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1. INTRODUCCIÓ
El present informe recull els resultats de la primera etapa d’implementació de
l’Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, així com els
primers passos per desenvolupar les directrius establertes en el IV Pla de Salut de la
Comunitat Valenciana.
La salut no és solament un estat en el qual hi ha absència de malaltia, sinó que
aquest concepte avui dia també comprèn les condicions necessàries que limiten o
afavoreixen un nivell de qualitat de vida acceptable, també anomenades determinants
en salut 1 . La relació que s’estableix entre salut i el lloc que s’habita resulta avui en
dia indiscutible. Si a més a més ens centrem en àrees urbanes, com és el municipi de
Gandia, hi ha certs aspectes que per exemple no podem deixar de tindre en compte a
l’hora d’assenyalar factors lligats al desenvolupament urbà que determinen la salut de
la ciutadania, com l’exposició a soroll, episodis d’alta contaminació, gestió de residus,
disponibilitat restringida d’aigua potable i falta d’espais oberts, etc.
Així, per exemple, ja són nombrosos els estudis que assenyalen com gran part dels
problemes de salut dels municipis venen derivats directament dels determinants
socials com la precarietat de les vivendes, l’estrès provocat per les condicions inestables
i precaritzades del món laboral o l’exclusió social 2 .

Font: Comisión para Reducir las
Desigualdades Sociales en Salud
en España. Avanzando hacia la
equidad. Propuesta de políticas
e intervenciones para reducir las
desigualdades sociales en salud en
España. Madrid: Ministerio de Sanidad
y Política Social; 2010.

Per esmentar algunes dades d’organismes oficials, l’OMS ja estima que un 25% de la
càrrega mundial de morbiditat i un 23% de les defuncions prematures són ja resultat
de la influència dels factors ambientals, com la contaminació, afectant principalment
els infants i la població més vulnerable 3 .
El desplegament tant de l’Estratègia Nacional com del IV Pla de Salut de la Comunitat
Valenciana, proposa doncs el viratge cap a una concepció integral de salut i el
desenvolupament progressiu d’intervencions dirigides a guanyar salut, però també a
la prevenció i promoció dels estils de vida saludables, partint d’aquest marc teòric dels
determinants socials. Si la salut i el benestar depenen d’una multitud de factors que,
de forma breu, es poden classificar des dels més individuals (edat, sexe, estil de vida),

1 L’OMS defineix els determinants de la salut com: (...) les circumstàncies en què les persones naixen,
creixen, viuen, treballen i envelleixen, inclòs el sistema de salut. Aqueixes circumstàncies són el resultat de la
distribució dels diners, el poder i els recursos a escala mundial, nacional i local, que depèn al seu torn de les
polítiques adoptades. En Els determinants socials de la salut i les polítiques per reduir les desigualtats en salut.
Borrell, C. FoCAP. 2013. Recuperat a: https://focap.files.wordpress.com/2013/02/focap-2013-borrell.pdf
2 ASPB i CSB (2012) Pla de Salut Comunitària i Promoció de la Salut de Barcelona. 2012. Recuperat a www.
aspb.cat/wp-content/uploads/2016/07/pla_salut_comunitaria_2012.pdf
3 Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of disease from
environmental risks. A Pruss-Ustun, J Wolf, C Corvalán, R Bos and M Neira. World Health Organization. 2016.
Recuperat a: www.who.int
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fins als que es troben conformats per qüestions econòmiques, socials i materials, com
la vivenda, l’educació, el transport i les condicions ambientals de l’entorn en què vivim,
és clar que allò que requereix l’abordatge de la salut des d’aquesta perspectiva és
l’impuls d’una xarxa conformada per tots aquells sectors que formen part activa en la
implementació de polítiques públiques.

1. INTRODUCCIÓ

És en aquest sentit com s’entén la importància d’implementar aquest procés que té
com a eixos vertebradors detectar i donar resposta als determinants social de la salut
en el municipi de Gandia, tenint en compte les particularitats (treball per entorns),
donant prioritat als col·lectius poblacionals en situació de vulnerabilitat social. La
forma més adient per desenvolupar aquesta tasca és, tal com s’anomena en les dues
estratègies, generant espais de treball intersectorial en els quals la col·laboració i la
participació tant de personal tècnic i professional com de ciutadania són fonamentals.
L’eficiència d’aquesta estratègia, tal com es desprèn dels criteris d’ambdós plans,
dependrà en gran manera de l’efectivitat de les accions programades, de la seua
aplicació/aplicabilitat al llarg de tot el curs de la vida i de l’abordatge des d’un
enfocament positiu i integral. Però serà la participació ciutadana (àmbit comunitari),
el treball per entorns (àmbit local) i la coordinació intersectorial, abans esmentades,
alguns dels eixos fonamentals sobre els quals es vaja construint aquest projecte i pels
quals es garantisca la seua projecció en el temps.
L’objectiu final és avançar cap a una societat en la qual les desigualtats per qüestions
de salut vagen superant-se, en la qual la ciutadania puga aconseguir el seu màxim
potencial de desenvolupament, salut, benestar i autonomia.
Així doncs, per a garantir una correcta implementació d’aquest procés en què es
produïsquen espais de comunicació significativa i en els quals la ciutadania puga ser
realment part activa d’aquest, no en qualitat de participació nominal sinó directa,
ha estat imprescindible recolzar-se en les tècniques oferides per les anomenades
metodologies participatives. La clau del gir sanitari que es pretén amb aquest projecte
es troba en gran mesura en l’èxit del diàleg establert al llarg del procés, que en
definitiva afermarà les possibilitats d’èxit a mitjà i llarg termini a més d’assolir un
caràcter autònom.
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3. ESTRUCTURA DEL PROCÉS
En aquest apartat es presenta un esquema resum del procés, tal com s’ha
desenvolupat fins ara.

1. R
 eunions Prèvies;
Presentació del
Procés; Acords
− Regidories
− Cap de Serveis
− Salut Pública
− Atenció Primària

2. C onfiguració de la
Mesa de Treball
Intersectorial

3. Configuració de
l’Espai Veïnal de
Salut

6. Entrevistes
Específiques

8. Devolució Pública
dels Resultats
(prevista per al
31/01/2018)

4. T aller 1.
Formació Teòrica
+ Diagnòstic
Participat de
Necessitats amb
Mesa de Treball
Intersectorial

5. Taller 2.
Formació Teòrica
+ Diagnòstic
Participat de
Necessitats amb
l’Espai Veïnal de
Salut

7. M
 apa d’Actius
(Espai de treball
conjunt: Mesa
de Treball
Intersectorial +
Espai Veïnal de
Salut)
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RESULTATS DELS
DIAGNÒSTICS
PARTICIPATS DE
NECESSITATS
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4.1 R
 ESULTATS DEL
DIAGNÒSTIC PARTICIPAT
DE NECESSITATS AMB LA
MESA INTERSECTORIAL
En la primera sessió de treball amb la Mesa Intersectorial es va procedir a elaborar
un diagnòstic de necessitats participat, per tal de generar una primera mirada cap a
les problemàtiques que des dels diversos àmbits que afecten les polítiques públiques
també influeixen en la salut de la ciutadania de Gandia. L’encontre es va estructurar
segons la dinàmica de taules de treball rotatòries però la perspectiva de gènere així
com la mirada específica cap a les necessitats dels sectors poblacionals més vulnerables
es va introduir en totes i cadascuna de les taules, tenint en compte de fer un diagnòstic
inclusiu.

1. Medi Ambient
“...viure bé, sense fer
malbé...”

En la taula de medi ambient es parla en primer lloc de les necessitats que es detecten
en relació a les aigües potables i d’altres usos al municipi. Es detecta la necessitat
de tindre i facilitar l’accés a l’aigua potable mitjançant la millora en la gestió, captació,
distribució i ús d’aquesta. Es comenta que en molts llocs hi ha pèrdues d’aigua
importants i açò suposa malbaratament.
Seguint amb l’aigua potable de consum, la segona necessitat que es detecta és
l’eliminació de residus, plaguicides i altres substàncies contaminants en tant que
afecta tota la ciutadania.
A continuació es parla de l’aigua natural, entenent aigües subterrànies, rambles,
rius i ullals i la necessitat que hi ha de controlar els vertits contaminats que els
afecten, així com la seva gestió en relació als usos dels recs al cabal ecològic del riu
Serpis. També seria adient restaurar els ullals.
Es comenta la necessitat d’implantar el terciari en la depuradora d’aigües de Gandia;
actualment la depuradora expulsa l’aigua a la mar, a través de l’emissari; amb un
terciari es podria reutilitzar tota aquesta aigua per a usos com els agrícoles.
Pel que fa a l’agricultura es comenta la necessitat de tractar de forma adequada
les restes vegetals, que fins ara s’han incinerat; l’exemple a seguir seria el cas del
departament de “Parcs i Jardins”, que ja fa anys procedeixen a triturar i convertir en
compost les restes vegetals.
Seguint amb l’àmbit agrícola, s’identifica la necessitat d’impulsar els usos de productes
no contaminants i biològics en l’agricultura, seguint els models dels horts socials i
ecològics. La utilització de productes tradicionals, com els abonants, herbicides i
plaguicides, influeixen negativament la salut dels /les consumidors/es però també
contaminen el medi ambient (aigües, aire), amb la qual cosa es fa necessari impulsar
d’una per totes el canvi cap a un model més ecològic i per tant, saludable.
De nou es posa d’exemple el departament de “Parcs i Jardins”, que porta ja molts
anys sense utilitzar productes químics en els tractaments dels espais públics, com per
exemple la utilització de vinagre i el sabó potàssic per al control de les males herbes.
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4. RESULTATS DELS
DIAGNÒSTICS PARTICIPATS DE
NECESSITATS
4.1 RESULTATS DEL DIAGNÒSTIC
PARTICIPAT DE NECESSITATS AMB
LA MESA INTERSECTORIAL

Respecte al tema de l’energia, es pensa que és important engegar un pla d’estalvi
energètic i potenciar les energies renovables; s’ha de gestionar en primer lloc l’ús
d’energies renovables (solars, eòliques) en els edificis públics.
Sorgeix també un grup de mancances relacionades amb els residus sòlids urbans (RSU)
i el requeriment d’augmentar i potenciar l’activitat del reciclatge (vidre, envasos, paper,
plàstics...) per part de la ciutadania i per part de l’administració, mitjançant l’augment
del nombre de contenidors específics i la millora del manteniment i neteja d’aquests.
Es parla de la contaminació acústica i la necessitat de controlar i millorar els fluxos
de trànsit com un dels problemes més seriosos en l’àmbit del medi ambient. Seria
important així mateix atendre les zones saturades acústicament.
Finalment s’aborden necessitats relatives a zones verdes i forestals del municipi;
s’especifica dins aquest àmbit la necessitat de continuar amb diversos projectes que es
troben engegats a Gandia i que són indispensables tenint en compte la manca d’espais
verds i d’esbarjo, que potencien el contacte amb la natura i l’esport. Es concreta, a
més a més, que aquestes actuacions han de ser potenciades sobretot en barris que
es troben en situacions més desfavorides. Fent una reflexió general al voltant de si
la ciutadania coneix o no els recursos existents, es conclou que fa falta divulgar i
promocionar els diversos projectes que estan portant-se a terme des de l’ajuntament
i que a continuació es presenten.
En primer lloc es parla del “Pla d’Ombres” destinat a proporcionar més zones verdes
(i ombra); és necessari també seguir desenvolupant el concepte d’anell verd, que
suposaria un cercle concèntric al voltant de la ciutat, interrelacionat a través de
zones verdes i forestals i corredors ecològics; també en aquest sentit es pensa que és
important continuar amb el projecte de “sendes urbanes”, que s’implementa a més a
més a partir d’escoles-taller: són sendes temàtiques (la senda de l’aigua, la senda de
les olors, la senda històrica,...) per dins i fora de la ciutat, que comprenen trajectes de
mig recorregut i potencien l’exercici físic i l’enriquiment cultural.

