Programa Municipal de Salut, 2018

1. Presentació

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

1

Els ajuntaments com l'administració més propera a la ciutadania tenim assignades importants
competències per millorar la salut de la població, mitjançant accions de protecció de la salut i el
desplegament de polítiques de promoció d'estils de vida més saludables.
Segons la Llei de Salut Pública 18/2009 de Catalunya, els ajuntaments som competents per
prestar els serveis mínims en l'àmbit de la salut pública següents:
L'educació sanitària.
La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les
piscines.
La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
La gestió per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç
minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors, de la producció
d'àmbit local i del transport urbà.
La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia,
dels animals salvatges urbans i de les plagues.
Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes
alimentaris, preservar la salut de la població davant dels agents físics, químics i biològics; fer
vigilància sanitària; i promoure la salut i prevenir la malaltia.
El Programa Municipal de Salut 2018 recull les principals actuacions que l'Ajuntament porta a
terme en l'àmbit de la salut pública, dins les seves competències. S'estructura en tres àmbits
d'actuació i sis apartats temàtics:
1. Vigilància de la Salut Pública.
2. Protecció de la Salut:
Sanitat Alimentària.
Sanitat Ambiental.
Animals Domèstics.
3. Promoció de la Salut:
Salut i població general.
Salut i infància.
Salut adolescents i joves.
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2. Introducció a la Salut Pública

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

3

La Salut Pública és el conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat en el
seu conjunt per tal de protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i
tenir cura de la vigilància de la salut.
La Salut Pública s'ocupa d'oferir serveis i fer intervencions a nivell de tota la comunitat, a
diferència dels serveis de salut assistencial (hospitals, centres d'atenció primària, etc.) que
s'encarreguen de fer les intervencions a nivell individual i personalitzat.
Els objectius fonamentals de les polítiques de Salut Pública són crear i facilitar les condicions
que afavoreixin la salut i que millorin la qualitat de vida de la població, reduint-ne les
desigualtats.
Les actuacions de Salut Pública incideixen de manera important en la salut de la població i
tenen més impacte que els serveis sanitaris assistencials.
Els determinats de la salut són aquelles circumstàncies que influeixen en la salut individual
(factors biològics, xarxes socials i comunitàries, estils de vida i condicions de l'entorn) i que
determinen l'estat de la salut de la població.
La salut dels individus està molt influenciada per l'entorn i per la forma en què les persones
viuen, treballen, mengen, es mouen o gaudeixen del seu temps d'oci. Per altra banda, aquestes
condicions de vida no depenen exclusivament de decisions individuals, sinó que estan
determinades per factors socials, culturals, econòmics o ambientals.
De fet, els determinats de la salut relacionats amb l'entorn i els estils de vida tenen més pes que
la pròpia biologia humana (herència genètica) i el sistema d'assistència sanitària a l'hora d'influir
sobre la salut de les persones i de les societats.
Per això és fonamental incorporar la perspectiva de salut en qualsevol de les altres
polítiques públiques, potenciant els espais de coordinació i treball col·laboratiu i la cooperació
entre les diferents regidories i estructures tècniques de l'Ajuntament, per millorar la salut i la
qualitat de vida de la ciutadania.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com un estat de complet
benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties.
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3. Objectius
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3.1. Objectius generals
•

Protegir i promoure la salut de la població.

•

Vetllar per la qualitat ambiental.

•

Garantir un màxim grau de seguretat alimentària.

•

Fomentar l'equitat i la superació de les desigualtats socials, culturals, psíquiques, físiques i
de gènere en relació a la salut.

•

Vetllar per un entorn que faciliti l'adopció d'estils de vida sans.

•

Promoure els drets dels animals i fomentar la tinença responsable, per una bona
convivència ciutadana.

•

Afavorir la participació de la ciutadania i fomentar la corresponsabilitat en les polítiques de
salut pública del municipi.

•

Assegurar una acció global en les polítiques municipals de salut pública, impulsant el treball
intersectorial.
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3.2. Objectius específics
•

Minimitzar la presència de plagues en la via pública i instal·lacions municipals utilitzant en
primer lloc factors naturals i posteriorment mètodes integrats de lluita compatible amb el
medi ambient i la salut pública.

•

Assegurar que l'aigua subministrada en tot el municipi mitjançant xarxa de distribució o
cisternes mòbils sigui apta per al consum en el punt de lliurament al consumidor.

•

Implantar i controlar els programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions
de titularitat municipal que utilitzin aigua per al seu funcionament i siguin susceptibles de
generar legionel·la.

•

Vigilar i controlar les instal·lacions tipificades com de baix risc en legionel·la: fonts
ornamentals, sistemes de rec per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a
l'aire lliure.

•

Implantar i controlar els programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions
esportives de titularitat municipal amb la finalitat de protegir la salut de les persones
usuàries dels possibles riscos microbiològics derivats de l'ús de les mateixes.

•

Vigilar i controlar la salubritat de les sorreres i les àrees de jocs infantils.

•

Verificar el compliment de la normativa en els establiments on es realitzen pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i pírcing per tal de garantir la seguretat de les persones usuàries
i del personal que realitzen dites activitats.

•

Fer la vigilància d’edificis i lloc de convivència humana, en coordinació amb els serveis
municipals pertinents.

•

Mantenir actualitzat el cens d'establiments alimentaris minoristes i de restauració col·lectiva
amb dades sanitàries, codificat segons els criteris registrals establerts per l'Agència de Salut
Pública de Catalunya i classificat en funció del risc sanitari.

•

Inspeccionar els establiments alimentaris minoristes i de restauració col·lectiva en funció del
risc sanitari.

•

Controlar que els establiments alimentaris minoristes i de restauració col·lectiva disposen
d'unes instal·lacions adequades per exercir l'activitat i porten a terme unes bones pràctiques
de manipulació.

•

Fomentar la implantació dels autocontrols sanitaris a establiments alimentaris i de
restauració col·lectiva.

•

Promoure la formació en higiene i seguretat alimentària al personal treballador del sector
alimentari.

•

Facilitar informació relativa a higiene i seguretat alimentària prèvia a la instal·lació d'una
activitat alimentària.

•

Promoure la salut alimentària i l’educació alimentària crítica i responsable, tant en l'àmbit
comunitari com en l'àmbit escolar (menjador escolar i aula).
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•

Millorar l'accés a una alimentació suficient i adequada a la població vulnerable, en clau de
sobirania alimentària, per tant des d'un enfocament de justícia social i ambiental, en
col·laboració amb els serveis municipals socials.

•

Promoure la contractació pública, en l’àmbit de la restauració col·lectiva social, amb criteris
socials i ambientals.

•

Fomentar la participació de les persones i agents vinculats a la salut mitjançant el Consell
Municipal de Salut o altres eines de participació ciutadana.

•

Promoure projectes transversals de promoció de la salut adreçats als col·lectius d’infants,
adolescents i joves, dones, gent gran, població nouvinguda i persones dependents com a
eines d’intervenció educativa per a la millora de la qualitat de vida.

•

Mantenir el suport a les associacions que treballen per a la promoció de la salut al municipi
establint convenis estables de col·laboració.

•

Recollir de la via pública els animals de companyia perduts o abandonats mitjançant
contracte amb una protectora d'animals.

•

Fomentar la tinença responsable dels animals per garantir una bona convivència veïnal i
promoure el respecte pels seus drets.

•

Afavorir els processos de recuperació dels animals trobats a la via pública per part dels seus
propietaris i facilitar la sortida dels animals recollits mitjançant adopcions i acollides en cases
particulars.

•

Promoure un model de control dels gats al nucli urbà mitjançant colònies controlades de
gats que pretén arribar a un equilibri entre els animals i la ciutadania, evitant la
superpoblació i els problemes de salubritat, mitjançant l’esterilització dels animals i la gestió
adequada de la seva alimentació.

•

Promoure convenis de col·laboració amb entitats protectores d'animals per gestionar les
colònies de gats urbanes.

•

Coordinar-se amb el Servei Català de la Salut en relació a la gestió dels Centres
d’Assistència Primària.

•

Donar suport a les campanyes de donació de sang realitzades pel Banc de Sang i Teixits.

•

Mantenir la coordinació amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya per dur a terme les
actuacions en matèria de salut pública.

•

Afavorir el treball interadministratiu, mantenint la coordinació periòdica amb les institucions
sanitàries (SCS, ICS, hospitals i centres d'assistència de la comarca), les Regidories de
Salut dels ajuntaments veïns i les institucions i organitzacions de caire supramunicipal
(Diputació de Barcelona, Federació de Municipis, etc.).

•

Mantenir la coordinació amb el Departament d'Educació i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya per a la prevenció de situacions de risc, promoció de la salut i la
detecció i atenció precoç de problemes de salut als i les adolescents.

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

8

4. Fitxes de projectes
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4.1. Vigilància de la Salut Pública
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Vigilància de la Salut Pública

4.1.1. VIGILÀNCIA I CONTROL DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
DESCRIPCIÓ
Seguiment de les malalties de declaració obligatòria que es produeixin al municipi i aplicació de
les mesures profilàctiques adients en cada cas.
OBJECTIUS
•

Evitar la transmissió de les malalties de declaració obligatòria.

•

Controlar els casos detectats i evitar nous contagis.

ACTIVITATS
•

Comunicació i coordinació amb els serveis de salut de la Generalitat de Catalunya.

•

Contacte amb les persones afectades, familiars i persones més properes, per recollir
informació i prendre les mesures profilàctiques necessàries.

•

En els casos que ho requereixin, realització d'inspeccions i informes.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest es un servei de gestió directa amb les persones afectades.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Centre d'Atenció Primaria Barberà del Vallès. c/ Verge de l’Assumpció, 37. Tel. 93 719 25 40.
Centre d'Atenció Primària Rosa dels Vents. Pl. Rosa dels Vents s/n. Tel.93 728 42 81.
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió sanitària Barcelona - Zona Vallès. Serveis
Territorials de Salut a Barcelona.
Equip d'Atenció Primària de Barberà del Vallès.
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4.2. Protecció de la Salut: Salut Alimentària
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Protecció de la Salut: Salut Alimentària

4.2.1. VIGILÀNCIA I CONTROL OFICIAL DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS
DESCRIPCIÓ
Vigilància i control oficial les activitats del comerç minorista i de la restauració col·lectiva
comercial en funció del risc sanitari.
OBJECTIUS
•

Prevenir l'aparició de malalties transmeses pels aliments.

