginecològic. Els principals motius de les visites per
la llevadora és l’orientació, informació, assessorament i l’acompanyament per una sexualitat
responsable. La llevadora és una figura clau que fa de pont entre els problemes de salut física i
emocional.

Usuaris
- % noies
Visites ginecologia

Atenció sexual i afectiva
2014
2015
565
497
86%
84%
1.179
985

2016
489
80%
939
Taula 55

D’aquest servei també es destaca l’assistència de nois a aquest servei, si bé encara molts venen
com a “parelles de”, la seva implicació creix i la salut afectiva/sexual es comença a veure i sentir
com una cosa compartida. D’altra banda, augmenta la demanda dels nois sobre situacions que
dificulten unes relacions de parella satisfactòries.
Enguany es manté la tendència de l’augment de demanda per part dels nois. Aquest augment
també s’explica perquè actualment som centre de salut referent a Girona per cribatges de
malalties de transmissió sexual, augmentant el número de nois derivats per aquestes malalties.
5.12.2 Proves diagnòstiques i infeccions de transmissió sexual

Durant l’any 2016 s’han realitzat 392 cultius, 127 citologies, 8 frescs i 256 analítiques.
En relació a l’any anterior, es detecta un augment d’infeccions de transmissió sexual,
principalment d’infecció per clamídies. El fet d’insistir i treballar en la línia d’atendre als nois
“parelles de”, fa que es detectin més casos d’infeccions asimptomàtiques en aquests.

Any
Total
Infecció per clamídies
Percentatge noies
Percentatge nois

Infeccions de transmissió sexual
2015
27
23 (85%)
87%
13%

2016
38
35 (92%)
83%
17%

Taula 56: Memòria de sostenibilitat, 2016. Ajuntament de Girona
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5.12.3. Ús d’anticonceptius

Contracepció post coital.
Diagnòstics nous (2016)
Avortament provocat. Diagnòstics
nous (2016)
Anticonceptius orals ( 2016)
respecte dones en edat fèrtil

Girona 1

Girona 2

Girona 3

4

1

12

4

-

35

39

35

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anticonceptius intrauterins

Girona 4 Sarrià de Ter

Taula 57: Diagnòstic nous de contracepció post coital i d’avortaments provocats (Epidades 2016)

Girona ciutat
Gironès

Taxa general de
fecunditat (nascuts
vius per 1.000 dones
de cada edat)
Edat mitjana al primer
fill

Girona
província

Catalunya

Total

Homes

Dones

45,45

-

-

48,97

44,53

40,96

-

-

-

-

29,72

30,63
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5.12.4 Naixements: El total de parts a l’hospital Josep Trueta ha disminuït en els últims 3 anys
Unitat Proveïdora

Hospital
Doctor Josep Trueta

Edat de la mare

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Acum.
08/2017
2
3
4
5
15
11
10
20
22
20
8
30
31
37
35
57
57
57

2016

2015

2014

1
5
4
10
13
23
32
24
35
43
37
45
45
63
75
86
81
71

2
3
5
14
16
14
31
26
30
36
59
67
51
67
77
82
77
81

5
5
7
21
17
24
31
31
47
55
62
82
81
70
79
66
89
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#_no informat
Resultat

42
65
40
56
42
30
30
26
23
10
6
4
4
1
1
9
813

84
83
78
75
58
49
39
45
21
16
11
4
1
2
1
1
11
1.272

92
86
88
64
63
50
41
29
15
11
6
7
1
3
1
2
1.297

76
98
85
59
62
37
41
28
13
14
8
6
3
1
1
1
1
1.306

5.12.5. Interrupcions voluntàries d’embaràs
2014
123
50%

Nombre d'IVEs realitzades
Derivades de l'ASSIR

2015
118
65%

2016
126
75%

Taula 59 i 60

En general, del conjunt d’IVE realitzades, les variacions són molt poques d’un any a l’altre:
- Més o menys el 60% de dones ateses són de nacionalitat espanyola.
- El 75% són dones solteres.
- La franja d’edat majoritària és entre 24 i 32 anys (el 50%).
- El 75% és la primera vegada que fan una IVE.
- El 70% de les dones tenen un nivell d’estudis que no supera el batxillerat.
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5.13. CONSUM DE SUBSTÀNCIES ADDICTIVES
5.13.1. Consum de tabac

A la Regió Sanitària de Girona, un 24,8% de la població de 15 anys i més consumeix tabac
(diàriament o ocasionalment). La mitjana a Catalunya és d’un 25,7% (ESCA 2014-2015,
Enquesta de Salut 2016).
Els homes, en totes les franges, d’edat consumeixen més tabac que les dones. Entre 15 i 44 anys,
els homes fumen un 35,3% i les dones un 26,5%; entre 45 i 64 anys els homes un 34,2% i les
dones un 24,4%; entre 65 i 74 anys els homes un 15,8% i les dones un 6,4%. En la població de 75
i més, els homes fumen un 9,2% i les dones un 0%.
La població que més fuma a Catalunya és la que té estudis secundaris (29,4%), seguida per la que
té estudis universitaris (22,6) i la que té estudis primaris o sense estudis (20%). Pel que fa a la classe
social fuma més les persones de classe social III (27,3%), seguida pels de classe social II (25,2%)
seguida pels de classe social I (22,2%).
5.13.2. Consum d’alcohol

A la Regió Sanitària de Girona un 3,0% de la població de 15 anys i més fa un consum de risc
d’alcohol (ESCA 2014-2015, Enquesta de Salut 2016). La mitjana de Catalunya se situa en un
3,8% en el mateix període.
Els homes en totes les franges d’edat fan més consums de risc d’alcohol que les dones. En la franja
de 15 a 44 anys els homes en fan un 5,6% i les dones un 4,3%, mentre que entre 45 i 64 anys, els
homes un 5,5% i les dones un 0,9%, de 65 a 74 anys, els homes un 5,1% i les dones un 0%,
mentre que de 75 anys i més, els homes un 1,4% i les dones un 0,6%.
La població que fa consums de risc d’alcohol són els homes de classe social III (5,6%), seguida
pels de classe social II (5,1%) i els de classe social I (4%). Les dones de classe social I són les que
fan més consum de risc d’alcohol (2,8%), seguida pels de classe social III (2,3%) i per les de classe
social II (2,2%).
Si s’analitza el nivell d’estudis, veiem que en els homes els que fan més consum de risc són els que
tenen estudis primaris o sense estudis (7,5%), seguida pels que tenen estudis secundaris (4,8%), i
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pels d’estudis universitaris (3,6%). Pel que fa les dones, s’inverteix en patró, i les que fan un
consum de risc d’alcohol més elevat són les d’estudis universitaris (2,8%), seguides per les que
tenen estudis secundaris (2,5%), i, finalment, per les que tenen estudis primaris o sense estudis
(1,7%).
5.13.3. Consum d’altres drogues

Girona ciutat Heroïna Cocaïna Tabac Cànnabis Alcohol Resta Total
Inicis 2015
42
27
1
12
121
2
205
Inicis 2014
27
87
6
59
188
6
373
Inicis 2013
32
33
4
30
100
4
203
Inicis 2012
22
29
6
15
85
6
163
Taula 61: Inicis de consum de persones residents a Girona ciutat
(Sistema d’informació de prevenció de les drogodependències – SIPD)

Girona ciutat Heroïna Cocaïna Tabac Cànnabis Alcohol Resta Total
Taxes 2015
4,23
2,83
0,10
1,24
12,49
0,21 21,10
Taxes 2014
2,76
8,87
0,63
5,73
19,53
0,60 38,12
Taxes 2013
3,21
3,27
0,41
2,87
10,17
0,41 20,34
Taxes 2012
2,19
2,87
0,58
1,42
8,62
0,60 16,28
Taula 62: Taxes de consum de persones residents a Girona ciutat
(Sistema d’informació de prevenció de les drogodependències – SIPD)

Els professionals responsables de l’obtenció de les dades anteriors troben fonamental entendre dos
conceptes bàsics per a la interpretació de les mateixes:
1. Moltes de les persones no consideren l’ús de substancies com el cànnabis, l’alcohol i el tabac
com a consum de drogues.
2. Hem de tenir en compte la variable econòmica, ja que l’ús d’una droga determinada depèn, en
molts casos, del nivell socioeconòmic d’aquesta persona.
3. Les dades amb les que comptem han estat obtingudes del servei de tractament.
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5.14. MEDI AMBIENT
5.14.1. Qualitat de l’aire

Les mesures de qualitat de l’aire es fan a través de l'estació automàtica que forma part de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, situada a l’Escola
de Música municipal, a la carretera de Barcelona 70. Aquesta estació pren mesures de PM10,
SO2, CO, NOx, i benzè, i els nivells de contaminació es poden consultar a la pàgina web
següent: http://dtes.gencat.cat/icqa/.
L’índex català de qualitat de l’aire (ICQA) durant el 2016 ha estat de mitjana de 74,38, essent bo
el 96,1% dels dies i acceptable el 3,9% (pobre el 0% dels dies).
També, per tenir dades complementàries i més ajustades a les diferents realitats de la ciutat,
continua l'avaluació de la qualitat de l'aire a Girona amb la xarxa de tubs passius de NO2, que es
realitza des de finals de juny de 2007. Durant l’any 2016, es manté la xarxa a 18 punts trimestrals
continus. L’estudi conclou que la qualitat de l’aire de fons és correcta, tot i que cal vigilar alguns
punts concrets que estan més exposats al trànsit i on es detecten superacions dels valors límits de
NO2.

Punt
Estació Aula de Música
Plaça del Vi
Parc del Migdia
C. Rutlla
Ronda Ferran Puig
C. de la Creu
Av. Sant Francesc
C. Barcelona
St. Eugènia
C. Pont Major 41
C. Maragall
Escola Maristes
Ctra. Sant Gregori
C. Oviedo
Devesa – Rotonda (25)
Rambla Xavier Cugat
Pl. Europa
Pl. Europa (so) (28)

Evolució mitjana de nivells de NO2
2011
2012
2013
2014
38
33
30
33
35
32
30
31
29
24
24
25
79
65
49
45
94
92
83
69
51
45
43
40
37
37
33
34
58
61
61
55
38
37
34
36
60
59
52
48
42
39
39
43
36
37
44
39
42
38
36
37
44
45
34
37
43
36
19
30

2015
31
30
23
48
63
38
32
48
29
47
39
35
41
33
42
31
33
28

2016
28
25
19
45
68
36
29
45
30
47
34
34
34
31
41
28
28
24

Taula 63, Memòria de sostenibilitat. Ajuntament de Girona.
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5.14.2. Contaminació electromagnètica

L’any 2016, a la ciutat de Girona s’ha fet el seguiment del nivell d’immissió electromagnètica de
radiofreqüència (radiació provocada per la telefonia mòbil, el TNT, ràdio, Wi-Fi...) a través de les
13 estacions fixes de monitoratge en continu instal·lades a la ciutat.
El valor mig dels equips de monitoratge en continu per a l’any 2016 és de 1,1 V/m (que és molt
inferior al valor límit de 41 V/m per a telefonia mòbil fixats pel RD 1066/2001) i el valor màxim
mesurat ha estat de 6,72 V/m.
5.14.3. Contaminació acústica

Durant l’any 2016, l’àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient ha realitzat un total de 25 inspeccions
acústiques amb sonòmetre a causa de queixes i denúncies per sorolls. Aquestes 25 inspeccions
s’han fet a petició de diferents àrees de l’Ajuntament: àrea de Sostenibilitat: 13, àrea d’urbanisme:
12.
5.14.4. Gestió de denúncies i queixes vectors ambientals

Durant l’any 2016, aquesta àrea ha rebut un total de 37 denúncies per aspectes de qualitat
ambiental, a banda de les actes aixecades per la policia municipal i de les peticions d’inspecció
realitzades des d’Urbanisme- Activitats. D’aquests, 30 eren per sorolls, 4 per fums i olors i 3 per
radiacions. Les denúncies van comportar l’obertura per part d’aquest servei de 13 expedients,
havent resolt tots els expedients a final d’any.
Es van rebre un total de 11 avisos o suggeriments per la bústia d’avisos, que pertanyien a temes de
Qualitat Ambiental (no s’ha inclòs tots els avisos per sorolls que tenien l’origen en alguna
activitat). D’aquests, 5 eren per sorolls, 3 per fums i olors i 3 per radiacions.
El departament d’Urbanisme-Activitats ha realitzat un total de 13 peticions d’inspecció dirigides a
aquesta, 12 per sorolls i 1 per olors.
A més d’aquestes, des de l’àrea es van tramitar també els sancionadors i requeriments relacionats
amb sorolls a la via pública i a domicili, a partir de les actes aixecades per la Policia Municipal.
Durant l’any 2016 s’han rebut un total de 203 Actes de la Policia Municipal, de les quals 151 són
de molèsties per sorolls localitzades a domicilis, 33 a la via pública, 4 causades per alarmes i 12
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eren per altres activitats. D’aquestes, se n’han arxivat 50, s’han fet 141 requeriments i 42 han
passat a sancionador, i 12 han estat transferides a altres àrees.

Tipus d’acta
Sorolls a
domicili
Sorolls via
pública
Alarmes
Fums
Transferit altres
àrees
Total

Actes presentades per la policia municipal l’any 2016
Requeriment
Arxivar
Sancionador
123
28
22

Total
173

17

16

20

53

1
0
12

3
3
0

0
0
0

4
3
12

141 (12)

50

42

245

Taula 64, Memòria de sostenibilitat. Ajuntament de Girona

5.15. PROTECCIÓ DE LA SALUT
5.15.1. Serveis de la brigada municipal

L’Ajuntament de Girona realitza directament, mitjançant la Brigada Municipal de control de
plagues i animals, les tasques del Programa de Control Integrat de Plagues per a tots els
equipaments municipals, els programes de control de múrids i paneroles al clavegueram i la via
pública, el control de mosquit tigre als embornals de la via pública, i d’altres actuacions derivades
d’incidències o avisos a la via pública procedents de ciutadans o d’altres serveis municipals. La
Brigada de control de plagues i animals està formada per 4 persones, 3 oficials (un d’ells assumint
les funcions de coordinador-encarregat) i un peó.
Al llarg de l’any 2016, les brigades van realitzar 234 actuacions en els diferents centres i
equipaments municipals en el marc del Programa de control integrat de plagues, basat en una
inspecció inicial, l’elaboració d’un pla d’acció i l’avaluació d’aquest Pla.
A més, s’han portat a terme a la ciutat de Girona un total de 935 actuacions de control de plagues
(inspeccions i aplicació de productes biocides): rosegadors (325); paneroles (267); mosquits (86);
abelles i vespes (89); formigues (36), tèrmits (4); altres insectes (15); aus (28, dels quals 13 coloms
morts o ferits, 5 ànecs, 1 cotorra, 2 orenetes, 2 galls i gallines, 2 faisans i 4 d’ocells varis); i altres
incidències de possibles plagues (7).
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La Brigada també ha actuat en els 7 casos de comunicació de sospites d’arbovirosis a Girona,
seguint el protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a
Catalunya, i portant a terme les actuacions recomanades a cadascun dels estudis epidemiològics.
A més, l’any 2016 es van obrir 32 expedients de requeriment de neteja i control de plagues a
solars privats que suposaven un risc de proliferació de plagues.
5.15.2 Control sanitari
- Seguretat alimentària:

En data de 28 de juny de 2016, es va aprovar la contractació del servei d’inspeccions de seguretat
alimentària als establiments alimentaris de la ciutat de Girona per a l’any 2016-2017, a l’empresa
Group Rog Advisors S.L. (expedient 2016014666). Es va encarregar la visita als 966 establiments
alimentaris registrats, en el marc de la campanya per actualitzar les dades dels establiments
alimentaris en el registre municipal d’activitats i establir una classificació en funció del seu risc
sanitari. Fins a 31 de desembre de 2016, es van visitar 578 establiments, dels quals 375 van rebre
una qualificació de risc baix, 159 de risc mitjà, 38 de risc alt i 6 resten pendents de qualificar.
Durant les Fires de Sant Narcís, es va ampliar la tasca de vigilància i control higienicosanitari a
les parades i els establiments alimentaris que s’estableixen a la Devesa. Aquesta tasca també es va
contractar a una empresa externa, Group Rog Advisors S.L. (expedient 2016023083). En data de
l’11 d’octubre de 2016, de 20 a 21 hores, a l’Hotel-Inform (La Copa), va tenir lloc la xerrada
sobre les “Condicions Higièniques i de Seguretat Alimentària” adreçada als responsables de les
barraques per tal d’aclarir dubtes i recalcar els aspectes clau de bones pràctiques en la
manipulació dels aliments. Els dies 28 i 31 d’0ctubre i el dia 3 de novembre, es van portar a terme
les inspeccions alimentàries en els 36 establiments parats a la zona de fires i atraccions, incloent
tots els bars, bar-restaurants, mesons, creperies, patateres, xurreries i food trucks.
Paral·lelament, en data de 2 de juny de 2016, l’Ajuntament de Girona va signar un encàrrec de
prestació de serveis amb l’Agència de Salut Pública vigent fins a 2018. En el marc d’aquest
encàrrec s’han inclòs les inspeccions en 84 establiments alimentaris (7 fleques-pastisseries, 9
carnisseries i xarcuteries, 4 rostisseries, 52 restaurants, 12 supermercats-botigues de queviures) per
a les corresponents autoritzacions sanitàries i de control i vigilància.
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- Tatuatge, micropigmentació i pírcing:

En el marc del conveni de serveis signat entre l’Ajuntament i l’ASPCAT, durant el 2016 es van
portar a terme inspeccions en 3 establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing de la ciutat
per a les corresponents autoritzacions sanitàries i de control i vigilància.

- Aigües de consum públic, equipaments públics i llocs hàbitats:

Durant el 2016 es van subscriure els següents programes del catàleg de serveis del Dipsalut:
▪ Pt01. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi.
▪ Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc
de transmissió de legionel·losi.
▪ Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
▪ Pt05. Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic.
▪ Pt06. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o
de gestió municipal.
▪ Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils.
En el marc d’aquests programes, es van realitzar les següents actuacions:
Actuacions realitzades pel Dipsalut:
Tipus d’actuació
2013
Gestió/ Control instal·lacions alt risc transmissió legionel·losi
24
Gestió/ Control instal·lacions baix risc transmissió legionel·losi
22
Avaluació/ Control qualitat aigua aixeta consumidor
88
Avaluació higienicosanitària piscines ús públic
11
Gestió risc piscines ús públic i titularitat municipal
3
Gestió risc sorreres infantils
12

2014
26
23
44
11
3
9

2015
27
23
48
11
3
9

2016
27
24
44
6
6
9
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En el control de les instal·lacions amb risc de legionel·la es va detectar presència en 2
equipaments municipals classificats d’alt risc i en 2 de baix risc. Les incidències es van corregir i
els resultats de les analítiques de verificació van ser correctes.
En el control de l’aigua a l’aixeta del consumidor, tots els resultats van ser favorables, excepte en
el Monestir de Sant Daniel, on es va observar un excés de plom.
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En el control de les piscines es van observar incidències en tres piscines d’ús públic, una de les
quals de titularitat municipal Per això es van obrir els corresponents expedients de requeriment.
En el control de les sorreres infantils, tots els resultats varen ser favorables.

- Control de fons naturals:

S’han efectuat controls analítics de l’aigua de les fonts naturals de major freqüentació ciutadana,
en l’aplicació del Reial Decret 140/2003. En la valoració de l’aptitud de l’aigua s’han mesurat
paràmetres químics i microbiològics. Durant l’any 2016 es van realitzar els següents controls:
▪ Fita i Teula : dels 6 controls analítics realitzats, tots van resultar “no aptes” per al consum per
contaminació microbiològica i/o excés de nitrats.
▪ Bisbe: dels 4 controls analítics realitzats, tots van resultar “no aptes” per al consum per
contaminació microbiològica i/o excés de nitrats.
▪ Ferro: dels 6 controls analítics realitzats, 4 van resultar “no aptes” per al consum per excés de
terbolesa. El paràmetre del ferro no es té en compte per la consideració de font d’aigua
ferruginosa que té aquesta font.
▪ Pericot: dels 2 controls analítics realitzats, tots van resultar “no aptes” per al consum per
contaminació microbiològica.
▪ Font de la Pólvora: dels 2 control analítics realitzats, tots van resultar “no aptes” per al consum
per contaminació microbiològica i excés de ferro.
- Insalubritat en habitatges:

Des de 2015 se segueix el protocol i els criteris d’Intervenció municipal en matèria d’insalubritat
en habitatges, elaborat per la Diputació de Barcelona. Així, durant l’any 2016 es va actuar en
habitatges i finques privades on la manca de condicions mínimes d’higiene i salubritat podia
suposar un risc per la salut pública; es van obrir 10 expedients de requeriment.