2. Promoció Econòmica
“...hi ha recursos que
no coneixia i porte 10
anys treballant ací...”

Dins promoció econòmica, trobem un primer gran grup temàtic que fa referència
a les necessitats que existeixen en relació a la manca de llocs de treball. L’actual
context econòmic, caracteritzat per una manca d’ocupació estable i de qualitat, genera
problemes de salut en la ciutadania, comprenent des de les conseqüències produïdes
per l’estrès com la depressió, fins a la precarització del nivell de qualitat de vida per no
poder fer front els costos generats per pagar l’electricitat, l’aigua, l’aliment o el mateix
lloguer d’un pis. Tot i que es comenta que ja hi ha alguna campanya o projecte públic
(Urbalab, programa “Atura’t, pensa i decideix”) que pretén ajudar en aquest trànsit
cap a la cerca de treball, la informació no arriba a la gent, ni a escala professional ni
a escala ciutadana: manca de treball intersectorial i dinamització potent i conscient
dels recursos existents.
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Es comenta que en aquest sentit manquen línies/polítiques de promoció econòmica
i empresarial innovadores que impulsen i ajuden a les anomenades iniciatives
emprenedores; un dels temes que podrien desenvolupar-se serien, per exemple,
línies d’ajudes a empreses dedicades a la promoció de la salut (ioga, mindfuldness,
bicicletes elèctriques...). Dins aquest apartat es comenta la necessitat d’ajudar als
projectes emprenedors des del principi però també al llarg de la seva trajectòria,
no hi ha facilitats que ajuden a mantenir aquestes iniciatives (quotes d’autònoms
excessives, qüestions burocràtiques complicades). La conseqüència directa de la manca
d’aquest suport és l’augment d’una economia submergida que perjudica la ciutadania,
en tant que se’ls invisibilitza de cara a gaudir dels diversos recursos existents (ajudes,
subvencions, jubilació, ajudes d’atur...).
Finalment també es parla de la necessitat de gestionar polítiques d’ocupació local,
integrals i ajustades a la realitat de Gandia; el municipi es caracteritza per tindre
períodes d’alta ocupació estival (hostaleria i turisme) i de caràcter temporal (les
collites, com la taronja), però hi ha grans períodes de temps en els que molta gent es
queda sense feina.
En relació a la creixent precarització econòmica i com aquesta afecta la salut, es
detecta la necessitat d’adreçar plans o polítiques específiques per a tres grups
poblacionals que es troben en especial situació de vulnerabilitat: la gent gran, iaios i
iaies que actualment es troben mantenint fills/es i nets/es; en segon lloc es parla del
col·lectiu poblacional de sobretot d’homes de mediana edat (50 cap amunt) i joves,
que dins el context econòmic de la bombolla immobiliària gaudiren d’una bonança
econòmica però que o bé a causa del seu perfil extremadament especialitzat en la
construcció o bé per la manca de formació acadèmica (abandonament dels estudis
per anar a treballar), actualment es troben sense opcions laborals; dins el col·lectiu
jove es fa una especificació per als xiquets i xiquetes que, venint de famílies amb
pocs recursos, segueixen un itinerari acadèmic marcat (centres CAES) i que en sortir
d’aquest (normalment per manca de recursos econòmics familiars, no és possible
seguir amb els estudis superiors) es troben en una espècie de buit en què no troben
opcions per realitzar un projecte de vida de qualitat. En aquest sentit es necessiten
més alternatives que donen resposta a aquest col·lectiu, com iniciatives d’escoles taller,
tallers ocupacionals, etc...; en darrer lloc es parla del sector poblacional de dones joves
(20-30 anys) amb pocs recursos, amb fills a càrrec i amb poca formació.
Els problemes que deriven de la situació econòmica precària, es diu, cada cop
són més complexos, és a dir, no parlem de necessitats puntuals sinó de necessitats
interrelacionades que necessiten d’una atenció també intersectorial i per tant, es percep
aquesta manca de coordinació entre tots els sectors que hi tenen alguna cosa a vore.
Pel que fa a les ajudes o subvencions econòmiques que donen suport a la ciutadania més
vulnerada, es percep la necessitat de trencar amb els tradicionals models subsidiaris
que fomenten la passivitat i l’immobilisme per altres models que dignifiquen a la
ciutadania i que combinen les ajudes monetàries amb plans de formació en recursos i
habilitats, que a la fi ajuden de forma realista a trobar un lloc d’ocupació.

“...una ciutat 3. Espai Públic i Mobilitat
cuidadora i Dins aquesta taula les necessitats detectades es troben agrupades principalment en
que s’estableix entre l’urbanisme i l’arquitectura del municipi amb la qualitat
accessible...” laderelació
vida de la ciutadania.
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En primer lloc es parla de la necessitat de pacificar el trànsit ordinari que transcorre
pel centre històric, per tal de reduir la contaminació acústica, la contaminació ambiental
i deteriorament de la qualitat de l’aire i aturar, en darrer lloc, la mateixa degradació del
centre històric, en tant que patrimoni cultural a preservar.
Es parla de la necessitat d’activar i promocionar l’activitat física de la ciutadania i
d’usar les infraestructures i els espais públics per fer-ho; en aquest sentit es detecta
una manca d’espais verds i naturals al voltant de Gandia (relacionat amb el projecte
de generar un anell verd que envolte Gandia) que permeten a la ciutadania gaudir
d’espais saludables en els quals practicar esport, passejar o relaxar-se. A més, es
comenta, faltaria dotar aquests espais d’aparells esportius que fomenten l’activitat
física de caràcter públic, gratuït i de qualitat. En segon lloc, per tal de promocionar
l’activitat física ciutadana, es parla de la necessitat de començar amb els més menuts
i menudes generant vies escolars segures, que els xiquets i xiquetes puguen d’una
banda anar conquerint la independència d’anar de forma autònoma i segura als espais
públics/escolars i d’altra banda, que ho facen de forma saludable, és a dir, caminant i
sense necessitat de cap vehicle, públic o privat 1 .
Al caliu del debat sobre promocionar que la ciutadania es desplace a peu o amb
transport públic, es va introduir l’exemple d’alguna iniciativa 2 que està portant-se a
terme a ciutats com Vitoria-Gasteiz i Pontevedra, en les quals s’han instal·lat panells/
mapes informatius, distribuïts pel municipi, en els quals poder conèixer el temps mitjà
de desplaçament a peu respecte als trajectes més usats per la ciutadania.
Seguint amb la mobilitat, es detecten una sèrie de barreres arquitectòniques
intra-municipals que en compte de facilitar el pas dels vianants faciliten el pas dels
vehicles, amb la qual cosa la mobilitat ciutadana (pensant també en les necessitats
de la diversitat funcional) resta minvada; cal “tornar la ciutat al vianant” i es proposa
canviar aquesta dinàmica mitjançant l’estudi d’instal·lació de semàfors en cinturons
específics (Sant Rafael/Sant Vicent, Ferrocarril d’Alcoi, avinguda del Raval) i d’altres
elements de pacificació del trànsit (ressalts en passos de vianants), que neutralitzen
la densitat excessiva de trànsit, a més de la contaminació ambiental i acústica, i
vehiculen els/les conductores a circular per la ronda perimetral.
Continuant amb la recuperació de la ciutat per al vianant, ara sobretot pensant en la
gent gran, però també en la diversitat funcional i en les necessitats del i les cuidadores
d’infants menuts amb carrets, es parla de la necessitat de dotar al municipi d’espais
amb mobiliari urbà de descans, com bancs, en aquells punts d’especial afluència de
gent com poden ser els centres de salut.
La ciutat és un espai complexe en el qual han de conviure els vianants i els vehicles;
en aquest sentit es detecta la necessitat d’engegar campanyes de conscienciació de
l’ús de les vies públiques per tal d’evitar mals usos, com per exemple els aparcaments
en zones de vianants o damunt les voreres, que generen de nou una ciutat poc amable
per als habitants.
En general es necessita un major nivell de manteniment dels espais públics; moltes
vegades, des de l’administració, es cau en la dinàmica de generar molts espais públics
(sobretot aquells a l’aire lliure) que desborden la realitat dels treballs de manteniment,

1 Aquesta reflexió ve de la mà de l’anomenat “urbanisme inclusiu”, un planejament de la ciutat que tinga
en compte la perspectiva de gènere, la diversitat funcional i les necessitats dels diversos sectors poblacionals
(gent gran, gent menuda, gent jove...) per tal de construir espais amables, segurs i sobretot que puguen ser
viscuts pels veïns i veïnes.
2

http://www.ciudadesquecaminan.org/metrominuto/vitoria-gasteiz/
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amb la qual cosa trobem espais que gradualment han anat degradant-se i la gent ja no
acudeix, per tant, cal ser més realistes i generar espais pensant en el seu manteniment.
Finalment, es fan algunes aportacions en relació als espais públics i la convivència.
Calen actuacions educatives als espais d’ensenyança per reduir el consum de
substàncies nocives per a la salut (tabac, alcohol, substàncies estupefaents).
Aquestes substàncies, a més de tindre un impacte negatiu en la mateixa salut dels
consumidors/es, se solen consumir en espais públics i per tant tenen un impacte
negatiu en l’entorn, sobretot pel que fa a la convivència amb el veïnat (manca de
respecte hores de descans, manca de manteniment dels espais públics per la brutícia
que es genera).
Així mateix, s’introdueix un breu apunt al voltant del paper que la gent gran pot
tindre dins els espais públics, en els que podrien articular-se activitats d’intercanvi
generacional. Es posen com a exemple les experiències positives d’altres municipis
en què els i les majors s’encarreguen d’acompanyar la sortida i l’entrada dels infants
als espais educatius.

4. B
 enestar social (majors, xiquets, grups
vulnerables)
“... valorar totes les
etapes vitals...”

En la taula de Benestar Social s’han agrupat, principalment, necessitats relacionades
amb el col·lectiu de la gent gran.
En primer lloc es detecta una problemàtica que ja ha sortit en la taula de promoció
econòmica, la càrrega que la gent gran ha de suportar en haver de mantenir a les
seves famílies (filles/es i nets/es), que en moltes ocasions suposa la convivència de
tres generacions en la mateixa llar a causa de la situació econòmica precària. En aquest
cas, les pensions de jubilació resulten insuficients el que suposa un deteriorament
de les condicions de vida generals, no solament econòmiques sinó personals i de
salut (estrès, convivència de molta gent en un espai menut, manca de recursos per a
mantenir una alimentació saludable, etc...).
D’altra banda, i reconeixent-se com una de les principals necessitats de la gent gran,
està la problemàtica de la soledat. Si bé és cert que en Gandia hi ha varietat d’activitats
organitzades destinades a dinamitzar el temps lliure de la gent gran i generar espais
de sociabilització, aquests no es coneixen i tornem de nou a la necessitat de treballar
i dinamitzar els recursos públics de forma intersectorial.
En relació amb la soledat i la necessitat de generar espais de cohesió ciutadana està
la necessitat de pair l’intercanvi intergeneracional. Falten espais i activitats de
sociabilitat, sobretot entre la gent gran i la gent jove i els infants, per tal de configurar
una societat en la qual cadascuna de les franges d’edat siga valorada i reconeguda.
L’envelliment actiu és un altre dels factors que més preocupen en relació a la gent
gran i és que tot i que hi ha certs programes i activitats que promocionen aquesta línia
d’actuació, hi ha centres que de gent gran que no els ofereixen (el centre del Grau) i
els que els ofereixen no acaben d’aprofundir en l’àmbit de l’autocura. Per tant, es fa
necessari generar més i dinamitzar de forma més activa la seva difusió. En aquest sentit
surt una problemàtica relacionada amb la necessitat de treballar l’envelliment actiu
i és l’abordatge de la cronicitat de la gent gran; la promoció de la salut, des d’una
perspectiva positiva i pro activa és un factor essencial per tal d’evitar la preeminència
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dels usos dels medicaments, sobretot en casos que haurien pogut evitar-se.
Un altre dels temes que preocupen, que també ha sortit a la taula d’espai públic, és la
qüestió de la mobilitat; sobretot es parla de la necessitat de regular els elements que
suposen un entrebanc per als vianants grans, com els cotxes mal aparcats, etc.
Gandia és una ciutat amb paratges naturals i espais litorals fantàstics, amb la qual
cosa és el municipi que molta gent escull per viure en jubilar-se. Aquesta població
nouvinguda manca d’una xarxa de suport social (família, amics/es), almenys al
principi, per la qual cosa es necessita generar una assistència que atenga aquestes
particularitats, tenint en compte aquest fenomen.
Finalment i relacionat ja amb aquells sectors de la població que es troben en situació
de vulnerabilitat social, sorgeix la qüestió de com els recursos socials i d’assistència
han sofert retallades de forma gradual però exacerbada, el que ha suposat dues
coses: d’una banda, hi ha tractaments sanitaris que no es troben del tot subvencionats
als quals la població amb menys recursos no pot accedir. D’altra banda, les retallades
i el col·lapse dels recursos públics ha generat un clima de malestar entre els grups
poblacionals amb menys recursos.

5. V
 ivenda
“... una ciutat per a
ser viscuda...”

Dins la taula de vivenda es distingeixen tres grups temàtics que agrupen una sèrie de
necessitats o problemàtiques que relacionades d’una banda amb l’habitatge com a tal
(qualitat i manques) i amb els edificis (infraestructures i deficiències); un segon grup
amb l’entorn en el qual s’ubiquen (entorns poc saludables, contaminació...) i un tercer
grup relacionat amb l’accés a recursos públics de vivenda.
En primer lloc, pel que fa a la vivenda i edificis, es parla del parc d’habitatges de
Gandia i del seu envelliment; molts blocs d’edificis antics manquen de facilitats
d’accessibilitat (ascensors, etc...) el que suposa un greu entrebanc a la mobilitat tant
de la gent gran com de la gent amb diversitat funcional (barreres arquitectòniques).
Una altra necessitat seria la revisió i millora de les instal·lacions i els seus
serveis, en tant que en molts casos estan obsolets. La manca d’infraestructures
de telecomunicacions és també una problemàtica que es troba identificada en
determinades àrees urbanes.
En segon lloc, abordant el bloc de l’entorn on s’ubiquen les vivendes, es parla de
la necessitat de resoldre la pol·lució generada pel trànsit, que tal vegada podria
minvar si les opcions de transport públic foren més adequades. Quant a contaminació
acústica, es detecten determinades zones que es troben saturades acústicament;
en aquest punt no solament es parla del soroll provocat pel trànsit sinó de la manca
de respecte a les hores de descans del veïnat (terrasses, espais públics a les nits);
es determina que la solució passaria, com bé ha sortit en altres taules (benestar) per
generar campanyes de conscienciació i sensibilització.
Seguint amb aquest bloc de l’entorn, es parla de la necessitat d’engegar un nou
planejament de ciutat sostenible (l’actual planejament de Gandia és de l’any 1984).
En aquest sentit cal revisar i pensar específicament en la gestió de zones verdes
adjacents a les vivendes: actualment hi ha espais verds, però són menuts i amb una
manca de manteniment fragant, resultat d’un planejament obsolet que no respon a
les noves necessitats i recursos de neteja/manteniment existents, amb la qual cosa
molts espais es troben en desús i en estat d’abandonament. No es tracta de “fer”
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sense sentit, sinó d’estudiar el que tenim i millorar-ho.
En darrer lloc s’aborda el bloc de necessitats relacionades amb l’accés als recursos
públics de vivenda per part dels col·lectius poblacionals que més ho necessiten
(grups en situació de vulnerabilitat social, joves, gent gran...). Es detecta una oferta
relativament escassa de residències i habitatges tutelats per a la gent gran, tot i
que es reconeix que des dels serveis públics tampoc no se sap exactament quina és la
necessitat exacta d’aquest tipus de vivendes; en aquest sentit també es pensa que es
necessita un estudi d’implementació de les noves formes de gestió d’habitatge
d’una naturalesa més social, com per exemple els models de vivendes de gent gran
assistides per gent jove. Actualment l’ajuntament disposa d’un parc públic d’habitatges
(al voltant de 300) i la gestió i manteniment és responsabilitat d’una sola persona,
amb la qual cosa hi ha un deteriorament progressiu de tot aquest potencial que podria
estar aprofitant-se per donar resposta a les necessitats de vivenda de la ciutadania.