•

Protegir la salut dels consumidors i consumidores en relació amb els establiments de
restauració comercial i els comerços minoristes.

•

Informar de la legislació vigent en matèria sanitària i controlar la seva aplicació.

•

Incentivar a les persones titulars dels establiments alimentaris per a què les instal·lacions
siguin conformes.

•

Promoure les bones pràctiques de manipulació.

•

Fomentar la implantació de plans d'autocontrol basats en el sistema APPCC.

•

Facilitar que la ciutadania sigui coneixedora de les condicions i pràctiques correctes en els
establiments minoristes.

ACTIVITATS
•

Manteniment del cens d'establiments alimentaris minoristes i de restauració col·lectiva,
seguint els criteris de codificació establerts per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i
incorporant informació del risc sanitari.

•

Manteniment del sistema de classificació dels establiments minoristes i de restauració basat
en el risc sanitari com a base de les activitats de control sanitari i per a definició de les
condicions sanitàries de la totalitat dels establiments alimentaris en un mapa de risc.

•

Realització d'inspeccions sanitàries als comerços alimentaris minoristes i de restauració
col·lectiva, programades segons el mapa de risc.

•

Elaboració d’informes sanitaris per als expedients d'inici d'activitat d’establiments alimentaris
minoristes a petició de la Secció Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials.

•

Realització d'inspeccions de control inicial, en coordinació amb la Secció Jurídica i
Administrativa de Serveis Territorials.

•

Difusió i foment de la utilització de les guies pràctiques per a la implantació dels autocontrols
sanitaris en els establiments minoristes i de restauració.

•

Tramitació de denúncies (recepció de la denúncia, realització d'inspeccions, seguiment de
les mesures correctores requerides i informació a la persona denunciant).
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•

Assessorament a les persones titulars dels establiments alimentaris pel que fa a la
normativa sanitària i als tràmits als quals estan subjectes.

•

Realització de campanyes puntuals de productes estacionals (coques de Sant Joan, bolets,
altres).

•

Realització d'auditories internes del servei de seguretat alimentaria.

•

Implementació d'un sistema de gestió de la qualitat del servei de seguretat alimentària

•

Manteniment de la informació relativa a aspectes higiènic-sanitaris dels establiments
alimentaris a la pàgina WEB municipal.

COL·LECTIU
Establiments alimentaris minoristes i de restauració col·lectiva principalment; a la població
general com a persones consumidores.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71, extensió 328.
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials.
Secció municipal de Comerç.
Fundació Barberà Promoció.

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i consumidora (OMIC)
Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Àrea de Salut Pública. Diputació de Barcelona.
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Protecció de la Salut: Salut Alimentària

4.2.2. VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI DELS MERCATS MUNICIPALS
DESCRIPCIÓ
Vigilància i control oficial de les activitats alimentàries dels mercats municipals (sedentari i
ambulants), i dels esdeveniments esporàdics (fires, festes, mercats puntuals,...) en funció del
risc sanitari.
OBJECTIUS
•

Prevenir l'aparició de malalties transmeses pels aliments.

•

Protegir la salut dels consumidors i consumidores en relació amb les parades dels mercats i
els esdeveniments esporàdics en els que es venguin i serveixin aliments.

•

Assegurar un bon disseny i estat de manteniment i neteja de les instal·lacions del mercat
sedentari i de l'espai públic en els mercats ambulants, fires i festes.

•

Informar de la legislació vigent en matèria sanitària i controlar la seva aplicació.

•

Promoure la implantació d'un sistema d’autocontrol higiènic-sanitari en les instal·lacions del
mercat.

•

Promoure que els i les paradistes adeqüin les instal·lacions a les condicions higiènicsanitàries establertes a la normativa vigent, que apliquin els sistemes d’autocontrol sanitari i
que es formin en matèria d’higiene alimentària.

ACTIVITATS
•

Assessorament en el disseny higiènic de les instal·lacions i equipaments comuns.

•

Inclusió dels sectors corresponents (carni, peixater, fruita i verdura, pa i pastisseria,
queviures, etc.) en les campanyes sanitàries que es porten a terme a nivell de municipi.

•

Tramitació de denúncies.

•

Assessorament per promoure la formació del personal manipulador de les parades per
sectors.

•

Assessorament per promoure la implantació dels prerequisits higiènic-sanitaris en les
instal·lacions generals del mercat.

•

Assessorament per promoure la implantació de sistemes d’autocontrol sanitari en les
parades.

•

Creació d'un cens de tots els esdeveniments que es porten a terme (fires, festes, rutes
gastronòmiques...) on es faci manipulació i/o venda d'aliments i establiment d'un canal de
comunicació i coordinació entre les diferents seccions municipals implicades i Salut.
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COL·LECTIUS
Paradistes dels mercats municipals i de les fires.
Gerència del mercat municipal sedentari.
Associacions i entitats que organitzin esdeveniments.
Les diferents seccions municipals implicades.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71, extensió 328.
José Núñez Sevilla. Suport tècnic Mercat i Consum. Tel. 937 297 171, extensió 216
Josep Robert Ferrer. Tècnic municipal de Comerç Tel. 937 297 171, extensió 316
Alex García Cañadas. Tècnic municipal Participació Ciutadana Tel. 937 297 171, extensió 196
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal Jurídica i Administrativa de Serveis Territorials.
Secció municipal de Comerç.
Secció municipal de Consum.
Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Àrea de Salut Pública. Diputació de Barcelona.
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Protecció de la Salut: Salut Alimentaria

4.2.3. VIGILÀNCIA I CONTROL SANITARI I NUTRICIONAL DELS MENJADORS
COL·LECTIUS SOCIALS
DESCRIPCIÓ
La qualitat sanitària, nutricional i sensorial del menjar preparat servit als menjadors socials i
l'adquisició d'hàbits saludables és primordial per la salut dels i les comensals, tant si són
infants i adolescents (menjadors escolars) com si són adults (residències geriàtriques,
menjadors laborals).
En el cas concret dels menjadors escolars (llars d'infants, escoles de primàries i instituts), cal
tenir present que molts nens i nenes fan ús d'aquest servei, convertint-se en un espai habitual
on mengen els infants i en l'oportunitat, en col·laboració amb la família, per promocionar una
alimentació responsable.
Per tant, cal garantir un servei de qualitat tant des del punt de vista de la higiene i seguretat
alimentària com nutricional, sensorial i educativa i també social i ambiental.

OBJECTIUS
•

Prevenir l'aparició de malalties transmeses pels aliments.

•

Vetllar per la qualitat sanitària, nutricional, organolèptica i ambiental del menjar elaborat.

•

Fomentar uns hàbits alimentaris correctes a les persones usuàries dels menjadors socials.

•

Vetllar per reduir el malbaratament alimentari i promoure l'aprofitament segur del menjar.

•

Informar dels requisits establerts en la legislació vigent en matèria sanitària.

•

Controlar que les instal·lacions i equips s’adeqüen a les condicions higiènic-sanitàries
establertes a la normativa vigent i que s'apliquin els sistemes d’autocontrol sanitari.

•

Promoure que els menús escolars es facin en base als principis de la sobirania alimentària.

•

Dotar d'eines educatives a les famílies per capacitar-les per ser agents actius en l'educació
alimentària dels seus fill i filles.

•

Dotar de recursos adients al personal dels menjadors escolars per afavorir dinàmiques
educatives que contribueixin a gaudir d'una alimentació responsable.

ACTIVITATS
•

Visites d'inspecció sanitària als menjadors col·lectius socials, en coordinació amb l'Agència
de Salut Pública de Catalunya.

•

Formació continuada al personal municipal de les llars d'infants públiques en matèria
d'higiene i seguretat alimentària i en dietètica i educació alimentària.
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•

Assessorament en qüestions d’higiene i seguretat alimentària, en dietètica i nutrició i en
sostenibilitat ambiental a les associacions de mares i pares i a les direccions dels centres
escolars.

•

Assessorament per la formació continuada al personal en matèria d’higiene i seguretat
alimentària i en dietètica i educació alimentària.

•

Assessorament per mantenir implantat el sistema d’autocontrol higiènic-sanitari en els
menjadors escolars.

•

Assessorament tècnic-sanitari als centres educatius en les contractacions a empreses de
restauració col·lectiva.

•

Implementació del projecte "Recooperem" cuinar per comparti, d'aprofitament alimentaria.

•

Elaboració de les clàusules tècniques del plec per a la contractació del subministrament del
menjar preparat amb criteris de sostenibilitat ambiental i social en les llars d'infants
municipals i seguiment de la prestació del servei contractat, en coordinació amb Educació.

•

Revisió nutricional de les programacions dels menús per als centres escolars i instituts de
secundària, que ho sol·licitin, i llars d'infants, i seguiment del compliment dels menús
revisats i de l'acceptació per part dels infants.

•

Xerrades i tallers sobre alimentació infantil, adreçades a famílies i a personal de cuina i
menjador.

COL·LECTIUS
Menjadors col·lectius de les llars d'infants municipals i privades.
Menjadors col·lectius dels centres públics d’educació primària i secundària.
Menjadors col·lectius de les residències de gent gran i centres oberts.
Menjadors col·lectius laborals.
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Consell Comarcal del Vallés Occidental
Entitats donadores d'aliments.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest és un programa de gestió directa.

A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Educació.
Serveis municipals Territorials.

