
Requereix 
abordar 
diferents  

àmbits...

en els quals, 
hem 
establert 
uns

objectius
a assolir...

amb 

accions
concretes. 
Algunes 
d’elles són:

- Ciutat: és l’entorn que promou i facilita la salut. 

• Ampliació i 

potenciació dels 

projectes d’horts

• Menjadors 

escolars de 

proximitat i 

ecològics 

• Transformació                           

d’espais ‘grisos’ 

en verds

• Recorreguts segurs 

als polígons 

industrials

• Major disponibilitat de 

transport adaptat

• Formació als agents, entitats i 

ciutadania en la ubicació i ús 

dels desfibril·ladors

 Sistema alimentari saludable, equitatiu i sostenible.
 Recursos agrícoles per a l’autoconsum i l’apoderament 

individual i comunitari. 
 Espais verds naturals diversos i medi ambient no 

contaminat. 
 Mobilitat saludable (a peu, transport públic...). 
 Vigilància i control per a la protecció de la salut. 

- Comunitat: les relacions socials i afectives afecten 
el benestar emocional i el suport que tenen les persones. 

 Reforç de la xarxa social de les persones més vulnerables.
 Prevenció i atenció precoç de situacions de trastorn, malaltia                          

mental, dependència o discapacitat. 
 Opcions d’activitat física i cultural accessibles. 
 Suport a entitats de l’àmbit de la salut.
 Inclusió del teixit empresarial en el concepte de comunitat.
 Abordatge de reptes col ·lectius : conciliació, dependència,                                    

cura i educació dels fills i filles.

• Integració i visibilització 

de persones amb 

diversitat funcional o 

malalties mentals en 

l’àmbit de l’esport

• Continuïtat i 

recolzament de grups 

de suport a persones 

amb malalties i les 

seves famílies

• Projecte de 

prescripció social 

en els CAPs

• Catàleg d’activitats físiques 

i de salut accessibles

• Promoció de la 

responsabilitat 

social de les 

empreses

• Tallers de creixement 

personal i paternitat 

responsable

- Persona: el nostre estil de 
vida condiciona la nostra salut. 

 Alimentació sana.
 Activitat física , descans i relaxació.
 Contacte amb la natura , la cultura i 

l’oci.
 Ús racional de pantalles, prevenció 

d'addiccions i reducció de riscos de 
consum.

• Activitats pràctiques 

sobre horticultura i cuina 

saludable i sostenible

• Foment de passejades 

col·lectives periòdiques

• Pla local de 

drogodependències i 

addiccions al joc

• Promoció de 

l’esport entre             

les noies 
• Projecte 

Entorn 

Sense Fum 

Com ho farem?

IMPULSEM una estratègia de ciutat col·laborativa per PROMOURE I PROTEGIR la salut de les persones

REDUÏM els factors de DESIGUALTAT en la salut

A  BARBE RÀ  PARLE M  DE   SALUT!