6. Infància i Joventut
“... incloure als/
les joves en el
planejament de la
ciutat...”

En primer lloc es parla de la manca d’espais de trobada per a joves; s’ha de vigilar
que la ciutat no siga un ens que expulse al col·lectiu jove o solament els hi oferisca
espais d’oci travessats pel consum. Així mateix, es detecta la necessitat d’implementar
espais lúdics (infraestructures) per als infants i es comenta el cas de les ludoteques
privades que ja hi ha (Santa Anna), determinant-se la necessitat d’oferir aquests tipus
espais però de caràcter públic i a escala municipal.
De nou, torna a sortir en aquesta taula la manca de coneixement dels recursos
existents: Gandia té molts clubs esportius i seria interessant posar-los en contacte
amb la població jove, en tant que moltes vegades es dóna la situació que s’organitzen
activitats i acudeix molt poca gent (duplicació d’agendes, desconeixement de les
activitats dels altres sectors afins). En aquest sentit també s’explicita que totes les
activitats educatives o culturals engegades tant des de l’ajuntament com des del
teixit associatiu (AMPES) no es difonen de forma adient. S’explicita que hi ha una
publicació municipal “El Full”, encarregat de publicar aquestes activitats, que és una
eina interessant de difusió però que no es fa de forma exhaustiva (falta informació) i
a més la ciutadania el desconeix (no arriba a tots els llocs).
Manquen espais de relació intergeneracional, com s’ha anomenat a la taula de
benestar social. La interacció entre les diverses generacions és un bé intangible que
cal fer valdre, sobretot pensant en la transmissió de sabers i el paper que la gent gran
pot tindre/té.
Un altre grup de necessitats detectades ha estat les relacionades amb la manca
d’informació/campanyes educatives en determinades qüestions. Cal abordar la
qüestió de la criança positiva en relació al consum de substàncies nocives per a la
salut: es fa necessari sensibilitzar al voltant de la influència que la socialització familiar
pot tindre quant als mals usos de l’alcohol o el tabac, per exemple.
Es detecta una manca greu de programes informatius i d’educació sexual destinats
sobretot als infants i als joves; tot i que es comenta que sí que hi ha cursos que
s’ofereixen des de Generalitat (PIES), també és cert que solament es fan en aquells
centres que ho sol·liciten (no és obligatori), amb la qual cosa aquesta informació que
podrien estar rebent els i les joves no es troba garantida sinó que resta en mans de
l’arbitrarietat i la voluntat de cada espai educatiu. Dins aquest àmbit, també caldria
treballar més profundament les qüestions relacionades amb la violència de gènere;
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tot i que s’estan fent coses i hi ha un departament en l’ajuntament prou actiu, es
necessita seguir treballant en aquest sentit i no donar res per fet, tenint en compte la
gravetat de la problemàtica de gènere.
Finalment es parla de la necessitat de donar resposta a la falta de perspectives
i opcions formatives i laborals en la franja d’edat dels 16 als 18 anys. L’actual
context de precarització econòmica, que afecta no solament al mercat laboral sinó les
economies familiars han influït de forma negativa les trajectòries vitals de la població
joves i moltes vegades, es comenta, des de l’administració tampoc no se sap com
donar resposta i ajudar.

•
•
•
•
•
•

1

2

3

QUÈ
ENTENEM
SALUT?

QUÈ AFECTA
LA SALUT?

QUÈ GENERA
SALUT?

ABSÈNCIA DE MALALTIA
EQUILIBRI DE L’ÉSSER HUMÀ
BENESTAR FÍSIC, PSÍQUIC I SOCIAL
VIDA
HARMONIA
QUALITAT DE VIDA

• E STILS DE VIDA
• ENTORN (col·legi, habitatge,
medi ambient...)
• GENÈTICA
• ESTAT DE BENESTAR
• SANITAT
• PERSONAL
• ESTRÈS
• ACTITUD DAVANT LA VIDA

• HÀBITS DE VIDA
SALUDABLES
• SALUT MENTAL
• CORRECTA COORDINACIÓ
DELS FACTORS PERSONALS I
AMBIENTALS
• ACTITUD DAVANT LA
SOCIETAT
• POSITIVISME DAVANT LA
VIDA

4
PUNTS IMPORTANTS
PER AL TREBALL
INTERSECTORIAL/EN
EQUIP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PLURALITAT DE PUNTS DE VISTA/DIVERSITAT D’OPINIONS
TREBALL COL·LABORATIU/EN EQUIP
PREDISPOSICIÓ DELS I LES PARTICIPANTS
OBJECTIUS COMUNS
IMPLICACIÓ
RESOLUCIÓ DE NECESSITATS
BONA CONSCIENCIACIÓ
TREBALL DES DEL RESPECTE
AMBIENT POSITIU
INTERRELACIÓ DE TREBALL
CONEIXEMENT DE LA TEMÀTICA
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1

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

• Manca un model d’estalvi
energètic i d’energies renovables
• Manquen contenidors específics per al
reciclatge, així com un control més exhaustiu
AIGÜES
del manteniment i neteja d’aquests.
NATURALS
• La contaminació acústica del municipi i la
• Control dels vertits
manca d’un control d’aquesta.
contaminats.
• Manca d’espais verds i d’esbarjo que potencien
• Gestió usos del cabal
el contacte amb la natura i l’esport
ecològic del riu Serpis.
• Manca de difusió i promoció dels diversos
• Restauració dels ullals.
projectes engegats per part de
l’administració pública destinats a
• Implantació d’un terciari
potenciar l’activitat física (Pla
en la depuradora
d’Ombres, anell verd i
d’aigües.
sendes urbanes).

MEDI
AMBIENT
AIGÜES
POTABLES

2

CIUTAT
SOSTENIBLE

• Millora en la gestió,
captació, distribució i ús
de les aigües potables.
• E liminació de residus,
plaguicides i altres
substàncies
contaminants.

PRECARITZACIÓ
LABORAL
• L a manca d’ocupació estable i de
qualitat
•M
 anca de treball intersectorial i difusió
efectiva dels recursos i projectes existents des de
l’administració pública
•M
 anquen polítiques de promoció econòmica i empresarial,
que impulsen iniciatives emprenedores des del principi però
també al llarg de la seva trajectòria
•M
 anca d’accés, per part de la ciutadania, a recursos de caràcter
públic a causa de l’augment de l’economia submergida.
•M
 anca de polítiques d’ocupació local integrals i ajustades a la
realitat de Gandia
•M
 anca de plans laborals específics per a: la gent gran;
col·lectiu poblacional d’homes de mediana edat (50
cap amunt); joves amb perfil de formació baix;
dones joves (20-30 anys) amb pocs recursos.
• P olítiques i recursos que combinen les
ajudes monetàries amb plans de
formació en recursos i
4
habilitats.

BENESTAR
SOCIAL
(MAJORS,
XIQUETS, GRUPS
VULNERABLES)

3
• Pacificar
el trànsit a escala
municipal i pel centre històric.
ESPAI
• Activar i promocionar l’activitat física de la
PÚBLIC I
ciutadania amb les infraestructures i els espais
MOBILITAT
públics existents.
• Manca d’espais verds i naturals al voltant de Gandia.
• Manca d’aparells esportius o escenaris que fomenten l’activitat física
de caràcter públic, gratuït i de qualitat.
• Manca de vies escolars segures “a peu”.
• Barreres arquitectòniques intra-municipals que dificulten la mobilitat dels i
les vianants.
• Manquen espais amb mobiliari urbà de descans en punts d’especial afluència
de gent.
• Campanyes sensibilització als espais educatius per reduir el consum de
substàncies nocives per a la salut (tabac, alcohol, substàncies estupefaents).
• Manquen campanyes de conscienciació i correcte ús de les vies públiques.
• Major nivell de manteniment dels espais públics per part de
l’administració.
• Manquen estudis realistes, que compten amb els recursos
existents (manteniment), a l’hora d’implementar espais
verds en la ciutat.
• Manca d’actuacions destinades a generar
l’intercanvi generacional en els espais
públics.

• Creixent
situació de soledat en
què viu molta gent gran i manca
de difusió dels programes destinats a
minvar aquesta problemàtica.
• La càrrega econòmica i psicològica que la gent gran
ha de suportar en haver de mantenir a les seves famílies
(filles/es i nets/es).
• Falten espais i activitats de socialització intergeneracionals,
sobretot entre la gent gran i la gent jove i els infants.
5
• Manquen plans i accions destinades a promocionar
l’envelliment actiu (cronicitat).
• Regular els elements que suposen un entrebanc per als
VIVENDA
vianants grans o amb diversitat funcional.
• Manca d’una xarxa de suport social de la població
gran nouvinguda a Gandia.
• Actuar a sobre
• Clima de malestar entre els grups
el parc d’habitatges de
poblacionals que necessiten
Gandia pel seu envelliment, la
recursos públics.
manca d’adequació a les necessitats

de la població i la manca de serveis i
infraestructures de telecomunicacions.
• R esoldre la pol·lució generada pel trànsit.
• A ctuar a sobre les zones acústicament saturades.
•M
 anca un nou planejament de ciutat sostenible
(espais verds i vivendes).
•O
 ferta escassa de residències i habitatges
tutelats per a la gent gran.
• Estudi d’implementació de noves formes
de gestió d’habitatge més social.
• Contínua degradació del parc
de vivendes públiques
de Gandia.

6

INFÀNCIA I

JOVENTUT
• Manca
d’espais de trobada
per a joves.
• Manca de coneixement dels recursos i
activitats culturals/esportives existents. La
publicació “El Full” no arriba a tothom.
• Manca d’espais lúdics, públics, per als infants.
• Manca de treball intersectorial entre els clubs esportius,
l’administració i la ciutadania
• Manca de difusió de les activitats educatives o culturals
engegades tant des de l’ajuntament com des del teixit associatiu.
• Manquen espais de relació intergeneracional (gent gran i la
població jove i d’infants).
• Falten accions i campanyes destinades a promocionar la criança
positiva.
• Falten programes informatius i d’educació sexual.
• Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la
violència de gènere.
• Accions destinades a abordar la problemàtica
relativa a la manca de perspectives i
opcions formatives i laborals en la
franja d’edat dels 16 als 18
anys.
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En la primera sessió de treball amb la mesa Ciutadana, tal com es va elaborar amb
la Mesa Intersectorial, es va treballar mitjançant la tècnica del Mapa de Necessitats
adaptat. D’aquesta forma, en acabar la sessió, es van distingir clarament 6 grups
temàtics que agrupaven les necessitats sorgides: Medi Ambient; Promoció Econòmica;
Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat; Benestar Social; Infància i Joventut; Atenció i Accés
als recursos Sanitaris. A continuació es presenten, per àmbits, els resultats obtinguts.

1. Medi Ambient
El grup temàtic de Medi Ambient no va ser molt nombrós quant a aportacions tot i
que per aquesta raó els resultats obtinguts resultaren interessants, clars i concisos. De
forma global es va identificar que el canvi climàtic era la problemàtica prioritària que
afectava la salut de la ciutadania, però no solament en el municipi de Gandia sinó que
açò s’assumia a una escala global. El canvi climàtic es va relacionar d’una banda amb la
manca de conscienciació de la ciutadania en aquelles coses en les quals es pot influir
però que moltes vegades no es té en compte, com l’ús responsable de les energies,
les accions voluntàries de reciclatge, l’ús dels vehicles privats en compte dels vehicles
de transport públics, etc. D’altra banda i relacionat amb les administracions públiques,
el canvi climàtic també es va entendre com manca d’accions d’implementació de
polítiques sostenibles, com per exemple plans d’estalvi energètic a escala municipal,
facilitació d’instal·lacions i elements que potencien el reciclatge, campanyes de
sensibilització escolars.

2. Promoció Econòmica
Dins aquesta línia de necessitats s’inclouen problemàtiques molt relacionades amb
l’actual panorama laboral, marcat per la precarietat i la incertesa. Així, la ciutadania
pensa que un dels principals problemes que afecten la salut és l’estrès provocat
per la manca d’un lloc de treball estable, de qualitat i en condicions però també
es va argumentar que, el mateix fet de tenir un lloc de treball avui en dia, era un
motiu d’estrès per les condicions precaritzades (laborals i salarials) i el clima
d’inestabilitat que envolta el món laboral.
Aquesta problemàtica, tot i afectar de manera global el conjunt de la població,
presenta unes característiques més esfereïdores en determinats grups poblacionals,
com els col·lectius de persones migrants, els col·lectius de dones joves sense gaire
recursos econòmics i capital cultural, la població jove en general i la població, sobretot
masculina, de més de 50 anys que ha perdut el seu lloc de treball i accedix de nou a
un mercat laboral que ha canviat totalment de paràmetres.
La segona problemàtica que va sorgir al si del debat està relacionada amb les dos
anteriors, la manca de possibilitats que afavorisquen la conciliació familiar dins
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les estructures actuals del món laboral. Es comenta que el fet de tindre treball, tot i
ser vist com una condició necessària per poder desenvolupar els projectes de vida no
deixa d’imposar un determinat ritme de vida que pràcticament nega les necessitats
relacionals de l’àmbit familiar i personal, en general. Si tindre abastit l’àmbit dels
recursos econòmics és un requeriment essencial, també ho és la necessitat d’establir
espais en els quals gaudir de temps per a un/a mateix/a i tindre temps per tindre cura
de les persones que s’estimen.

3. Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat
En primer lloc i enllaçant amb les problemàtiques de Medi Ambient, trobem el primer
grup de necessitats identificades: la contaminació acústica, visual i medi ambiental
del municipi de Gandia influeix negativament en la salut de la ciutadania. Així, es
parla dels sorolls de la ciutat, produïts moltes vegades per fluxos de trànsit constant
i també per les terrasses d’oci nocturn, configurant-se zones acústicament saturades
que impedeixen el descans del veïnat amb la consegüent minva de qualitat de vida.
La contaminació ambiental, produïda principalment pels cotxes però també per les
zones de concentració d’activitat industrial, també suposa un greu problema per a la
salut física de les persones que hauria de poder regular-se. En un altre ordre de coses
Gandia, per les característiques de gran ciutat que té i pel mateix desenvolupament
econòmic orientat cap al sector de serveis (turisme, oci), ha esdevingut un espai on
es troben zones amb concentració de contaminació visual, com per exemple zones
de concentració d’espais d’oci amb cartells publicitaris lluminosos i sistemes de llums
estudiats per cridar l’atenció. Tot plegat genera un clima d’hiperestimulació per a la
ciutadania però a més suposa molèsties per al veïnat que viu a prop d’aquestes zones.
També es considera dins aquesta problemàtica la proliferació de cartells anunciadors
destinats al consum, que òbviament, no acompanyen els principis de consum
responsable que s’haurien de potenciar entre la ciutadania.
Finalment, de manera global, es considera de nou la contaminació medi ambiental, en
general, que hi ha dins el municipi, com a factor negatiu.
En segon lloc, però relacionat amb el primer grup temàtic d’aquest apartat, trobem
la problemàtica del desenvolupament econòmic i urbà sense mesura. En aquest
punt es va fer reflexionar al voltant de l’absència de plans d’acció que intentaren
minimitzar els efectes negatius associats a un creixement urbà sense sostenibilitat, és
a dir, caldria repensar quina ciutat volem per tal que el desenvolupament econòmic
no estiguera renyit amb la gestió i planificació urbanística sostenible però sobretot
adaptada a les necessitats de la ciutadania que l’habita.
Seguint amb la reflexió encetada al voltant de la necessitat de planificar una ciutat des
d’una mirada amable, s’identifica la problemàtica de les barreres arquitectòniques
existents a la ciutat, que suposen elements excloents de col·lectius específics, com
la gent gran i la gent amb diversitat funcional. De nou, una planificació urbanística ha
de pensar-se des de la mirada de la ciutadania i per tant es fa urgent implementar
mesures destinades a eliminar aquests entrebancs al si de la ciutat que influeixen en
la qualitat de vida de les persones, com voreres per a vianants massa estretes, manca
de rampes i vies d’accés als organismes i als espais públics per a la diversitat funcional,
mobiliari urbà de descans (bancs) en llocs estratègics per on se sap que transita gent
gran, etc...
Seguint amb aquest grup que toca la planificació urbanística, s’identifica el
deteriorament de determinats espais públics més perifèrics, segregats o més allunyats
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de la resta, que són usats en la seva majoria com zones informals d’esbarjo per la
gent més jove. En aquest sentit, es pensa, al municipi hi ha una manca d’espais de
reunió i socialització destinats al sector poblacional jove, fora dels circuits o de consum
obligat (pubs, centres comercials...). Això és un problema, es pensa que el col·lectiu
jove en certa mesura es troba “expulsat” de la ciutat i cerca aquells espais informals
que, per la seva localització més tranquil·la, perifèrica i/o amagada, també es troben
en una situació d’abandonament per part de l’administració, a la qual de vegades
també contribueix la ciutadania. Aquesta segregació, es pensa, és la que produeix el
deteriorament dels mateixos espais.
Aquesta problemàtica però pot extrapolar-se en general a les zones residencials
perifèriques de Gandia, les quals es pensa, pateixen una situació d’abandonament
per part de l’administració i per part de la ciutadania, identificant-se un problema de
manca de civisme i cura dels espais públics, com per exemple el cas del “pavelló
del raval”.
A continuació, seguint aquest fil, s’explica que hi ha una centralització de les accions
municipals (administració) a tots els nivells (neteja, cultura, mobiliari urbà, connexió
de transport públic...) en el nucli poblacional, i cert abandonament de les zones
perifèriques allunyades d’aquest, com és el cas de la platja. Es posa d’exemple com
les campanyes de Nadal, pràcticament no arriben. També s’identifica una manca de
connexions de transport públic, sobretot nocturn, que connecte el nucli poblacional
amb la platja, tenint en compte també que la població jove se sol desplaçar a aquesta
zona d’oci.
En darrer lloc, apareix la reflexió al voltant del desaprofitament de les instal·lacions
públiques de l’antic hospital, i per tant el seu deteriorament, que podrien ser usades
per desenvolupar projectes socials, etc.

4. Benestar Social (majors i grups vulnerables)
Dins aquest apartat s’inclouen les necessitats relatives principalment al col·lectiu
poblacional de gent gran, als grups en situació de vulnerabilitat social i en darrer lloc
s’identifiquen necessitats relatives a la societat en general.
En primer lloc, tocant l’àmbit de la gent gran, s’identifica com un greu problema
l’actual situació d’aïllament social i soledat creixent que pateixen. Les societats
actuals, amb uns ritmes vertiginosos i uns valors que sovint prioritzen la rapidesa i
l’utilitarisme, generant-se a més a més, models de ciutat excloent com s’ha vist en
l’apartat anterior. Cal trencar la concepció que desmereix aquesta etapa vital per tal de
revaloritzar-la i tornar-la a integrar-la al si de la societat.
Seguint aquest fil, també es parla al voltant de la càrrega econòmica i psicològica
que ha de suportar la gent gran, en haver-se de fer càrrec dels seus fills/es i nets/
es. Com s’ha identificat en l’apartat de promoció econòmica, l’estat del món laboral
es defineix com un estat precaritzat, fent que moltes famílies es vegen abocades a
dependre de les pensions dels seus majors, les quals tampoc no són suficients. De
vegades, es comenta, es veu la situació d’una persona major que es troba mantenint
els seus fills/es i els seus nets/es.
Un segon gran grup de necessitats les trobem en relació als grups poblacionals en
situació de vulnerabilitat. En aquest sentit s’expliciten les desigualtats en salut
evitables (determinants socials de la salut) que es donen en la població amb
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menys recursos, que acaben també incidint en la situació dels infants. Dins aquesta
problemàtica estaríem parlant de barreres d’accés als recursos de salut perquè la
informació no arriba, d’una alimentació poc saludable per falta d’informació, no poder
fer front les factures de la llum i l’aigua, d’unes condicions de vivenda en situacions
poc o gens salubres. Tot plegat, suposen desigualtats en salut evitables que això no
obstant, es troben minvant la qualitat de vida d’aquests sectors poblacionals.
A continuació es parlà també de la situació de desigualtat en l’atenció sanitària
a determinats col·lectius poblacionals, per raons d’ètnia, explicitant-se el cas del
poble romaní. Es posà d’exemple com quan les dones d’ètnia acudeixen a l’hospital
per a donar a llum, sempre les hi assignen unes determinades habitacions. Aquesta
qüestió, tanmateix, va generar debat durant les entrevistes especialitzades amb
població d’ètnia gitana, en les quals es va valorar positivament l’atenció sanitària.
Ambdues visions això no obstant, han de tenir-se present.
Una altra problemàtica detectada dins la situació dels sectors poblacionals amb pocs
recursos o en situació de vulnerabilitat social, va estar les dificultats per accedir als
tractaments sanitaris; cal tindre en compte que avui dia l’accés a determinats serveis
com el dentista, els programes de vacunació o l’atenció oftalmològica no es troben
cobertes del tot per la seguretat social, generant-se per tant desigualtats de salut
importants.
Finalment, en un tercer grup de reflexions referides a la societat en general, s’identificà
una manca d’educació per a la convivència, el civisme i la capacitat crítica de la
ciutadania, sobretot pensant en les relacions socials i la qualitat d’aquestes, el respecte
pels altres i la capacitat de discernir aquells valors que sumen en la construcció d’una
concepció comunitària.
Relacionat amb açò, s’explicità la manca d’estima i vincles afectius, des d’un punt de
vista social (macro) fins a l’escala familiar (micro).
També es va parlar de la responsabilitat que té la ciutadania per trencar amb mals
hàbits com el sedentarisme, l’alimentació poc saludable, la manca d’hores de
descans, etc. I finalment, es va parlar de les malalties inevitables que desenvolupem
o ens vénen donades.

5. Infància i Joventut
Donades les necessitats i problemàtiques detectades per als grups poblacionals
d’infància i joventut, es va considerar fer un apartat específic que les agrupara.
En primer lloc, i fent una mena de reflexió general, es percep la necessitat d’actuar
a sobre la millora de les condicions de vida dels infants (alimentació, higiene,
hàbits saludables...) dins els àmbits educatius. En aquest sentit es fa necessari
desenvolupar accions encaminades a promoure una criança positiva mitjançant les
vies i els canals més efectius, que arriben a tota la població i en especial a aquella
que més ho necessita. Ací s’especifiquen casos de xiquets i xiquetes que provenen
sobretot de nuclis familiars amb pocs recursos o en situació de vulnerabilitat social, que
arriben sense desdejunar als espais educatius, per exemple, que no reuneixen unes
condicions d’higiene personal suficients o que no segueixen, dins l’àmbit familiar, unes
determinades rutines que afavorisquen el seu desenvolupament escolar, el que influeix
negativament en les trajectòries educatives. També per part de les administracions,
es pensa, manquen campanyes públiques de promoció d’hàbits saludables en els
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col·legis, adreçades als xiquets i xiquetes, però també als pares/mares i tutors/
res responsables.
Si en la gent gran s’han identificat problemàtiques relatives a la soledat, referenciantse com en general, en la societat actual, hi ha una manca de desenvolupament de
vincles afectius, en la població jove i adolescent ocorre el mateix. S’explica que en
els darrers temps s’assisteix a problemàtiques de caràcter psico-sociològic en el
col·lectiu poblacional jove i es descriuen casos epidemiològics d’ansietat i estrès en
joves que provenen de famílies amb recursos i/o acomodades.
Es percep així mateix, que l’actual escenari laboral, marcat per la precarietat i la
incertesa, afecta de forma específica als i les joves, que no poden accedir a un primer
lloc de treball, i menys en condicions dignes. Aquesta situació provoca un desencant
i frustració, que al remat, genera estrès en aquest sector poblacional.
En darrer lloc, a tot el que s’ha identificat, caldria sumar una manca de confiança
general en la gent jove, la qual cosa és vista pels i les participants com un factor que
influeix negativament en el desenvolupament vital dels i les joves.

6. Atenció i accés recursos sanitaris
En primer lloc, es pensa que l’actual sistema de gestió de les polítiques públiques
sanitàries, marcat per la creixent privatització i retallades dels recursos, influeixen
negativament en la salut de la ciutadania en general però sobretot en la d’aquells
sectors poblacionals en una situació de vulnerabilitat social; les conseqüències són
una deficient atenció sanitària derivada de manca de personal i d’infraestructures i
recursos materials.
Relacionat amb la primera problemàtica detectada dins aquest apartat, la ciutadania
identifica casos d’atenció sanitària qualitativament negatius (es parla de poca
escolta activa), que si bé és cert que açò pot estar determinat per les condicions
laborals precàries del sector sanitari (poc personal), generen un clima d’hostilitat en un
espai tan delicat com és el de la salut. S’apunta, no obstant això, que en general tant
l’atenció sanitària com els mitjans i recursos del sistema de salut públic són elements
molt positius però que cal defendre’ls davant l’actual context de desmantellament de
l’estat de benestar.
En tercer lloc, es fa referència a la manca de coneixement dels recursos, actius
sanitaris i programes de promoció de la salut existents per part de la ciutadania.
En aquest sentit, es parla de la problemàtica de les addiccions a substàncies nocives
per a la salut, com l’alcohol, el tabac o el sucre i la necessitat que la ciutadania
conega els programes existents o recursos d’ajuda i prevenció.
S’identifica l’absència de programes de prevenció i seguiment de càncer en la
ciutadania de més 70 anys, argumentant-se que avui dia l’esperança de vida ha
augmentat molt, i la gent gran té dret a participar d’aquests programes de prevenció.
En darrer lloc es parlà de la falta de programes públics que desenvolupen accions
de promoció de l’envelliment actiu.
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1
MEDI
AMBIENT
• El canvi
climàtic

• La contaminació al municipi
en què vivim: acústica, visual i
medi ambiental.

2

• La pressió
provocada pel
treball o absència PROMOCIÓ
ECONÒMICA
d’aquest.
• Manca de facilitats
per a la conciliació
familiar.

4
BENESTAR
SOCIAL
(MAJORS I GRUPS
VULNERABLES) • Les desigualtats en salut

3

• Manca de civisme i cura dels espais públics.
• Desenvolupament econòmic i urbà sense mesura.
• Barreres arquitectòniques de la ciutat.
• Desaprofitament de l’antic hospital.

URBANISME,
ESPAI PÚBLIC I
MOBILITAT

• Deteriorament d’aquells espais públics segregats o més
allunyats de la resta, que no integren les diverses necessitats
de tots els sectors poblacionals.
• Situació d’abandó dels espais públics d’esbarjo allunyats del
nucli poblacional.

(evitables) en la població amb
menys recursos.

• Descentralització de les accions municipals i
redistribució en totes les zones per igual.

• Manca d’educació per a la convivència, el civisme i la
capacitat crítica.

• Manca de transport públic, sobretot
nocturn, que connecte el nucli
poblacional amb la platja.