Programa Municipal de Salut 2018
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Equips directius dels centres docents.
Associacions de famílies dels centres docents.
Empreses subministradores del menjar cuinat.
Empreses de contractació de personal de menjador escolar.
Fundació Barberà Promoció.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de salut Pública de Catalunya.
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Consell Comarcal del Vallés Occidental
Entitats donadores d'aliments.
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Protecció de la Salut: Salut Alimentària

4.2.4. FORMACIÓ EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA PER A LA MANIPULACIÓ
D'ALIMENTS
DESCRIPCIÓ
Promoció de la formació del personal manipulador d'aliments en matèria d’higiene i seguretat
alimentària, segons el Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29
d'abril de 2004, relatiu als productes alimenticis.
Els cursos estan organitzats per la Fundació Barberà Promoció.
Aquesta formació permet al personal manipulador d’aliments disposar d'eines per treballar de
forma higiènica i per implantar i mantenir el sistema d'autocontrol sanitari, amb la finalitat de
garantir que els aliments que es produeixen, elaboren, serveixen i/o venen en els establiments
són segurs.
OBJECTIUS
•

Fer conscient al personal manipulador d'aliments de la responsabilitat que té en la seguretat
alimentària en la protecció de la salut de les persones consumidores.

•

Proporcionar els coneixements necessaris sobre les bones pràctiques de manipulació dels
aliments.

•

Dotar d'habilitats per portar a terme els autocontrols sanitaris.

ACTIVITATS
Cursos de formació impartits per la Fundació Barberà Promoció:
Cursos de formació bàsica en higiene i seguretat alimentària.
Són cursos de 8 hores teòrico-pràctiques a l'aula, repartit en dos sessions.
Horaris a escollir: de 9.30 a 13.30 h o bé de 17.30 a 21.30 h.
Grups de 6 - 15 persones.
Formació a mida adreçada a empresa o entitat
Cursos amb horari, calendari, ubicació i continguts adaptables a les necessitats de
l'empresa. El cost del curs inclou la tramitació de la bonificació de la Fundació Estatal, si
s'escau.
COL·LECTIUS
•

Persones que treballin a la indústria alimentària, establiments alimentaris minoristes o
restauració col·lectiva social o comercial.
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•

Persones interessades en treballar a la indústria alimentària, a establiments alimentaris
minoristes o en restauració col·lectiva.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la Fundació Barberà Promoció (FBP) on us informaran de la proposta actualitzada
dels cursos, les condicions d’inscripció, pagament, assistència i calendari previst.
Consultar la web de la FBP.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marga García García. Responsable de Formació. Fundació Barberà Promoció. c/de la Torre
d’en Gorgs, 40. Telèfon: 93 719 28 37. Extensió 713.
WEB: www.esbarbera.cat.
Correu electrònic: formacio@barberapromocio.cat.
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Correu electrònic: mirofm@bdv.cat.
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Fundació Barberà Promoció.
Secció municipal de Planejament i Llicències.
Secció municipal de Comerç.
Secció municipal de Consum.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

21

4.3. Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental
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Protecció de la Salut: Salut Ambiental

4.3.1. CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES
DESCRIPCIÓ
Es considera plaga el conjunt d'éssers vius que, en un lloc determinat, pot causar molèsties,
perjudicis o problemes sanitaris o econòmics a les persones.
El control de plagues consisteix en les mesures de prevenció i de control de les plagues
urbanes amb la utilització de mètodes de baixa toxicitat que evitin la contaminació ambiental del
sòl, aigua i atmosfera.
L'ajuntament te la responsabilitat de controlar les plagues als edificis i equipaments de titularitat
municipal i a la via publica.
OBJECTIUS
•

Mantenir el control de les espècies perjudicials per sota del llindar de tolerància per no
constituir problemes sanitaris, molèsties o pèrdues econòmiques.

•

Controlar i corregir els factors ambientals que poden ser causa de la formació de la plaga.

•

Prioritzar mètodes integrats de lluita contra les plagues: biològics i plaguicides específics,
selectius i de baixa perillositat, augmentant els nivells de control sistemàtic i
evitant la realització de tractaments no necessaris.

ACTIVITATS
•

Manteniment del contracte amb una empresa especialitzada que presta els seus serveis.

•

Seguiment de l'empresa contractada que realitza tractament en equipaments municipals,
edificis públics i clavegueram.

•

Resolució efectiva dels avisos que arriben per part dels ciutadans en relació a la presència
de plagues. No es fa tractament d'edificis i solars de titularitat privada.

•

Control sistemàtic de l’aplicació del programa de desratització, desinsectació i desinfecció
en instal·lacions municipals gestionades per tercers.

•

Elaborar un sistema de registre telemàtic per a cada instal·lació o zona d’actuació municipal
que faciliti el seu seguiment sistemàtic i constati l’evolució de les actuacions realitzades.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la Secció municipal de Serveis Socials i Salut. També s’atenen els avisos que es
reben a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
A QUI US PODEU ADREÇAR
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
Programa Municipal de Salut 2018
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Oficina d’Atenció al Ciutadà. Passeig del Dr. Moragas, 224. Tel 93 729 71 71.
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Secció municipal d’Obres i Manteniment.
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Secció municipal de Serveis Socials.
Agencia Protecció de la Salut Generalitat de Catalunya.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.2. PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
DESCRIPCIÓ
El Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, i el Decret 352/2004, de 27 de juliol, estableixen els
criteris higiènic sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Aquest programa
estableix els objectius i actuacions que es porten a terme des del departament de Salut de cara
a la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions i equipaments de propietat municipal.
OBJECTIUS
•

Assegurar el compliment de la normativa preventiva en les instal·lacions i equipaments
municipals.

•

Prevenir l’aparició de brots de legionel·losi comunitària en els equipaments i instal·lacions
municipals.

ACTIVITATS
•

Actualització dels protocols de control de la legionel·losi segons la normativa vigent i
lliurament dels mateixos al responsable de cada edifici o instal·lació.

•

Registre i seguiment de l’autocontrol de cada edifici o instal·lació, anomalies detectades i
accions correctores realitzades..

•

Realització d'una neteja i desinfecció anual del circuit d'aigua freda sanitària i d'aigua
calenta de les instal·lacions municipals i presa de mostra i analítica.

•

Presa de mostra i anàlisis legionel·la de l'aigua de les fonts ornamentals. (Sabemsa)

•

Col·laborar amb l'Agencia de Salut Publica en cas de brot de legionel·losis
investigació dels possibles focus i la seva gestió.

en la

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Agencia Protecció de la Salut. Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.3. VIGILÀNCIA SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE CONSUM
DESCRIPCIÓ
L'aigua és l'element essencial per la vida però, alhora, pot actuar com a font de malalties.
D'aquí la necessitat de fer un seguiment de la qualitat de les aigües de consum humà a la
població.
En el cas de Barberà, SABEMSA és l'entitat gestora i la responsable de servir aigua apta per al
consum en el punt de lliurament o clau de pas general al consumidor. A partir d'aquest punt de
lliurament, la responsabilitat de la instal·lació recau en la propietat de l'edifici o titular de
l'activitat.
OBJECTIU
• Controlar la qualitat de l'aigua de l'aixeta del consumidor.
• Vetllar per a que el gestor de subministrament compleixi les seves obligacions.
• Garantir la informació sobre la qualitat de l'aigua als possibles consumidors en aquelles fonts
naturals de freqüentació elevada.
ACTIVITATS
• Recepció i control de les anàlisis realitzades per SABEMSA (Serveis i Aigües de Barberà
Empresa Municipal, S.A.) i coordinació amb aquesta empresa en cas que s'hagi de prendre
alguna mesura correctora.
• Analítiques de mostres directes de l’aixeta del consumidor i equipaments municipals.
• Recepció i control de les anàlisis dels nivells de clor que du a terme el farmacèutic oficial del
municipi, per compte del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
SABEMSA - Servei d'Aigües de Barberà Empresa Municipal SA.
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Agencia Protecció de la Salut. Generalitat de Catalunya.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambienta

4.3.4. VIGILÀNCIA SANITÀRIA DE PISCINES PÚBLIQUES
DESCRIPCIÓ
Avaluar les condicions higienico-sanitàries en aquests espais d'us públic.
En el cas de les piscines s'hauria d'ajustar als requisits que determina la normativa
OBJECTIUS
• Assegurar que les piscines d’ús públic mantenen els sistemes d’autocontrol necessaris pel
bon funcionament, manteniment, salubritat i seguretat de les instal·lacions.
• Recopilar i verificar les () que permeten avaluar les correctes condicions higienico-sanitàries
de la piscina.
ACTIVITATS
• Seguiment del pla d’autocontrol de les instal·lacions esportives i fer propostes de millora
quan es considera necessari.
• Supervisió del pla d’autocontrol per comprovar la seva adequació a la normativa vigent i el
seu compliment per part dels responsables.
• Seguiment de les analítiques d'aigua i legionel·la realitzades en les piscines.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest és un projecte de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Patronat Municipal d’Esports.
Secció municipal de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística.
Agencia Protecció de la Salut. Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.5. CONTROL DE LA SALUBRITAT EN POLIESPORTIUS
DESCRIPCIÓ
Avaluar les condicions higienico-sanitàries en aquests espais d'us públic.
En el cas dels polisportius s'hauran de garantir unes condicions sanitàries adequades amb
l'objectiu de minimitzar els riscos associats a aquestes instal·lacions.
OBJECTIUS
• Recopilar i verificar les dades que permetin
higiènicosanitaries del equipaments polisportius.

avaluar

les

correctes

condicions

• Comprovar el correcte manteniment de les estructures.
• Verificar el correcte estat de neteja i desinfecció.
• Control de les activitats de desinsectació, desinfecció i desratització.
• Prevenir els riscos sanitaris d’aquests establiments.
ACTIVITATS
• Seguiment anual dels polisportius, seguint un protocol de control de les instal·lacions, i
encarregant, si s'escau, la realització d’anàlisis de determinats paràmetres de les mostres de
superfícies.
• Elaboració d'informes sobre els problemes detectats i assessorament en la realització de les
mesures correctores indicades.
• Actuacions administratives dirigides a la resolució de les incidències sanitàries per part dels
responsables de les instal·lacions esportives.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest és un projecte de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Patronat Municipal d’Esports.
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Secció municipal de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.6. CONTROL DE LA SALUBRITAT EN ÀREES DE JOCS INFANTILS
DESCRIPCIÓ
Consisteix en l’avaluació de les condicions higiènic-sanitàries de les sorreres i l’impacte que té
la presència d’animals domèstics i peridomèstics en les sorreres destinades a jocs infantils.
OBJECTIUS
• Conèixer el grau de salubritat de les àrees de joc infantils dels espais públics municipals.
• Determinar les possibles causes d'insalubritat de les sorreres analitzades.
• Establir mesures correctores o de manteniment per tal de millorar l’estat de les sorreres, si
fos necessari.
ACTIVITATS
• Inspecció i recollida de dades protocol·litzades en espais urbans que són zones de joc
infantil, o en les sorreres de les escoles bressol i de primària.
• Elaboració d'informes sobre els problemes detectats coordinant les accions pertinents amb
els serveis de jardineria i neteja viària.
• Actualitzar el plànol del municipi on queden reflectits els espais urbans que són zones de joc

infantil i les sorreres d’ús infantil.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Obres i Manteniment.
Secció municipal d’Educació.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.7. CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS
DESCRIPCIÓ
Consisteix en el control de la població de coloms que puguin incidir en la salut pública,
transmissió de zoonosi i el deteriorament del patrimoni arquitectònic.