2013
38

Actuacions en possibles insalubritats:
2014
2015
39
12

2016
10
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5.16. EPIDEMIOLOGIA
5.16.1. Nombre casos de MDO al Gironès

Gironès
Malaltia
Hepatitis A
Hepatitis B
Infecció gonocòccica
VIH
Legionel•losi
Malaltia meningocòccica
Paludisme
Parotiditis
Sífilis infecciosa
Tos ferina
Tuberculosi pulmonar
Altres tuberculosis
Hidatidosi
Chikungunya
Shigel·losi
Varicel•la

2014
7
4
42
14
7
4
8
15
27
70
NP
NP
0
ND
2
1742

2015
0
1
58
26
2
3
17
13
16
209
NP
NP
1
ND
1
1739
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5.16.2. Taxes d’incidència MDO per 100.000 habitants a Catalunya

Malaltia
Hepatitis A
Hepatitis B
Infecció gonocòccica
VIH
Legionel•losi
Malaltia meningocòccica
Paludisme
Parotiditis
Sífilis infecciosa
Tos ferina
Tuberculosi pulmonar
Altres tuberculosis
Hidatidosi
Chikungunya
Shigel·losi
Varicel·la

Catalunya
2014
2015
1.00
1,02
1.21
0,76
26,43
34,34
8,83
ND
3,68
3.52
0,85
0,82
3,13
3,2
5,74
13,86
18,59
19,37
48,99
23,85
10,06
10,79
4,28
3,15
0,19
0,15
ND
0,45
1.64
1,62
661,55
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5.17. SANITAT AMBIENTAL
5.17.1 Subministrament d’aigua potable

Tal i com determina el contracte de pròrroga del servei municipal de proveïment i distribució
d'aigua potable, el prestador del servei ha de realitzar unes actuacions de reposició i d’inversió
dins del període 2013-2020, mitjançant les diferents anualitats. És per aquest motiu que l’empresa
mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA ha realitzat les següents actuacions dins de l’any
2016:
Actuacions realitzades – Fons de reposició
Concepte
Reposició xarxa existent al camí de la Font d'en Fita
Reposició canonada de PVC existent al C/ Àngela Bivern (Montjuïc)
Reposició de xarxa d'aigua al C/ Campcardós, 2-12
Obres diverses de reposició
Substitució d'escomeses de plom, per escomeses de Polietilè
Reposició xarxa existent al camí de la Font d'en Fita
Total

Import
9.644,29 €
40.998,34 €
10.964,08 €
2.420,60 €
361,29 €
9.644,29 €
64.388,60 €

Taula 69, Memòria de sostenibilitat, Ajuntament de Girona

Actuacions realitzades – Pla d’inversió
Concepte
Equips Estació Potabilitzadora i manteniment
Equips informàtics (Software i Hardware)
Equips explotació
Equips laboratori
Diversos (mobiliari...)
Equips Estació Potabilitzadora i manteniment
Total

Import
67.045,99 €
30.943,37 €
229.212,21 €
652,30 €
2.748,45 €
67.045,99 €
330.602,32€

Taula 70, Memòria de sostenibilitat, Ajuntament de Girona

- Tarifa ecosocial:

Des del mes de juliol de 2016, s’ha iniciat el funcionament de la tarifa ecosocial, destinada a les
famílies més vulnerables que no poden fer front a la factura de l’aigua i que permet pagar
consums a un preu més reduït, tenir una bonificació en el 90% de la quota fixa de servei i
garantir que no se’ls tallarà el subministrament en cas que no puguin pagar. El nombre de
pòlisses registrades que s’han beneficiat d’aquesta tarifa, fins a data d’avui, és de 403.
- Consums i número d’abonats:

El nombre d’abonats d’aigua potable a la Ciutat de Girona a final de 2016, ha estat de 52.808. La
seva distribució i evolució al llarg dels 4 trimestres, ha estat la següent:
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1r T 2016
2n T 2016
3r T 2016
4t T 2016

Domèstic
51.474
51.493
51.493
51.674

Industrial
66
65
65
63

Incendis
558
558
558
528

Municipals
501
503
503
543

Parcials
52.599
52.619
52.619
52.808

Taula 71, Memòria de sostenibilitat, Ajuntament de Girona

L’evolució del nombre d’abonats des de l’any 2010 fins a l’actualitat ha estat la següent, la qual
indica una tendència global de creixement dels 3 darrers anys:
Data
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016

Domèstic
51.741
52.163
51.148
51.103
51.358
51.451
51.674

Industrial
66
75
73
68
68
66
63

Total 1
51.807
52.238
51.221
51.171
51.426
51.517
51.737

Incendis

Municipals

521
535
539
551
528

471
470
483
490
543

Total 2
51.807
52.238
52.213
52.176
52.448
52.558
52.808

Taula 72, Memòria de sostenibilitat, Ajuntament de Girona

S’observa una creixement durant l’any 2016, previsiblement lligat a un creixement de la població,
la qual cosa pot fer augmentar les necessitats de proveïment d’aigua.
5.17.2. Servei de sanejament
- Xarxa pública de sanejament “en baixa” (clavegueram municipal):

La xarxa pública de sanejament “en baixa” (clavegueram de competència municipal) consta de
306,950km de canonades, 8.988 pous de registre, 13.262 embornals/reixes lineals 6 tancs
tempesta, 2 separadors d’hidrocarburs i 6 estacions de bombament d’aigües residuals. Aquesta
xarxa es gestiona indirectament a través l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A., la
qual realitza el seu manteniment preventiu i correctiu, a més del control de les comportes i reixes
de la Sèquia Monar, així com del canal de la Devesa.
Pel que fa al manteniment preventiu, durant l’any 2016, s’ha procedit a la neteja preventiva de les
conduccions amb camió-cisterna, neteja manual de reixes i embornals, revisió dels tancs i
separadors d’hidrocarburs i manteniment dels equips de telecontrol. El cost d’aquest
manteniment ha ascendit a 600.000 € d’acord amb la dotació pressupostària dels pressupostos
municipals per cobrir el cànon de sanejament. Així mateix, el servei també ha realitzat el
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buidatge de 34 fosses sèptiques privades que s’acullen el programa de buidat, mitjançant el
pagament de la taxa de clavegueram.
Quant al manteniment correctiu, durant l’any 2016, s’han realitzat 128 obres de petites
reparacions i millores, per valor de 274.622,19 € (IVA inclòs), la majoria de les quals
corresponents a tapes de pous de registre, embornals i reixes lineals de drenatge urbà, a més
d’alguna obra d’urgència per l’aparició d’algun esvoranc. Cal esmentar que moltes d’aquestes
petites obres, responen a les nombroses peticions veïnals realitzades per registre d’entrada o
Peticions TIC.
En relació a la inversió, durant l’any 2016, s’han executat les obres de “Millora d’un tram de la
xarxa pública de sanejament al Grup Pont Major núm.1-3-4 i núm. 8-9-11”, per un import final
de 16.089,65 € i 15.760,62 €, respectivament (iva inclòs). Així mateix, també s’ha realitzat la
participació en una campanya de conscienciació ciutadana per evitar l’abocament de residus no
solubles, i molt en concret de les tovalloletes humides, amb la qual s’han tramès 51.345 fulletons,
juntament a la factura d’aigua del 3r trimestre.

Reposició i millores – Sanejament alta
Concepte
Substitució bombes de dosificació d'aluminat sòdic (Sodal)
Reparar i pintar el clarificador A
Substitució del quadre elèctric de bombeig d’entrada a planta i pretractament
Substitució de les bombes de fangs espessits
Ampliació de la llicència HMI REPORTS
Substitució de l’estructura i les lamel·les del decantador lamel·lar
Instal•lació d’una reixa automàtica a l’EBAR de Fornells
Substitució dels variadors de centrífugues
Instal•lació de ventilació forçada als sobreeixidors dels col•lectors
Reposar agitador a l’homogeneïtzador
Total

Import
4.309,72 €
30.398,96 €
52.741,23 €
8.063,92 €
6.270,83 €
77.952,94 €
36.772,84 €
6.184,31 €
3.488,67 €
11.909,06 €
238.092,48€
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Finalment, esmentar que el volum d’aigües depurades durant l’any 2016 ha estat de 14.664.762
m3. L’evolució dels volums depurats, són els que es presenten a la taula següent, tot i que cal
esmentar que la planta depuradora de Campdorà, rep els cabals de tota la conca de sanejament
de Girona formada per 9 municipis, per tant no es tracta d’una xifra estrictament del terme
municipal de Girona.
Any
2010

Volum d’aigua residuals depurada (m3)
14.532.919
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2011
2012
2013
2014
2015
2016

15.249.087
15.031.360
15.177.826
14.192.120
13.615.624
14.664.762
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5.18. ANIMALS DE COMPANYIA
5.18.1. Gestió d’animals

El control i recollida d’animals a la via pública és realitzada per la mateixa Brigada de Control de
Plagues i Animals en horari laborable de dilluns a divendres; i per una empresa externa en horari
de tardes, caps de setmana i festius. La brigada està integrada per 4 persones (3 oficials, un d’ells
assumint les funcions de coordinador-encarregat i un peó). La brigada disposa de dos vehicles per
a realitzar les tasques. També realitzen les tasques de recollida d’animals de Salt i de Sarrià de
Ter.
El Centre Municipal d’Acollida dels animals recollits a la ciutat es troba a Mas Xirgu, dins l’espai
de les brigades municipals, a la carretera de Santa Coloma 59-65. En els casos en què s’ha
necessitat un espai de quarantena per als animals amb patologies, o bé en les situacions d’excés de
la capacitat de les caneres municipals, s’ha recorregut a un centre privat.
Els gossos i gats que no són recollits pels propietaris, ni són adoptats es trasllades a la Protectora
d’Animals i Plantes de Figueres, passat el termini reglamentari, ja que és el centre de referència en
el Conveni signat amb el Consell Comarcal del Gironès per a l’acolliment d’animals de
companyia.
A 31 de desembre de 2016, hi havia un total de 2.412 gossos inscrits en el registre general
d’animals de companyia censats a Girona, (mentre que el nombre de gossos censats el 2012 era
de 2.288, el 2013 de 2.308, els 2014 de 2.270 i el 2015 de 2.356), quantitat que es manté amb
poques variacions, any rere any, des del 2018 en que es va aprovar l’Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d’animals. Aquest any 2016 el nombre d’altes fou 413, i el de baixes
de 118.
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El nombre de gossos de Girona que han ingressat al Centre Municipal d’Acollida temporal
durant els mesos de l’any 2016 són:
Nombre de gossos acollits al Centre Municipal d’Acollida
Mar. Abr. Mai. Jun.
Jul.
Ago. Set. Oct.

Gen.

Feb.

Nov.

Des.

Total

Recollits
V.P.

23

23

13

21

34

25

25

31

25

24

28

33

305

Propietari

0

0

0

3

4

1

1

2

0

3

1

1

18

Total

23

23

13

24

38

26

26

33

25

27

29

34

323
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Les entrades al Centre d’Acollida es mantenien força estables, fins que al 2014 van començar a
augmentar. El 2012 fou de 225, el 2013 de 215, el 2014 de 240, el 2015 de 264 i el 2016 es van
recollir fins a 323 gossos. Del conjunt de gossos acollits, aproximadament un 30% es porten a la
Protectora de Figueres; aproximadament el 37% es retornen al seu propietari; i un 26% són
adoptats.
El nombre de gats de Girona que han ingressat al Centre municipal d’acollida temporal durant
els mesos de l’any 2016 són:
Nombre de gats acollits al Centre Municipal d’Acollida
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul
Ago.
Set.

Gen.

Feb.

Oct.

Nov.

Des.

Total

Recollits
V.P.

4

1

0

1

8

19

4

7

0

3

10

7

64

Propietari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total

4

1

0

1

8

19

4

7

0

3

10

8
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- Incidències amb animals:

El 2016 s’han realitzat 176 requeriments per la infracció de l’Ordenança de protecció, control i
tinença d’animals per manca de cens, molèsties als veïns per lladrucs, manca de condicions
mínimes de higiene o altres faltes lleus. S’han obert 53 expedients per atorgar la llicència de
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
També es varen obrir 49 expedients sancionadors per infraccions de l’Ordenança municipal de
protecció, control i tinença d’animals: 26 expedient relacionat amb gossos potencialment
perillosos, dels quals 17 van ser per portar el gos sense morrió, 1 per portar el gos solt, 2 per no
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recollir els excrements, 5 per no disposar de la llicència administrativa per a la tinença o
conducció de gossos potencialment perillosos. I per gossos no perillosos es van obrir 24
expedients, dels quals 8 van ser per la manca d’inscripció al cens d’animals de companyia, 7 per
no recollir els excrements, 3 per portar el gos deslligat, 2 per reincidir en molèsties caudades als
veïns, 1 per allotjar més de tres gossos en un habitatge vertical, 1 per no comunicar un canvi de
domicili en el cens d’animals de companyia, i 1 per l’abandonament d’un gos.
- Espais tancats per gossos:

Barri
Eixample Sud
Eixample Nord
Can Gibert del Pla
Vila-roja – Mas Ramada

Espais delimitats per gossos
Emplaçament
Superfície en metres quadrats
Parc Migdia
1.525
Parc Devesa
970
Mas Masó
907
C. Barranc
500
Total
3.902
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Durant el 2016 es va millorar l’equipament de Mas Masó, portant un punt d’aigua amb un
abeurador per a gossos a l’interior del tancat i es van fer actuacions de manteniment en els tancats
que ho requerien, com l’arranjament del sauló i la font del tancat del Parc del Migdia, i la porta i
la tanca de l’espai de la Devesa. Així mateix, es va seguir el protocol de neteja i desinfecció
trimestral dels quatre espais.
L’any 2016 es van estudiar les demandes ciutadanes per a la construcció de nous espais tancats
per a gossos en el marc del Pressupostos Participats. Els espais proposats van ser 4: al Barri Vell
(entre el Passeig Fora Muralla, la Torre dels Socors i la Torre del General Peralta); a Domeny
(entre el carrer Joan Salvat i Papasseit i l’AP-7); al Mercadal; i al barri de Montilivi (entre el
carrer Sant Salvador d’Horta i l’avinguda Montilivi). No obstant cap d’ells va prosperar.
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6. MAPA D’ACTIUS EN SALUT A LA CIUTAT DE GIRONA
6.1. MARC CONCEPTUAL

Per millorar la salut de la població és fonamental identificar i reforçar els seus actius. Un actiu és
“qualsevol factor (o recurs) que millora la capacitat de les persones, dels grups, de les comunitats,
de les poblacions, dels sistemes socials i/o de les institucions per mantenir i conservar la salut i el
benestar, així com per ajudar a reduir les desigualtats en salut”. Persones, entorns, equipaments i
activitats comunitàries poden ser actius. El mapatge d’actius és un element fonamental en
processos de salut comunitària.
La salutogènesi és la base del model d’actius. Aquest és un procediment que reconeix que cada
comunitat té talents, habilitats, interessos i experiències que constitueixen un valuós arsenal útil
per millorar la seva salut i benestar. Aquest model segueix la lògica de fer fàcils i accessibles les
opcions saludables, orientades al benestar, al creixement i a l’envelliment saludable i entronca
amb la proposta de promoció de la salut de la Carta d’Otawa. En aquest sentit, el model d’actius
dóna suport a la salut i al benestar dels individus per mitjà de l’autoestima, de les estratègies
d’afrontament, de les habilitats de resiliència, de les relacions, de les amistats, dels coneixements i
dels recursos personals. Les comunitats s’apoderen per controlar el seu futur i crear recursos
generadors de salut.
6.2. QUADRE EXECUTIU

Tot seguit, el quadre resum següent llista, per a cadascun dels àmbits temàtics d’anàlisi inicials, el
conjunt d’actius en salut (100) constitutiu del primer mapeig sistematitzat a Girona ciutat5:

1. Alimentació i
activitat física

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grup de suport a la lactància Materna
Recursos Educatius
Programa Nens en Moviment
Programa pacient expert en diabetis
Concurs Menjadors escoles bressol
Programa de revisió de programacions de menús escolars a
Catalunya (PReME)
Itinerari Alimentació i activitat física
Tallers
Llavors Espai mares
Activitats físiques

5

El desglossament més substantiu de cadascun dels actius llistats a aquest quadre es troba a l’apartat d’Annexos
del present document [8.6. Mapa d’actius].
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•
•
•
•
•
•
•

Cuina't el català
Cuina per arreglar la digestió
Espai Salut. Farmaciola bàsica famílies
Xarxa de dones
Servei de menjador per a la gent gran
Anem a caminar
Programa nens en moviment

•
•
•
•
•

Serveis Socials Bàsics
La Sopa
SAGGID Servei d'Atenció a la Gent Gran i Dependències
EAIA (Equip Atenció a la Infància i Adolescència)
Promoció de la salut i el benestar emocional al centre
d'acolliment la sopa
Consell de Cohesió i Serveis Socials
Promoció de la salut i el benestar emocional per a col·lectius en
situació d'especial vulnerabilitat
Projecte Hàbits saludables
Centres Oberts
Espais Joves
Espai de trobada de dones Llavors
Suport Terapèutic i social
Treball de carrer sòcio-sanitari
Girona Actua
Programa Intervenció al carrer
Projecte Joves Plus
Projecte suport veïns i veïnes
Projecte per escales
Serveis d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents
Servei de revisió de farmacioles escolars
Servei assessorament en la prevenció de pediculosi
Grupal de fibromiàlgia
Pacient expert Diabetis mellitus
Entorn sense fum
Xarxa de Centres Cívics
Programa d'Atenció a la Fibromiàlgia
Programa salut i escola
Programa de casals d'estiu - Ajuntament de Girona
Equip psicopedagògic a les Escoles Bressol
Assessorament i suport en moments puntuals en casos d'infants
amb malalties contagioses, risc, vacunacions..
Suport en cas de malalties greus
Accions puntuals de coordinació amb els equips de pediatria dels
CAP de Taialà i Vila-Roja
Massatge amb nadons i infants

•
•

2. Desigualtats socials

3. Protecció de la salut

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Salut mental i
conductes addictives

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAP Vila-Roja i farmàcies
Reflexologia podal
Millora d’activitats física i dieta a les persones usuàries de La
Sopa
Persones amb el programa individual d’atenció PIA
Projecte hàbits saludables
Programa pacient expert
EAP Santa Clara
Grups psicoeducatius per trastorns adaptatius lleus
Programa de salut bucodental a les escoles
Programa de suport a les famílies de persones amb
drogodependència o risc de patir-la.
Programa de suport a la vida autònoma.
Curs de Formació de Voluntaris en Drogodependències i Salut
Mental.
Espai d'Orientació Familiar (EOF)
Prevenció de mals usos de les TIC: Salutació digital
Salut Mental d'Adults
Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de la Ciutat de
Girona)
Grupal psicoeducatiu ansietat trastorns adaptatius lleus
Programa Lliure de Drogues
Persona'T
Programa lliure de drogues
Intervenció grupal en tabaquisme
Comissió d'Educació Digital
Espai de salut Cuidem la memòria i les emocions
Recursos Educatius adreçats a la ciutadania (Anem a....)
Grups de suport Psicoterapèutic
Grup de suport per deixar de fumar
CSMIJ del Gironès i Pla de l'Estany
Itinerari benestar Emocional
Itinerari de Prevenció de consum de drogues
Taller de memòria
Setmana de la felicitat
Casals de gent gran
Grups d'autoajuda
Coral en família
Teatre i Creixement Personal
Lectures teatralitzades i contes
Curs de filosofia I tertúlia filosòfica – les preguntes de la vida
Històries per jugar - Espai de joc familiar
Projecte Àmbar
No et fumis la salut!
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•
•

Associació família i salut mental de Girona i Comarques
CAS Teresa Ferrer. Girona

5. Salut sexual,
afectiva i reproductiva

•
•
•
•

6. Mobilitat i
urbanisme

•
•
•
•

Centre Jove de Salut Integral
Mares Joves
ASSIR Gironès-Pla de l'Estany
Recurs Educatiu: "Parlem d'amor i sexualitat: Gènere i diversitat
d'orientació sexual"
Programa salut i escola
Itinerari d'educació sexo-afectiva
Servei d’atenció domiciliària municipal
Serveis municipals de teleassistència
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7. PLA D’ACCIÓ DEL PLS
7.1. MISSIÓ I EIXOS ESTRATÈGICS

El Pla Local de Salut de Girona té la missió de promoure la salut integral de la ciutadania des
d’una perspectiva transversal i en xarxa amb equitat i qualitat, i s’articula en 4 eixos temàtics –E1:

Alimentació i Activitat física; E2: Salut mental i conductes addictives; E3: Salut sexual, afectiva i reproductiva;
E4: Desigualtats socials–.
Compta, a més, amb un eix transversal –ET: Participació, treball col·laboratiu, transversalitat i
intersectorialitat–, atès que la Salut Pública és un sistema intersectorial que té com objectiu superar
la fragmentació de les polítiques considerant el concepte de salut en la seva totalitat i ha
d’aconseguir una nova forma de planificar, executar i avaluar les accions i actuacions de Salut
Pública envers la població. La salut és un aspecte fonamental i transversal que abasta les diferents
àrees de la nostra vida tant individual com col·lectiva, per la qual cosa les accions en salut pública
s’han d’incorporar de manera transversal en les diferents àrees i camps d’intervenció. Les
estratègies de participació i treball col·laboratiu on els diferents agents implicats se senten
coresponsables d’una determinada situació són clau per donar respostes des d’aquesta perspectiva
global de salut.
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7.2. PRINCIPIS RECTORS

El Pla Local de Salut de Girona es guiarà pels següents principis:

Participatiu, comunitari i territorial: la participació del conjunt d’agents que intervenen, actuen i

conviuen a la comunitat ha de prioritzar-se i reforçar-se, i n’ha de permetre un protagonisme
compartit en el territori de referència al qual s’adreça el Pla de Salut.
Integral i integrador: es concep des de la integralitat i s’adreça a les diverses necessitats conegudes,

i, alhora, les estratègies integradores de les persones afectades pels problemes de salut exigeixen
del reconeixement positiu, visibilitat, suport socioeconòmic i accessibilitat als tractaments de
millora de la salut.
Sostenible: ha de mantenir el compromís de sostenibilitat en el temps i disposar, en conseqüència,

d’un instrument de seguiment i avaluació que en garanteixi l’efectivitat.
Global: parteix d’una concepció holística de la salut i ha de definir estratègies que donin resposta

a les variables d’ordre bio-psico-socials que afecten la salut.
Centrat en les persones: centra el protagonisme en les persones, tant en qualitat de subjectes

emissors com de receptors de les accions.
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7.3. LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS I ACCIONS

El Pla d’Acció desplega els eixos estratègics en les línies estratègiques següents:

D’aquestes línies estratègiques, se’n deriven un conjunt de 14 objectius generals, 36 objectius
específics, i 87 actuacions:
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La taula següent concreta, per a cadascun dels eixos temàtics, els diversos objectius generals que
els inspiren, els objectius específics que els concreten, i les accions específiques que hi donen
resposta6:

1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
LÍNIA
ESTRATÈGICA 1

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

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
1.1.1. Augmentar el

1.1.1.1. Realitzar un estudi per conèixer on faria

percentatge d’estacions de

falta noves estacions de la Girocleta.