• Manca promoció del teixit associatiu (societat individualista);

5

• La càrrega econòmica i psicològica que ha de suportar la gent gran,
en haver-se de fer càrrec dels seus fills/es i nets/es.

INFÀNCIA I
JOVENTUT

• La situació d’aïllament social i soledat que pateix molta gent gran.
• Manca d’estima i vincles afectius, des d’un punt de vista social (macro)
fins a l’escala familiar (micro).

• Estrès continuat provocat
per la manca de treball
estable i de qualitat.

• Els mals hàbits (sedentarisme, l’alimentació poc saludable, la manca de
les hores de descans,...).
• Malalties inevitables que desenvolupem o ens vénen donades.

• La soledat creixent i la manca de vincles
afectius, a causa del model social actual

• Situació de desigualtat en l’atenció sanitària a determinats
col·lectius poblacionals, per raons d’ètnia (poble romaní).

• Manca de confiança en la gent jove.

• La situació dels sectors poblacionals amb pocs recursos
o en situació de vulnerabilitat social impedeix
un accés complet als tractaments sanitaris
(dentista, programes de vacunació,
atenció oftalmològica).

• Falta de campanyes públiques de promoció
d’hàbits saludables en els col·legis, adreçades
als xiquets i xiquetes.

6
• Manca de personal i
d’infraestructures i recursos
materials en l’atenció sanitària
pública.

ATENCIÓ
I ACCÉS
RECURSOS
SANITARIS

• Manca d’actuacions públiques de millora
de les condicions de vida dels infants
(alimentació, higiene, hàbits
saludables...) que promoguen
una criança positiva.

• Desconeixement de la ciutadania dels recursos
i actius sanitaris.
• Casos d’atenció sanitària qualitativament negatius,
generant-se climes d’hostilitat.
• La manca de canals de comunicació o estratègies
de difusió eficients dels recursos i programes de
promoció de la salut existents.
• Manca de programes de prevenció i seguiment
de càncer en la ciutadania de més 70 anys.
• Manquen programes que desenvolupen
accions de promoció de
l’envelliment actiu.
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4.3 C ONCLUSIONS:
PUNTS EN COMÚ
En aquest apartat l’objectiu és oferir una mena de síntesi dels resultats obtinguts a
partir dels diagnòstics de necessitats realitzats amb la Mesa de treball Intersectorial
i amb l’Espai Veïnal de Salut. El que a continuació es presenta són principalment
els punts de coincidència entre ambdós espais, per tal de visibilitzar les sinergies
existents, la qual cosa ajuda a construir el relat col·lectiu o narració compartida sobre
les necessitats, entre tots els agents participants, que és en definitiva l’objectiu
principal dels diagnòstics comunitaris.
En aquest sentit, tot i que en cada espai s’articularen alguns àmbits temàtics distints,
algunes de les necessitats que van sorgir a aquests també van ser compartits, i així
s’assenyalen.

1. Medi Ambient

En primer lloc i començant per àmbits temàtics similars, s’apunten les necessitats
compartides pels dos espais respecte al medi ambient. La problemàtica de la
pol·lució i la contaminació ambiental, incloent-hi també l’acústica i la visual, va
ser un dels primers punts en comú. Aquesta qüestió es troba força relacionada amb la
manca d’una planificació i desenvolupament econòmic i urbà sostenible, que també
va sorgir a les dues sessions.
En l’àmbit de la promoció econòmica es va coincidir en assenyalar com la
precarització del món laboral influeix negativament en la salut de la ciutadania,
generant situacions d’estrès.

2. Urbanisme, Espai
Públic i Mobilitat

Pel que fa a l’apartat d’Urbanisme i Espai Públic i Mobilitat hi ha diverses qüestions
compartides pels dos espais. En el diagnòstic amb la ciutadania es parlà de la situació
d’abandonament en què es troben algunes zones d’esbarjo i espais públics,
situades en la perifèria del nucli poblacional, la qual cosa es relaciona directament
amb la problemàtica detectada a la Mesa Intersectorial amb una manca de
manteniment d’aquests espais per part de l’ajuntament i la necessitat d’efectuar
una planificació realista i sostenible, que compte amb els recursos existents a
l’hora d’implementar espais verds, perquè si no aquests acaben per patir la manca
de manteniment, i conseqüentment el seu deteriorament.
Un altre dels punts en comú dins aquest àmbit va ser la detecció de barreres
arquitectòniques intra-municipals, que dificulten la mobilitat dels i les vianants,
però sobretot la mobilitat de les persones amb diversitat funcional i de la gent gran. En
aquest sentit, la reflexió compartida és la necessitat que el municipi done preferència
a la mirada ciutadana a l’hora de planificar la urbanització d’aquesta.

3. Benestar Social

En l’àmbit del Benestar Social, tots dos espais de treball identificaren en primer
lloc l’actual problema que suposa la situació d’aïllament i soledat que pateix la
gent gran. Es parla d’una societat que no valora aquesta etapa vital i es fa necessari
engegar accions que d’una banda solucionen aquest problema, per exemple generant
espais en els quals es promoga l’intercanvi generacional. Es reflexiona que aquest
problema és general, és a dir, està donant-se a una escala global sobretot tenint en
compte el fenomen de l’envelliment progressiu de la ciutadania. Així, tot i que s’ha
identificat que en Gandia hi ha programes i accions destinades a minimitzar aquesta
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problemàtica, també es pensa que no arriben a tothom i és per això que s’assenyala
també la necessitat de potenciar-ne la difusió.
Així mateix, també es parlà de la necessitat de reconèixer i donar resposta a la càrrega
econòmica però també psicològica que pateix la gent gran en haver de mantenir
amb les pensions als fills/lles in sovint fins i tot als nets/tes. En aquest sentit cal
deixar clar que s’està parlant de l’estrès que provoca a una persona major haver de
responsabilitzar-se econòmicament de fins a dues generacions; el recurs econòmic que
suposa una pensió avui en dia no és gaire satisfactori per no dir directament precari,
la qual cosa influeix directament en la salut psicològica però també en la física, per
exemple parlem de la impossibilitat de pagar factures de llum en hivern (calefacció) o
les despeses que es deriven dels tractaments mèdics sense cobertura completa, com
les vacunes o el dentista.
Finalment també es va coincidir a identificar com els sectors poblacionals en situació
de vulnerabilitat social tenen més dificultats per accedir de forma completa als
tractaments sanitaris (vacunació infantil, per exemple) generant-se desigualtats
en salut que podrien ser evitables. Tenint en compte l’actual context de retallades i
privatització de la sanitat pública i en general de l’Estat de Benestar així la precarització
del món laboral, el nombre de persones sense recursos va en augment, el que genera
un clima de malestar i hostilitat entre la mateixa ciutadania que necessita accedir als
recursos públics.

4. Infància i
Joventut

Pel que fa a Infància i Joventut, la Mesa Intersectorial va identificar una manca
d’espais de trobada per a joves dins el municipi, com també va detectar l’Espai
Veïnal de Salut però en l’apartat d’Urbanisme i Mobilitat, en el que es diu que els i
les joves, com que no disposen d’espais que s’adeqüen a les seves necessitats, es
traslladen a espais situats més en la perifèria. En general, es fa la reflexió que la ciutat
“expulsa” en certa mesura al jovent.
També es va coincidir a assenyalar la manca de campanyes públiques destinades a
divulgar els principis de la criança positiva, adreçades als pares, mares i/o tutors
legals però també campanyes directament per als infants en relació als hàbits
saludables, com l’alimentació o la higiene.
Finalment es va assenyalar la necessitat de donar resposta a la problemàtica de la
manca de perspectives i opcions laborals per al jovent. S’especificà que aquesta
situació precaritzada del món laboral produeix també en el col·lectiu de gent jove
greus problemes d’estrès i ansietat per les dificultats que troben a l’hora d’enllestir un
projecte vital en mig d’aquest clima d’inestabilitat.
A continuació s’assenyalen les necessitats coincidents en ambdós espais, tot i no ser
identificades en els mateixos àmbits temàtics, tal com s’ha especificat al principi
d’aquest apartat.
Durant la sessió amb l’Espai Veïnal aparegué l’àmbit “Atenció i Accés a Recursos
Sanitaris”, que no es tracta directament en la sessió amb la Mesa de Treball
Intersectorial, però aparegueren necessitats compartides, com va ser el cas d’una
manca de programes que públics que desenvolupen accions de promoció de
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l’envelliment actiu, la qual cosa en la Mesa Intersectorial es va identificar dins l’àmbit
de Benestar Social.
En canvi, en la Mesa Intersectorial hi havia l’àmbit de “Vivenda”, que no estava en
l’Espai Veïnal. Dins aquest es va identificar la problemàtica de la pol·lució generada
pel trànsit excessiu en determinades zones residencials, la qual cosa la ciutadania
també va detectar però es va agrupar dins l’àmbit d’Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat.
En general i ja per finalitzar, es pot dir que la percepció general de les sessions, en
tots i cadascú dels àmbits explorats en el diagnòstic, posa de manifest que moltes
vegades hi ha recursos i projectes de millora engegats no tenen una correcta difusió
ni en l’àmbit intern (professionals dels diversos sectors de polítiques públiques) ni
en l’àmbit de la ciutadania, motiu pel qual no es poden recomanar ni derivar. La
informació no arriba i per tant es produeixen malbaratament de recursos però el més
important, els i les destinatàries de les polítiques i projectes engegats, la ciutadania,
no els arriben a gaudir.
Després de treballar en grup quines han estat les necessitats detectades en cadascun
dels àmbits es visibilitza efectivament com la naturalesa d’aquestes, avui dia, esdevé
d’una complexitat polièdrica; moltes de les problemàtiques es comparteixen a diverses
taules evidenciant que el treball per abordar-les ha de ser intersectorial i per tant, s’ha
d’engegar una xarxa de treball col·lectiu entre tots i totes les professionals dels diversos
àmbits, no solament per intentar donar resposta sinó per compartir coneixements
entre les àrees, ajustar-se a la realitat de Gandia i sumar recursos i aprofitar-los.
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Anàlisi de la informació recollida
En primer lloc, s’ha realitzat la lectura dels actius per a la salut identificats en les cartolines dels grups de treball, de les
raons per les quals aquests recursos van ser considerats actius i la seua relació amb els temes de promoció de salut i grups
de població considerats prioritaris en la EPSyP. A continuació, s’ha procedit a traslladar aquesta informació a les taules que
es presenten en l’apartat de resultats.
En segon lloc, s’ha escoltat l’enregistrament d’àudio corresponent a l’exposició dels grups de treball. S’ha completat la
informació de les taules afegint, de manera resumida, les raons del perquè els recursos van ser considerats actius, les
quals havien sigut exposades per les persones que van assumir el rol de portaveu dels grups i que no figuraven de manera
detallada per escrit en les cartolines.
En tercer lloc, s’ha revisat la classificació d’actius efectuada pels grups en funció de la descripció realitzada en l’apartat de
metodologia, seguint els mateixos criteris utilitzats per diversos autors en altres treballs previs d’Aviñó 1 i Hernán i Carrarco
(veure annex 1), i es van canviar alguns actius de categoria per a adequar-los a aquests. Els canvis incorporats s’han
assenyalat a continuació de cadascuna de les taules en l’apartat de resultats.
En quart lloc, s’han arreplegat i comentat també després de les taules els desacords sorgits durant l’exposició dels grups en
relació a alguns dels actius i els consensos aconseguits per part de les persones participants.
En cinquè lloc, s’ha elaborat una última taula en la qual es mostren únicament els noms dels actius per a la salut (segons
tipologia) a manera de resum global per a ser presentada en la fase futura de devolució pública.

Resultats
En les taules 4-9 es presenten els actius per a la salut identificats en la primera sessió de treball amb el personal tècnic,
majoritàriament i algunes persones de la ciutadania. En les taules 11-16, es presenten els actius per a la salut identificats
pel grup de la ciutadania durant la sessió de reforçament del 12 de febrer. En les taules 17-22, es mostren els actius
identificats pel grup de responsables de la política i de les institucions.
En cada una de les taules es mostra:
•• En la primera columna, el nom de l’actiu
•• En la segona columna, la justificació del perquè el recurs ha sigut considerat un actiu; es mostra en cursiva la raó
literal argumentada en el grup
•• En la tercera columna, s’assenyala la seua relació amb els principals temes que contempla la EPSyP, amb la següent divisió:
1.
Alimentació

••

2.
Activitat física

3.
Alcohol

4.
Tabac

5.
Benestar
emocional

6.
Criança positiva

7.
Envelliment actiu

En la quarta columna, s’assenyalen els grups de població esmenats en la EPSyP amb la següent classificació:
a.
Població
general

b.
Infància (0-5
anys)

c.
Infància (6-11
anys)

d.
Adolescència
(12-17 anys)

e.
Joves (18-29
anys)

f.
Adults (30-64
anys)

g.
Majors de 64
anys

h.
Embarassades

Com s’ha comentat amb anterioritat, després de cadascuna de les taules s’assenyalen els aspectes tractats en el debat
grupal sobre els quals van existir posicions enfrontades i els acords aconseguits. En la taula 10, es mostren únicament els
actius per a la salut, segons tipologia, de manera global.
1 Aviñó A. Mapatge d’actius en salut en dos barris vulnerables i la seua dinamització en una intervenció comunitària participativa [tesi doctoral].València:
Universitat de València; 2017.
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TAULA 5. PERSONES – ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

Luís Fernández (veí)

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Temes EPSyP
1 2 3 4 5 6 7 A B

Grups EPSyP
C D

E

F

G

Està formant una associació per a donar
a conèixer la cultura i els valors de l’ètnia
gitana.