OBJECTIUS
• Aconseguir condicions sanitàries adequades a les places i jardins del municipi pel que fa als
animals peridomèstics.
• Establir mesures correctores que permetin la millora de la salubritat al medi urbà.
ACTIVITATS
• Elaborar un cens i un plànol del municipi on quedin reflectides les zones conflictives a partir
de les intervencions i demandes d’actuació que es produeixin durant l’any.
• Gestió dels avisos que es puguin produir per part dels ciutadans en relació a la presència
d’animals peridomèstics. No es fa tractament d'edificis i solars de titularitat privada.
• Realització de captures esporàdiques per reduir la població de coloms, quan sigui necessari,
a través d’una empresa especialitzada.
• Educació sanitària i informació a la població.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
En el cas de denúncies cal lliurar instància on es comuniquin les irregularitats observades. Les
instàncies han de ser lliurades directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, passeig Dr.
Moragas, 224 de dilluns a divendres de 8 a 19 hores, telèfon 93 729 71 71.
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’ Obres i Manteniment.
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Policia local de Barberà del Vallès.
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Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental

4.3.8. CONTROL D'ESTABLIMENTS NO ALIMENTARIS
DESCRIPCIÓ
Control higiènic-sanitari dels establiments no alimentaris del municipi (perruqueries, centres
d'estètica, centres d'higiene personal, parafarmàcies, consultoris o clíniques mèdiques,
consultes veterinàries, podòlegs, establiments d'acupuntura, establiments de tatuatges, pírcing i
micropigmentació, botigues d'animals, etc.), per tal d'assegurar el bon estat de les instal·lacions
i adequar-los al nivell sanitari exigible.
OBJECTIUS
• Assegurar que es donin les condicions higièniques i de salubritat adequades per prevenir
l'aparició de malalties a causa de les deficiències de les instal·lacions.
• Dur a terme el control de les condicions en què es troben els establiments no alimentaris per
adequar-los al nivell sanitari exigible i assegurar un bon estat de manteniment i neteja de les
instal·lacions.
• Informar de la legislació vigent en matèria sanitària i controlar la seva aplicació.
• Promoure que els propietaris dels establiments adeqüin les instal·lacions a les condicions
higiènic-sanitàries establertes a la normativa vigent i que apliquin els sistemes d’autocontrol
sanitari.
ACTIVITATS
• Elaboració d’informes sanitaris per als expedients d’autorització de llicències municipals
d’obertura dels establiments que ho requereixin.
• Atorgament de l'autorització sanitària a establiments aplicadors de pírcing, micropigmentació
i tatuatge.
• Recepció de denúncies, realització d'inspeccions i informes amb indicació de les mesures

correctores

necessàries

per

resoldre

les

consultes

i

incidències

plantejades.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directe.
En cas de denúncies cal lliurar la instància en què es comuniqui les irregularitats observades
directament a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, Passeig Dr. Moragas, 224, tel 93 729 71 71.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
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RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Secció municipal de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística.
Agencia Protecció de la Salut. Generalitat de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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4.4. Protecció de la Salut: Animals Domèstics
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Protecció de la Salut: Animals Domèstics

4.4.1. CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA
DESCRIPCIÓ

D'acord la normativa, tots els ajuntaments han de tenir un cens municipal d'animals de
companya en el qual s'hi inscriuen els gossos, gats i fures que resideixen de manera
habitual al municipi.
El Cens municipal d'animals domèstics de companyia és un instrument per a la planificació
d'accions relacionades amb la protecció de la salut, la higiene i la convivència ciutadana.
OBJECTIUS
• Disposar d’informació del nombre d'animals domèstics de companyia que hi ha al municipi, la
seva distribució per zones i les seves característiques.
• Afavorir el control sanitari dels animals de companyia existents.
• Afavorir la localització de propietaris en el cas d'animals abandonats o perduts.
• Disposar de dades que permetin avaluar el creixement dels animals domèstics per tal de
planificar actuacions municipals.
ACTIVITATS
• Es manté obert durant tot l'any el registre municipal on es recullen les inscripcions i les
baixes dels animals domèstics de companyia existents al municipi.
• Subministrament als propietaris dels animals inscrits d’un carnet d'identificació de l'animal, un

exemplar de l'Ordenança municipal sobre la tinença d'animals de companyia i la informació
puntual sobre activitats i campanyes relacionades amb animals.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. De dilluns a divendres de 8 a 19 hores al Passeig
Doctor Moragas, 224 tel. 93 729 71 71.
La inscripció al cens és gratuïta, i cal aportar una fotocòpia de la documentació següent:
• Carnet d'identitat del propietari/a de l'animal, que ha de ser major d’edat.
• Cartilla sanitària del gos.
• Certificat veterinari sobre el sistema d’identificació homologat que tingui incorporat l’animal.
Si es tracta d'un gos considerat potencialment perillós, també caldrà aportar:
• Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil que inclogui les dades d'identificació de
Programa Municipal de Salut 2018
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l'animal i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253,00 €.
• Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil
anterior.
• Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus (model
facilitat a l'OAC )
• Certificat capacitat física i d'aptitud psicològica.
• Autorització consulta penals.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Barberà del Vallès.
Centres veterinaris i establiments de venda d'animals de companyia.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Protecció de la Salut: Animals Domèstics

4.4.2. CONTROL DE LA TINENÇA D’ANIMALS
DESCRIPCIÓ
Tothom vol viure en una ciutat més neta, més sostenible i on la convivència entre les persones i
animals sigui fàcil i agradable. Per aquest motiu, des de l'ajuntament és treballa per la protecció
i defensa dels animals de companyia realitzant controls i promovent la tinença responsable
d'animals de companya.
OBJECTIUS
•

Garantir la bona convivència entre animals i les persones mitjançant la promoció
d'actituds i conductes cíviques.

•

Promoure el respecte de les normes sanitàries per protegir la salut i la convivència
ciutadana.

•

Impulsar accions adreçades a fomentar la compra responsable.

•

Dirigir actuacions formatives adreçades a potenciar el respecte envers als animals.

ACTIVITATS
• Recepció i tramitació de denúncies sobre les diverses situacions de manca de condicions en
la tinença d’animals.
• Col·laboració amb els Serveis Territorials municipals i la Policia Local, quan informen
d'irregularitats amb relació a la tinença d'animals.
• Difusió de material informatiu a la població sobre les condicions de tinença dels animals
domèstics de companyia i la promoció d’actuacions cíviques.
• Seguiment del compliment de la normativa vigent relativa a gossos potencialment perillosos.
• Seguiment i control de la Policia local per all compliment de la normativa vigent relativa als
orins en façanes i en mobiliari urbà i les deposicions fecals a la via pública.
• Declaració de l'Ajuntament de Barberà com a ciutat lliure de maltractament animal i amiga
dels animals i a favor del tracte ètic i els drets dels animals.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
En el cas de denúncies cal lliurar la instància en què es comuniquin les irregularitats
observades. Aquest tràmit ha de fer-se directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Pg. Dr.
Moragas 224 en un horari ampli, de 8 del matí a 7 de la tarda.
Tel. 93 729 71 71.
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A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Policia Local de Barberà del Vallès.
Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Secció municipal de Planejament, Llicències, Gestió i Disciplina Urbanística.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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4.4.3. VIGILÀNCIA DE NUCLIS ZOOLÒGICS
DESCRIPCIÓ
Planteja la vigilància dels establiments de venda d’animals i d’altres nuclis zoològics del
municipi per tal d'assegurar el compliment de normativa.

OBJECTIU
• Informar de la legislació vigent en matèria de venda d’animals i controlar la seva aplicació.
ACTIVITATS
• Campanya d’inspecció sanitària al conjunt d’establiments de venda d'animals. i altres nuclis
zoològics.
• Establir tasques de coordinació amb els altres organismes oficials que realitzen campanyes
que afecten als nuclis zoològics.
• Informar als nuclis zoològics del municipi de la legislació vigent i obrir vies de comunicació.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un projecte de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Policia Local de Barberà del Vallès.
Col·legi de Veterinaris de Catalunya.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient.
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4.4.4. RECOLLIDA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
DESCRIPCIÓ
Planteja la forma de recollida dels gossos i gats extraviats a la via pública.
OBJECTIUS
• Evitar la presència a la via pública d'animals vagabunds que produeixin problemes sanitaris.
• Evitar el risc de mossegades quan els animals circulen per la via pública i no tenen
propietari.
• Agilitar la recollida dels animals ferits o morts a la via pública.
• Facilitar la recuperació dels animals extraviats als seus propietaris.
ACTIVITATS
• Millorar les condicions de recollida i l’estada dels animals recollits a la via pública.
• Establir contracte amb empreses especialitzades en el tractament d’animals domèstics, amb
les societats protectores d’animals de la comarca i amb serveis sanitaris d’altres municipis
per ocupar-se de la recollida dels animals que es troben al carrer.
• Fer l’assistència dels animals ferits quan es troben abandonats a la via pública.
• Comprovar la identificació dels animals retirats de via pública que s’ingressen a la protectora
d'animals contractada per l'Ajuntament, mitjançant el contacte amb l’Arxiu d’Identificació
d’Animals Domèstics-AIAC del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i l'arxiu
ANICOM de la Generalitat de Catalunya, per facilitar el retorn al propietari de l’animal recollit.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Policia Local, per donar compte d'animals abandonats, ferits o morts a la via pública.
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Passeig Dr. Moragas 224, tel. 93 729 71 71.
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Secció municipal d’Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Policia Local de Barberà del Vallès.
Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
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4.4.5. SUPORT A L’ADOPCIÓ D’ANIMALS ABANDONATS
DESCRIPCIÓ
Facilita que els gossos abandonats que es troben en bones condicions de salut i tenen un
comportament social compatible amb la convivència humana trobin una llar permanent i
responsable en el nostre municipi.