ACCIONS

Girocleta en llocs estratègics
per incrementar el nombre
d’usuaris i potenciar
l’exercici físic
1.1.2.1. Valorar la ubicació dels parcs de salut i

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

1.1.2. Incrementar l’ús dels
parcs urbans de salut per
portar la pràctica esportiva a
l’abast de tothom

la seva reubicació si s’escau.
1.1.2.2. Augmentar la formació, dinamització i
percepció dels professionals que treballen amb
possibles usuàries d’aquests espais.
1.1.2.3. Dinamitzar i promoure la pràctica
esportiva en grup i de forma gratuïta.

1.1.3. Implementar beques

1.1.3.1. Oferir beques municipals a les entitats

esportives de clubs de ciutat

esportives per a famílies amb renda baixa a

per a infants i adolescents

partir de l’índex de pobresa.

per promocionar la pràctica
esportiva de forma
equitativa
1.2. Fomentar la pràctica

1.2.1. Implementar i

1.2.1.1. Conèixer les diferernts curses populars

d’activitat física i esportiva

potenciar activitats

que s’organitzen a la ciutat i organitzar

per tal de reduir el

esportives complementàries

entrenaments els dies abans de la cursa de

sendentarisme.

a les curses populars de

manera gratuïta.

6

A l’apartat d’Annexos –8.5. Sessions deliberatives de propostes– es concreta, mitjançant fitxes de treball, els continguts
més específics de les accions proposades.
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ciutat per donar continuïtat

1.2.1.2 Promocionar activitas esportives

a la pràctica esportiva

minoritàries el dia de la cursa per agumentar la
diversitat en la pràctica esportiva.

1.2.2. Incrementar les

1.2.2.1. Conèixer les idferents entitats esportives

activitats esportives amb

que hi ha a la ciutat i treballar amb elles per tal

descompte familiar per

de promoure descomptres familiars.

apropar l’esport i l’exercici

1.2.2.2 Oferir beques municipals adreçades a la

físic a totes les famílies

població general.

(siguin de l’àmbit que
siguin)
1.2.3. Implementar la
prescripció mèdica
d’activitats esportives per
tal que la gent entengui que
formen part de que són una
manera de la salut (marxa
nòrdica, pilates, ioga,
gimnàstica postural, etc.)
que són claus per a la salut.

1.2.3.1. Elaborar anualment un recull
d’activitats esportives municipals i privades que
s’organitzen a nivell de ciutat i de sectors.
1.2.3.2. Fer més difusió a les diferents àrees
bàsiques de salut dels recursos existents a nivell
de barri i de ciutat d’aquestes maneres de fer
salut.
1.2.3.3 Potenciar la distribució de material
informatiu per part del personal sanitari dels
CAPs.

1.2.4 Incrementar la

1.2.4.1 Ampliar l’oferta d’activitas esportives

pràctica esportiva en les

que siguin atractives i dirigides de forma

joves adolescents de ciutat

específica a aquest col·lectiu (hip-hop, pole

de Girona.

dance, dansa contemporània, arts marcials,
balls, etc.).
1.2.4.2 Apropar les activitats esportives
específiques per a joves a espais freqüentats per
a aquest col·lectiu.

1.2.5. Potenciar projectes ja

1.2.5.1. Incrementar el percentatge de centres

existents que estimulin la

laborals adherits al “projecte escales”.

pràctica d’exercici físic en
l’àmbit laboral.
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1.3.1. Reduir l’accessibilitat

1.3.1.1. Realitzar un estudi per valorar els

dels productes de brioxeria

continguts de les maquines dispensadores

i begudes ensucrades de

d’aliments ubicades en espais municipals

màquines expenedores per

(escoles, equipaments esportius, espais

millorar els hàbits

culturals, centres cívics, etc.) i treballar amb els

alimentaris de la població.

propietaris de les màquines expenadores.

1.3.2 Promoure la dieta

1.3.2.1. Fomentar que un percentatge

mediterrània i la disminució

determinat d’empreses proporcionin fruita,

de productes ensucrats i

fruits secs i/o aliments saludables als/a les

brioxeria.

seus/seves treballadors/es.

1.3.3 Garantir la presència

1.3.3.1. Fomentar i potenciar les empreses i

de productes compatibles

establiments que ofereixen menús per persones

amb intoleràncies

amb intolerància alimentària.

alimentàries.

1.3.3.2 Garantir que en els actes institucionals

1.3. Millorar els hàbits i

hi ha presència d’aquests tipus d’aliments i

les conductes saludables i

begudes saludables.

vetllar per la seguretat

1.3.4. Potenciar les activitats

1.3.4.1. Augmentar el percentatge d’escoles que

alimentària

educatives que fomenten els

participen en programes d’alimentació

hàbits saludables.

saludable.
1.3.4.2. Promoure el descans optim de la
persona.
1.3.4.3 Promoure ambients de menjador
relaxats i l’autoregulació dels infants.
1.3.3.4. Formar als professionals de menjador,
AMPAs i docents amb la gestió emocional de
l’alimentació. I els hàbits de la son i el descans.

1.3.3. Potenciar la vigilància

1.3.3.1. Ampliar els àmbits per dur a terme una

sanitària dels establiments

vigilància sanitària dels establiments minoristes i

minoristes i de restauració.

de restauració amb puntuació de risc mitja i alt.
1.3.3.1. Millorar el nivell òptim d’higiene dels
establiments de la ciutat.

1.4.1. Incrementar el

1.4.1.1. Potenciar ja existents que treballin per

1.4. Millorar la higiene

nombre d’activitats

millorar la higiene postural en l’àmbit laboral.

postural en l’àmbit laboral

formatives sobre higiene

1.4.1.2. Implementar el Programa “Caixa

postural.

d’Eines” en diferents equipaments de la ciutat.
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2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
LÍNIA
ESTRATÈGICA 2

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

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
2.1.1. Impuslar la

2.1.1.1 Impulsar i implementar el Pla municipal

prevenció i la promoció de

de drogues i altres addiccions.

la salut mental en els

2.1.1.2. Desenvolupar i implementar un

diferents col·lectius.

programa de desenvolupament d’habilitats

ACCIONS

parentals a les escoles bressol municipals.
2.1.1.3. Iniciar el projecte ASA, ( mesures
alternatives al consum de cannabis via
administrativa).
2.1.1.4. Garantir la formació continuada en
2.1. Promoure la

salut mental del personal d’atenció (serveis

conscienciació i el

socials, educació, salut, etc.)

coneixement al voltant de

2.1.1.5 Desenvoluar un projecte d’intervenció

la salut mental i les

específic per a la prevenció de l’addicció al joc

addicions

on line
2.1.1.6. Reforçar accions de prevenció de mals
usos de les TIC. (mantenir recurs actual i
ampliar-ho).
2.1.1.7 Ampliar i consolidar l’Espai
d’Orientació Familiar del servei de promoció de
la salut de l’Ajuntament de Girona, com un
espai informatiu i formatiu d’escolta, orientació,
assessorament i acompanyament a una
parentalitat positiva.
2.2.1. Donar a conèixer i

2.2.1.1 Promoure una intervenció d’educació

facilitar els factors de

emocional en els centres de primària i

2.2. Potenciar els factors

protecció i risc en salut

secundària de la ciutat.

de protecció per a una

mental

2.2.1.2. Dissenyar campanya de promoció dels
diferents recursos de salut mental a la ciutat.

salut mental òptima

2.2.3. Promoure accions de

2.2.3.1. Implementar un programa de “venda 0”

prevenció ambiental

d’alcohol a menors en tots els comerços.
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2.2.3.2. Implementar el programa “nits Q”.
2.2.3.3. Establir normativa que impedeixi la
publicitat/patrocini de begudes alcohòliques.
2.2.4. Augmentar els

2.2.4.1. Desenvoluar el projecte treball

serveis i programes

preventiu amb fills/es adolescents de famílies

destinats a promoure la

amb patologies mentals

salut mental en infants i

2.2.4.2. Implantar el projecte preventiu amb

joves

joves entre 12 i 18 anys víctimes de violència de
gènere en l’ámbit familiar
2.2.4.3. Desenvolupar el projecte per treballar el
vincle afectiu (mare/fill) amb joves que han patit
reagrupaments familiars en l’adolescència
2.2.4.4. Desenvolupar i implantar el projecte
educatiu en habilitats per a la vida dirigit als
adolescents i joves dels espais Joves.

2.3.1. Donar suport a les

2.3.1.1. Potenciar la Taula de Salut mental

entitats que promoguin la

municipal ja existent i dotar-la de més recursos

salut mental

per a poder treballar.
2.3.1.2. Mantenir/establir convenis de
col·laboració amb les entitats que promouen la

2.3. Garantir els recursos

salut mental.

d’atenció especialitzada

2.3.1.3. Dotar d’estructura el servei de
Promoció de la Salut en l’àmbit de salut
emocional per tal d’intensificar l’actuació
preventiva tant en joves com amb les seves
famílies.

2.4. Treballar per a la

2.4.1. Treball per al

2.4.1.1. Normalitzar la xarxa de salut mental i

desestigmatització de les

reconeixement, l’acceptació

els seus recursos (dissenyar programes de

persones amb malalties

i la normalització de les

sensibilització i campanyes).

mentals i addiccions

malalties mentals i la

2.4.1.2. Donar visibilitat a les persones afectades

drogodependències.

d’un trastorn mental.
2.4.1.3. Revisar si totes les empreses vinculades
a l’Ajuntament de Girona compleixen amb la
Llei d'Integració Social dels Minusvàlids
(LISMI).
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3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
LÍNIA
ESTRATÈGICA 3

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

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
3.1.1. Promocionar la

3.1.1.1. Formació de formadors (professionals)

conscienciació transversal

que treballen amb diferents col·lectius (nens,

de la diversitat sexual i de

adolescents, joves, adults, diversitat funcional).

gènere a diferents

3.1.1.2. Incloure la prespetiva de gènere en

col·lectius de la ciutat.

totes les accions educatives i assistencials.

3.1.2. Potenciar l’acció a

3.1.2.1. Donar continuïtat al Pla municipal

serveis específics per

d’igualtat de tracte i no discriminació de les

atendre la diversitat sexual i

persones LGTBI

de gènere

3.1.2.2. Potenciar les accions del Consell

ACCIONS

Municipal LGTBI de Girona
3.1. Introduir una mirada

3.1.2.3. Tallers i jocs per treballar el genere i la

de gènere i diversitat en

transsexualitat amb els nens/es de 0 a 12 anys.

totes les accions de salut

3.1.2.4. Sol·licitar polítiques d’igualtat de gènere

sexual

i sexe.
3.1.2.5 Vetllar per l’atenció a la transexualitat a
la ciutat de Girona (Assir, LGTBI, projecte
Centre Jove de Salut, etc.).
3.1.2.6. Anàlisi directe i avaluació dels
comportaments dels professionals en el seu
àmbit de treball.
3.1.2.7 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.

3.2. Millorar els

3.2.1. Potenciar la

3.2.1.1. Dissenyar i implementar projectes

coneixements, hàbits i

formació transversal en

educatius grupals per treballar la sexualtat amb

conductes en sexualitat de

l’àmbit de la salut sexual

els pares i mares dels nens i adolescents.

la població en diferents

3.2.1.2. Promoure projectes educatius que

àmbits: escolar,

treballin la salut sexual més enllà dels aspectes

comunitari, assistencial

biològics.
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3.2.1.3 Oferir tallers i conferències sobre la salut
sexual dirigides a la població en general.
3.2.1.4 Elaborar projectes específics en educació
sexual dirigits a persones amb diversitat
funcional.
3.2.2. Augmentar el

3.2.2.1. Incloure entitats que promoguin la

coneixement de la població

igualtat en activitats ja existents: Festival de fires

en projectes ja existents

de Girona, jornades esportives...

3.2.3. Garantir la

3.2.3.1. Promoure el treball en xarxa entre els

continuïtat i ampliar els

diferents aspectes de salut que treballen amb la

espais de referència en

sexualitat.

matèria de salut sexual i

3.2.3.2. Assegurar iniciatives que treballen per a

reproductiva per al

la promoció d ela salut jove.

col·lectiu jove

3.2.3.3. Apropar els serveis educatius i
assistencials en matèria d’educació afectiva i
sexual als espais joves de la ciutat (Químics,
Güell,...)

3.2.4. Ampliar la franja

3.2.4.1. Elaborar un projecte de ciutat pels

d’edat d’actuació en els

centres educatius, l’escola bressol, primària i

programes educatius

secundaria on es treballin diferents aspectes de
sexualitat amb diferents col·lectius

3.2.5. Implementar

3.2.5.1. Facilitar l’accés al preservatiu i altres

mesures que contribueixin

mètodes anticonceptius.

a l’agument de la utilització

3.2.5.2 Facilitar l’accés a les tècniques de

de mètodes preventius

cribatge ITS ràpides.

fiables

3.2.5.3 idear-implementar polítiques d’oci que
afavoreixin les actituds saludables i responsables.
3.2.5.4 Garantir l’accés a l’educació sexual a tota
la població.

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

3.3.1. Identificar els

3.3.1.1. Crear una taula de coordinació de

diferents actius de salut i

promoció de la salut afectiva i sexual de la ciutat.

agents implicats en el

3.3.1.2. Establir un pla o espai de coordinació

treball de la salut sexual.

entre els diferents agents que treballen la salut
sexual i reproductiva.
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3.3.1.3 Crear un equip de treball per millorar la
recollida de dades de la ciutat en relació a la
salut sexual.
3.3.1.4 Buscar complicitats entre les diferents
administracions o entitats per poder compartir
activitats formatives.
3.3.2 Assegurar la

3.3.2.1 Dotar de més recursos econòmics i

continuitat d’iniciatives que

humans els serveis de promoció de la salut i

treballen per la promoció

projectes com salutacció.

de la salut jove

4. DESIGUALTATS SOCIALS
LÍNIA
ESTRATÈGICA 4

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

OBJECTIUS
GENERALS

OBJECTIUS
ESPECÍFICS
4.1.1. Garantir la

4.1.1.1. Reservar partida econòmica en els

continuïtat dels programes

pressupostos anuals per programes

de suport i

d’acompanyament a la inserció laboral.

ACCIONS

acompanyament a la
incorporació del mercat de
treball.

4.1. Desenvolupar totes

4.1.2. Augmentar l’accés a

4.1.2.1. Ampliar les prestacions de la borsa de

l’habitatge protegit.

mediació de l’oficina municipal d’habitatge.

les polítiques municipals

4.1.2.2. Augmentar el parc públic d’habitatge

des de la perspectiva de

dedicat a pisos d’inclusió.

l’equitat

4.1.2.3. Garantir una dotació pressupostaria
destinada al programa Ambar que permeti
mantenir i ampliar el nombre de casos a
atendre.
4.1.3. Incrementar el

4.1.3.1. Incrementar les places del programa:

percentatge de persones en

“Apropa cultura” per accés a la programació

risc d’exclusió social que

cultural de la ciutat a col•lectius amb risc

accedeixen a les activitats

d’exclusió social.
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culturals, de lleure i
esportives
4.2.1 Donar cobertura a les

4.2.1.1. Mantenir i potenciar projectes d’atenció

persones amb problemes

psicosocial per a persones amb problemes

4.2. Conscienciar en la

derivats de la situació

derivats de la situació socioeconòmica.

necessitat de desenvolupar

socioeconòmica.

4.2.1.2. Potenciar el programa de Dipsalut
“Salut i Crisi”.

serveis de protecció i
l’aplicació de mesures en

4.2.2. Capacitar els

4.2.2.1. Creació d’espais formals de trobada,

els casos de persones en

professionals de

intercanvi, transferència de coneixements, dels

risc d’exclusió

l’Ajuntament, responsables

professionals que atenen als col•lectius en risc

de l’atenció a col·lectius en

d’inclusió social per a activitats formatives de

risc d’exclusió social

supervisió.

4.3.1. Mantenir i impulsar

4.3.1.1. Desenvolupar i mantenir projectes de

projectes de caire

caire comunitari i grupal amb les estructures i

comunitari i grupal per fer

recursos necessaris.

4.3. Afavorir la co-

front a la manca de xarxes

4.3.1.2. Establir col·laboració entre

responsabilitat de la

socials i familiar,

administracions i entitats que treballen amb

ciutadania i el seu

augmentant el compromís

voluntariat que atén a persones amb risc

apoderament davant de

social de la ciutadania.

d’exclusió social.

problemàtiques d’exclusió

4.3.2. Dissenyar mesures

4.3.2.1. Facilitar des de l’ajuntament recursos i

social

de suport a les entitats

eines (econòmics, d’infrastructura i

vinculades al territori: més

procediments) a les entitats que promouen el

pressupost, suport logístic i

compromís social i la coresponsabilitat en les

de tràmits.

problemàtiques d’exclusió social.
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7.4. DESPLEGAMENT, SEGUIMENT I AVALUACIÓ

El Pla Local de Salut de Girona incorpora la forma com es realitzarà el desplegament i el sistema
de seguiment i avaluació que permetrà conèixer el grau de desenvolupament del Pla i facilitarà la
incorporació d’elements de millora contínua del procés.

7.4.1. Desplegament

Un cop elaborat el Pla i aprovat pel ple municipal, cal garantir un procés de desplegament que
estigui sustentat en:
§

La priorització d’accions, amb l’objectiu de traslladar les directrius estratègiques del Pla a la
realitat local

§

El desenvolupament del projecte basat en la transversalitat (entre àrees municipals) i el treball
en xarxa (amb els agents locals implicats en l’àmbit de la salut)

§

El foment de les relacions i el coneixement entre els diversos agents vinculats amb la salut del
municipi, facilitant així una forma de treballar basada en la coresponsabilitat i el treball
compartit

§

La garantia de les funcions d’avaluació i seguiment durant el procés de desplegament

§

El treball ordenat a partir del disseny d’una estructura orgànica clara

§

La garantia d’una visió global del procés de desplegament. Es tracta d’evitar el
desenvolupament d’actuacions de forma aïllada, i de fer convergir el seguit d’accions que es
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desenvolupin en un mateix comú denominador.
Cal garantir un desplegament transversal i en xarxa dels diversos principis, eixos i línies
estratègiques, objectius generals i específics, i, finalment, actuacions previstes incloses al PLS.
L’estructura orgànica de la Taula de Salut serà l’encarregada de garantir el desplegament
transversal i en xarxa del Pla.
7.4.2. Seguiment i avaluació
7.4.2.1. Seguiment

El seguiment de l’execució del Pla no és un fi en si mateix, sinó un instrument per prendre
decisions que millorin el desplegament de les accions i el Pla mateix. El procés de seguiment, per
tant, es constitueix com una fase integrada en l’etapa d’implementació del PLS, i ha de permetre
conèixer sistemàticament l’efectivitat i l’eficiència de les accions desenvolupades d’acord amb les
finalitats, els objectius i els recursos definits per a cadascuna de les accions, com també conèixer
els avenços que en matèria de salut fa la ciutat.
El seguiment que es faci de les diferents accions, liderat per la Taula de Salut, pot resultar de gran
utilitat a l’hora de l’avaluació. Per això, caldrà documentar de forma sistemàtica els problemes
que sorgeixin, els aspectes a millorar o, senzillament, com està funcionant i quins resultats està
donant una determinada acció. I, alhora, serà important diferenciar sobre quines dimensions de
les accions voldrem fer el seguiment del Pla, a més de conèixer i mesurar els resultats immediats
de les accions i els impactes que generen aquestes intervencions a mig i llarg termini.
El model de fitxa següent garanteix que el seguiment de cada actuació es pugui realitzar de forma
correcta i sistemàtica:
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Taula X.X
Fitxa de seguiment de l’acció
Descripció i codi de l’acció

Exemple: Eix 1. A.1.1

Definició

Acabar de matisar i adaptar la definició de l’acció exposada
al Pla d’Actuació del PLS.