Representants i voluntariat de
Creu Roja i Cáritas (p. ex. Toni
Martí, president de Creu Roja)
Representants dels diferents
clubs esportius

Fomenten l’esport i els bons hàbits

Persones guardonades en l’última
gala de l’esport

Persones i associacions que tenen una
participació activa en el món de l’esport

Personal del grup DELIKIA

Patrocina esdeveniments – clubs
esportius i menjar saludable als col·legis.
Desenvolupen un projecte d’alimentació
saludable

Personal dels serveis de salut

Veuen a persones amb diferents nivells de
salut, poden i tenen coneixements per a
ajudar

Personal encarregat dels
menjadors escolares

S’encarreguen de nodrir als nostres fills
i a part d’influir en l’alimentació dels
xiquets, també si aprenen a menjar bé
en l’escola, a menjar-se la fruita del plat,
després també a mi m’ho demanaran,
a mi m’ensenyaran i als quals estan al
voltant

Treballadores socials de serveis
socials i salut

Informació d’ajudes i activitats diverses que
es poden fer

Regidories (totes)

Cadascuna d’elles és un actiu

Treballadores socials de serveis
socials i salut

És la representant de la nostra ciutat,
gestiona els recursos de la ciutat i és la
nostra imatge

En relació a la categoria persones, el grup en el seu conjunt, encara que nomena
entitats i serveis, presenta dificultats per a nomenar a persones concretes tant pel que
fa a ciutadania com a professionals.
Encara que la persona facilitadora de la dinàmica insisteix en la importància d’identificar
persones del teixit social i/o serveis per a poder contactar amb elles en la fase de
planificació i execució de les accions, el grup no arriba a realitzar aportacions concretes.
El grup proposa, arribat el moment, en si la persona representant d’una organització
no facilitara la col·laboració, convocar un altre fòrum en el qual poder determinar la
persona clau que sí que ho faria. Així mateix, s’assenyala la idea que no necessàriament
les persones han de ser representants d’organitzacions sinó també seria oportú
considerar a membres d’aquestes, com per exemple, el voluntariat.
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TAULA 6. GRUPS O ASSOCIACIONS – ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Consell dels Joves

Participació en activitats
multidisciplinàries relacionades amb la
vida saludable; fomenta les relacions
socials

Associació espanyola contra el
càncer

Una vegada a l’any organitza una
carrera per a arreplegar recursos, fa una
promoció de l’esport a través d’aquesta
carrera

Associació Bunyoleres Sense
Fronteres

Assistència a persones amb necessitats
bàsiques, arrepleguen a gent per a
cuidar la seua alimentació, sobretot amb
persones d’un estrat social de necessitat
(menjador social)

Associació veïnal de El Raval

Promou una carrera una vegada a l’any en
la ciutat, al desembre, és molt nombrosa;
també promou carreres per a xiquets en
les seues diferents categories; i una carrera
d’escuma per a persones disminuïdes;
foment molt actiu de l’activitat esportiva
en la ciutat

Associació veïnal Roís de Corella

Fira de l’esport

Associació d’Usuaris de Bicicleta

Foment de l’ús de la bicicleta; grup de
joves que estan molt interessats per
l’ús de la bici en la ciutat, pressionen a
l’administració perquè es creuen els carrils
adequats i tenir una bona xarxa de carrils
en la ciutat i de connexions amb altres
pobles de La Safor, establir rutes

Associació Espurna

Promou una carrera a l’any per a
arreplegar recursos i fa participar als seus
propis usuaris (persones disminuïdes
psíquiques i familiars) en el foment de
l’esport

Amics de la Natura de
Marxuquera

Grup informal d’amics, fan senderisme,
estableixen rutes, ... també fan participar
als xiquets i fins i tot a majors

Penya ciclista Beniopa

Promoció de la bicicleta en la ciutat, tant
de l’esportiva, com la d’ús quotidià

Associació del Parkinson Gandia
- Safor

Fomenta una carrera anual en la ciutat

Creu Roja

Activitat multidisciplinària que abasta
molts àmbits i dóna moltes ajudes,
participa amb moltes activitats

Centre de benestar i convivència
de majors

Activitat multidisciplinària d’entreteniment
i oci de persones majors

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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En relació a la categoria de grups o associacions, el grup que va treballar aquesta
categoria va afirmar existir nombrosos grups i associacions en el municipi, però que
havien considerat únicament en la identificació a aquelles altres que encara no sent
l’esport la seua activitat principal sí contribuïen a fomentar-ho o a impulsar activitats
que repercuteixen en la qualitat de vida de certes persones.
Pel que fa al Consell dels Joves es va decidir mantenir-ho en aquesta categoria en
considerar-se que aglutinava a totes les associacions del municipi de diferents àmbits i
destinades a joves. En relació als serveis i institucions, s’han traslladat ací la Universitat

TAULA 7. SERVEIS O INSTITUCIONS– ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Centres d’Educació Infantil i
Primària

Educació des de la infància en salut
bucodental, alimentació, medi ambient,
educació física, emocions, conductes
addictives, noves tecnologies

Instituts d’Educació Secundària

Educació sobre alcohol, tabac, sexualitat,
reanimació cardiopulmonar bàsica

Universitat Politècnica de
València - Grau

Es fomenta l’activitat física

Universitat dels Majors

Educació, formació i coneixements,
benestar emocional i envelliment actiu

Universitat Sèniors Mancomunitat

Educació, formació i coneixements,
benestar emocional i envelliment actiu

Universitat Popular

Educació, formació i coneixements,
benestar emocional i envelliment actiu

Escola Pública d’Adults

Educació, formació i coneixements,
benestar emocional i envelliment actiu

Biblioteca

Espai per a connectar amb el món de la
cultura

Teatres Raval i Serrano

Espai per a connectar amb el món de la
cultura

Espais monumentals (Palau,
Col·legiata, ...)

Espai per a connectar amb el món de la
cultura; lloc cultural per excel·lència de la
ciutat

Centre de Salut Pública

Promoció de la salut

Centres de salut

Promoció de salut i atenció a la infermetat

Hospital

Promoció de la salut. Des de l’hospital es
realitza educació per a la salut en tots els
àmbits des de tots els serveis i en tots els
llocs el que passa és que va dirigit més cap
a la infermetat

Unitat de Conductes Addictives

Integració de persones alcohòliques i de
consum d’estupefaents; tractament de les
conductes addictives

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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CONTINUA TAULA 7. SERVEIS O INSTITUCIONS– ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Unitat de Prevenció Comunitària
– Conductes Addictives

Prevenció de les conductes addictives

Farmàcies

Moltes d’elles no es limiten només a
guanyar diners i dispensar medicaments
o altres productes, sinó que estan
participant en molts temes de fundacions
i associacions, com de lluita contra
el càncer, malalts mentals. Promoció
de salut, donen suport a aquestes
fundacions i associacions

Policia

Es realitzen activitats de prevenció de
consum de l’alcohol en la població en
general

Bombers

Es realitzen activitats relacionades amb
l’activitat física amb la població general

CEAM

Promoció de la salut en persones majors
en temes d’alimentació, activitat física,
benestar emocional i envelliment actiu

Departaments de l’Ajuntament

Activitats promovent l’economia, serveis
bàsics (sanejament, recollida de brossa,...),
serveis socials, esports, etc.

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Politècnica, la Universitat dels Majors, la de Sèniors de la Mancomunitat, la Universitat
Popular i l’Escola Pública d’Adults que havien sigut citades en la categoria de Cultura
o Expressions Culturals. De la mateixa manera, també la biblioteca, els teatres i els
espais monumentals que havien sigut arreplegats en el grup de treball de “espais
físics o infraestructures” com a espais destinats a la connexió de la cultura s’han
traslladat també a la categoria de serveis per la mateixa raó.
En la categoria de “serveis i institucions” es consideren aquells llocs en els quals es
realitzen activitats formatives (per exemple, l’escola pública d’adults), artístiques (per
exemple, museus), socioculturals, musicals, religioses, etc; o bé, s’ofereixen serveis
prestats des d’entitats o institucions públiques (com per exemple, bombers) o privades
(farmàcies).
Mentre que la categoria de “espais físics o infraestructures” és entesa com a zones
naturals, espais verds, llocs destinats a la pràctica esportiva (per exemple, els
poliesportius), el transport i la mobilitat o les infraestructures i equipament públic (per
exemple, seients). Açò explica els canvis que s’han incorporat.
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TAULA 8. ESPAIS FÍSICS O INFRAESTRUCTURES – ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Passeig marítim

Facilita l’activitat física, afavoreix l’oci, les
relacions socials, l’esport

Platja Albir

Facilita l’activitat física

Paratge Natural Parpalló Borrell

Facilita l’activitat física

Marjal

Facilita l’activitat física

Ullals

Facilita l’activitat física

Camins rurals

Facilita l’activitat física

Tren RENFE

Bona comunicació amb poblacions
properes, sobretot del nord

Bicicleta pública

Bona comunicació entre els barris

Circumval·lació de Gandia

Bona comunicació

Autobús urbà, interurbà i
comarcal

Bona comunicació entre els barris i amb
poblacions properes

Espais urbans per a vianants

Millora de la salut de la població resident

Parc de Sant Pere o L’Alqueria
Nova

Espai que afavoreix l’oci, les relacions
socials, els jocs a l’aire lliure i l’esport

Passarel·la per als vianants

Espai que afavoreix l’oci, les relacions
socials, els jocs a l’aire lliure i l’esport

Parc Ausiàs March

Espai que afavoreix l’oci, les relacions
socials, els jocs a l’aire lliure i l’esport

Corredor del Serpis

Espai que afavoreix l’oci, les relacions
socials, els jocs a l’aire lliure i l’esport

Anella Verda

Espai que afavoreix l’oci, les relacions
socials, els jocs a l’aire lliure i l’esport

Poliesportius de Gandia, Roís de
Corella i Grau

Facilita l’activitat física

Instal·lacions esportives
municipals

Promoció de l’activitat física i indirectament
prevenció d’alcohol i tabac així com criança
positiva

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

En relació a la categoria “espais físics i infraestructures”, en el debat grupal, s’assenyala
la necessitat d’explicar en els parcs de Gandia amb equipament per a la pràctica de
l’activitat física igual que existeix en altres ciutats. Es respon al mateix per part d’unes
altres persones participants que aquesta iniciativa s’està implantant progressivament
en el municipi. Una de les persones que forma part del subgrup “espais físics i
infraestructures” assenyala que no s’estava parlant de problemes sinó d’actius.
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TAULA 9. ECONOMIA LOCAL – ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Platja
Hotels

Promoció turística, turisme saludable i
esportiu, connexió iniciativa privada i
administració pública

Concurs de fideuà

Gastronomia saludable, ens promociona
com a ciutat, mou l'economia perquè
són diverses activitats tots els dies,
negocis locals estan funcionant, venen
empreses estrangeres, ens dóna publicitat
i ens promociona, però a més a més es
promociona l'alimentació sana, la cuina
autòctona

Restauració

Cuina autòctona, els negocis advoquen
perquè siga una alimentació sana,
mediterrània

Grup DELIKIA

Organitza la carrera de la dona … l'exercici
físic repercuteix en el benestar emocional,
i la criança positiva perquè els pares porten
als seus fills a aquesta activitat perquè
participen en ella

Centres de dietètica i nutrició

Són activitats econòmiques i negocis, una
empresa privada … però promocionant
la salut i no solament el que són dietes
per aprimar … xiquets amb problemes
d'obesitat, … celíacs, diabetis

Fira de l'esport al barri de Roís de
Corella

Impulsar l'activitat econòmica d'aquest
barri però a través de temes de salut.
Participen gimnasos, centres esportius,
consultes de dietètica, tendes, etc. Trobada
comarcal de ioga i activitats saludables

Centre Urbalab

Centre de formació i agència de col·locació
de l'Ajuntament, departament de Política
Econòmica i d'Innovació, entenem que la
salut de la persona comença per tenir els
recursos mínims per a viure i una qualitat
de vida mínima, fomentar el treball,
fomentar l'emprendiment, contribuir per a
formar en la cerca d'ocupació …

Pel que fa a la categoria d’actius vinculats a l’economia local, s’ha mantingut la platja
també com un actiu d’aquesta categoria malgrat haver aparegut anteriorment en la
de “espais físics i infraestructures” per estar estretament relacionada als ingressos
econòmics del municipi.
Les farmàcies del municipi havien sigut assenyalades en el grup de treball en aquesta
categoria per la seua col·laboració en les activitats desenvolupades per fundacions
i organitzacions en la promoció de la salut i per aquest motiu es va considerar més
adequat traslladar-la a la categoria de “serveis”.
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Així mateix, en el debat grupal, van sorgir posicions oposades sobre el fet de considerar
o no al grup DELIKIA un actiu per a la salut. Es va posar en evidència que encara que
fóra una empresa privada, sí que podia promocionar la salut. Algunes persones van
destacar la seua contribució a la promoció de l’activitat física amb l’organització de
la carrera anual. Però, d’altra banda, van qüestionar que promocionara l’alimentació
saludable, ja que encara que s’encarrega de l’alimentació en els menjadors escolars,
no ofereix aliments saludables en les seues màquines expenedores situades en els
hospitals (productes amb alts nivells de sucres). No obstant això, una altra de les
persones del grup va manifestar que els aliments presents en les màquines d’aquesta
empresa situades en els centres educatius eren diferents, existint peces de fruita
en elles. Van concloure deixar-la com un actiu per a la salut però relacionada amb
l’activitat física i no amb l’alimentació.
TAULA 10. CULTURA (EXPRESSIONS CULTURALS) – ACTIUS PER A LA SALUT DEL MUNICIPI DE GANDIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Casa de La Marquesa

Centre cultural de referència per a
la ciutat i per a tota la ciutadania. Es
realitzen conferències, teatre, cinema,
tallers, formació, festes,...