OBJECTIU
• Promoure l’adopció responsable de gossos i gats abandonats.
ACTIVITATS
• Facilitar la tramitació de la inscripció en el cens municipal.
• Lliurar l’animal, a través d’un centre d’acollida o d’una empresa especialitzada, en les
següents condicions: censat, microxipat, esterilitzat, vacunat i desparasitat.
• Emissió del programa de ràdio 'Peluts' a Ràdio Barberà.
• Campanya de foment per l'adopció d'animals abandonats.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Ser major de 18 anys i estar empadronat al nostre municipi. Escollir el gos que s’adapti a les
possibilitats de cuidar-lo que tingui la persona adoptant. Signar un document d’adopció i la seva
inscripció en el cens municipal d’animals domèstics. Pagar la taxa d'adopció.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Oficina d’Atenció al Ciutadà de Barberà del Vallès.
Progat Barberà.
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4.4.6. DIVULGACIÓ DE CONDUCTES RESPONSABLES EN LA TINENÇA
D’ANIMALS DOMÈSTICS
DESCRIPCIÓ
Dóna informació a la població sobre diferents aspectes de la tinença responsable dels animals
domèstics i la bona convivència entre aquests i els ciutadans.

OBJECTIUS
• Augmentar la responsabilitat dels ciutadans respecte als animals domèstics a través de la
informació i la conscienciació social.
• Mantenir informada a la ciutadania sobre les diferents campanyes que es duguin a terme,
tant municipals com autonòmiques, i sobre les noves normatives aplicables als animals
domèstics.
• Promoure una bona qualitat de vida per a les persones i per als animals.
ACTIVITATS
• Publicació material informatiu en forma d'articles i fer-ne la difusió a través del butlletí
municipal i de la web de l’Ajuntament.
• Emissió del programa de ràdio 'Peluts' a Ràdio Barberà.
• Realització d'una campanya publicitària "Jo, sí! soc responsable".
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Oficina de Comunicació i Imatge.
Policia Local de Barberà.
Veterinaris del municipi.
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4.4.7. CONTROL SANITARI DELS GATS EN ÀMBITS URBANS
DESCRIPCIÓ
Planteja els mecanismes necessaris per tal de dur un control de l'estat higiènic-sanitari dels
gats de carrer i aconseguir unes bones condicions de salubritat de la via pública, així com
una bona convivència entre els gats i les persones a la ciutat.
OBJECTIUS
• Mantenir unes bones condicions de salubritat a la via pública.
• Controlar el nombre de gats a la via pública i millorar el seu estat higiènic-sanitari.
• Afavorir una bona convivència entre les persones i els animals que comparteixen la via
pública.
ACTIVITATS
• Control sanitari dels gats que viuen a la via pública mitjançant anàlisi de sang de les
malalties víriques més freqüents, desparasitació i esterilització i/o castració dels animals, per
part de professionals de la veterinària col·legiats.
• Realització d'un estudi per conèixer l'estat de les colònies de gats de carrer de Barberà.
Aquest estudi inclourà la localització de les colònies de carrer, numero de gats que les
composen, estat higienico-sanitari, valoració de la seva ubicació i contacte de la persona
alimentadora.
• Proposta, un cop valorat l'estudi de les ubicacions de les colònies de gats de carrer instal·lar
noves menjadores i abeuradors per a gats en diferents punts del nucli urbà
• Establir relacions de coordinació amb Progat Barberà i altres Associacions pro animals a
Barberà del Vallès.
• Col·laboració entre l'associació Progat Barberà i l'Ajuntament de Barberà pel control de
colònies de gats de carrer.
• Contractació del servei de control sanitari i esterilització quirúrgica del gats de carrer

abandonats.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
En el cas de denúncies cal lliurar la instància en què es comuniquin les irregularitats
observades. Aquest tràmit ha de fer-se directament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Pg. Dr.
Moragas 224 en un horari ampli, de 8 del matí a 7 de la tarda.
Tel. 93 729 71 71.
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A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Policia Local de Barberà del Vallès.
Secció municipal d'Activitats, Serveis i Medi Ambient.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Progat Barberà.
Veterinaris del municipi.
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Promoció de la Salut

4.5.1. CONSELL MUNICIPAL DE SALUT
DESCRIPCIÓ
El Consell Municipal de Salut és un òrgan de participació dels ciutadans i ciutadanes, entitats i
grups socials vinculats a l'àmbit de la salut pública, amb la finalitat de debatre, consultar i
proposar accions i iniciatives en matèria de salut pública.
OBJECTIUS
• Potenciar la participació de les persones, entitats i grups socials vinculats a l'àmbit de la
Salut Pública.
• Informar, assessorar i fer participar els sectors de la població relacionats amb la salut.
• Possibilitar un coneixement mutu més ampli entre aquests sectors, i així potenciar les seves
vies d'intercanvi i comunicació.
• Obrir un espai comú de reflexió entorn la qualitat de vida, la salut i el benestar de la
ciutadania.
• Conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la població de Barberà del
Vallès.
ACTIVITATS
• Reunions de treball dins les comissions constituïdes: 'Espai públic i alimentació' i altres que
es puguin crear al llarg de l'any a petició de les persones membres del consell o per
necessitats de projecte municipals.
• Reunions periòdiques en el plenari; enguany vinculades en la diagnosi i planificació del Pla
Local de Salut
COL·LECTIU
Persones, entitats i grups relacionats amb la salut pública.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la secció municipal de Serveis Socials i Salut. c/del Bosc 21, baixos 08210
Barberà del Vallès Tel. 93 729 71 71.

A QUI US PODEU ADREÇAR?
Blai Fernández Calvo. Cap de la secció de Serveis Socials i Salut.
Tel. 93 729 71 71. Extensió 323
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RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Representants de tots el col·lectius de Barberà del Vallès relacionats amb la salut.
Promoció de la Salut.
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4.5.2. SUPORT A LES ASSOCIACIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT
DESCRIPCIÓ
Les entitats sense ànim de lucre d’àmbit local acostumen a tenir una capacitat d’acció limitada
per la dificultat per aconseguir recursos, per la complexitat implícita en la gestió associativa i per
la manca de personal tècnic que pugui dinamitzar el projecte associatiu. Des del coneixement
d’aquesta situació, l’Ajuntament ofereix assessorament i suport econòmic i d'infrastructura a les
associacions que porten a terme activitats de promoció de la salut o de suport a persones
malaltes i a les seves famílies en el municipi de Barberà.
Aquest projecte promou l’agrupació de la ciutadania entorn a problemàtiques comunes de salut.

OBJECTIUS
• Facilitar l’organització d’activitats de promoció de la salut per part d’associacions.
• Donar suport d'infrastructura i econòmic a entitats sense finalitat de lucre per dur a

terme els seus programes d’activitats.
ACTIVITATS
Prèvia sol·licitud de les associacions, s’estableixen convenis de col·laboració amb una
durada d’un any i segons els criteris generals següents:
Activitats en conveni:
• Activitats de promoció de la salut: cursos de formació, tallers, xerrades, estudis, difusió de
material divulgatiu, activitats informatives de prevenció, ect.
• Activitats de suport assistencial a persones malaltes o familiars.
• Creació de grups d’ajuda mútua.
Tipus d’ajuda:
• Ajut infrastructural: cessió permanent o puntual d’espais de reunió i per la realització
d’activitats; cessió de material i mobiliari.
• Ajuts econòmics: A partir del programa d’activitats presentat per les entitats, l’Ajuntament es

fa càrrec d’un percentatge de les despeses produïdes per la realització de les activitats
recollides al conveni. Aquests ajuts queden regulats anualment per l'Ajuntament mitjançant
les bases de concessió d'ajuts econòmics a entitats sense ànim de lucre.
• Assessorament tècnic.
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COL·LECTIU
Associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes, amb domicili social a Barberà
Vallès o bé que realitzin part del seu programa d’activitats a la ciutat, tot i que tinguin el domicili
social en un altre municipi.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Cal presentar un projecte on s’inclogui objectius, activitats, calendari de realització, les
necessitats infrastructurals i el pressupost de cada una de les activitats que es proposin
realitzar. A continuació es redacta i signa el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.
A la finalització del conveni cal presentar una avaluació/memòria de les activitats
desenvolupades i la justificació de les despeses de les activitats conveniades.

A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 143
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Programa Municipal de Participació Ciutadana.
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4.5.3. SUPORT A LES CAMPANYES DE DONACIÓ DE SANG
DESCRIPCIÓ
Aquest projecte planteja col·laborar amb el Banc de sang i teixits per tal de donar suport a les
activitats de manteniment necessàries per al tractament de persones malaltes, accidentades o
sotmeses a intervencions quirúrgiques.
OBJECTIUS
•

Incrementar l’índex de donacions de sang i el nombre de donacions per sessió a la nostra
ciutat.

•

Donar suport d'infrastructura a les entitats que intervenen en les recaptacions.

•

Afavorir l’exercici de l’acció solidària i cívica que suposa la donació de sang.

ACTIVITATS
•

Distribució de material publicitari i informatiu a la població en general i a col·lectius
específics.

•

Contacte i coordinació tècnica amb els responsables de les quatre campanyes anuals i de
les campanyes extraordinàries que es proposin.