Data d’inici

Previsió del temps en què es farà el desplegament i
períodes, si s’escau, que es preveuen.
Data prevista final de l’acció

Persones destinatàries

Públic objectiu de l’acció.

Responsables de la implantació

Agents implicats i/o àrea responsable.

Accions de difusió

Accions d’avaluació i seguiment

Cost

Abast

Impacte previst del desplegament de l’actuació.

Resultats

Valoració final de resultats.

Aspectes a destacar

Suggeriments de millora
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7.4.2.3. Avaluació

L’avaluació de les actuacions del Pla, de caràcter bianual, té com a objectiu valorar si les accions
dissenyades i executades són adequades i ofereixen els resultats previstos, i, en aquest sentit, és un
instrument que ha de permetre l’anàlisi, el seguiment i la millora del Pla; en conseqüència, ha de
facilitar informació per saber com s’estan executant les polítiques de salut de la ciutat de Girona.
Les recerques i avaluacions teòriques destaquen diferents elements clau de l’avaluació de
polítiques públiques que cal prendre en consideració:
a) Per què avaluar (un marc institucional clar): el primer pas per a una avaluació útil passa per tenir clars
els motius pels quals avaluem. No existeix una tradició consolidada en l’avaluació, la qual cosa
acostuma a provocar que l’avaluació s’entengui com una càrrega pesada o una amenaça. És per això
que cal tenir clar per què ens facilitarà la tasca avaluadora.
b) Què avaluar (una definició d’objectius clars i avaluables): cal ser molt conscients de la necessitat de
definir objectius realistes i adaptats a la realitat, que s’allunyin de les aspiracions generalistes. És en
aquest sentit que una definició clara dels objectius també ens facilitarà una tasca avaluadora.
c) Com avaluar (comptar amb informació): disposar de dades –informació quantitativa– i de valoracions
i opinions –informació qualitativa– sobre la realitat on actuem, esdevé imprescindible. És en aquest
sentit que és necessari de garantir que aquesta informació es generi.
d) Quins recursos (comptar amb procediments i recursos): quant als recursos, cal partir de la premissa que
el cost de l’avaluació no pot superar el cost del projecte avaluat. Certs criteris estàndards parlen de
calcular el cost per a l’avaluació que giri al voltant del 10% –en temps i diners– dels recursos destinats
al projecte; quant als procediments, val a dir que els processos massa sofisticats tècnicament ens poden
dur a la insatisfacció. El que cal és garantir eines d’avaluació interna i externa, a partir del sentit comú
i la creativitat. És important trencar tòpics i aclarir que algun d’aquests procediments poden donar
lloc a la creació d’indicadors, però no totes les avaluacions s’han de recollir a través d’aquests.

Avaluar no és fàcil, però cal entendre’l com un exercici necessari que, tanmateix, s’acostuma a
veure com quelcom complex perquè a) cal aplicar tècniques i mètodes específics, b) els resultats de
l’avaluació seran interpretats per diversos agents amb visions diverses, c) no és fàcil definir
objectius clars, i d) obtenir una avaluació objectiva és una tasca complexa.
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Amb tot, però, cal avaluar el Pla d’Actuació del PLS perquè cal retre comptes del que es fa, cal
poder prendre decisions de reorientació de les pràctiques, prioritats i impactes, i justificar la feina
feta i els seus rendiments, i cal aprendre i poder millorar les noves formes i estratègies de treball,
reconduint-les i perfeccionant-les periòdicament.
Les qüestions clau a tenir en compte a l’hora d’avaluar són, essencialment, les següents:
§

Les accions que s’han executat són adequades per assolir els objectius marcats o els resultats esperats?

§

Són suficients els recursos que s’havien previst per a la posada en marxa de les accions?

§

Justifiquen la inversió realitzada els resultats obtinguts fins al moment de l’avaluació?

En aquest sentit, per tal de treballar l’avaluació, la Taula de Salut tindrà en consideració la taula
següent:

Taula X.X. Aspectes a avaluar

Planificació de les accions

Gestió del pla

Resultats

Si l’acció és aplicable a la realitat de la
institució.

Si s’han fet accions del
calendari previst.

Si s’han assolit els objectius i
els resultats previstos.

Si els objectius o els resultats esperats
proposats són els adequats.

Si l’assignació de recursos
ha estat l’adient.

Si les persones que han
participat en les accions estan
satisfetes.

Si les accions previstes són coherents
amb els mitjans i els objectius marcats.

Si els mètodes utilitzats
han estat correctes.

Si les persones destinatàries
de les accions estan satisfetes.

Finalment, fóra convenient que, amb caràcter bianual, es redactés un informe basat en els
resultats de les tasques de seguiment i avaluació desenvolupades, el qual recollís el resum de les
actuacions realitzades, el calendari d’execució, el pressupost, l’avaluació i les accions futures, i
hauria de ser tramès i presentat a l’equip de govern.
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8. ANNEXOS
8.1. SESSIÓ DELIBERATIVA DE DIAGNOSI (26 d’octubre de 2017):

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
1 Baixa ingesta de fruita i verdura de 6 a 14 anys
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
0% d’infants i joves que prenguin 5 racions de fruita o verdura al dia (Gironès – Pla de l’Estany).
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ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
2 Consum hipercalòric (3 a 14 anys)
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
29,2% d’infants de 3 a 14 anys fan consum freqüent de productes hipercalòrics (Gironès – Pla de
l’Estany).

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
3 Pulmons verds/rutes saludables accessibles
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Estructura de ciutat relativament petita amb moltes rutes/zones verdes properes (carril verd de Quart,
Devesa, St. Miquel, rutes saludables Dipsalut…)
ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
4 Baix percentatge d’actius amb eficàcia demostrada
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Molts actius d’AiAF no disposen d’instruments d’avaluació de la seva efectivitat.

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
5 Baixa oferta en general d’activitats físiques gratuïtes o de baix cost
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Calen més activitats (d’AF) accessibles a tota la població que incentivin la pràctica d’activitat física i
esport o al no abandonament.
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ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
6 Pautes d’oci més sedentàries en general (Pantalles, TIC…)
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
7 Manca de beques esportives públiques
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Les famílies amb baix nivel socio-econòmic tenen moltes dificultats per poder gaudir d’oferta esportiva.

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
8 Pocs Patis oberts
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Patis d’escoles oberts durant els caps de setmana. En falten més i suposa costos (neteja, dinamització).
Per motius de vandalisme algunes AMPAs hi estan en contra.

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
9 Parcs urbans de salut
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Baix nivell d’utilització. Manquen dinamitzacions i agents motivacionals.
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ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
10 Oferta d’activitats dirigides a totes les edats.
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Desconeixem si aquesta oferta és suficient. No és accessible per a tothom a nivell econòmic.

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
11 Major abandonament de pràctiques esportives en noies que en nois.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Biaix de gènere especialment accentuat en l’abandonament de pràctica esportiva en el pas de 6è de
primària a 1r d’ESO. També es considera que falten dades locals.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
1 Poca coordinació entre els diferents actius i serveis de la xarxa.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Hi ha poca cobertura dels professionals de programes: PSI, PSP, CSMA i CSMIS, Centre de dia,
Equip d’intervenció precoç, equip secció oberta, equip de carrer.
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ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
2 Obertura del centre de dia per drogo-dependents
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Nou recurs dirigit a persones amb conducta addictiva amb 15 places disponibles.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
3 Manca voluntat política i econòmica
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
La manca de subvencions o que finalment no arribin genera frustració als professionals i usuaris.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
4 Existeix una forta estigmatització
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Prevenció, sobretot, en el col·lectiu de joves. Per evitar desenvolupar l’estigma al voltant, que envolta les
malalties mentals.
Incloure les persones (que tenen) diagnosticades en la comunitat i per la comunitat.
“Campanyes de sensibilització en primera persona”.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
5 Treball amb les famílies
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Consciència social, es necessita una política econòmica estable.

98

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
6 Eines formatives als professionals
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Trencar amb els propis prejudicis personals.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
7 Manca de coordinació entre els recursos de suport a les famílies amb trastorns mentals.

X

NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Si bé sí que hi ha actius i recursos disponibles, la coordinació entre els recursos, hi ha dificultats per ferho.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
8 Recurs d’addicions per a adolescents
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Recurs específic per a adolescents per treballar addiccions comportamentals.
Incloure les famílies i coordinació amb IE.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
9 Hi ha estigma davant el suïcidi
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Insistir/treballar en primària. Exploració en els equips de primària (detecció).
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ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
10 Recurs de salut mental perinatal
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Atenció a dones consumidores o amb TM embarassades, post part. Acompanyament durant tot el
procés.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
11 No s’inclou la perspectiva de gènere en tots els recursos
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
X FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
12 Gent gran
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Dificultats a l’hora d’oferir atenció psicològica, tendència a l’aïllament. Perfil amb alt risc de suïcidi.
Aquest col·lectiu es troba molt abandonat.
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ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
1 Hi ha una baixa promoció de l’autoconeixement i acceptació de la sexualitat en infància i
adolescència.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Manca una unificació de criteris i formació de professionals que fan intervenció educativa comunitària.
A més, no comptem amb cap pla de salut sexual i reproductiva. Tampoc no disposem d’un recurs
educatiu unificat sobre sexualitat de P3 a l’estadi universitari. Així mateix, fan falta propostes actives per
a col·lectius invisibilitzats (diversitat física i funcional...). No comptem amb cap fitxa específica per
proposar accions específiques de ciutat, i no hi ha equitat en la figura d’un referent als instituts. No
obstant això, una fortalesa és el “Salut i Escola” (ICS), un itinerari sexo-afectiu (EMPSA), “Tardes
joves” i un centre jove de salut (ASSIR).

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
2 Falta promocionar l’autoconeixement i acceptació de la sexualitat en persones adultes.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Són els mateixos punts de la fitxa anterior, però adreçats a persones adultes. Fa falta treballar i potenciar
l’educació sexo-afectiva de persones de la 3a edat i la intervenció educativa comunicativa.

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
3 Falta prevenció per els embarassos no desitjats/ITS
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
És necessària una revisió dels punts febles dels programes actuals i potenciar aspectes educatius de la
sexualitat.
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ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
4 Encara falta respecte a la diversitat sexual
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Malgrat aquesta falta de respecte, hi ha actius que treballen per a la promoció, com el consell LGTBI i
el projecte “Consulta trans”.

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
5 Hi ha poc coneixement de la xarxa d’actius disponibles
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
No hi ha una base de dades pública ni uns circuits de derivació/coordinació dels agents implicats
(associacions i referents de salut).

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
6 Poca coordinació dels recursos en l’atenció de les persones treballadores sexuals.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
No hi ha un programa específic amb coordinació dels agents implicats (associacions i referents de salut).
ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
7 Manca atenció SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones).
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
No hi ha servei més enllà de la relació de parella. Manca potenciar el projecte d’atenció a infants fills/es
de dones víctimes de violència de gènere.

102

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
8 No comptem amb dades específiques
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Manca l’assistència privada per exemple en parts: tan sols comptem amb les del Trueta. Alhora, tampoc
no tenim un servei específic respecte les ITS, la qual cosa difícil la recollida de dades i la conscienciació
de la salut en relació al gènere.

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
9 No hi ha una vigilància de la sexualitat saludable a l’oci i els mitjans de comunicació.
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
10 Manca potenciar l’atenció als homes en la sexualitat amb una visió holística àmplia
NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
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ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
1 Persones dependents
X NECESSITAT (PUNT FEBLE) Manca treball en xarxa.
X FORTALESA (PUNT FORT) Disposició de dades econòmiques i socials.
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
En el moment de fer la diagnosi del grau de dependència és fonamental tenir dades de salut, que són
confidencials.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
2 Accés a recursos públics i gratuïts per joves amb addiccions
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Detectada l’addicció del jove, els adolescents amb pocs recursos econòmics es troben amb clara
desigualtat a l’hora de trobar recursos que els ajudin. Per exemple, els joves amb recursos econòmics
poden accedir a centres privats de forma immediata mentre que els que no en tenen, passen per
llargues llistes d’espera.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
3 Accés al lleure, cultura i esport. Recursos públics insuficients
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Famílies amb pocs recursos econòmics i socials tenen poques possibilitats d’accés al lleure, cultura i
esport, atès que tenen un cost econòmic.
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ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
4 Accés a l’habitatge
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Manca de la creació d’habitatge públic i social de forma massiva i necessitat d’impulsar lloguers socials.
A més, falta promocionar l’ocupació (cessió) de pisos desocupats de forma permanent.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
5 Pobresa energètica
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
No tothom té garantit l’accés a un mínim de confort. Manca un fons d’ajuda a la pobresa energètica.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
6 Promoció d’hàbits saludables – persones amb risc i poc accés a la informació
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
La complexitat de la detecció dels casos dificulta l’accés a dietes saludables i adequades a persones amb
dependències o malalties que requereixen dietes específiques.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
7 Xarxa relacional
X NECESSITAT (PUNT FEBLE) Cal potenciar el treball en xarxa
X FORTALESA (PUNT FORT) Els recursos si són existents
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Potenciar serveis que ja existeixen per a la millora de les relacions socials i així evitar l’aïllament,
l’exclusió, i la solitud.

105

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
8 Atenció psicosocial a persones cuidadores (qui cuida al cuidador/a)
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Creació d’un programa per a persones que tenen cura de familiars malalts i que no tenen recursos per
poder-los ingressar en centres d’atenció específica. Un exemple seria el programa “Respir” de la
Diputació de Barcelona.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
9 Maltractament de la gent gran
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
c PREVENCIÓ
c PROMOCIÓ
a PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Conscienciar i formar professionals que treballen amb la gent gran per detectar els diferents tipus de
maltractament: psicològic, físic, econòmic... Manca també treball en xarxa.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
10 Manca promoció de debat i coneixement tècnic entre la classe dirigent
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Necessitat de coneixement de polítiques socials i de salut preventives, contrastades científicament.

ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS
11 Absentisme i conflictivitat juvenil
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
PERSPECTIVA D’ANÀLISI:
a PREVENCIÓ
a PROMOCIÓ
c PROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ:
Dues taules municipals i una xarxa ben treballada.
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ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
1 Poca conscienciació ciutadana/falta de prevenció
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Generalment, la ciutadania s’implica quan el problema li és propi, no aliè. A més, es mou quan el
problema de salut és real i amb símptomes. Ex: xerrades informatives quan la patologia ja és existent.

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
2 Falta informació
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Hi ha desconeixement en general en l’àmbit de salut més enllà del problema, malaltia, clínica.

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
3 Mancança d’informació a la ciutadania
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Falten més campanyes i difusió en temes de salut. S’ha de procurar utilitzar diferents estratègies segons
la població a la qual ens volem adreçar (joves, infants, gent gran...)

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
4 Falta coordinació entre àrees, falta formació en salut al personal municipal que és l’encarregat
d’informar.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Falta comunicació real entre les àrees del ajuntament.

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
5 Falta més relació interpersonal amb la ciutadania
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
No obstant això, implica una complicació burocràtica que genera males gestions. Manca una millora en
la competència de l’empatia.

107

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
6 Resultats a llarg termini
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Impliquen poca inversió immediata.

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
7 Falta continuïtat en molts projectes
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Per mantenir resultats positius s’ha de mantenir personal (tècnic/ques, caps, polítiques...).

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
8 Manca de supervisió municipal.
X NECESSITAT (PUNT FEBLE)
FORTALESA (PUNT FORT)
DESCRIPCIÓ:
Des del propi ajuntament s’ofereixen serveis i activitats de salut sense la seva deguda supervisió.
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8.2. SESSIÓ DE PRIORITZACIÓ DE LA DIAGNOSI. GTT1. Grup de Treball Transversal (7
de novembre de 2017):

ÀMBIT TEMÀTIC 1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
Magnitud
del
problema

Risc de la no
intervenció

Factibilitat

Importància
per a la
ciutadania

TOTAL

Prioritat

14

14

11

12

51

1

14

12

9

12

47

2

14

11

9

12

46

3

13

12

10

10

45

4

5. Baixa oferta en general
d’activitats físiques gratuïtes o de
baix cost

12

12

9

11

44

5

6. Baix percentatge d’actius amb
eficàcia demostrada

13

14

12

4

43

6

10

10

12

11

43

6

7

6

11

9

33

8

8

6

11

7

32

9

1. Consum hipercalòric (3 a 14
anys)
2. Manca de beques esportives
públiques
3. Pautes d’oci més sedentàries en
general (Pantalles, TIC…)
4. Major abandonament de
pràctiques esportives en noies que
en nois

7. Baixa ingesta de fruita i verdura
de 6 a 14 anys
8. Pocs patis oberts*
9. Parcs urbans de salut
10. Oferta d’activitats dirigides a
totes les edats

Es valora com a punt fort

11. Pulmons verds/rutes saludables
accessibles

Es valora com a punt fort
*S’han valorat de manera diferent aquells patis oberts que sí es dinamitzen.

ÀMBIT TEMÀTIC 2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES

1. Recurs d’addicions per a
adolescents
2. Manca de focalització en la
prevenció ambiental sobre el
consum d’alcohol
2. Recurs de salut mental perinatal
3. Gent gran. Dificultats a l’hora
d’oferir atenció psicològica,
tendència a l’aïllament.

Magnitud
del
problema

Risc de la no
intervenció

Factibilitat

Importància
per a la
ciutadania

TOTAL

Prioritat

5

5

4

4

18

1

5

5

5

3

18

1

4

5

4

4

17

2

5

5

3

4

17

2
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4. Existeix una forta estigmatització

5

5

4

2

16

3

5

5

3

3

16

3

6. Poca coordinació entre els
diferents actius i serveis de la xarxa

5

5

4

2

16

3

7. No s’inclou la perspectiva de
gènere en tots els recursos

5

5

3

2

15

4

4

4

4

1

13

5

3

3

4

3

13

5

5. Treball amb les famílies

8. Hi ha estigma davant el suïcidi
9. Eines formatives als
professionals
10. Manca voluntat política i
econòmica
11. Obertura del centre de dia per
drogo-dependents

No hi ha concents
Es considera com a punt fort

ÀMBIT TEMÀTIC 3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
Magnitud
del
problema

Risc de la no
intervenció

Factibilitat

Importància
per a la
ciutadania

TOTAL

Prioritat

5

5

5

5

20

1

5

5

3

5

18

2

3. Encara falta respecte a la
diversitat sexual

5

5

3

3

16

3

4. Hi ha poc coneixement de la
xarxa d’actius disponibles

3

5

5

3

16

3

5

3

5

3

16

3

3

3

5

3

14

4

3

3

3

3

12

5

1

5

3

3

12

5

3

3

1

3

10

6

5

1

3

1

10

6

1. Hi ha una baixa promoció de
l’autoconeixement i acceptació de
la sexualitat en infància i
adolescència
2. Falta prevenció per els
embarassos no desitjats/ITS

5. Manca potenciar l’atenció als
homes en la sexualitat amb una
visió holística àmplia
6. No hi ha una vigilància de la
sexualitat saludable a l’oci i els
mitjans de comunicació
7. Falta promocionar
l’autoconeixement i acceptació de
la sexualitat en persones adultes
6. Poca coordinació dels recursos
en l’atenció de les persones
treballadores sexuals
7. Manca atenció SIAD (Servei
d’informació i atenció a les
dones)
8. No comptem amb dades
específiques
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ÀMBIT TEMÀTIC 4. DESIGUALTATS SOCIALS

Magnitud
del
problema

Risc de la no
intervenció

Factibilitat

Importància
per a la
ciutadania

TOTAL

Prioritat

5

5

5

4

19

1

4

5

5

4

18

2

5

5

3

4

17

3

4

5

5

3

17

3

4

4

5

4

17

3

5

5

2

4

16

4

4

4

4

4

16

4

4

4

4

4

16

4

4

4

4

4

16

4

4

4

3

3

14

5

4

4

3

2

13

6

1. Xarxa relacional
2. Absentisme i conflictivitat
juvenil
3. Pobresa energètica

4. Promoció d’hàbits saludables –
persones amb risc i poc accés a la
informació
5. Atenció psicosocial a persones
cuidadores (qui cuida al
cuidador/a)
6. Accés a l’habitatge
7. Persones dependents
8. Accés a recursos públics i
gratuïts per joves amb addiccions
9. Manca promoció de debat i
coneixement tècnic entre la
classe dirigent
10. Accés al lleure, cultura i
esport. Recursos públics
insuficients
11. Maltractament de la gent
gran/ Negligència

ÀMBIT TEMÀTIC 5. PROTECCIÓ DE LA SALUT
Magnitud
del
problema

Risc de la no
intervenció

Factibilitat

Importància
per a la
ciutadania

TOTAL

Prioritat

1. Poca conscienciació
ciutadana/falta de prevenció

4

5

4

5

18

1

2. Falta continuïtat en molts
projectes

5

5

4

4

18

1

4

4

5

4

17

2

4

4

4

4

16

3

4

3

5

4

16

3

3. Falta coordinació entre
àrees, falta formació en salut al
personal municipal que és
l’encarregat d’informar
4. Resultats a llarg termini
5. Manca de supervisió
municipal
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6. Mancança d’informació a la
ciutadania
7. Falta informació
8. Falta més relació
interpersonal amb la
ciutadania

3

3

4

3

13

4

2

2

4

2

10

5

No valorat com a punt feble
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8.3. SESSIONS DE DEFINICIÓ DE CONCEPTES CLAU I LÍNIES ESTRATÈGIQUES.
GTT2 i GTT3. Grup de Treball Transversal (14 i 21 de novembre de 2017):
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8.4. SESSIÓ DE DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS DEL PLS.
GTT3. Grup de Treball Transversal (30 de novembre de 2017):
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116
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8.5. SESSIONS DELIBERATIVES DE PROPOSTES. Grup de Treball Transversal (11 i 18 de
gener de 2018) | Fitxes de propostes:
1. ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
FITXA DE PROPOSTES

ACCIÓ NÚM. 1
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
1. Valorar la ubicació dels parcs de salut i la seva reubicació si s’escau.
2. Augmentar la formació, dinamització i percepció dels professionals que treballen amb possibles
usuàries d’aquests espais.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Parcs urbans de salut
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Incrementar l’ús dels parcs urbans de salut.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població adulta i gent gran.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
- Serveis socials, casals de gent gran, equip municipal de salut, àrees bàsiques de salut, empreses
privades d’atenció al domicili, Càrites, AAVV.