Fira i festes

Són dies en els quals tota la població
de la ciutat participa en les activitats
programades

Carrera de la dona

Està proliferant molt en la nostra ciutat,
abasta un espectre social múltiple, gran
projecció d'edats,...fomenta l'activitat
esportiva,, la vida saludable, dones de
totes les edats,... organitzada pel grup
DELIKIA

Altres carreres com la de lluita
contra el càncer

Coneixement de l'activitat física i el seu
foment que condueix a la criança positiva,
a campanyes contra l'alcohol, el tabac, etc.

Xarxa de Ciutats Educadores

Gandia és ciutat educadora des de fa
més de 20 anys, en companyia de ciutats
dels cinc continents; promou el dret a
l'educació de totes les persones

Activitats d'estiu a l'aire lliure
(cinema, música, òpera, etc.)

Oci, entreteniment, participació, benestar,
etc.

Concursos (literatura, vídeos,
curts, còmics, pintura, etc.)

Divulgació i conscienciació

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Respecte a la categoria “cultura o expressions culturals”, s’ha mantingut en ella la
“Casa de la Marquesa” en entendre’s com un espai d’intercanvi cultural.
El teatre Serrano que també va ser citat en aquest grup de treball, com s’ha comentat
anteriorment, ha sigut traslladat a la categoria “serveis i institucions”. Finalment, es
va comentar en el grup que no va existir acord sobre si incloure o no a les falles com
a actiu per a la salut per la seua estreta relació amb el consum elevat d’alcohol i
finalment van decidir no considerar-ho com a tal.
En la taula 23, es mostren de manera global els noms dels actius per a la salut
identificats segons, de manera global.
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TAULA 11. PERSONES – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Comare, centre de salut de
Corea i associació “La Safor al
pit” (Ana Gallego)

S’involucra d’una manera activa, promou
la lactància materna principalment

Metgessa de família, centre salut
del Grau (Lidia Sales)

S’involucra en tot el barri del Grau per a
fomentar la salut en la gent

Pediatre, centre de salut
(Manolo Ramos)

Coordina tots els pediatres del
departament; formació al professorat de
les escoles en temes de salut per exemple
en malalties que presenta l’alumnat
(epilèpsia, diabetis, etc.)

President Federació de Falles
(Telmo Gadea)

Involucra amb diverses activitats les falles
entre si i la societat de Gandia: la visita als
Franciscans, assistència als actes de la Creu
Roja i altres entitats relacionades amb el
sector públic

Entrenador personal (Miki Garcia)

Per facilitar a través de les xarxes socials
entrenaments i consells saludables

Atleta i entrenador del club Safor
Delikia Sport (David Melo)

Pel seu treball en els jocs escolars a la pista
d’atletisme

Veïna (Laura Vidal)

Persona molt valuosa, sense formació, té
una forma de col·laborar permanentment,
super servicial, relacionada amb un grup
que era un tipus de cadena de favors; ella
està sempre, fins i tot per a aconseguir
feina a les persones; ajuda a difondre quan
hi ha esdeveniments socials, transmetre
informació

Coordinadora centre de benestar
i convivència de majors (Mónica
Llàcer)

Per la seua implicació amb el grup de
majors

Tècnica projecte atenció a
l’alumnat, absentisme escolar
municipal (Ana Deanco)

Voluntària, viatja permanentment a Àfrica,
col·labora amb una associació que porta
xiquets amb problemes de salut per a
operar-los; una persona molt carismàtica
en el món educatiu; és una persona molt
de consensuar, de donar-nos el seu punt
de vista, de treballar a nivell família

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Educadores socials, Mancomunitat
Professionals autònoms de la
salut (podòlegs, fisioterapeutes,
nutricionistes, ...)
Durant l’exposició en grup del treball, una de les persones participants expressa la
necessitat d’establir per part de l’administració local el dia del voluntariat.
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TAULA 12. GRUPS I ASSOCIACIONS – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Senderisme

Transmissors de l’activitat física, molts
grups i la majoria oberts, vinculen gent;
en molts grups, el fet de sumar-se a ells
és gratuït; en algunes activitats, es paga
només el transport; ruta de l’Orxa en la
qual participen des de xiquets que van
amb carros fins a la gent gran

Ciclisme

Transmissors de l'activitat física, molts
grups i la majoria oberts, vinculen gent; en
molts grups, el fet de sumar-se a ells és
gratuït

Triatletes

Transmissors de l'activitat física, molts
grups i la majoria oberts, vinculen gent; en
molts grups, el fet de sumar-se a ells és
gratuït

Runners

Transmissors de l'activitat física, molts
grups i la majoria oberts, vinculen gent; en
molts grups, el fet de sumar-se a ells és
gratuït

Ames de casa

Les dones de cada barri s'uneixen, fan
activitats

“Gandia, ciudad reciclada”

Programa amb activitats de sensibilització
mediambiental

Consell dels Joves

Agrupació molt oberta a tot el món en
moltes activitats: alimentació, activitat
física (p. ex. associacions de senderisme),
campanyes de prevenció de l'abús
d'alcohol, jocs per a pares i fills, cursos de
formació de monitors, etc.

Associació veïnal

Associacions que reuneixen a tot el
veïnat, fan posades en comú sobre coses
per millorar el seu espai del barri, fan
“porrats”, organitzen activitats i jocs per
fomentar relació pares-fills; fan demandes
expresses per impulsar parcs amb aparells
per fer gimnàstica les persones majors

Associació de malalties concretes
(lluita contra el càncer, diabetis,
Parkinson, Alzheimer, Espurna,
ASMISAF, etc.)

Promoure la salut i el benestar, donar
suport a, facilitar, unir

Associació de persones sordes

Promoure el benestar, donar suport a,
facilitar, unir; són molt actives

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

S’assenyala por part d’una de les persones del grup que Gandia compta amb nombroses
associacions que són importants per a la salut i benestar del municipi i que, anomenar
una per una, seria laboriós però que haurien de ser incloure la majoria d’elles.
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TAULA 13. PERSONES – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Atenció primària

Dins de la missió, la raó de ser, és inherent
la promoció de la salut individual i
col·lectiva

Unitats de suport a l'atenció
primària (Unitat de Salut Sexual
i Reproductiva, Unitat de Salut
Mental, Odontopediatria,...)

Dins de la missió, la raó de ser, és inherent
la promoció de la salut individual i
col·lectiva

Centre de Salut Pública

Dins de la missió, la raó de ser, és inherent
la promoció de la salut individual i
col·lectiva

Hospital

Dins de la missió, la raó de ser, és inherent
la promoció de la salut individual i
col·lectiva

Ajuntament: departaments de
salut i polítiques saludables,
medi ambient, educació, esports,
serveis socials, centres socials de
barri, etc.

Competències municipals i el seu
objectiu és el benestar de la població

Mancomunitat: centre
d'estimulació precoç

Crea teixits més extensos que el municipi

Centres educatius d'infantil i
primària

Generen formació; habilitats en general,
conductes saludables, mitjà de transmissió
del coneixement

Instituts d'Educació Secundària
Obligatòria, Programa d'Aula
Compartida, PQPI, Cicles
Formatius i Batxillerat

Generen formació; habilitats en general,
conductes saludables, mitjà de transmissió
del coneixement

Centres d'Educació Especial

Generen formació; habilitats en general,
conductes saludables, mitja de transmissió
del coneixement

Universitat

Generen formació; habilitats en general,
conductes saludables, mitjà de transmissió
del coneixement

Universitat dels Majors

Per la quantitat de cursos i activitats que hi
ha, mitjà de transmissió del coneixement

Teatres

Suport teatral i benestar emocional

Centres de benestar i convivència
de persones majors

Les seues activitats disminueixen les visites
mèdiques

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Es decideix classificar els centres de benestar i convivència de persones majors com a
serveis i institucions en lloc de posar-los com a associacions perquè són gestionats per
l’administració local i no per una associació.
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TAULA 14. ESPAIS FÍSICS I INFRAESTRUCTURES – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Poliesportiu

Com lloc obert de trobada d’esportistes des
de la base fins a l’elit

Instal·lacions físiques dels centres
educatius

Espais per a fer ús d'ells i que haurien
d'aprofitar-se més; ús comunitari (p. ex.
jugar en les pistes d'esport)

Plaça Prado

Espai físic que fomenta amb els seus
comerços les relacions entre ciutadans i
dinamitza el barri

Parc d'Ausiàs March

Lloc natural perfecte i obert per a l'ús del
lleure familiar

Platja

Espai físic on poder practicar activitat
física o simplement descansar

Marjal

Espai físic on poder practicar activitat física
o simplement descansar

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

TAULA 15. ECONOMIA LOCAL – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Comerços

Que s’involucren en l’alimentació saludable

Farmàcies

Iniciatives de fer campanyes de salut,
difondre i previndre

Indústria alimentària

Actiu potencial en el tema de promoure
l'alimentació saludable

Cooperatives empreses familiars

Repercussió en l'economia local

Tallers ocupacionals

Més que impulsar l'economia local en
guanyar diners, generen competències
laborals en les persones

Locals de restauració

Hàbits saludables, alimentació, benestar
emocional

Indústria cultural (teatre,
exposicions, concerts, etc.)

Genera benestar emocional

Falles

Genera recursos econòmics

Activitats esportives

Genera recursos econòmics

Platja

Turisme de qualitat

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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TAULA 16. EXPRESSIONS CULTURALS - ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER LA CIUTADANIA
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Cors

Grup de coral per cantar i passar el temps

Falles

Són patrimoni de la humanitat, cultura
valenciana

Porrats

Cultura i tradició del poble o d’un barri

Fira d’estudiants

Donar a conéixer a la població jove el
ventall professional d’oportunitats en el
món laboral

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Actius identificats en la sessió de treball amb
responsables de la política i institucions.
TAULA 17. PERSONES – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER RESPONSABLES DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Voluntariat, menjadors socials

Acompanyament a gent gran, de
menjadors socials, promoció d’hàbits
saludables

Infermeres, centre de salut
Corea (com ara Ana Seguí i Elvira
Rodríguez)

Realitzen activitats relacionades amb la
formació del professorat a les escoles que
no se n'hi estaven fent (p. ex. prevenció
d'accidents, urgències vitals, com actuar)

Infermeres, centre de salut
Beniopa (com per exemple
Carmen Borrás, Pilar Alonso i
Amparo)

Fan jornades a població general de
detecció de factors de risc cardiovasculars,
pacient actiu en grups concrets com
diabetis

Professionals de la salut mental,
Col·lectiu Obertament (Teresa
Girau, Pau López, Sergi)

Rehabilitació i reinserció de les persones
amb problemes de salut mental: hospital
– Casa de la Natura - Col·lectiu Obertament
– societat; desestigmatització de les
persones amb malalties mentals

Policies locals

Un grup de més de 10 policies
motivats per a situacions d'emergència
(desfibril·ladors) i preocupats per formarse; són un grup interessat a interactuar
amb altres institucions per a establir
protocols d'actuació conjunta com ara la
violència de gènere

Professionals autònoms i
d'empreses

Amb preocupació per l'agricultura ecològica
i les conductes saludables

Regidora de Sanitat Pública i
Polítiques Saludables (Liduvina
Gil)

Impulsa el projecte d'acció local en salut a
Gandia

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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TAULA 18. GRUPS I ASSOCIACIONS – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER
RESPONSABLES DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Col·lectiu Obertament

Perquè treballa amb persones amb
problemes de salut mental

Associació Mosaic

Treball amb persones amb conductes
addictives

Proyecto Hombre

Treball amb persones amb conductes
addictives

Espurna

Inclusió de persones amb diversitat
funcional

ASMISAF

Inclusió de persones amb diversitat
funcional

Associacions esportives i
clubs locals (Club de Córrer El
Garbí, Club Safor Delikia, Club
Alpí, Natació i Esports Gandia,
Club Futbol Base, Club Voley,
patinatge, etc.)

Promouen l'activitat física i l'esport

Clubs d'atletisme amb escola de
pares

Promouen l'activitat física i l'esport

ASAEM, CRIS, AFA (alzheimer),
AECC (càncer)

Contribueixen a conéixer les malalties i
conscienciar la ciutadania

Consell dels Joves

Punt de reunió on es comparteixen
experiències, especialment entre iguals;
activisme que promou hàbits saludables;
campanyes sensibilització alcohol, tabac i
altres drogues

Associació Bunyoleres

Tenen un menjador social, si no hi
estigueren hi hauria gent que no
menjaria

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Cáritas
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TAULA 19. SERVEIS I INSTITUCIONS – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER
RESPONSABLES DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

CEFIRE

Formació professorat

Centres de serveis socials

Atenció social a la ciutadania

Centres socials de barri

Activitats obertes majoritàriament per a
població infantil i adulta: repàs escolar,
xerrades saludables, zumba,

Centre de salut

Millorar la salut de la població

Hospital

Millorar la salut de la població

Ajuntament

Serveis d'informació a la ciutadania;
activitats impulsades des dels diferents
departaments per a la millora del municipi
i del benestar de la població; es destaca
l'eliminació de barreres arquitectòniques

Biblioteques

Servei per a tota la ciutadania

Teatres (Serrano, Raval, Art i més)

Activitats diverses (cinema, projeccions,
festivals, congressos, ...)