COL·LECTIU
Població en general.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se als Centres d’Atenció Primària, els dies de la campanya, o directament a la unitat
mòbil quan aquesta s’estaciona a la plaça de la Vila.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mònica Payà Vázquez. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Banc de Sang de l'Hospital Dos de Maig/Consorci Sanitari Integral - Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i Centre de Transfusió i Banc de Teixits de Vall d'Hebron. Servei Català de la Salut de
la Generalitat de Catalunya. Centres d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut de Barberà
del Vallès. Policia Local.
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4.5.4. A BARBERÀ MENGEM BÉ, BO I SA I SENSE MALBARATAR
DESCRIPCIÓ
Alimentar-se adequadament és fonamental; una alimentació correcta afavoreix una bona salut i
un adequat desenvolupament físic i intel·lectual, i ajuda a prevenir tant problemes de salut
immediat com problemes de salut a llarg termini.
Aquest projecte pretén promoure una alimentació saludable i responsable, oferint a la població
intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva alimentació i salut; es vetlla
especialment pels col·lectius en situació de vulnerabilitat.
També pretén fomentar l’actitud participativa de la ciutadania en general i de les associacions,
per impulsar polítiques relacionades amb l'alimentació encaminades a garantir una alimentació
saludable i suficient per tothom.
Les activitats d’aquest projecte es regeixen per tres objectius estratègics: equitat orientada a la
disminució de les desigualtats econòmiques i socials, foment d’un entorn urbà saludable i
foment de la participació activa de les persones beneficiàries.
OBJECTIUS
•

Sensibilitzar i conscienciar a la població sobre la importància d’una adequada alimentació.

•

Divulgar i educar per a un consum alimentari responsable, que incorpori criteris de salut i
de sostenibilitat social i mediambiental.

•

Afavorir el dret a l'alimentació suficient i saludable per a tothom, en clau de sobirania
alimentària.

•

Promoure l’actitud participativa de la ciutadania.

•

Fomentar la cooperació entre els diferents departaments municipals per millorar
l’alimentació de la ciutadania.

ACTIVITATS
•

Xerrades a famílies sobre l'adquisició d’aliments bàsics i la preparació i conservació a
casa per evitar el malbaratament alimentari, afavorir l’estalvi en temps i diners i menjar
saludablement.

•

Tallers de cuina d'aprofitament, sana i econòmica, des d'un enfocament de sostenibilitat i
justícia ecosocial.

•

Tallers d'horticultura urbana i ecològica per a autoconsum, des d'un enfocament de
sostenibilitat social i ambiental.

•

Redacció d'un reglament regulador de les condicions d'ús de l'horta municipal del Parc
Fluvial del Riu Ripoll (i d’altres terrenys si s’escau) que incorpori criteris ambientals,
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socials i de salut i que afavoreixi l'adjudicació a entitats socioeducatives, cooperatives de
consum i entitats donadores d'aliments.
•

Elaboració d’un programa municipal d’horts per recuperar solars en desús i que incorpori
criteris ambientals, socials i de salut.

•

Implementació del projecte "Recooperem" cuinar per compartir, d'aprofitament alimentaria.

COL·LECTIU
Tota la població. En algunes activitats es prioritza les famílies en situació de vulnerabilitat i amb
infants.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Sol·licitar informació a la Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Sílvia Costa Vidiella. Treballadores Socials. Tel.93 729 71 71 Extensió 301

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
Secció d'Educació.
Associació de mares i pares dels centres docents.
Entitats donadores d'aliments.
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
Consell Comarcal del Vallés Occidental.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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4.5.5. PROJECTE AGENT DE SALUT
DESCRIPCIÓ
Les persones, ja siguin adolescents, joves o adultes són vulnerables quan la seva situació
personal es situa en desavantatge per exercir la seva plena participació comunitària. És
aleshores quan es veu afectat l'estat de salut, física o mental, les habilitats o capacitats
individuals, existeixen addiccions, etc.
La crisi econòmica dels darrers anys ha impactat de forma greu en les condicions de vida de
moltes persones que es troben amb dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques.
L'evidència científica mostra clarament que les persones que viuen situacions
socioeconòmicament menys afavorides tenen pitjor salut. A més, la utilització dels serveis
sanitaris per part d’aquestes es caracteritza per poc coneixement dels recursos que ofereix la
xarxa, problemes de baixa freqüentació, seguiment irregular dels trastorns i un abordatge poc
estructurat.
Es tracta d'un servei d’atenció en matèria de salut als adults en situació de vulnerabilitat, en
espais extrasanitaris, fent intervencions tant grupals com individualitzades, així com
intervencions d'orientació i empoderament dels i les professionals que hi treballen directament.
OBJECTIUS
Estar allà on hi ha els potencials usuaris i usuàries per:
•
•
•
•

Informar i aconsellar sobre salut alimentaria i activitat física, salut mental, salut afectivosexual i prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues.
Detectar precoçment les senyals d'alarma que puguin ser indicadores d'un problema de
salut.
Resoldre situacions relacionades amb la salut.
Derivar, si s'escau, a altres professionals.

ACTIVITATS
•

Actuacions de prevenció i promoció de la salut en els àmbits descrits anteriorment,
concretament:
o Intervencions grupals, a convenir.
o Atenció individual a les consultes de les persones usuàries.
o Orientació i assessorament en temes de salut als i les professionals que estan en
contacte amb persones del programa de Renda de Garantia de Ciutadania (RGC)
Amb Pla d'Inclusió Social.
o Difusió entre els professionals dels programes de prevenció, cursos de formació,
guies didàctiques i exposicions.
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•

Actuacions de recollida i anàlisis de dades i planificació en funció dels resultats a través
d'observació participant, enquestes, entrevistes,...

COL·LECTIU
Persones adultes en situació de vulnerabilitat, majoritàriament persones aturades de llarga
durada que presenten risc d'exclusió social o que ja es troben en aquesta situació, que se’ls ha
esgotat la possibilitat de cobrar cap prestació o que cobren prestacions no contributives o
assistencials com la renda mínima d'inserció (RMI).

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest programa es de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel 93 729 71 71. Extensió 328

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
Programa municipal de Joventut.
Fundació Barberà Promoció.
Entitat EdPAC- Associació Educació per a l'Acció Crítica.

Programa Salut i Escola.
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Promoció de la Salut

4.5.6. EDUCACIÓ SOBRE AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BASIC I DEA
DESCRIPCIÓ
Taller per saber com actuar en una situació d'emergència.
OBJECTIUS
•

Dotar als participants d'eines i recursos necessaris per identificar una situació
d'emergència i saber com actuar.

•

Entendre i aplicar el concepte de prevenció.

ACTIVITAT
Taller de 4 hores de durada, amb una exposició breu teòrica sobre la cultura de l'autoprotecció i
les situacions d'emergència més freqüents, activitats pràctiques de PAS (Protegir, Avisar,
Socórrer), PLS (Posició Lateral de Seguretat), SVB (Suport vital bàsic), RCP (Ressucitació
Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany), Demostració de
Desfibril·lació Externa Automatitzada (DEA).
COL·LECTIU
Monitors i monitores, educadors i educadores socials i altres professionals i personal voluntari
que estiguin fent activitats en equipaments municipals, centres d'esplai, casals, etc.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest programa es de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
Secció municipal d'Educació.
Secció municipal de Joventut.
Diputació de Barcelona.
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4.6. Promoció de la Salut: Salut i Infància
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Promoció de la Salut: Salut i Infància

4.6.1. PROJECTE DE SALUT BUCODENTAL
DESCRIPCIÓ
El conjunt del projecte preveu activitats d'educació sanitària i de mesures preventives amb
l’alumnat dels centres educatius del municipi, per disminuir la incidència de la càries dental i
millorar la salut bucodental de la població infantil.

OBJECTIUS
•

Disminuir la incidència de la càries dental.

•

Promoure hàbits correctes d'higiene bucodental mitjançant la raspallada dental diària.

•

Promoure hàbits alimentaris adequats tant per a la salut bucodental com per a la salut en
general.

ACTIVITATS
•

Visita guiada a l’exposició “Cuida’t les dents” adreçada a l'alumnat de 6-7 anys, per
aprendre el funcionament de la boca, l’aparició de la càries dental i la necessitat d’una
bona higiene i uns hàbits alimentaris adequats. L'exposició estarà instal·lada del 28 de
febrer al 14 març, al CAP Rosa dels Vents.

•

Revisió bucodental de l'alumnat de 1r i 6è curs d’educació primària i el de 2n curs
d’educació secundària obligatòria, informant dels resultats a les famílies.

•

Lliurament d’informació sobre la higiene bucodental a les famílies de l'alumnat que
participa en alguna de les activitats anomenades.

•

Oferiment de material didàctic sobre salut bucodental, adreçat al cicle inicial d'educació
primària, La Laia al país de les dents.

COL·LECTIU
Població escolaritzada en els centres educatius del municipi.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un projecte de gestió directa als centres d'educació primària i secundària.

A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mercè Gibert Feixas. Tècnica Municipal d'Educació, Primera infància i Família.
Tel. 93 729 71 71 Extensión 264
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extenció 328
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RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Educació.
Centre d'Atenció Primària Rosa dels Vents.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
Direccions dels centres educatius de Barberà del Vallès.
Associacions de mares i pares d'alumnes dels centres educatius de Barberà del Vallès.
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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Promoció de la Salut: Salut i Infància

4.6.2. EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA A INFANTS I AGENTS EDUCADORS EN ELS
CENTRES EDUCATIUS
DESCRIPCIÓ
En el marc de l’estratègia A Barberà mengem bé, bo i sa i sense malbaratar!, s'ofereixen tallers
i xerrades sobre alimentació i educació alimentària que tenen com a finalitat facilitar a les
famílies i personal educador les eines bàsiques que els permetin planificar una alimentació
equilibrada i educar als infants en l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables.

OBJECTIUS
•

Promoure hàbits alimentaris saludables.

•

Evitar pràctiques alimentàries de risc per a la salut.

•

Potenciar el sentit de la responsabilitat en la pròpia alimentació.

•

Fomentar la resistència davant de pressions externes i l'esperit crític.

•

Integrar aspectes de la nostra cultura alimentària.

•

Fomentar que s'incorporin criteris socials i ambientals en la tria alimentària.

ACTIVITATS
•

Exposició MENJA BÉ, TU HI GUANYES, exposició itinerant de la Diputació de Barcelona,
adreçada a nens i nenes de 4t de primària. S’instal·larà en una escola del municipi del 20 de
novembre al 3 de desembre, i és visitada per totes les escoles.