ACCIÓ NÚM. 2
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Realitzar un estudi per conèixer on faria falta noves estacions de la Girocleta.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Augmentar el percentatge d’estacions de Girocleta en llocs estratègics
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
A la població en general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Urbanisme.
Altres comentaris que cal tenir en compte:
- Universitat, pavellons esportius.
*No saben si l’acció ja s’està portant a terme.

ACCIÓ NÚM. 3
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
1. Oferir beques municipals a les entitats esportives per a famílies amb renda baixa a partir de l’índex
de pobresa.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Implementar beques esportives de clubs de ciutat per a infants i adolescents.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
A infants i joves (fins a 16 anys) de famílies amb dificultats econòmiques.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Ajuntament: esports, serveis socials, educació i entitats esportives privades.
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Altres comentaris que cal tenir en compte:
Afegir una clàusula social al conveni municipal amb les entitats esportives privades.

ACCIÓ NÚM. 4
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Dinamitzar i promoure la pràctica esportiva en grup i de forma gratuïta.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
1.2.1. Incrementar l’ús de parcs urbans de salut.
1.2.2. Incrementar el percentatge de participants al correbarris.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
A la població en general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
- Ajuntament: Esports, comunicació, salut.
- Associacions i agrupacions de persones

ACCIÓ NÚM. 5
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Incrementar el percentatge de centres laborals adherits al “projecte escales”.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Projecte escales
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Incrementar el percentatge de centres laborals adherits al “projecte escales”.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població en general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Centres laborals, mèdics i l’àrea de salut.

ACCIÓ NÚM. 6
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
- Formar als professionals de menjador, AMPAs i docents amb la gestió emocional de l’alimentació.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
1.3.3. Augmentar el percentatge d’escoles que participen en programes d’alimentació saludable.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Escola AMPA.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
- AMPA, empreses, i l’àrea de salut.
Altres comentaris que cal tenir en compte:
Hi ha un document/guia que va fer el departament de Salut de la Generalitat.
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ACCIÓ NÚM. 7
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Fomentar i potenciar les empreses i establiments que ofereixen menús per persones amb
intolerància alimentària.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària. (Objectiu general).
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Persones amb intolerància alimentària.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Ajuntament: Promoció, participació, Salut.

ACCIÓ NÚM. 8
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Realitzar un estudi per valorar els continguts de les maquines dispensadores d’aliments ubicades en
espais municipals (escoles, equipaments esportius, espais culturals, centres cívics, etc.).
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut
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Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Reduir l’accessibilitat dels productes de brioxeria i begudes ensucrades de maquines expenedores.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Nens/es, joves i població en general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, educació, esports, serveis socials, cultura.

ACCIÓ NÚM. 9
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
1.1. Incrementar l’accessibilitat a l’activitat física i esportiva
1.2. Fomentar la pràctica d’activitat física i esportiva per tal de reduir el sedentarisme
1.3. Millorar els hàbits i les conductes saludables i vetllar per la seguretat alimentària
1.4. Millorar la higiene postural en l’àmbit laboral
Nom i descripció de l’acció:
Oferir a les AMPES dels centres escolars programes formatius per treballar una visió amplia de
l’alimentació lligada amb els hàbits del son i el descans.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Argumentar el percentatge d’escoles participen en programes d’alimentació saludable.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Famílies nens i nenes d’escoles de primària.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, educació.
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2. SALUT MENTAL I CONDUCTES ADDICTIVES
FITXA DE PROPOSTES

ACCIÓ NÚM. 1
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Promoure accions de prevenció ambiental:
1. Implementar un programa de “venda 0” d’alcohol a menors en tots els comerços.
2. Implementar el programa “nits Q”.
3. Establir normativa que impedeixi la publicitat/patrocini de begudes alcohòliques.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Diferencia de preus entre begudes alcohòliques i les que no
ho son a les barraques.
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Promoure accions de prevenció ambiental
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
- Polítics ( a través de lleis).
- Agents socials, policia, urbanisme...

ACCIÓ NÚM. 2
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Reforçar la formació en salut mental ens els diferents col·lectius diana.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Augmentar els coneixements de salut mental ens els diferents professionals / formació continuada.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
- Professionals d’atenció primària (sanitària/social).
- Personal docent.
- Altres especialitats.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Especialistes + persones afectades.

ACCIÓ NÚM. 3
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Potenciar l’oferta d’activitats de promoció de la SM en col·lectius desiguals.
- Crear reunió específic de prevenció joc online.
- Reforçar accions de prevenció de mals usos de les TIC. (mantenir recurs actual i ampliar-ho).
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Itineraris diversos, setmana de la felicitat, Girona
Nova cultura, Associació família.
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Promocionar la salut mental.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població general
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals de la salut i de l’àmbit social.
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ACCIÓ NÚM. 4
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Donar a conèixer els factors de protecció i risc en salut mental.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Itinerari de prevenció de consum, associacions
d’usuaris.
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Donar a conèixer els factors de protecció i risc en salut mental.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals de la salut i l’àmbit social.

ACCIÓ NÚM. 5
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Dissenyar campanya de promoció dels diferents recursos de salut mental a la ciutat.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Anar a conèixer la xarxa de salut mental i els seus recursos.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
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Població en general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Comunicació, Departament de Salut, IAS, Ensenyament.

ACCIÓ NÚM. 6
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Mantenir/establir convenis de col·laboració amb les entitats que promouen la salut mental.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Taula de salut mental
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Donar suport a les entitats que promouen la salut mental.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Les entitats que promouen la salut mental.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Administració pública, entitats.

ACCIÓ NÚM. 7
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
1. Donar visibilitat a les persones afectades d’un trastorn mental.
2. Revisar si totes les empreses vinculades a l’Ajuntament de Girona compleixen amb la CISMI.

És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
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Sí. Quin? Comissió mixta i fundació ___________
No
No ho sé

Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Treballar pel reconeixement, acceptació, i normalització de la malaltia mental i les
drogodependències.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Persones afectades i empreses.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Administració pública.

ACCIÓ NÚM. 8
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Donar continuïtat al Centre Jove de Salut Integral en l’àmbit de la salut emocional, passant de
projecte a estructura municipal.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Projecte Centre Jove de Salut
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves de 13 a 25 anys
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Polítics i tècnics.
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ACCIÓ NÚM. 9
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Projecte treball preventiu amb fills/es adolescents de famílies amb patologies mentals.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Adolescents i joves (caldria acotar més les edats. De 12 a 18?).
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Tècnics salut.

ACCIÓ NÚM. 10
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Projecte preventiu amb joves entre 12 i 18 anys víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves de 12 a 18 anys.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals salut.
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ACCIÓ NÚM. 11
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Projecte per treballar el vincle afectiu (mare/fill) amb joves que han patit reagrupaments familiars en
l’adolescència.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves entre 12 i 18 anys.

ACCIÓ NÚM. 12
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
2.1. Promoure la conscienciació i el coneixement al voltant de la salut mental
2.2. Potenciar els factors de protecció per a una salut mental òptima
2.3. Garantir els recursos d’atenció especialitzada
2.4. Treballar la desestigmatització
Nom i descripció de l’acció:
Projecte educatiu en habilitats per a la vida dirigit als adolescents i joves dels espais Joves.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves entre 12 i 18 anys.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals de la salut, educadors socials, monitors del lleure, integradors socials
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3. SALUT SEXUAL, AFECTIVA I REPRODUCTIVA
FITXA DE PROPOSTES

ACCIÓ NÚM. 1
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Formació de formadors (professionals) amb diferents col·lectius.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Promocionar la conscienciació transversal a diferents col·lectius.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Professionals que tenen incidència en diferents eixos poblacionals: monitors d’esport, educadors/es,
mestres,...
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals de la salut pedagogs i docents.
Altres comentaris que cal tenir en compte:
Implementar aquests programes formatius en els programes de formació de les empreses
(Ajuntament, Salut).

ACCIÓ NÚM. 2
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Tallers i jocs per treballar el gènere i la transsexualitat amb els nens/es de 0 a 12 anys.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Promocionar la conscienciació transversal a diferents col·lectius.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Nens/es de 0 a 12 anys.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut i escola, Salut municipal, esports i educació, esplais, casals.

ACCIÓ NÚM. 3
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Sol·licitar polítiques d’igualtat de gènere i sexe.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Plans d’igualtat de l’ajuntament.
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Vetllar per l’existència d’igualtat de gènere i sexe.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Població general.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Polític i tècnic.
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ACCIÓ NÚM. 4
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Anàlisi directe i evaluació dels comportaments dels professionals en el seu àmbit de treball.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Vetllar per l’existència d’igualtat de gènere i sexe.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Professionals dels diferents àmbits.

ACCIÓ NÚM. 5
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Incloure entitats que promoguin la igualtat en activitats ja existents: Festival de fires de Girona,
jornades esportives...
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Pla d’igualtat i gènere municipal
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Vetllar per l’existència d’igualtat de gènere i sexe.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Famílies (pares i mares).
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Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Educació, salut, esports, cultura...

ACCIÓ NÚM. 6
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Promoure el treball en xarxa entre els diferents aspectes de salut que treballen amb la sexualitat.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Taula de salut sexual
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Garantir la continuïtat dels espais de referència en matèria de salut sexual i reproductiva pel
col·lectiu jove.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Profesionals.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, esports, educació, joventut, serveis socials, policia municipal, mossos d’escuadra.

ACCIÓ NÚM. 7
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Elaborar un projecte de ciutat pels centres educatius, l’escola bressol, primària i secundaria on es
treballin diferents aspectes de sexualitat amb diferents col·lectius.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Amplia oferta educació afectiva i sexual
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Potenciar la formació transversal en l’àmbit de la salut sexual.
- 3.2.2. Augmentar el coneixement de la població en projectes ja existents.
- 3.2.4. Ampliar la franja d’edat d’actuació en els programes educatius.
- 3.2.5. Implementar mesures que contribueixin a l’augment de la utilització de mètodes preventius
fiables.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Educadors (professionals), famílies, nens/es i joves.

ACCIÓ NÚM. 8
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Crear una taula de coordinació de la salut sexual.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Els inclosos en l’objectiu general 3.2.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Professionals i entitats que treballen en l’àmbit de la sexualitat.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, educació, esports, serveis socials, policia, entitats privades, mossos, joventut.
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ACCIÓ NÚM. 9
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Sol·licitar polítiques d’igualtat de gènere i sexe.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual.

ACCIÓ NÚM. 10
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Garantir la continuïtat del Centre Jove de Salut Integral en l’àmbit del treball afectiu i sexual, passant
de ser un projecte a ser una estructura municipal.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?.Centre. Jove de Salut
Integral........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves fins als 25 anys.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Tècnics i polítics.
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ACCIÓ NÚM. 11
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
3.1. Introduir una mirada de gènere i diversitat en totes les accions de salut sexual
3.2. Millorar els coneixements, hàbits i conductes en sexualitat de la població en diferents àmbits: escolar,
comunitari, assistencial
3.3. Impulsar iniciatives que afavoreixin el coneixement i el treball en xarxa
Nom i descripció de l’acció:
Potenciar el projecte Mares Joves garantint la participació d’altres agents de serveis socials.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Centre. Jove de Salut
Integral........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Adolescents i joves fins als 25 anys.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Professionals de la salut i serveis socials.
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4. DESIGUALTATS SOCIALS
FITXA DE PROPOSTES

ACCIÓ NÚM. 1
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Reservar partida econòmica en els pressupostos anuals per programes d’acompanyament a la
inserció laboral.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Girona Activa
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
Garantir la continuïtat dels programes de suport i acompanyament a la incorporació del mercat de
treball.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Ciutadania en general en edat laboral (16 – 65).
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Servei d’ocupació, joventut, consell d’ocupació i serveis socials.

ACCIÓ NÚM. 2
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Ampliar les prestacions de la borsa de mediació de l’oficina municipal d’habitatge.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Borsa de mediació
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
4.1.2. Augmentar l’accés a l’habitatge protegit.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Ciutadania que compleix els requisits establerts en el programa de borsa de mediació.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Habitatge i Serveis socials.

ACCIÓ NÚM. 3
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Augmentar el parc públic d’habitatge dedicat a pisos d’inclusió.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Pisos d’inclusió
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
4.1.2. Augmentar l’accés a l’habitatge protegit.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Ciutadania en risc d’exclusió social (prioritàriament gent gran, famílies amb menors a càrrec,
discapacitats...).
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Serveis Socials i Habitatge.
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ACCIÓ NÚM. 4
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Incrementar les places del programa: “Apropa cultura” per accés a la programació cultural de la
ciutat a col·lectius amb risc d’exclusió social.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Apropa Cultura
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
4.1.3. Incrementar el percentatge de persones en risc d’exclusió social que accedeixen a les activitats
culturals, lleure i esportives.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Ciutadania en risc d’exclusió social.

Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Joventut, Serveis socials, Gent gran i Cultura.

ACCIÓ NÚM. 5
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Garantir una dotació pressupostaria destinada al programa Ambar que permeti mantenir i ampliar el
nombre de casos a atendre.
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És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin? Projecte Ambar
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
4.2.1. Potenciar programes d’atenció psicosocial per a persones amb problemes o derivats de la
situació econòmica.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Ciutadania en situació d’atur de llarga durada.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, Serveis socials, Serveis d’ocupació.

ACCIÓ NÚM. 6
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Creació d’espais formals de trobada dels professionals que atenen als col·lectius en risc d’inclusió
social per a activitats formatives de supervisió.

És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut

Quin és l’objectiu específic a partir del qual es deriva aquesta acció?
4.2.3. Capacitar els professionals de l’Ajuntament, responsables de l’atenció a col·lectius en risc
d’exclusió social.
A qui va destinada aquesta aquesta acció?
Professionals que atenen als col·lectius en risc d’exclusió social.
Quins són els agents que s’haurien d’implicar en la implementació d’aquesta acció?
Salut, Serveis Socials.
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ACCIÓ NÚM. 7
Assenyaleu amb una X l’apartat corresponent a què dona resposta la proposta
4.1. Desenvolupar totes les polítiques municipals des de la perspectiva de l’equitat
4.2. Conscienciar en la necessitat de desenvolupar serveis de protecció i l’aplicació de mesures en els casos de
persones en risc d’exclusió
4.3. Afavorir la co-responsabilitat de la ciutadania i el seu apoderament davant de problemàtiques d’exclusió
social
Nom i descripció de l’acció:
Reduir els dies d’espera per ser atesos als servies d’atenció social.
És una acció que respondria a algun programa, servei
o recurs ja existent?
Sí. Quin?..........................................................................
No
No ho sé

A quina perspectiva d’anàlisi respon
aquesta acció?
Prevenció en salut
Protecció de la salut
Promoció de la salut
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8.6. MAPA D’ACTIUS EN SALUT A LA CIUTAT DE GIRONA
1. Alimentació i activitat física
1. Nom de l’actiu

Grup de suport a la lactància Materna

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Pediatria Cap Can Gibert del Pla

3. Descripció de l’actiu

Suport a mares que lacten els nadons

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret. Barri can gibert i Sant Narcis

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Pediatria Cap Can Gibert del Pla
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

22/08/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees,
serveis a l’hora d’executar aquest programa,
servei o recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini
o supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

No
No
No
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1. Nom de l’actiu

Recursos Educatius

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Recursos Educatius adreçats als centres educatius.
Hi ha un paquet de recursos adreçats a treballar la
Salut, des de diferents perspectives, àmbits i
temàtiques.

4. Grup d’edat

5. Població diana

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6
anys), Tercera infància (7-12 anys), Primera
adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)
alumnat de 0-18 anys

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic

7. Perspectiva d’anàlisi

S'inscriuen als diferents àmbits, alimentació i
activitat física, conductes addictives, mobilitat, salut
sexual i afectiva, desigualtats.....
Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: pbuil@ajgirona.cat
Pàgina web:
http://www2.girona.cat/ca/caseta_recursoseducatius
Telèfon: 972221866
Adreça: Ciutadans, 3

11. Data d’última actualització del recurs

28/06/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Activitat física

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees,
serveis a l’hora d’executar aquest programa,
servei o recurs? Quins?

Si, EMPSA, Centre Jove de Salut, Policia, ,
Mossos d'Esquadra, Museu d'Arqueologia,
Hospital Josep Trueta i algunes entitats

14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini
o supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
Si, Pla Local Infància i Adolescència
Si, Taula Coordinació Recursos Educatius
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1. Nom de l’actiu

Programa Nens en Moviment

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP Montilivi - Vila-roja

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

Adreçat a pares i nens de 8 a 10 any escolaritzats que
presenten sobrepès o obesitat per causes exògenes,
compten amb bon suport familiar, alfabetitzats i que es
comprometen a seguir el programa en la seva totalitat. Té
com a objectiu a nivell de nens fomentar hàbits i estils de
vida saludables, educant en conceptes bàsics de nutrició i
alimentació, promoure activitat física, augmentar o
mantenir l’autoestima del nen i impulsar conductes
assertives. A nivell de pares, fer prendre consciencia de la
problemàtica del seu fill i educar-los en recomanacions
nutricionals i conductuals.
Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Famílies, Persones vulnerables o en risc d’exclusió social

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972225284
Adreça: Castell de Solterra 11-17, 17003

11. Data d’última actualització del recurs

11/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Activitat
física, Alimentació saludable, Formació
Si, Ajuntament de Girona, Departament d'Esport

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees,
serveis a l’hora d’executar aquest programa,
servei o recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini
o supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

Programa pacient expert en diabetis

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP Montilivi - Vila-roja, Girona

3. Descripció de l’actiu

Programa educatiu mitjançant metodologia grupal amb
sessions monogràfiques e interactives amb l'objectiu de
millorar habilitats i ampliar coneixements als pacients en
diabetis mellitus per adaptar la malaltia al seu estil de
vida i, a la vegada, poder
detectar possibles descompensacions.

4. Grup d’edat

6. Àmbit temàtic

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys
Persones amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció
Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic

Gestió/Maneig de la malaltia crònica

7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret . Sector Palau, Sector Avellaneda, Sector
Eixample Sud, Sector Montilivi, Sector la Crehueta, Vilaroja i Font de la Pólvora

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972225284
Adreça: castell de solterra 11-17, 17003

11. Data d’última actualització del recurs

10/11/2017

12. Paraules clau

Gent gran, Salut mental / Benestar, Malalties cròniques,
Alimentació saludable
Si, Casal d'avis de Montilivi

5. Població diana

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
No
No

146

1. Nom de l’actiu

Concurs Menjadors escoles bressol

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

A l'hora de contractar els serveis de menjador hi ha un
suport de l'equip de salut per a la revisió dels menús
proposats.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

infants

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: mvinyals@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

01/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Alimentació saludable

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Servei d'Educació i Equip de Salut

Si
No
No

147

1. Nom de l’actiu

Programa de revisió de programacions de menús escolars
a Catalunya (PReME)

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal Promoció de la Salut + ASPCAT

3. Descripció de l’actiu

Valoració de les programacions de menús dels centres
docents de Catalunya que ho sol·licitin per incidir tant en
la garantia d'una alimentació variada, equilibrada i
saludable, com en l'adquisició progressiva d'hàbits
vinculats al procés alimentari que contribueixin a la
prevenció de trastorns com el sobrepès i l'obesitat, entre
d'altres.

4. Grup d’edat
5. Població diana

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys)
Professionals, Infants

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 201 900
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

18/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Alimentació saludable

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, ASPCAT

No.
Si, Pla Local d'Infància i Adolescència
No.

148

1. Nom de l’actiu

Itinerari Alimentació i activitat física

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal Promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Itinerari format per 5 recursos educatius que treballen
l'adquisició de bons hàbits alimentaris i nutricionals i
promou l'activitat física entre els infants, des de 3r fins a
6è de primària.

4. Grup d’edat

Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Infants

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, AECC Catalunya contra el càncer, Fundació
Agrupació Mútua i Servei Municipal d'Esports
Si.
Si, Pla Local d'Infància i Adolescència
No.

149

1. Nom de l’actiu

Tallers

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Xarxa de Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Hàbits saludables, educació nutricional

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Activitat física, Alimentació
saludable, Formació, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No, Si. Dins la mateixa àrea

Si
No
No

150

1. Nom de l’actiu

Llavors Espai mares

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres cívics

3. Descripció de l’actiu

Ocupar-se de la integració dels processos de la maternitat
des de l'embaràs, passant pel part, post part, lactància i
criança. Oferint informació basada en les últimes
evidències.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Barri concret: Santa Eugènia i Can Gibert

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Dona, Salut mental / Benestar, Activitat física, Salut
comunitària
Si, mateixa àrea

No, entitat.
No
No

151

1. Nom de l’actiu

Activitats físiques

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Ioga (nadons, embarassades), pilates, Tai-Txi Txikung,
zumba, manteniment, dansa, expressió corporal, balls de
saló, capoeira, country, sardanes, dansa oriental,
psicomotrocitat....

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

tothom

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Activitat física

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, mateixa àrea

No, entitats
No
No

152

1. Nom de l’actiu

Cuina't el català

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

La cuina com a eina socialitzadora, de coneixement i
respecte vers la diversitat cultural present als barri i com a
eina per l’aprenentatge del català i d’habits d’higiene, de
reciclatge i de bons hàbits alimentaris.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys

5. Població diana

Persones de contextos culturals diversos

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret: Santa Eugènia i Can Gibert

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Alimentació saludable, Formació, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, mateixa àrea, escola d’adults

Si
No
No

153

1. Nom de l’actiu

Cuina per arreglar la digestió

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Preparació de receptes amb cereals integrals sense gluten,
amb llegums, amb verdures i fruites, que no porten o
alliberen histamina al cos. Durant els tallers es parla de
com funciona la digestió, de com es menja i de com es
mastega correctament.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 65-74 anys, 75-84
anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret, Palau

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Alimentació saludable, Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí
No
No.

154

1. Nom de l’actiu

Espai Salut. Farmaciola bàsica famílies

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Tu pots ser l’agent de salut més important per a les
persones que estimes i per a tu mateix@? Saps que la
prevenció és salut física, emocional i mental? La
Farmaciola que et servirà per a tota la vida i per a tota la
família: Alimentació: compartim amb tu els criteris
essencials de l’alimentació energètica per tal que el
menjar, a més d’un plaer, es transformi en una de les
fonts principals i diàries de salut. Herbes i Olis
essencials: la natura, en la seva franja vegetal és font de
remeis per a símptomes i dolors corporals i anímics.
18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

4. Grup d’edat

5. Població diana

Tothom

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Barri Vell

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Alimentació saludable, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí.
No
No

155

1. Nom de l’actiu

Xarxa de dones

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

dirigit a enfortir l’apoderament d’un grup de dones que
tenen en comú la motivació inicial per fer un procés de
desenvolupament personal i de treball grupal a partir de
dos àmbits temàtics: artístic i de cos i moviment. I també
pretén incidir especialment a dones que estan exposades
a situacions de vulnerabilitat social.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys

5. Població diana

Persones vulnerables o en risc d’exclusió social

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial
9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Dona

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí.
No
No

156

1. Nom de l’actiu

Servei de menjador per a la gent gran

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Serveis Socials Especialitzats

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

Servei de menjador al barri de Santa Eugènia, per l’àpat
del dinar. Es serveixen sopars per consumir a domicili.
Té capacitat per 40 persones.
65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

gent gran

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

157

1. Nom de l’actiu

Anem a caminar

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

ABS Taialà

3. Descripció de l’actiu

Promoció del exercici físic a la població com a conducta
generadora de salut.
30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de
85 anys
Discapacitat visual, Discapacitat auditiva, Discapacitat
intel·lectual, Discapacitat per trastorn mental, Persones
amb malestar emocional, Persones amb situació de
drogodependència, Persones amb malaltia crònica i
col·lectius prioritaris de prevenció, Persones amb situació
de dependència reconeguda, Persones cuidadores de
familiars malalts/dependents, Persones de contextos
culturals diversos, Persones vulnerables o en risc
d’exclusió social, Persones afectades per precarietat
laboral, Persones excloses del mercat laboral
Alimentació i Activitat Física
Salut

4. Grup d’edat
5. Població diana

6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial
9. Situació actual
10. Contacte

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret, Taialà, Germans Sàbat, Sant Ponç,
Domeny, Fontajau
Activa
Asun Condom , Yolanda Moreno, Noelia Gonzalez
Telèfon: 972227133/972227636
Direcció: Carrer Modaguera Gran, 1
12/12/2017
Gent gran, Persones cuidadores, Malalties cròniques,
Activitat física, Salut comunitària
No

Sí
No
No

158

1. Nom de l’actiu

Programa Nens en Moviment

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei de Pediatria EAP SANTA CLARA

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

Activitat grupal d'educació per la salut amb pares i infants
amb sobrepès o obesitat. 11 sessions setmanals d'1'5h.
Dijous tardes de Gener a Març,
Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Alimentació i Activitat Física

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

11. Data d’última actualització del recurs

A/E: eap_griona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 200012
Adreça:
01/02/2018

12. Paraules clau

Infància i joventut, Alimentació saludable

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?

Sí. Centre Cívic Ajuntament de Girona

15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?

No

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Sí.

159

2. Desigualtats Socials

1. Nom de l’actiu

Serveis Socials Bàsics

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat

3. Descripció de l’actiu

Servei obert a tota la població dedicat a la informació,
orientació, assessorament, detecció i prevenció a
persones i tractament social per afavorir la inclusió social
mitjançant l'atenció individual, grupal i comunitària.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Tots els col·lectius són diana

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic

8. Abast territorial

Des de Serveis Socials es treballa en xarxa amb tots els
àmbits
Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: gemma.clapes@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972419492
Adreça:

7. Perspectiva d’anàlisi

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Infància i joventut, Dona, Gent gran, Persones en risc
d’exclusió social, Escola de pacients, Salut mental /
Benestar, Persones cuidadores, Malalties cròniques,
Activitat física, Salut sexual i reproductiva, Alcohol i
altres drogues, Alimentació saludable, Salut bucodental,
Formació, Salut comunitària
Si. Educació i Esports, Salut, Sostenibilitat, Urbanisme,
Cultura.
Si. Nombroses entitats, majoritàriament del tercer sector,
gestionen projectes i recursos de l'àrea.
No. Aclariment: hi ha projectes/recursos que sí estan en
un Pla municipal però no el servei en sí.
160

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No. Aclariment: hi ha projectes/recursos que sí estan en
una taula participativa però no el servei en sí.

1. Nom de l’actiu
2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

La Sopa

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat
És un centre d'atenció social per a persones sense llar en
situació d'exclusió social. Respon a les funcions de
protecció i creació de les condicions bàsiques per iniciar
un procés de recuperació.
18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones sense sostre

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

8. Abast territorial

Activa

9. Situació actual
10. Contacte

A/E: rangelats@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972204250
Adreça: Plaça Lledoners 2

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Malalties cròniques, Activitat física, Alcohol i
altres drogues, Alimentació saludable, Salut comunitària
No

Si
No
No

161

1. Nom de l’actiu

SAGGID Servei d'Atenció a la Gent Gran i
Dependències

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat
Servei de referència pels usuaris d'atenció domiciliària i/o
amb grau dependència i salut. Amb servei d'atenció
domiciliària, persones amb dependència, servei de
menjador per gent gran i suport al Consell Municipal de
la Gent Gran.
Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys
Famílies, Persones amb discapacitat, Discapacitat física,
Discapacitat visual, Discapacitat auditiva, Discapacitat
intel•lectual, Discapacitat per trastorn mental, Persones
amb situació de drogodependència, Persones amb
malaltia crònica i col•lectius prioritaris de prevenció,
Persones amb situació de dependència reconeguda,
Persones cuidadores de familiars malalts/dependents,
Entitats
Desigualtats socials

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

5. Població diana

6. Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: ldelgado@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972227814
Adreça: Plaça Leonor Joher 3
Gent gran, Salut mental / Benestar, Persones cuidadores,
Malalties cròniques, Activitat física, Alcohol i altres
drogues, Alimentació saludable, Salut comunitària
Si. SBAS, Salut.

12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
No
No

162

1. Nom de l’actiu

EAIA (Equip Atenció a la Infància i Adolescència)

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat

3. Descripció de l’actiu

Equip especialitzat d'atenció a la infància i adolescència
en situació de risc o en situació de desemparament així
com amb les seves famílies.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys)
Menors en situació de risc i situació desemparament i les
seves famílies.
Desigualtats socials

5. Població diana
6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: msalto@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972206900
Adreça: Edifici Beates

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. SBAS, Salut

Si
No
No

163

1. Nom de l’actiu

Promoció de la salut i el benestar emocional al centre
d'acolliment la sopa

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei de promoció de la salut ajuntament de Girona

3. Descripció de l’actiu

Promoure un marc comú per la promoció del benestar
emocional i la salut en general implicant tots els àmbits,
adreçat a les persones del centre acolliment la sopa i
també als usuaris de Housing first

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

6. Àmbit temàtic

Persones amb situació de drogodependència, Persones
amb malaltia crònica i col·lectius prioritaris de prevenció,
Persones amb situació de dependència reconeguda,
Persones de contextos culturals diversos, Persones
vulnerables o en risc d’exclusió social, Persones afectades
per precarietat laboral, Persones excloses del mercat
laboral, Persones sense sostre, Persones treballadores del
sexe
Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

desigualtats socials

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Històrica

10. Contacte

A/E: cmaymi@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972201900
Adreça: Plaça Calvet i Rubalcaba, núm. 15 Girona
13/02/2017

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Gent gran, Persones en risc d’exclusió social, Salut
mental / Benestar, Persones cuidadores, Malalties
cròniques, Alcohol i altres drogues, Salut comunitària
Si, serveis socials

No, centre acolliment la sopa
No.
No.

164

1. Nom de l’actiu

Consell de Cohesió i Serveis Socials

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat
Òrgan de participació de ciutat format per 32 entitats
públiques i del tercer sector de l'àmbit social. Té com a
objectiu principal fomentar la participació ciutadana
entorn del debat sobre la cohesió social i la inclusió a
Girona.

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

5. Població diana

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys
Tots els col·lectius són diana

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: jaume.bach@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972419492
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Persones en risc d’exclusió social,
Salut mental / Benestar, Formació, Salut comunitària
No,

Si
No
No

165

1. Nom de l’actiu

Promoció de la salut i el benestar emocional per a
col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei de promoció de la salut ajuntament de Girona

3. Descripció de l’actiu

Crear nous recursos o adaptar els ja existents per a
col·lectius amb necessitats específiques, concretes o
especialitzades amb la fita de promoure el benestar
emociona i la salut en general

4. Grup d’edat

6. Àmbit temàtic

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64
anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys
Famílies, Persones amb discapacitat, Discapacitat
intel·lectual, Discapacitat per trastorn mental, Persones
amb malestar emocional, Persones amb situació de
drogodependència, Persones amb situació de
dependència reconeguda, Persones cuidadores de
familiars malalts/dependents, Persones de contextos
culturals diversos, Persones vulnerables o en risc
d’exclusió social, Persones afectades per precarietat
laboral, Persones excloses del mercat laboral, Persones
treballadores del sexe, HSH, Col·lectiu LGTBI
Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic

Promoció de la salut i el benestar emocional

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Històrica

10. Contacte

A/E: cmaymi@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972201900
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

13/02/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Gent gran, Persones en risc
d’exclusió social, Persones cuidadores, Activitat física,
Salut sexual i reproductiva, Alcohol i altres drogues
Si, serveis socials i entitats externes al consistori

5. Població diana

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Si
No

166

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

1. Nom de l’actiu

Projecte Hàbits saludables

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Dinamitzar una Comissió o grup de treball en xarxa
format per mestres de les escoles i tècnics dels serveis i
recursos socioeducatius i de salut de Girona Est.
Diagnosticar necessitats i mancances en salut i proposar
accions preventives per a donar-hi resposta. Organitzar
activitats de conscienciació, sensibilització i promoció
d’hàbits saludables (higiene personal, respecte del medi
ambient, activitat física i esportiva, alimentació saludable,
consum de drogues, conductes sexuals de risc...).
Cohesió i convivència.

4. Grup d’edat

5. Població diana

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys
Famílies

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Sector Est

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:
Salut mental / Benestar, Salut comunitària

12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Sí, mateixa àrea i escoles

Sí
No

167

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

1. Nom de l’actiu

Centres Oberts

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

Els Centres Oberts són un servei de caràcter preventiu
per donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i
el desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives de les persones ateses
mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el
treball en xarxa i amb la comunitat.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)

5. Població diana

Persones vulnerables o en risc d’exclusió social

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Sí, mateixa àrea

Sí.
No

168

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

1. Nom de l’actiu

Espais Joves

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

Estructurar serveis i espais juvenils des d’una perspectiva
de dinamització, mobilització, generació d’activitats,
tallers i espais d’intervenció per a prevenir la inactivitat
juvenil i fomentar la definició d’una trajectòria vital.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys

5. Població diana

joves

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic

joves

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Si, mateixa àrea

Si
No

169

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

1. Nom de l’actiu

Espai de trobada de dones Llavors

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

Espai de trobada de mares amb fills menors de 3 anys
per facilitar la integració social , promoure i enfortir el
vincle de les dones amb el seus fills de forma
satisfactòria, mitjançant la creació d’un grup de suport i
amb intervenció psicosocial per grup.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49
anys, 50-64 anys

5. Població diana

Dones embarassades, Famílies

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Santa Eugènia

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Dona
Sí, mateixa àrea

No, entitats
No
No

170

1. Nom de l’actiu

Suport Terapèutic i social

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

La Sopa

3. Descripció de l’actiu

Projecte que es fa a La Sopa conjuntament amb
terapeutes de l’Escola GESTALT de Girona. És un
projecte que vol tornar a apoderar les persones perquè es
mantinguin pro actives davant les situacions de crisi i
exclusió que els afecten i que això afecta la salut
emocional de la persona facilitant eines d’afrontament i
suport. Incrementar la motivació i interès de les persones
a partir de l’ocupació productiva en espais de participació
i iniciativa col•lectiva.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones sense sostre

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

171

1. Nom de l’actiu

Treball de carrer sòcio-sanitari

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

La Sopa

3. Descripció de l’actiu

Establir i mantenir vincle. Cobrir les necessitats bàsiques
(habitatge, alimentació, higiene, i atenció sanitària ).
Estimular l’adherència i implicació en el tractament.
Incrementar la comprensió del trastorn i les seves
conseqüències. Reduir les re aguditzacions
simptomàtiques i les necessitats d’ingrés hospitalari.
Millorar l’accessibilitat als serveis que precisi en el marc
del seu Pla de Millora Individual. Coordinar recursos i
professionals implicats en el cas.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones sense sostre

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

172

1. Nom de l’actiu

Girona Actua

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Consell de Cohesió Serveis Socials

3. Descripció de l’actiu

Dotar de competències clau i d’habilitats socials aquells
joves que no estan capacitats per a la incorporació
immediata al mercat de treball, i potenciar el seu retorn
al sistema educatiu reglat.
Formar professionalment les persones desocupades, a fi i
efecte que puguin accedir a determinats llocs de treball
amb un mínim de garanties.
Crear una xarxa de suport entre els diferents col•lectius
en situació d’atur per tal de poder facilitar el seu accés al
món laboral, a través d’un banc del temps.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 65-74 anys

5. Població diana

Persones vulnerables o en risc d’exclusió social, Persones
afectades per precarietat laboral, Persones excloses del
mercat laboral

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Persones en risc d’exclusió social, Formació
Sí, mateixa àrea, SOC.

Sí.
No
No
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1. Nom de l’actiu

Programa Intervenció al carrer

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

Servei d'atenció, prevenció , detecció i promoció del
jovent a partir del treball sòcioeducatiu al carrer

4. Grup d’edat

Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-29
anys

5. Població diana

Joves que estan a l'espai públic en risc exclusió

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Persones en risc d’exclusió social

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, seccions àrea d’igualtat i drets socials.

Sí. entitats
No
Si, Consell cohesió i serveis socials
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1. Nom de l’actiu

Projecte Joves Plus

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

És un projecte d’atenció i orientació destinat a joves de
Girona Est. Majoritàriament joves majors de 16 anys
sense graduat escolar, o que no han volgut seguir
estudiant. El projecte pretén ajudar a reconèixer al jove
quines són les seves aspiracions o expectatives i
acompanyar-lo a orientar el seu futur o a millorar la seva
ocupabilitat.

4. Grup d’edat

Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys

5. Població diana

Persones vulnerables o en risc d’exclusió social

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Barri concret, Girona Est

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Persones en risc d’exclusió social,
Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Sí. Entitat tercer sector
No
Sí, Programa comunitari Integrant Accions
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1. Nom de l’actiu

Projecte suport veïns i veïnes

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

Projecte de recolzament tècnic i dinamització de la junta
de l’associació de veïns del barri de Font de la Pólvora.
El projecte té com a finalitat apoderar als veïns i veïnes
del barri per tal que defensin els seus drets com a
ciutadans i veïns de Girona i reivindiquin igualtat de
condicions respecte als seus conciutadans.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Entitats

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Girona Est

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Activitat física, Salut
comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, seccions àrea igualtat i drets socials

Sí. Entitat tercer sector
No
Sí, Programa comunitari Intgrant Accions
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1. Nom de l’actiu

Projecte per escales

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

SBAS

3. Descripció de l’actiu

El projecte té com a finalitat la millora de la qualitat de
vida de les veïnes i veïns i el seu apoderament, mitjançant
el suport i acompanyament en l’ organització i
gestió de les comunitats de veïns/es per a garantir un
mínim funcionament organitzatiu i la convivència.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Desigualtats socials

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret, Girona Est

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No, SBAS, Centre Cívic Onyar, Policia local, Àrea de
Sostenibilitat, Associacions de veïns, Agència de
l’habitatge de Catalunya.
No, entitat tercer sector
Si, Programa comunitari Integrant Accions
Sí, Programa comunitari Intgrant Accions
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1. Nom de l’actiu

Serveis d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat
-Serveis d'Atenció a Domicili
• Servei de cura de la llar
Suport en les tasques diàries domèstiques per aquelles
persones que tenen limitada temporal o permanentment
la seva autonomia
• Servei de cura personal
Suport en la cobertura de necessitats i hàbits bàsics com
la higiene, control de mediació, alimentació, gestions de
la llar... per aquelles persones que tenen limitada
temporal o permanentment la seva autonomia.
• Servei de Càtering
Servei que s’ofereix a persones que no poden sortir del
domicili i presenten impediments o dificultats per ser
autònoms en la preparació correcte dels àpats. És un
servei restrictiu i limitat a casos d’impediment de
mobilitat, ja que es prioritza el servei de menjador que
ofereix un marc de socialització i relació més ampli.
• Servei de Teleassistència
Servei de caràcter preventiu, de control i alarma en cas
d’emergència per a persones que viuen al seu domicili
soles o amb altres també grans. Els usuaris solen ser
persones grans. Suposa un treball personalitzat de
prevenció d’urgències sanitàries o socials. I a la vegada de
ràpida actuació en cas d’emergència durant tots els dies i
hores de l’any.
• Ajuts tècnics
Suport físics per a la millora de la autonomia de les
persones dependents.
• Menjador Gent Gran
Servei de menjador al barri de Sta. Eugènia, per l’àpat del
dinar. També es serveixen sopars freds per consumir a
domicili. Té capacitat per a 40 persones. Aquest any la
població atesa ha esta bàsicament del barri de Santa
Eugènia.
• Centre de Dia
7 Places conveniades amb el Centre de Dia Girona
-Equip tècnic d’atenció a la Dependència (EAD), que
treballa en l’atenció social a les persones amb valoració
de dependència, amb les funcions de diagnòstic de cas,
elaboració del pla de treball i seguiment, informació i
assessorament a les famílies amb dependència. També la
dinamització i secretaria tècnica del Consell Municipal de
la Gent Gran i participació en altres consells i comissions
relacionades.
Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat
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5. Població diana

6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys
Famílies, Persones amb discapacitat, Discapacitat física,
Discapacitat visual, Discapacitat auditiva, Discapacitat
intel•lectual, Discapacitat per trastorn mental, Persones
amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció, Persones amb situació de dependència
reconeguda, Persones cuidadores de familiars
malalts/dependents, Persones de contextos culturals
diversos, Persones vulnerables o en risc d’exclusió social
Desigualtats socials

8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: sdepaz@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972227814
Adreça:
30/12/2017

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?