•

Xerrades i tallers que desenvolupen alguns dels següents continguts, en funció del
grup a qui vagi destinat i a la demanda: l'equilibri alimentari en els diferents àpats del
dia, com planificar els menús per gaudir d'una alimentació saludable, local i de
temporada, la importància de l'esmorzar, berenars saludables, com educar els hàbits
alimentaris en els infants, com despertar el gust pel menjar saludable en els infants.

COL·LECTIU
Alumnat d’educació primària.
Pares i mares de l’alumnat de les llars d'infants, escoles i centres de secundària.
Personal monitor de menjador dels centres educatius i educadores de les llars d'infants.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
L'exposició és de gestió directa als centres d'educació primària i secundària.
Adreçar-se a la Secció de Salut, sol·licitant la realització del taller o xerrada i facilitant
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informació de les característiques dels participants, lloc, dies i hora proposats. L’activitat és
gratuïta.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Mercè Gibert Feixas. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família .
Tel. 93 729 71 71. Extensió 264
Iolanda Varona Tarrés. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família .
Tel. 93 729 71 71. Extensió 261
Laura Ibars Boronat. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família.
Tel.: 93 729 71 71. Extensió 263
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Educació.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Promoció de la Salut: Salut i Infància

4.6.3. EDUCACIÓ SOBRE AUTOPROTECCIÓ
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un taller, interactiu i adaptat a la seva edat, que pretén sensibilitzar en temes
d'autoprotecció als nens i nenes de 11 -12 anys.
OBJECTIUS
•

Instruir a l'alumnat sobre mesures d'autoprotecció i prevenció d'accidents.

•

Informar de com actuar en cas d'accident.

•

Mostrar en què consisteix el suport vital bàsic.

ACTIVITAT
•

Taller d'una sessió d'hora i mitja, amb explicació teòrica i demostració pràctica on es
tractarà la conducta PAS (Protegir, Avisar, Socórrer), la posició lateral de seguretat i el
suport vital bàsic.

COL·LECTIU
Grups d’alumnes de 6è d’educació primària.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
És un programa de gestió directa als centres d'educació primària.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mercè Gibert Feixas. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família .
Tel. 93 729 71 71. Extensió 264
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d'Educació.
Centres d'educació infantil i primària.
Associacions de mares i pares d'alumnes de Barberà del Vallès.
Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública.
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Promoció de la Salut: Salut i Infància

4.6.4. PROJECTE PER TREBALLAR EL DOL EN ELS CENTRES EDUCATIUS
DESCRIPCIÓ
Actualment la nostra societat no tracta la mort com una part més del cicle de la vida i això
dificulta poder viure el dol per la mort de persones estimades o significatives com un fet
natural, obviant que la vivència dels dols són una oportunitat excepcional de maduració de la
persona a qualsevol edat. Per tal de facilitar aquesta vivència de manera àmplia i saludable,
s'ofereix la possibilitat d'accedir a un servei d'assessorament sobre el dol i l'acompanyament
d'aquest procés, quan es donin circumstàncies que afavoreixin aquest treball.

OBJECTIUS
•

Disminuir la incidència de dol patològic en la població.

•

Prevenir l'aparició de malalties físiques i psíquiques associades al dol que poden
comprometre la salut de les persones afectades.

•

Ajudar a superar el dolor emocional intens que se sent davant la mort de persones
significatives.

•

Donar eines de comprensió i tractament de situacions de dol en etapes infantils i juvenils.

•

Facilitar la detecció de disfuncions psicosocials associades al dol.

•

Afavorir la derivació de persones que presentin factors de dol complicat a grups específics
terapèutics.

ACTIVITATS
•

Xerrades formatives per a famílies, professorat i grups d'infants sobre el dol i el procés de
morir, sigui a causa de la mort d'una persona del col·lectiu, sigui amb la intenció de
desenvolupar una pedagogia de la mort a través de determinades accions educatives.

•

Organització de rituals i cerimònies de dol en situacions concretes a l'àmbit educatiu,
obertes a la participació de col·lectius afectats o interessats.

COL·LECTIU
Persones que formen part del col·lectiu educatiu de Barberà del Vallès i volen treballar el
procés de dol, tingui o no relació amb la pèrdua recent d'un ésser estimat.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la Regidoria de Salut, Avda. Marquesos de Barberà 125, baixos, per exposar
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l'interès i circumstàncies de la petició.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mercè Gibert Feixas. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família .
Tel. 93 729 71 71. Extensió 264
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Xusa Serra. Terapeuta de dol.
Secció municipal d'Educació.
Programa municipal de Joventut. Servei d'Informació Juvenil.
Centres d'educació infantil i primària i Llars d'infants.
Instituts d'educació secundària i Centre de Formació d'Adults.
Associacions de mares i pares d'alumnes de Barberà del Vallès.

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

62

4.7. Promoció de la Salut: Salut Adolescents i joves

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

63

Promoció de la Salut: Salut Adolescents i joves

4.7.1. EDUCACIÓ PER LA PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS AL
CONSUM DE DROQUES
DESCRIPCIÓ
Intervencions per tal d’aportar informació útil sobre drogues, atenent les diferents necessitats de
l’alumnat. La proposta pedagògica s’orienta en el foment d’una actitud crítica vers el consum de
drogues fent èmfasi en la presa de decisions i la responsabilitat personal. Es treballa des d’un
model de proposta de participació activa de l’alumnat, amb dinàmiques de confrontació on els
alumnes han de resoldre diverses situacions properes a la seva quotidianitat.
OBJECTIUS
•

Prevenir el consum de drogues.

•

Potenciar i reforçar l'abstinència del consum de drogues.

•

Afavorir la reflexió crítica entorn a la publicitat i les substàncies legals.

•

Dotar al no consumidor d'elements de resistència mitjançant informació i dotació de
recursos actitudinals.

•

Sensibilitzar sobre el respecte al no consumidor.

•

Sensibilitzar dels riscos relacionats amb l'oci nocturn.

•

Evitar i/o reduir riscos associats amb el consum de drogues.

•

Saber implicar-se positivament en la salut i la problemàtica de persones properes.

•

Sensibilitzar dels riscos relacionats amb l'oci nocturn.

ACTIVITATS
Taller El tabac o quan la salut és el negoci. En el fet de fumar tabac o no hi ha més
factors que la pròpia decisió o voluntat. S'analitza el consum d'una manera crítica i com
evitar-lo amb una perspectiva de gènere. Per alumnat de 1er d'ESO o 2on d'ESO.
Taller de prevenció de les drogodependències: consums dels joves. Confrontació i
joc de personatges per treballar situacions de quotidianitat i consum de drogues en què
sigui possible reflexionar i posicionar-se amb nous plantejaments i arguments a favor de la
salut i l’autoafirmació. Per alumnat de 4rt d'ESO.
Taller Anem de festa. Es planteja una sortida virtual amb els alumnes d’acord a les
seves pautes i llocs habituals d’anar de festa. D’aquest manera es va fent un recorregut
des de primera hora fins a acabar la sortida. Es treballen elements de reducció de riscos
en diferents situacions sobre l’alcohol, conducció, sexe segur i d’altres substàncies en
funció del perfil de cada grup. Per alumnat de 1er de Batxillerat o 2on de Batxillerat.
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COL·LECTIUS
Alumnat d'ESO i Batxillerat.
Alumnat de FPI.
AMPA i AFA.
Famílies.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Sol·licitar l'activitat mitjançant la Guia d'Activitats i Serveis Educatius.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Núria Celma Pérez. Suport Administratiu. Tel. 93 729 71 71. Extensió 314

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Col·lectiu Energy Control - ABD Asociación Bienestar y Desarrollo.
EdPac.
Secció municipal d’Educació.
Secció municipal de Joventut.
Servei d’Informació Juvenil.
Instituts d’educació secundària.
Fundació Barberà Promoció.
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Promoció de la Salut: Salut Adolescents i joves

4.7.2. EDUCACIÓ PER L'ÚS PRUDENT I MODERAT DE LES PANTALLES
DESCRIPCIÓ
La tendència a emprar cada cop més diferents eines virtuals d’esbarjo, informació i
comunicació, facilita que augmentin alguns problemes associats al benestar emocional
d'adolescents i joves. El mòbil, les e-xarxes, els xats... són fantàstics per a mil coses. Però
depèn de l’ús que en fem, ens pot crear problemes a nosaltres (aïllament, sedentarisme,
dificultat per fer tasques que no donin un resultat immediat, ser víctimes d’assetjament, etc.)
o se’n poden crear a altres persones (e-assetjament, suplantació de personalitat...).
OBJECTIUS
•

Fomentar usos constructius de les pantalles.

•

Facilitar eines per prevenir l’assetjament grupal i afectivo-sexual.

•

Analitzar el consumisme associat, el control de les comunicacions i impactes com
l'aïllament o el sedentarisme.

ACTIVITAT
•

Taller usos prudents i moderats de les pantalles. Xerrada - taller d'una hora de durada
en la que es plantegen i treballen situacions quotidianes de casa relacionades amb el
mòbil, l’ordinador, les e-xarxes o els e-jocs i els riscos associats a aquestes eines.

COL·LECTIUS
Per alumnat de 2n d'ESO o de 1er d'ESO.
Alumnat de FPI (Formacions Professionals Inicials).
Famílies.
AMPA i AFA.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Sol·licitar l'activitat mitjançant la Guia d'Activitats i Serveis Educatius.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Núria Celma Pérez. Suport Administratiu. Tel. 93 729 71 71. Extensió 314
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RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció Municipal de Educació.
Secció Municipal de Joventut.
Servei Informació Juvenil.
Instituts d'educació secundària.
Fundació Barberà Promoció.
Edpac.

Programa Municipal de Salut 2018
Ajuntament de Barberà del Vallès

67

Promoció de la Salut: Salut Adolescents i joves

4.7.3. EDUCACIÓ PER LA SALUT SEXUAL I AFECTIVA EN ADOLESCENTS
DESCRIPCIÓ
Proporciona informació sobre les relacions sexoafectives, els mètodes anticonceptius, i la
prevenció de les malalties de transmissió sexual; així com també sobre els serveis d’atenció
sanitària i assessorament sobre sexualitat juvenil.
OBJECTIUS
•

Promoure relacions sexoafecties saludables i una sexualitat responsable.

•

Transmetre uns coneixements bàsics sobre els canvis fisiològics i psicològics de
l’adolescència.