14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Gent gran, Persones en risc d’exclusió
social, Salut mental / Benestar, Persones cuidadores,
Malalties cròniques
Sí. Generalitat,CAP's de salut, Centres sociosanitaris,
residències de gent gran, centres de dia, entitats(Creu
Roja, Càritas, MIFAS.....), empreses de serveis d'ajuda a
domicili, centres de salut mental, centres ocupacionals
per persones amb discapacitat, Centres especials de
treball,escoles especials. Dins de la mateixa àrea de
l'ajuntament els SBAS, habitatge, EAIA....)
Sí.
Sí. Consell de cohesió social i serveis socials
No
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3. Protecció de la salut:

1. Nom de l’actiu

Servei de revisió de farmacioles escolars

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal Promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Facilitar assessorament a les escoles de la ciutat en
primeres cures i farmaciola escolar

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Professionals

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic

Prevenció de la Salut

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 201 900
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

09/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Persones cuidadores, Salut
comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Sí.
No
No
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1. Nom de l’actiu

Servei assessorament en la prevenció de pediculosi

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal Promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Col·laboració amb els centres escolars per a la prevenció
de la pediculosi i l'assessorament en els brots.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Famílies, Professionals

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic

Promoció de la salut

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 201 900
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

09/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Persones cuidadores, Salut
comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Sí
No
No
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1. Nom de l’actiu

Grupal de fibromiàlgia

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Cap Can Gibert del Pla

3. Descripció de l’actiu

Grupal en persones que pateixen fibromiàlgia

4. Grup d’edat

Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-29
anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Discapacitat física, Persones amb malestar emocional,
Persones amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Barri concret. Cap Can Gibert del Pla i Sant Narcís

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Dra Mª Àngels Sierra i Infermera Neus Batallé
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça: Cap Can Gibert del Pla

11. Data d’última actualització del recurs

30/09/2017

12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Malalties cròniques, Activitat
física, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

No
No
No
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1. Nom de l’actiu

Pacient expert Diabetis mellitus

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Cap Can Gibert del Pla, infermera Montse Ledesma

3. Descripció de l’actiu

Grupal diabetis mitjançant un pacient expert

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic

Pacient Expert

7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret. Area del Cap de Can Gibert del Pla

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Montse ledesma
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

01/10/2017

12. Paraules clau

Malalties cròniques

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si. Programa del pacient expert de Catalunya

No. Pacient expert de Catalunya
No
No
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1. Nom de l’actiu

Entorn sense fum

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació junt amb Equip M de Salut

3. Descripció de l’actiu

Elaboració de plaques Espai sense fum . Distribució a
totes les escoles de Girona.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys

5. Població diana

Famílies, ciutadania en general

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Històrica

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Deixar de fumar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si

Si
No

184

1. Nom de l’actiu

Xarxa de Centres Cívics

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i
Seguretat
Els Centres Cívics són equipaments de titularitat pública
municipal que desenvolupen polítiques socials de
l'Ajuntament en favor de la cultura, l'educació, la inclusió
potenciant la participació individual i col·lectiva.

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

5. Població diana

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys
Tots els col•lectius són diana

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: nbadosa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972419492
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Dona, Gent gran, Persones en risc
d’exclusió social, Salut mental / Benestar, Activitat física,
Alimentació saludable, Formació, Salut comunitària
Si. Educació i esports, Cultura.

Si. Nombroses entitats i associacions vinculades al
territori, gestionen projectes i activitats del servei.
No
No
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1. Nom de l’actiu

Programa d'Atenció a la Fibromiàlgia

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP Montilivi - Vila-roja

3. Descripció de l’actiu

Programa de suport als pacient amb diagnòstic de FM,
SC i FC a través de grupals on es treballen coneixements,
factors emocionals i relacionats amb la malaltia.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Núria Pagès
Pàgina web: eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
Telèfon: 972225284
Adreça: Carrer Castell de Solterra 11-17, 17003

11. Data d’última actualització del recurs

11/10/2017

12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Malalties cròniques

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Xarxa Salit Mental

Si
No
No

186

1. Nom de l’actiu

Programa salut i escola

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable
3. Descripció de l’actiu

EAP Montilivi - Vila-roja, Girona
La finalitat del programa es basa en millorar la salut dels
estudiants de ESO i BAT mitjançant accions de
promoció de la salut, de prevenció de les situacions de
risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb
la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de
drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres
educatius i els serveis de salut comunitària presents en el
territori. Això es fa mitjançant activitats informatives,
seminaris i tallers que a principi de curs s’ofereixen als
tutors i consulta oberta on els estudiants poden accedir
en l’horari acordat sense cita prèvia, també poden ser
enviats a traves dels tutors a o també del seu pediatre
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys)
Persones amb malestar emocional, Persones amb
situació de drogodependència, Persones de contextos
culturals diversos, Persones vulnerables o en risc
d’exclusió social
Protecció de la salut
Promoció d'hàbits saludables i ser referent dels
adolescents en cas de necessitat (problemes emocionals,
d'adaptació, d'alimentació, sexuals.... )
Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret. centres públics concertats de Catalunya de
la nostra àrea de referència (IES Ermessenda, IES
Santiago Sobrequés i Vidal i IES Montilivi).
Activa
A/E: eap_girona3.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972225284
Adreça: castell de solterra 11-17, 17003

4. Grup d’edat
5. Població diana

6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic

7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

9. Situació actual
10. Contacte

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

11/10/2017
Infància i joventut, Activitat física, Salut sexual i
reproductiva, Alcohol i altres drogues, Alimentació
saludable
Si, Departament de salut i departament d'ensenyament.

Si, Coordinada amb el Departament de salut
No.
No.

187

1. Nom de l’actiu

Programa de casals d'estiu - Ajuntament de Girona

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Secció de Joventut

3. Descripció de l’actiu

Vam portar quatre accions: campanya prevenció de polls,
campanya per prevenir malalties relacionades amb la
pell, supervisió de l'EMPSA dels àpats que ofereixen els
menjadors dels casals i breu formació per part del Centre
Jove de Salut als monitors de suport que formen part del
Pla d'Integració.

4. Grup d’edat

5. Població diana

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)
Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eortizv@ajgirona.cat
Pàgina web: http://www2.girona.cat/ca/lleure
Telèfon: 972 22 00 70
Adreça: L'Estació Espai Jove - Sta.Eugènia 17, 17005
Girona

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Activitat física, Alimentació saludable,
Formació
Si, EMPSA i Centre Jove de Salut - Ajuntament de
Girona
Si
Si, Pla Local de Joventut
No

188

1. Nom de l’actiu

Equip psicopedagògic a les Escoles Bressol

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Detecció i seguiment d'infants amb NEE i suport als
equips docents

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Protecció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: mvinyals@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972419403
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

01/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. EMPSA EAIA

Si.
No
No

189

1. Nom de l’actiu

Assessorament i suport en moments puntuals en casos
d'infants amb malalties contagioses, risc, vacunacions...

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Suport quan es detecta algun cas de malaltia contagiosa
per tal d'informar i assessorar a famílies, professionals....

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: mvinyals@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

01/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?

Si, Equip Municipal de Salut

15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

No, En funció del cas i la situació col·laboració amb
Sanitat(Generalitat)

No

190

1. Nom de l’actiu

Suport en cas de malalties greus

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Col·laboració en el cas de detecció de malalties greus i
que cal acompanyament de la família i infant

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Protecció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, EMPSA i sanitat

Si,
No
No

191

1. Nom de l’actiu

Accions puntuals de coordinació amb els equips de
pediatria dels CAP de Taialà i Vila-Roja

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Accions puntuals

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys)

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret. Taialà i Vila-Roja

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, CAP (Sanitat)

Si.
No
No

192

1. Nom de l’actiu

Massatge amb nadons i infants

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Espai per a mares/pares i nadons (no gatejadors) on
s'acull el desig d'oferir una càlida atenció al fill, i també la
necessitat d'acompanyament durant el primer temps de la
maternitat.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys)

5. Població diana

Dones embarassades, Famílies

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

No, entitats
No
No

193

1. Nom de l’actiu

CAP Vila-Roja i farmàcies

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Atendre la salut de la població

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

tothom

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Sector Est.

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, entitats, farmàcies.

Sí.
No.
No.

194

1. Nom de l’actiu

Reflexologia podal

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Taller per aprendre aquesta teràpia natural mil·lenària.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

tothom

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Palau

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí
No
No

195

1. Nom de l’actiu

Millora d’activitats física i dieta a les persones usuàries de
La Sopa

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

La Sopa

3. Descripció de l’actiu

Projecte grupal d’educació sanitària a La Sopa que es fa
conjuntament amb el CAP Santa Clara. A nivell sanitari
l’atenció a les persones sense llar és complicada, són
malalts complexos amb característiques mèdiques i
socials diferents a la resta de pacients que atenen des del
CAP Santa Clara, necessitant una atenció integrada i
interdisciplinar coordinant serveis mèdics i social.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys

5. Població diana

Persones sense sostre

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

196

1. Nom de l’actiu

Persones amb el programa individual d’atenció PIA

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Serveis Socials Especialitzats

3. Descripció de l’actiu

El total de persones que des del 2007 fins a l’actualitat
se’ls hi ha tramitat el Programa Individual d’Atenció és
de 4.340 usuaris, de les quals 2.048 persones estan
actualment en seguiment per l’Equip d’Atenció a la
Dependència.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb situació de dependència reconeguda

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

197

1. Nom de l’actiu

Projecte hàbits saludables

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea Igualtat i drets socials

3. Descripció de l’actiu

Servei per a la sensibilització, capacitació, prevenció i
promoció de la salut treballant en xarxa, diagnosticant,
realitzant activitats.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Població en general

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Girona Est

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Activitat física, Alimentació saludable, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, EMPSA, Ensenyament

Sí.
No
Sí, Programa comunitari Intgrant Accions

198

1. Nom de l’actiu

Programa Pacient Expert

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP Santa Clara.

3. Descripció de l’actiu

Educació per a la salut amb intervenció grupal a pacients
amb diagnòstic de diabetis

4. Grup d’edat

30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de
85 anys
Persones amb malaltia crònica i col·lectius prioritaris de
prevenció
Protecció de la salut

5. Població diana
6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 200012
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Malalties cròniques

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Centre Cívic Ajuntament de Girona

Sí.
No
No

199

1. Nom de l’actiu

EAP SANTA CLARA

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP santa clara. infermera referent de tabac

3. Descripció de l’actiu

Activitats d'educació grupal per a deixar de fumar.

4. Grup d’edat
5. Població diana

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys
Persones fumadores que vulguin deixar de fumar

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 200012
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

25/01/2018

12. Paraules clau

Deixar de fumar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

No
No
No

200

1. Nom de l’actiu

Grups psicoeducatius per trastorns adaptatius lleus

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP santa clara

3. Descripció de l’actiu

Dos grups psicoeducatius cada any. Cadascun amb 7
sessions continuades i una vuitena de seguiment per
persones amb trastorns adaptatius lleus. Impartida per
una Treballadora Social i una Metgessa de Família.

4. Grup d’edat
5. Població diana

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys
Persones amb malestar emocional

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic

Salut emocional

7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 200012
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

25/01/2018

12. Paraules clau

Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Si
No
No

201

1. Nom de l’actiu

PROGRAMA DE SALUT BUCODENTAL A LES
ESCOLES

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP SANTA CLARA

3. Descripció de l’actiu

La odontòloga del centre es desplaça a les escoles de
Girona per fer les revisions bucodentals al seu alumnat

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Escoles de Girona

6. Àmbit temàtic

Protecció de la salut

6.1.Àmbit temàtic

Salut buco-dental

7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 200012
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

25/01/2018

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Si
No
No

202

4. Salut mental i conductes addictives

1. Nom de l’actiu

Programa de suport a les famílies de persones amb
drogodependència o risc de patir-la.

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Atenció ambulatòria.

3. Descripció de l’actiu

El programa de suport a les famílies està destinat a
familiars de persones amb drogodependència o en
situació de risc de consum. Ofereix informació,
assessorament i suport a les famílies, a les quals s’atén
mitjançant intervencions grupals i/o individuals, en funció
de les seves necessitats.

4. Grup d’edat

6. Àmbit temàtic

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64
anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys
Famílies, Persones amb malestar emocional, Persones
amb situació de drogodependència, Persones vulnerables
o en risc d’exclusió social
Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

Addictives

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Olga Masaneda Comas
Pàgina web: atart@grupatra.org
Telèfon: 872080350
Adreça: C/Barcelona, núm. 33, 3er B, 17002 Girona

11. Data d’última actualització del recurs

01/10/2017

12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Alcohol i altres drogues
Sí. 2.

5. Població diana

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí.
No
No

203

1. Nom de l’actiu

Programa de suport a la vida autònoma.

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Programes ambulatoris

3. Descripció de l’actiu

El PS VA és un programa personalitzat de reinserció,
dirigit a persones amb especials dificultats per dur a
terme una vida autònoma. Consta d’un conjunt
d’activitats de suport i acompanyament que tenen com a
objectiu reforçar la responsabilitat, l’autonomia i la
independència de l’usuari o usuària, per tal d’aconseguir
el manteniment d’un estil de vida saludable i una plena
integració a la societat.

4. Grup d’edat

Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-29
anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb situació de drogodependència

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Olga Masaneda
Pàgina web: www.grupatra.org
Telèfon: 872080350
Adreça: c/Barcelona, núm. 33, 3er B, 17002 GIRONA

11. Data d’última actualització del recurs

02/10/2017

12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Alcohol i altres drogues

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. 2

Sí.
No
No

204

1. Nom de l’actiu

Curs de Formació de Voluntaris en Drogodependències i
Salut Mental.

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Programes ambulatoris

3. Descripció de l’actiu

El programa, que forma part del Pla de Voluntariat de
l’entitat, inclou un curs de formació destinat a formar i
capacitar persones interessades en col·laborar com a
voluntàries en programes i projectes del camp de les
drogodependències i altres addiccions així com de la
salut mental.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Entitats

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Olga Masaneda Comas
Pàgina web: www.grupatra.org
Telèfon: 872080350
Adreça: c/Barcelona, núm. 33, 3er B, 17002 GIRONA

11. Data d’última actualització del recurs

02/10/2017

12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Alcohol i altres
drogues, Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Sí.
No
No

205

1. Nom de l’actiu

Espai d'Orientació Familiar (EOF)

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Cooperació i
Participació. Regidoria de Salut.

3. Descripció de l’actiu

El projecte Espai d'Orientació Familiar és un espai
pensat per a famílies on es treballa per promoure la
salut i millorar les relacions familiars des d'una vessant
assistencial i/o educativa (tallers educatius). Sabem que
les famílies passen per moments crítics generats pels
canvis en la seva estructura i en la seva dinàmica, pel
creixement i desenvolupament dels seus membres i per
esdeveniments imprevists. Davant això l'EOF ofereix
un espai on treballar aquestes preocupacions a través
de intervencions orientatives i d'assessorament.

4. Grup d’edat

30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys

5. Població diana
6. Àmbit temàtic

Famílies
Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

Habilitats parentals i temes de salut que preocupen als
pares d'adolescents (Addiccions, relacions afectives i
sexuals, noves tecnologies, etc.)

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial
9. Situació actual

Tota la ciutat
Activa

10. Contacte

A/E: centrejovedesalut@ajgirona.cat
Pàgina web: www.girona.cat/centrejovedesalut
Telèfon: 972204212
Adreça:
Plaça Sant Pere, 11 17002 GIRONA
Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Salut sexual
i reproductiva, Alcohol i altres drogues, Alimentació
saludable, Formació, Salut comunitària

12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees,
serveis a l’hora d’executar aquest programa,
servei o recurs? Quins?

Sí. Àrees bàsiques de salut, Equip de suport a
primària, Serveis socials, EAP'S, Centres educatius,
CSMIJ, CSM,...

14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini
o supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí.
No
No

206

1. Nom de l’actiu

Prevenció de mals usos de les TIC: Salutació digital

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Equip municipal de promoció de la salut

3. Descripció de l’actiu

Teatre-fòrum amb escenificació de diverses situacions
que permeten fomentar el debat i la reflexió sobre l'ús
responsable i segur de les TIC.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys)

5. Població diana

alumnat de 1r d'ESO

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

09/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?

Sí. Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de la
ciutat de Girona)

14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí.
Sí. Pla Local d'Infància i Adolescència
Sí. Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de la
Ciutat de Girona)

207

1. Nom de l’actiu

Salut Mental d'Adults

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Salut Mental d'Adults

3. Descripció de l’actiu

Atenció a la Salut Mental de la població del Gironès i Pla
de l'Estany

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies, Discapacitat per trastorn mental, Persones amb
malestar emocional, Persones vulnerables o en risc
d’exclusió social, Persones sense sostre, Persones en
règim d’internament

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: www.ias.cat
Pàgina web: 972 21 22 66
Telèfon:
Adreça: C/ Albereda, 3-5, 2on pis

11. Data d’última actualització del recurs

10/10/2017

12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Drogrodependència, hospitalització , ABS, Serveis
Socials..
Sí
No
Sí, Taula de Salut Mental

208

1. Nom de l’actiu

Salutacció (Taula de Promoció de la Salut Jove de la
Ciutat de Girona)

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Ajuntament de Girona, Generalitat de Catalunya, Creu
Roja Joventut a Girona, Associació Comunitària AntiSIDA

3. Descripció de l’actiu

Taula de Promoció de la Salut Jove de la ciutat de
Girona on des de diferents administracions i entitats, es
coordinen diverses intervencions de promoció de la salut
jove tant en l'àmbit de l'educació formal com en l'oci
nocturn.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys

5. Població diana

Joves

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

Promoció de la salut jove

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: mguerra@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972201900
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

09/10/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Salut sexual i
reproductiva, Alcohol i altres drogues

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí.Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Girona, Creu
Roja Joventut a Girona, Associació Comunitària AntiSIDA
Sí.
Sí. Pla Local d'Infància i Adolescència
No

209

1. Nom de l’actiu

Grupal psicoeducatiu ansietat trastorns adaptatius lleus

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Grupal Cap Can gibert del Pla

3. Descripció de l’actiu

Psicoeducatiu Ansietat trastorns adaptatius lleus ,treball
amb una grupal

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb malestar emocional

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

Prevenció en salut

7. Perspectiva d’anàlisi

Barri concret

8. Abast territorial

can gibert i sant narcis

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Dolors Boixes infermera Can gibert del Pla
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça: Cap Can Gibert del Pla

11. Data d’última actualització del recurs

25/10/2017

12. Paraules clau

Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Si
No
No

210

1. Nom de l’actiu

Programa Lliure de Drogues

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centre de Dia ATART

3. Descripció de l’actiu

Programa socioterapèutic per a la consolidació d'un estil
de vida saludable i autònom. Destinat a persones
drogodependents i/o amb patologia dual, abstinents o en
procés d'estar-ho, i que necessiten una intervenció
integral per a la rehabilitació de la conducta addictiva, des
del punt de vista psicològic i socioeducatiu.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys

5. Població diana

Discapacitat per trastorn mental, Persones amb situació
de drogodependència, Persones vulnerables o en risc
d’exclusió social

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web: www.grupatra.org
Telèfon: 872591900
Adreça: C/ Castell de Perelada, 20 bxs

11. Data d’última actualització del recurs

10/10/2017

12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Alcohol i altres drogues
Sí. CAS Teresa Ferrer, IAS, La Sopa

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
No
No

211

1. Nom de l’actiu

Persona'T

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable
3. Descripció de l’actiu

Centre de Dia ATART
Programa dirigit a persones en especial situació de
vulnerabilitat social (sense llar, infrahabitatge, patologies
mentals i/o addiccions, etc.) Té l'objectiu de millorar la
qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones
usuàries, així com disminuir els riscos associats a aquesta
situació. Ofereix assessorament i suport psicosocial.

4. Grup d’edat

6. Àmbit temàtic

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys
Discapacitat física, Discapacitat per trastorn mental,
Persones amb situació de drogodependència, Persones
amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció, Persones amb situació de dependència
reconeguda, Persones de contextos culturals diversos,
Persones vulnerables o en risc d’exclusió social, Persones
afectades per precarietat laboral, Persones excloses del
mercat laboral, Persones sense sostre
Salut mental i conductes addictives

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: Laura Lagrifa
Pàgina web: www.grupatra.org
Telèfon: 872591900
Adreça: C/ Castell de Perelada, 20 bxs

11. Data d’última actualització del recurs

10/10/2017

12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Alcohol i altres drogues

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. CAS Teresa Ferrer, IAS, La Sopa

5. Població diana

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

INTERVENCIÓ GRUPAL EN TABAQUISME

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Infermera Eva Jimènez

3. Descripció de l’actiu

Grupal per ajuda a deixar de fumar

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys

5. Població diana

Persones amb malaltia crònica i col•lectius prioritaris de
prevenció, Persones amb situació de dependència
reconeguda

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic

Protecció de la salut

7. Perspectiva d’anàlisi

Barri concret. Can Gibert del Pla i Sant Narcis

8. Abast territorial

Activa

9. Situació actual
10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

08/11/2017

12. Paraules clau

Deixar de fumar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

Comissió d'Educació Digital

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Comissió transversal de ciutat que treballa per
acompanyar i donar eines a professorat, famílies i infants
i joves en el bon ús de les tecnologies i xarxes socials

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys

5. Població diana

Ciutadania en general

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
http://www2.girona.cat/ca/caseta_educacio_digital
Telèfon: 972221866
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

01/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. EMPSA, Centre Jove de Salut, Policia Municipal,
Mossos d'Esquadra, Dipsalut, Departament
d'Ensenyament, Serveis Socials
Si
Si. Pla Local d'Infància i Adolescència
Si. Comissió Educació Digital
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1. Nom de l’actiu

Espai de salut Cuidem la memòria i les emocions

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei de promoció de la salut ajuntament girona

3. Descripció de l’actiu

Promoure estils de vida saludables a població adulta i
gent gran, focalitzant el treball del manteniment de la
memòria , alternant amb hàbits saludables i gestió
emocional.

4. Grup d’edat

50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

general

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

promoció d'hàbits saludables , memòria i benestar
emocional
Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Històrica

10. Contacte

A/E: cmaymi@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972201900
Adreça: plaça calvet i rubalcaba 15 girona

11. Data d’última actualització del recurs

30/06/2017

12. Paraules clau

Gent gran, Salut mental / Benestar, Persones cuidadores,
Malalties cròniques, Alimentació saludable, Salut
comunitària
Si. serveis socials, atenció a la gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si
No
Si. consell municipal de la gent gran
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1. Nom de l’actiu

Recursos Educatius adreçats a la ciutadania (Anem a....)

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal d'Educació

3. Descripció de l’actiu

Itineraris i visites del programa de Recursos Educatius, i
alguns de nous adreçats a la ciutadania . Alguns d'aquests
responen a temes de salut i activitat física

4. Grup d’edat

5. Població diana

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64
anys, 65-74 anys, 75-84 anys
Famílies, Ciutadania en general

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

11. Data d’última actualització del recurs

A/E: steixidor@ajgirona.cat
Pàgina web:
http://www2.girona.cat/ca/caseta_anema
Telèfon: 972221866
Adreça: Ciutadans, 3
01/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, Serveis o entitats en funció de l'activitat

Si.
No.
Si, Taula de coordinació de Recursos Educatius
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1. Nom de l’actiu

Grups de suport Pscicoterapèutic

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Xarxa Salut Mental

3. Descripció de l’actiu

Adreçat a persones amb diagnòstic de trastorn adaptatiu i
simptomatologia relacionada amb dificultats a la vida.
L'objectiu és treballar sobre la potenciació de recursos
personals d'afrontament, comunicació assertiva,
autoestima i aspectes relacionats

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb malestar emocional

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret. Sector Palau, Sector Avellaneda, Sector
Eixample Sud, Sector Montilivi, Sector la Crehueta, Vilaroja i Font de la Pólvora
Activa

9. Situació actual
10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon: 972225284
Adreça: Castell de solterra 11-17, 17003

11. Data d’última actualització del recurs

11/10/2017

12. Paraules clau

Dona, Gent gran, Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, Xarxa salut Mental

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

Grup de suport per deixar de fumar

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Isabel Bentué

3. Descripció de l’actiu

Activitat grupal dirigida a aquella persona amb ganes de
deixar de fumar i amb compromís amb el grup i
assistència a totes les sessions; amb l'objectiu d'aconseguir
que al final de les sessions s'hagi creat la “no necessitat”
de fumar i estiguin totalment implicats en el procés de
cessació tabàquica.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones amb situació de drogodependència

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret. Sector Palau, Sector Avellaneda, Sector
Eixample Sud, Sector Montilivi, Sector la Crehueta, Vilaroja i Font de la Pólvora
Activa

9. Situació actual
10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon: 972225284
Adreça: castell de solterra 11-17, 17003

11. Data d’última actualització del recurs

11/10/2017

12. Paraules clau

Deixar de fumar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

CSMIJ del Gironès i Pla de l'Estany

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Institut d'Assistència Sanitària

3. Descripció de l’actiu

Servei d'atenció a infants i adolescents amb
problemàtiques de salut mental.

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)

5. Població diana

Discapacitat per trastorn mental, Persones amb malestar
emocional, Persones amb situació de drogodependència

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web: www.ias.cat
Telèfon: 972189042
Adreça: Carrer Albereda, 3-5, 2n

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Alcohol i altres drogues

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, Ensenyament (EAP i escoles), afers socials (EAIA,
DGAIA), serveis socials de zona, Justícia Juvenil
No, Institut d'Assistència Sanitària
No,
Si, Junta Assistencial XSM
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1. Nom de l’actiu

Itinerari Benestar Emocional

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal Promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Itinerari format per 5 recursos educatius que volen
treballar l'autoconeixement, l'empatia i la gestió
d'emocions i sentiments. Amb l'objectiu d'aconseguir un
benestar emocional que per extensió contribuirà a la
salut mental i general de l'infant, així com el benestar
individual i col·lectiu.

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys)

5. Població diana

Infants

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Activitat física

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, AECC Catlaunya contra el càncer, Associació
Xaropclown
Si.
Si, Pla Local d'infància i adolescència
No.
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1. Nom de l’actiu

Itinerari de Prevenció de consum de drogues

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Serveis Municipal promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Itinerari format per 4 recursos educatius que treballen la
prevenció del consum de drogues de de 1r d'ESO fins a
ESPO de forma divers (prevenció tabaquisme i el
consum d'alcohol, prevenció inespecífica des del treball
de l'assertivitat i altres eines per fer front a la pressió de
grup,...)

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)

5. Població diana

Adolescents

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

11. Data d’última actualització del recurs

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:
10/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Alcohol i altres drogues

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, salutacció (Taula de promoció de la Salut Jove de
Girona) i Fundació Oncolliga
Si,
Si, Pla Local d'Infància i Adolescència i Pla Local de
Joventut
Si, Salutacció (Taula de Promoció de la Salut de la ciutat
de Girona)
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1. Nom de l’actiu

Taller de memòria

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Xarxa Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Prevenció i tractament de dèficits cognitius amb gent
gran. Prevenir pèrdues de memòria, afavorir relacions
socials.

4. Grup d’edat

65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Gent Gran

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: amora@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No.

No, empresa.
No.
No.
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1. Nom de l’actiu

Setmana de la felicitat

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Acostar a la població prescripció social envers la seva
salut
Poder experimentar tècniques, metodologies... de millora
de la salut
Treball transversal envers la salut als serveis del Territori.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys,
Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut, Protecció de la salut

8. Abast territorial

Barri concret: Sector de l’Esquerra del Ter i Sant
Gregori. L’àrea coincideix amb l’Àrea Bàsica de Salut

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Mateixa àrea

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

Casals de gent gran

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Casals per a la gent gran

4. Grup d’edat

65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

gent gran

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Si, mateixa àrea

Si
No
No
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1. Nom de l’actiu

Grups d'autoajuda

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

grups de suport mutu en diferents situacions

4. Grup d’edat

Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 25-29
anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74 anys, 75-84 anys

5. Població diana

Famílies, Persones amb discapacitat

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Alcohol i altres drogues, Formació, Salut
comunitària
Si, mateixa àrea.

No, entitats del tercer sector
No.
No.
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1. Nom de l’actiu

Coral en família

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Aprendre cant coral i assajarem per acabar fent un
espectacle d'òpera el mes de juny. És treballarà la cohesió
grupal, la individualitat, l’apropament i el vincle familiar

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut,

8. Abast territorial

Barri concret, Sant Narcís.

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

No, entitats
No
No

226

1. Nom de l’actiu

Teatre i Creixement Personal

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

En aquest taller es treballa l'expressió corporal i el
desenvolupament d'habilitats comunicatives per a créixer
personal i professionalment.

4. Grup d’edat

Segona infància (4-6 anys), Tercera infància (7-12 anys),
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64
anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Sant Narcís.

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

No, entitats
No
No

227

1. Nom de l’actiu

Lectures teatralitzades i contes

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

En aquest taller reforcem la memòria i la parla a través
de les lectures, on també moguem el cos mentre
representem allò que diem.

4. Grup d’edat

65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

gent gran

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Barri concret, Sant Narcís.

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

No, entitats
No
No

228

1. Nom de l’actiu

Curs de filosofia I tertúlia filosòfica – Les preguntes de la
vida

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

En aquest curs es planteja preguntes de tots els àmbits
per a sotmetre a revisió les nostres idees i opinions. Del
coneixement a l’ètica, de la política a l’art, de l’economia
a l’estètica. Tot hi té lloc i tot ha de ser considerat.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Persones de contextos culturals diversos

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Palau

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut mental / Benestar, Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí
No
No.

229

1. Nom de l’actiu

Històries per jugar - Espai de joc familiar

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Centres Cívics

3. Descripció de l’actiu

Espai adreçat a famílies que vulguin aprendre noves
formes de relacionar-se amb els fills a través del joc.
utilitzar el joc, la joguina i el fet lúdic com a instrument
de canvi i d’aprenentatge.

4. Grup d’edat

Primera infància (0-3 anys), Segona infància (4-6 anys),
Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys), 18-24 anys, 2529 anys, 50-64 anys, 65-74 anys

5. Població diana

Famílies

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut

8. Abast territorial

Barri concret, Barri Vell

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea

Sí.
No
No

230

1. Nom de l’actiu

Projecte Àmbar

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Consell de Cohesió Serveis Socials

3. Descripció de l’actiu

Apoderar i donar eines d’afrontament personal i grupal a
persones en situacions continuades de crisi, com a factor
estressant que afecta o pot afectar la salut emocional de la
persona, i del nucli familiar.

4. Grup d’edat

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys
Persones afectades per precarietat laboral, Persones
excloses del mercat laboral
Salut mental i conductes addictives

5. Població diana
6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Persones en risc d’exclusió social, Salut comunitària

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

No, entitats tercer secotrs
No
No

231

1. Nom de l’actiu

No et fumis la salut!

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Programes de prevenció

3. Descripció de l’actiu

4. Grup d’edat

Un programa de prevenció de consum de tabac dirigit als
joves, on l’activitat principal és la xerrada que convida a
reflexionar sobre la tradició i la ciència, els beneficis
econòmics i la pèrdua personal, la manipulació política i
la salut, en definitiva, els mites i la realitat del tabac; la
qual es pot complementar amb la participació activa en la
campanya de sensibilització i en la celebració del Dia
mundial sense tabac. Objectiu: Prevenir el consum de
tabac entre els menors d’edat.
Primera adolescència (13-15 anys)

5. Població diana

Alumnes de 1r d'ESO

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial
9. Situació actual

Tota la ciutat
Activa

10. Contacte

A/E: Eulàlia Romera www.oncolligagirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972224963
Adreça: C. Illa Fuerteventura, 10. 17007 Girona
03/11/2017

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau
13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Infància i joventut, Deixar de fumar, Alcohol i altres
drogues
Sí. EMPSA.

Sí.
No

232

1. Nom de l’actiu

Associació família i salut mental de Girona i Comarques

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Atenció a les famílies i gestió de Clubs socials

3. Descripció de l’actiu

5. Població diana

Acolliment a les famílies, GAM, seguiments. Gestió de
Club social per a persones majors d'edat amb trastorn
mental.
18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys
Discapacitat per trastorn mental

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

4. Grup d’edat

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Protecció de la salut

8. Abast territorial

Supramunicipal

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: info@familiaisalutmental.cat
Pàgina web: www.familiaisalutmental.cat/
Telèfon: 972 20 04 63
Adreça: c/ de la Rutlla, 20-22

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Salut mental / Benestar

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs dins
un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. IAS, CSMA, F. DRISSA, F. TUTELAR.

Sí.
No
No

233

1. Nom de l’actiu

CAS Teresa Ferrer. Girona

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Xarxa Salut Mental Girona IAS

3. Descripció de l’actiu

Centre d´atenció a usuaris amb Trastorn per ús de
substàncies

4. Grup d’edat
5. Població diana

18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64 anys, 65-74
anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys
Persones amb situació de drogodependència

6. Àmbit temàtic

Salut mental i conductes addictives

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial
9. Situació actual
10. Contacte

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Supramunicipal. Eixample
Activa
A/E:
Pàgina web:
Telèfon: 972205505
Adreça: C/ Baldiri Reixach 50 baixos 17003

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees,
serveis a l’hora d’executar aquest programa, servei
o recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini
o supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Persones en risc d’exclusió social, Salut mental /
Benestar, Malalties cròniques, Deixar de fumar,
Alcohol i altres drogues, Salut comunitària
Sí. Qualsevol recurs sociosanitari

No. IAS
No.
No.

234

5. Salut sexual, afectiva i reproductiva

1. Nom de l’actiu

Centre Jove de Salut Integral

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació. Regidoria de Salut

3. Descripció de l’actiu

Espai de Salut on es vol promoure la salut i prevenir les
conductes de risc mitjançant una intervenció assistencial,
orientativa i educativa, a través d'un discurs positiu.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys

5. Població diana

Persones amb malestar emocional, Joves que necessiten
atenció en l'àmbit d ela salut afectiva i sexual i emocional.

6. Àmbit temàtic

Salut sexual, afectiva i reproductiva

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: centrejovedesalut@ajgirona.cat
Pàgina web: www.girona.cat/centrejovedesalut
Telèfon: 972204212
Adreça: Plaça Sant Pere, 11

11. Data d’última actualització del recurs

29/01/2016

12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut mental / Benestar, Salut sexual i
reproductiva, Alcohol i altres drogues, Alimentació
saludable, Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?

Sí. Arees bàsiques de salut, equip de suport a primària,
Serveis Socials, ASSIR, EAP, Centres Educatius, CSM ,
CSMIJ,...

14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí.
No
No

235

1. Nom de l’actiu

Mares Joves

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Cooperació i
Participació. Regidoria de Salut

3. Descripció de l’actiu

5. Població diana

Projecte adreçat a les noies embarassades que viuen,
estudien i/o treballen a la ciutat de Girona i tenen menys
de 26 anys. Aquest projecte pretén generar condicions
psi-afectives suficients per tenir cura dels nadons i
treballar per a un vincle segur, donar coneixements per
millorar la salut pròpia i dels fills/es i facilitat l'adaptació
de l'adolescent/jove i la seva parella a les noves
circumstàncies.
Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys
Dones embarassades, Famílies

6. Àmbit temàtic

Salut sexual, afectiva i reproductiva

6.1.Àmbit temàtic

Vincle afectiu

7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: centrejovedesalut@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 204212
Adreça: Plaça Sant Pere, 11 17007 Girona

11. Data d’última actualització del recurs

27/01/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Persones en risc d’exclusió
social, Salut mental / Benestar, Salut sexual i
reproductiva, Alcohol i altres drogues, Alimentació
saludable, Formació
Sí. Serveis Socials, Àrees bàsiques de salut, centres
educatius,

4. Grup d’edat

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí
Sí
No.

236

1. Nom de l’actiu

ASSIR Gironès-Pla de l'Estany

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Ginecologia i Obstetrícia

3. Descripció de l’actiu

Atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona en
totes les etapes de la vida

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys), 18-24 anys, 25-29 anys, 30-49 anys, 50-64
anys, 65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys
Dones embarassades, Persones amb malestar emocional,
Persones treballadores del sexe, Col•lectiu LGTBI
Salut sexual, afectiva i reproductiva

5. Població diana
6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon: 972 210 414
Adreça: C/ Mn Joan Pons

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Salut sexual i reproductiva

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. HJ Trueta, ABS, Centre Jove, Xarxa Salut Mental,
Serveis Socials
No. Cat Salut, ICS
No
No

237

1. Nom de l’actiu

Recurs Educatiu: "Parlem d'amor i sexualitat: Gènere i
diversitat d'orientació sexual"

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Igualtat

3. Descripció de l’actiu

Amb aquesta activitat es treball el sexisme, l'amor i la
sexualitat a l'adolescència. L'alumnat aprèn a reconèixer
relacions tòxiques i es proposen eines per fugir de la
violència. També es treballen altres aspectes com la
influència del gènere en la construcció de la identitat.
Prevenció en relacions abusives i violència de gènere.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)

5. Població diana

Adolescents

6. Àmbit temàtic

Salut sexual, afectiva i reproductiva

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: mariana.casanovas@ajgirona.cat
Pàgina web:
http://www2.girona.cat/ca/caseta_recursoseducatius
(recurs 350)

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Infància i joventut, Salut sexual i reproductiva, Formació

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Educació

Sí
Sí. Pla Municipal d'Igualtat de Gènere
No

238

1. Nom de l’actiu

Itinerari d'educació sexo-afectiva

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Servei Municipal de promoció de la Salut

3. Descripció de l’actiu

Itinerari format per set recursos educatius que treballen
l'educació sexo-afectiva des de 5è de primària fins a 1r
d'ESPO de forma molt àmplia (concepte ampli de
sexualitat, igualtat de gènere, canvis físics i psicològics
durant la pubertat, falsos mites de amor romàntic,
autoconeixement, presa de decisions, saber dir NO,...)
amb la finalitat d'apoderar als joves per poder viure una
sexualitat més plena i sana.

4. Grup d’edat

Tercera infància (7-12 anys), Primera adolescència (13-15
anys), Adolescència mitjana (16-17 anys)

5. Població diana

Infants i adolescents

6. Àmbit temàtic

Salut sexual, afectiva i reproductiva

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut, Prevenció en salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: empsa@ajgirona.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

10/09/2017

12. Paraules clau

Infància i joventut, Dona, Salut sexual i reproductiva

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?

Si, Àrea d'Igualtat i Gènere

16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

No.

Si.
Si, Pla Local d'Infància i Adolescència i Pla local de
Joventut

239

1. Nom de l’actiu

Programa Salut i Escola.

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

EAP Santa Clara

3. Descripció de l’actiu

Educació per a la salut i assessorament als instituts de la
Ciutat de Girona que ho sol·liciten per a l'alumnat d'ESO
i Batxillerat. Xerrades sobre educació sexual-afectiva,
drogodependències... així com una consulta oberta i
individual per a l'alumnat que ho sol·liciti. Durada durant
tot el curs escolar.

4. Grup d’edat

Primera adolescència (13-15 anys), Adolescència mitjana
(16-17 anys)
Escoles de Girona que ho sol·liciten (actualment IES
Vicens Vives)
Salut sexual, afectiva i reproductiva

5. Població diana
6. Àmbit temàtic
6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi

Promoció de la salut

8. Abast territorial

Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E: eap_girona1.girona.ics@gencat.cat
Pàgina web:
Telèfon: 972 20 19 00
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs

25/01/2018

12. Paraules clau

Infància i joventut

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí. Instituts educatius.
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6. Mobilitat i urbanisme

1. Nom de l’actiu

Servei d’atenció domiciliaria municipal

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Serveis Socials Especialitzats

3. Descripció de l’actiu

Atencions personals, atencions llar.

4. Grup d’edat

65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

Gent gran

6. Àmbit temàtic

Mobilitat i urbanisme

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No

241

1. Nom de l’actiu

Serveis municipals de teleassistència

2. Nom de l’àrea i/o servei responsable

Serveis Socials Especialitzats

3. Descripció de l’actiu

Número usuaris: 1.827, número terminals: 1.600.

4. Grup d’edat

65-74 anys, 75-84 anys, Majors de 85 anys

5. Població diana

gent gran

6. Àmbit temàtic

Mobilitat i urbanisme

6.1.Àmbit temàtic
7. Perspectiva d’anàlisi
8. Abast territorial

Promoció de la salut, Prevenció en salut, Protecció de la
salut
Tota la ciutat

9. Situació actual

Activa

10. Contacte

A/E:
Pàgina web:
Telèfon:
Adreça:

11. Data d’última actualització del recurs
12. Paraules clau

Gent gran

13. Existeix coordinació amb d’altres àrees, serveis
a l’hora d’executar aquest programa, servei o
recurs? Quins?
14. La gestió del programa, servei o recurs és
directa? Qui ho gestiona?
15. S’insereix aquest programa, servei o recurs
dins un determinat Pla municipal? Quin?
16. Existeix una Taula participativa que coordini o
supervisi aquest programa, servei o recurs de
manera directa o indirecta? Quin/a?

Sí, mateixa àrea.

Sí.
No
No
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