•

Transmetre uns coneixements bàsics sobre mètodes anticonceptius i mètodes preventius
de les malalties de transmissió sexual.

•

Facilitar l’accés del jovent als serveis d’atenció sanitària i assessorament sobre sexualitat.

•

Donar a conèixer recursos adreçats a adolescents i joves.

ACTIVITAT
•

Xerrades pràctiques i interactives, a càrrec de personal sanitari del Servei d’Atenció als
Joves del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR).

COL·LECTIUS
Alumnat de 1er i 3er d'ESO.
Alumnat de FPI (Formacions Professionals Inicials).
Famílies.
AMPA i AFA.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Sol·licitar l'activitat mitjançant la Guia d'Activitats i Serveis Educatius.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció Municipal de Educació.
Secció Municipal de Joventut.
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Secció de Serveis Socials: Atenció a la infància i adolescència.
Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR).
Servei Informació Juvenil: 'Fill directe' i ' La Romànica'.
Instituts d'educació secundària.
Fundació Barberà Promoció.
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Promoció de la Salut: Salut Adolescents i joves

4.7.4. EDUCACIÓ EN ALIMENTACIÓ RESPONSABLE
DESCRIPCIÓ
Intervencions per fomentar una alimentació sana que millori la nostra salut, la de la petita
pagesia i el comerç de proximitat, que freni el canvi climàtic i que ajudi a les condicions laborals
i del medi dels països del Sud exportadors d’aliments.
OBJECTIUS
•

Fomentar comportaments, valors, actituds i presa de decisions que responguin a una
alimentació sana i responsable.

•

Informar dels impactes per la nostra salut i la del planeta que té el sistema alimentari
predominant.

ACTIVITATS
Taller "Esmorzar complet i saludable", d'una hora i quart de durada, que pretén
potenciar un esmorzar diferent i equilibrat cada dia i implicar als i les adolescents en
l'elaboració dels seus àpats.
El taller és actiu i participatiu. Es treballa la importància d'un esmorzar complet i saludable
i s'elabora, manipula i prepara propostes senzilles i saludables d'esmorzar, per
posteriorment fer un tast (un entrepà saludable i un batut d'un làctic amb fruita). En acabar
es facilitarà material de reforç als alumnes sobre el contingut del taller.
Taller "Ens mengen el cap, ens mengem el món", d'una hora de durada. Amb suport
didàctic. Exposa que el control de l'alimentació cada cop està en menys mans i que el
sistema alimentari actual empeny a emprar llavors transgèniques, a que els aliments
viatgin milers de kilòmetres, a que estiguin elaborats o que es venguin a grans
superfícies,...
En el taller es fomentarà una alimentació sana que millori la nostra salut, la de la petita
pagesia i el comerç de proximitat, que freni el canvi climàtic i que ajudi a les condicions
laborals i el medi dels països del Sud exportadors d'aliments.
COL·LECTIUS
Taller "Esmorzar complet i saludable" per alumnat de 3er d'ESO.
Taller "Ens mengen el cap, ens mengem el món" per alumnat de 2n de batxillerat.
AMPA.
Famílies.
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QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
El taller "Esmorzar complet i saludable" és de gestió directe. Rebreu una proposta de calendari.
Sol·licitar el taller "Ens mengen el cap, ens mengem el món" mitjançant la Guia d'Activitats i
Serveis Educatius.
A QUI US PODEU ADREÇAR?

Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Núria Celma Pérez. Suport Administratiu. Tel. 93 729 71 71. Extensió 314

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Educació.
Secció municipal de Joventut.
Servei d'informació juvenil.
Instituts d’educació secundària.
Fundació Barberà Promoció.
Educació per l'acció crítica -Edpac.
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4.7.5. EDUCACIÓ SOBRE AUTOPROTECCIÓ I SUPORT VITAL BÀSIC
DESCRIPCIÓ
Taller per saber com actuar en una situació d'emergència.

OBJECTIUS
•

Dotar el jovent d'eines i recursos necessaris per identificar una situació d'emergència i
saber com actuar.

•

Entendre i aplicar el concepte de prevenció.

ACTIVITAT
Taller de tres hores de durada en el que es parla del concepte de perill, autoprotecció i
prevenció i es fan activitats practiques de PAS (Protegir, Avisar, Socórrer), PLS (Posició Lateral
de Seguretat) i SVB (Suport Vital Bàsic).
COL:LECTIUS
Alumnat de 4rt d'ESO.
Cicles Formatius.
FPI.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest projecte és de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal d’Educació.
Secció municipal de Joventut.
Servei d'informació juvenil.
Instituts d’educació secundària.
Fundació Barberà Promoció.
Diputació de Barcelona.
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4.7.6. PROJECTE AGENT DE SALUT
DESCRIPCIÓ
L’adolescència i la joventut són, especialment, etapes de transició, on es consoliden tant els
valors i les actituds com els estils de vida, tan importants per a la salut actual i futura. La
utilització dels serveis sanitaris per part dels adolescents i joves es caracteritza per problemes
de baixa freqüentació, seguiment irregular dels trastorns i un abordatge poc estructurat. A més,
adolescents i joves presenten factors de risc associat a problemes de salut prioritaris
(drogodepències, salut mental, tabac, embarassos no desitjats....).
Es tracta d'un servei d’atenció en matèria de salut als adolescents i joves, en espais
extrasanitaris, fent intervencions orientades al col·lectiu, tant grupals com individualitzades, així
com intervencions d'orientació als i les professionals que hi treballen directament.
OBJECTIUS
Estar allà on hi ha els potencials usuaris i usuàries per:
•
•
•
•

Informar i aconsellar sobre salut afectivo-sexual, salut mental, prevenció del consum de
tabac, alcohol i altres drogues, salut alimentaria i activitat física.
Detectar precoçment les senyals d'alarma que puguin ser indicadores d'un problema de
salut.
Resoldre situacions relacionades amb la salut.
Derivar, si s'escau, a altres professionals.

ACTIVITATS
•

Actuacions de prevenció i promoció de la salut en els àmbits descrits anteriorment,
concretament:
o Intervencions grupals en hores de tutoria i xerrades als grups-classe, a convenir.
o Atenció individual a les consultes de les persones usuàries.
o Orientació i assessorament en temes de salut als i les professionals que estan en
contacte amb adolescents, joves i persones del programa Renda de Garantia de
Ciutadania (RGC) Amb Pla d'Inclusió Social.
o Difusió entre els professionals dels programes de prevenció, cursos de formació,
guies didàctiques i exposicions.

•

Actuacions de recollida i anàlisis de dades i planificació en funció dels resultats a través
d'observació participant, enquestes, entrevistes,...
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COL·LECTIUS
•
•
•

Adolescents i joves i professionals dels espais municipals d'El Forat i La Roma i Medi Obert.
Alumnat i professorat del Programa de Formació Inicial (PFI), de la Fundació Barberà
Promoció (FBP).
Alumnat i professorat dels instituts Can Planas i La Romànica.

QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Aquest programa es de gestió directa.
A QUI US PODEU ADREÇAR?
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328
Jordi Freixas. Tècnic de Joventut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 360
RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Secció municipal de Serveis Socials i Salut.
Programa municipal de Joventut.
Fundació Barberà Promoció.
Equipaments municipals relacionats amb el PMJ (La Roma, El Forat).
Institut Can Planas.
Institut La Romànica .
Institut Bitàcola
Entitat EdPAC- Associació Educació per a l'Acció Crítica.

Programa Salut i Escola.
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4.7.7. PROGRAMA PER TREBALLAR EL DOL EN ELS CENTRES EDUCATIUS
DESCRIPCIÓ
Actualment la nostra societat no tracta la mort com una part més del cicle de la vida i això
dificulta poder viure el dol per la mort de persones estimades o significatives com un fet
natural, obviant que la vivència dels dols són una oportunitat excepcional de maduració de la
persona a qualsevol edat. Per tal de facilitar aquesta vivència de manera àmplia i saludable,
s'ofereix la possibilitat d'accedir a un servei d'assessorament sobre el dol i l'acompanyament
d'aquest procés, quan es donin circumstàncies que afavoreixin aquest treball.
OBJECTIUS
•

Disminuir la incidència de dol patològic en la població.

•

Prevenir l'aparició de malalties físiques i psíquiques associades al dol que poden
comprometre la salut de les persones afectades.

•

Ajudar a superar el dolor emocional intens que se sent davant la mort de persones
significatives.

•

Donar eines de comprensió i tractament de situacions de dol en etapes infantils i juvenils.

•

Facilitar la detecció de disfuncions psicosocials associades al dol.

•

Afavorir la derivació de persones que presentin factors de dol complicat a grups específics
terapèutics.

ACTIVITATS
•

Xerrades formatives per a famílies, professorat i grups d'infants sobre el dol i el procés de
morir, sigui a causa de la mort d'una persona del col·lectiu, sigui amb la intenció de
desenvolupar una pedagogia de la mort a través de determinades accions educatives.

•

Organització de rituals i cerimònies de dol en situacions concretes a l'àmbit educatiu,
obertes a la participació de col·lectius afectats o interessats.

COL·LECTIU
Persones que formen part del col·lectiu educatiu de Barberà del Vallès i volen treballar el procés
de dol, tingui o no relació amb la pèrdua recent d'un ésser estimat.
QUÈ CAL FER PER ACCEDIR-HI?
Adreçar-se a la Regidoria de Salut, c/ del Bosc 21, baixos, per exposar l'interès i circumstàncies
de la petició.
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A QUI US PODEU ADREÇAR?
Mercè Gibert Feixas. Tècnica municipal d'Educació, Primera infància i Família.
Tel. 93 729 71 71. Extensió 264
Marta Miró Fernández. Tècnica municipal de Salut. Tel. 93 729 71 71. Extensió 328

RELACIONS DE COORDINACIÓ AMB
Xusa Serra. Terapeuta de dol.
Secció municipal d'Educació.
Programa municipal de Joventut. Servei d'Informació Juvenil.
Centres d'educació infantil i primària i Llars d'infants.
Instituts d'educació secundària i Centre de Formació d'Adults.
Associacions de mares i pares d'alumnes de Barberà del Vallès.
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