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Museus i sales d'exposicions
(Maga, Palau Ducal, Sala Coll
Alas, Casa de la Marquesa)
Policia Nacional

Protecció de la ciutadania, donen seguretat

Policia Local

Protecció de la ciutadania, donen seguretat

Guàrdia Civil

Protecció de la ciutadania, donen seguretat

Protecció Civil

Protecció de la ciutadania, donen seguretat

Escoletes infantils

Educació a la ciutadania

Centres educatius (des d'educació
infantil fins a la universitat)

Educació a la ciutadania

Universitat de Majors

Activitats formatives per a persones
majors des de la Universitat de València i
la Politècnica de València

Centre d'Atenció Integral:
alberg i centres de dia

Atenció a persones sense sostre

Centres de benestar i
convivència per a majors

Gestionats per l'administració local;
promouen el benestar i la salut entre les
persones majors

CEAM

Centres amb activitats terapèutiques per a
majors

Residències per a majors

Atenció a persones majors

Centres de dia per a malalties de
salut mental (CRIS, Alzheimer,
Parkinson, diversitat funcional)

Atenció a persones amb malalties de salut
mental

Esglésies

Pel que aporten en benestar emocional per
a les persones creients

Unitat Mixta de Seguretat
Alimentària

Control de la qualitat alimentària, garantir
la salut de la gent
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4. RESULTATS DELS
DIAGNÒSTICS PARTICIPATS DE
NECESSITATS
4.4 RESULTATS MAPEJAT
D’ACTIUS PER A LA SALUT (ESPAI
DE TREBALL CONJUNT)

TAULA 20. ESPAIS FÍSICS I INFRAESTRUCTURES – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS
PER RESPONSABLES DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Parcs públics

Espais de trobada saludables per l’entorn,
si estan en condicions (nets i ben cuidats)

Poliesportius, centres esportius

S'ofereix activitats a tota la ciutadania

Gimnàs – grans centres esportius
privats

Promouen la pràctica de l'activitat física

Club Nàutic

Activitats nàutiques per a la ciutadania

Instal·lacions esportives

Proporcionen espais on fer activitats
esportives

Rutes saludables (pujada al
Castell de Bayren, a la Cova del
Parpalló, de bicicleta, etc.) i llocs
d'activitats esportives

Esports a l'aire lliure i d'equip

Passejos (del riu, espigó del nord,
de l'escollera, marítim, etc.)

Espais per a passejar i de convivència

Marjals

Espais per a passejar i de convivència

Platja (L'Alhuir)

Espais per a passejar, de convivència,
amb moltes infraestructures

Muntanya

Espais per a passejar i de convivència

Horts socials

80 parcel·les que es treballen, alguns
d'ells són ecològics

Autobús urbà

Contribueix a reduir la contaminació

Saforbici – bicicletes públiques

Genera benestar i redueix la
contaminació

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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4. RESULTATS DELS
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NECESSITATS
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TAULA 21. ECONOMIA LOCAL – ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER RESPONSABLES
DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Subvencions municipals

Accés a recursos públics per part de les
associacions, ong, entitats, etc.

Associació cultural i
gastronòmica “Fideuà de
Gandia”

Dieta mediterrània

Associació “Destí Safor”

Dinamitzar La Safor com a destí turístic;
dieta mediterrània

ONCE

Inserció laboral de persones amb
diversitat funcional; persones en situació
de vulnerabilitat per a trobar un treball

Espurna

Inserció laboral de persones amb diversitat
funcional; persones en situació de
vulnerabilitat per a trobar un treball

ASMISAF

Inserció laboral de persones amb diversitat
funcional; persones en situació de
vulnerabilitat per a trobar un treball

Centre d'ocupació Montdúver

Inserció laboral de persones amb
diversitat funcional; persones en situació
de vulnerabilitat per a trobar un treball

Farmàcies

Promou la salut i benestar de la població

Parafarmàcies

Promou la salut i benestar de la població

Herbolaris

Promou la salut i benestar de la població

Federació d'associacions
d'empresaris de La Safor - FAES

Creació d'ocupació

Cercle d'Economia de La Safor CES

Creació d'ocupació

Urbalab – Agència de
Desenvolupament Local

Promoure iniciatives emprenedores,
col·locació, assessorament, millorar el seu
model d'empresa i treball

Centre de Turisme (CdT)- Escola
d'hostaleria

Formació en hostaleria, dieta
mediterrània, inserció laboral

Càtedra d'Innovació – Universitat
Politècnica

Foment de la innovació a les empreses

Empreses i persones autònomes
d'agricultura ecològica i de
proximitat

Vinculada a la salut

Empreses i persones autònomes
de gestió turística responsable

Vinculat a la salut

Cooperativa de Gandia

Col·laboren en tot allò que se li proposa,
aporten gratis les taronges per a un
programa que es diu “Suc a l'escola” i a
mida de la màquina

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H
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TAULA 22. EXPRESSIONS CULTURALS - ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA IDENTIFICATS PER
RESPONSABLES DE LA POLÍTICA I INSTITUCIONS
NOM DE L’ACTIU

JUSTIFICACIÓ
¿PER QUÈ ES CONSIDERA UN ACTIU?

Falles (23 casals i museu faller)

Llocs de participació activa de la gent,
promou el benestar emocional, espai de
convivència

Festes dels barris (Beniopa,
Benipeixcar, Grau, Raval)

Promoció de l'activitat cultural

Escoles de música i bandes

Promouen l'activitat musical i està obert a
tota la ciutadania

Setmana Santa, cofradies a
Gandia

Recurs en el qual la gent participa i es
promou el benestar emocional

Muixeranga i grups de danses

Espai cultural el qual uneix a molta gent

Fira i festes

Oferta pública perquè la gent puga gaudir
de la fira i festes

Màster Chef Júnior

Activitat cultural

Associació “Fideuà de Gandia”

Promoció de la cultura gastronòmica del
municipi

Temes EPSyP

Grups EPSyP

1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F G H

Sobre les falles, es planteja en el grup que un dels temes que malgrat tot caldria
treballar amb elles seria la disminució del consum d’alcohol.

Actius per a la salut de Gandia identificats per
ciutadania, personal tècnic i responsables de les
institucions i de la política
En la taula 23, es mostra de manera global els actius per a la salut segons tipologia
identificats en les tres sessions de treball per tots els grups.
En la representació, se ha considerat assenyalar:
••
••
••

amb tipografia “normal”: els actius anomenats només en una sessió de treball
amb tipografia “negreta”: els actius citats en dues sessions de treball
amb tipografia “resaltada”: els actius assenyalats en les tres sessions de treball

Aquesta diferenciació permet assenyalar la força o coincidència que aquests actius
tenen per als diferents grups de població i tindre’ls en compte en les sessions futures
de connexions i del disseny del pla d’acció.
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TAULA 23. ACTIUS PER A LA SALUT DE GANDIA

PERSONES
• Veí (poble gitano)
• Representants i voluntariat de
Creu Roja i Cáritas
• Representants dels clubs
esportius
• Persones guardonades a la Gala
d’Esport
• Personal grup DELIKIA
• Personal dels serveis de salut
• Personal dels menjadors
escolars
• Profesionals treball social (salut
i serveis socials)
• Regidors i Regidores
• Alcaldessa
• Joves

GRUPS O
ASSOCIACIONS

SERVEIS O
INSTITUCIONS

• Consell dels Joves
• Associació Espanyola Contra el
Càncer
• Bunyoleres Sense Fronteres
• Associació veinal El Raval
• Associació veinal Roís de
Corella
• Associació Usuaris de la
Bicicleta
• Associació Espurna
• Amics de la Natura de
Marxuquera
• Penya ciclista Beniopa
• Associació Parkinson Gandía –
la Safor
• Creu Roja
• Centre Benestar i Convivència
de majors
• FedAVeïns
• Col·lectiu LGTB de La SaforValldigna
• Independence Gay Asociación,
Gandia
• AMPAs

• C entres d’Educació Infantil i
Primària
• Instituts d’Educació Secondària
• Universitat Politècnica de
València - Grao
• Universitat dels Majors
• Universitat Seniors –
Mancomunitat
• Universitat Popular
• Escola Pública d’Adults
• Biblioteca
• Teatres Serrano i Raval
• Espais monumentals (Palau,
Colegiata,...)
• Centre de Salut Pública
• Centres de salut
• Hospital
• Unitat de Conductes Adictives
• Unitat de Prevenció
Comunitària
• Farmàcies
• Policia
• Bombers
• CEAM
• Departaments de l’Ajuntament
• Mitjans de Comunicació

ESPAIS FÍSICS O
INFRAESTRUCTURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 asseig marítim
P
Platja Albir
Paratge natural Parpalló Borrell
Marjal
Ullals
Camins rurals
Tren
Bicicleta pública
Accès circunmval·lació de
Gandia
Autobús urbà, interurbà i
comarcal
Zones de vianants
Parc de Sant Pere o L’Alqueria
Nova
Passarel·la de vianants
Parc Ausiàs March
Corredor del Serpis
Anella Verda
Poliesportius de Gandia, Roís
de Corella i Grao
Instal·lacions esportives
municipals

ECONOMIA LOCAL
•
•
•
•
•
•
•

Platja
Hotels
Concurs de fideuà
Restauració
Grup DELIKIA
Centres de dietètica i nutrició
Fira de l’esport al barri de Roís
de Corella
• Centre Urbalab

EXPRESSIONS
CULTURALS
•
•
•
•

Casa de La Marquesa
Fira i festes
Cursa de la dona
Altres curses (lluita contra el
càncer, …)
• Xarxa de Ciutats Educadores
• Activitats d’estiu a l’aire lliure
(cinema, música, òpera, …)
• Concursos (literatura, vídeos,
curts, còmics, pintura, ...)
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EXPR
ESSI
ON
S

Casa de La Marquesa

Fira i festes

ECONOMIA
LOCA
L

CU
LTU
RA
LS

Fira d’estudiants

Falles

Platja

Hotels
Festes dels barris
– Porrats

Associació cultural i
gastronòmica “Fideuà
de Gandia” - Concurs
de Fideuà

ESPAIS FÍSICS O IN
FRAE
STR
UC
TU
RE
S
C
U
I
O
T
I
N
T
S
S
N
I
O
S
VEI
SER

Setmana Santa,
cofradies

Locals de restauració

Passeig marítim

Passeig Espigó del
Nord

Cors
Centre de Turisme
(CdT)- Escola hostaleria

Club Nàutic

Bombers Protecció Civil
Guàrdia Civil
Policia Local,
Nacional

PS
U
R

Escoletes infantils

“Gandia, ciutat
reciclada”

Associacions veïnals:
El Raval, Roís de Corella

Centres d’Educació
Infantil i Primària

Bunyoleres Sense
Fronteres

AMPAs

Consell dels Joves

Creu Roja
Cáritas

G

PER
SO
NE

Associació Espanyola
Contra Càncer
Grups de triatletes

Unitat Salut Mental

Associacions de
senderisme

Càtedra d’Innovació
– Universitat Politècnica

Autobús urbà,
interurbà i comarcal

Cooperatives empreses
familiars

Zones de vianants

Cooperativa de Gandia

Universitat Popular
Parcs públics: Sant
Pere, L’Alqueria
Nova, Ausiàs March

Escola Pública d’Adults

Club Safor Delikia

Centres benestar i
convivència majors

Club Alpí

Passarel·la de vianants

Residències per a
majors

Espais monumentals
(Palau, Col·legiata,...)

Associacions de
ciclisme; Penya ciclista
Beniopa
Col·lectiu LGTB de La
Safor-Valldigna

Museus i sales
d’exposicions

ASMISAF

Poliesportius Gandia,
Roís de Corella, Grau
Instal·lacions
esportives municipals

Instal·lacions físiques
centres educatius

Activitats d’estiu a l’aire
lliure (cinema, música,
òpera, …)

Fundació Espurna

Club Voley

Club atletisme amb
escola pares i mares

Xarxa de Ciutats
Educadores

ONCE

Anella Verda

Teatres: Serrano,
Raval, Art i més

Altres curses (lluita
contra el càncer, …)

Empreses i autònoms
gestió turística
responsable

Corredor del Serpis

Biblioteques

Patinatge

Empreses i autònoms
agricultura ecològica i
de proximitat

Cursa de la dona

Tallers ocupacionals

Plaça Prado

CEAM

Natació i Esports
Gandia
Club Futbol Base

Accés circumval·lació
de Gandia

CEFIRE

Club de Córrer
El Garbí

Associació
“Fideuà de Gandia”

Urbalab – Agència
de Desenvolupament
Local

Saforbici-Bicicleta
pública

Universitat Sèniors –
Mancomunitat

Associacions
esportives i clubs
locals

Fira de l’esport al barri
de Roís de Corella

Tren

Universitat dels
Majors

Amics de la Natura
de Marxuquera

Grups de runners
Unitat Salut Sexual i
Reproductiva

Camins rurals

Universitat
Politècnica de
València - Grau

FedAVeïns

S

Concursos (literatura,
vídeos, curts, còmics,
pintura, …)
Màster Chef Júnior

Centres de dietètica
i nutrició

Ullals

Universitat de
València

Associació Usuaris
de la Bicicleta

Joves
Veí, poble gitano
Mitjans de Comunicació
Fundació Espurna
Veïna
President Federació Falles
Unitat de Prevenció
Associació AFA
Representants i voluntariat de Creu Roja i Cáritas
Comunitària
La Safor
Voluntariat, menjadors socials
(Alzheimer)
Representants dels clubs esportius
Centres de dia
Persones guardonades, Gala d’Esport
Associació
salut mental
Entrenador personal
Parkinson
Personal club Safor Delikia Sport; atleta i entrenador
Gandia–la Safor
Personal dels serveis de salut
Infermeres, centre de salut Corea
Unitat Prevenció
ASAEM
Infermeres, centre de salut Beniopa
Comunitària Conductes
(salut mental)
Pediatre, centre de salut
Addictives
Comare, centre de salut Corea, associació “La Safor al pit”
Col·lectiu Obertament
Metgessa
de família, centre salut Grau
Centre d’Atenció
(salut mental)
Professionals salut mental, Col·lectiu Obertament
Integral: alberg,
Professionals
autònoms
de
la salut (podologia, fisioteràpia, nutricionista)
centre dia
Proyecto Hombre
Personal menjadors escolars
Professionals
treball
social (salut i serveis socials)
Centres serveis
Associació Mosaic
Tècnica projecte absentisme escolar
socials
(conductes addictives)
Educadores socials, Mancomunitat
Policies locals
Centres socials
Professionals autònoms i d’empreses agricultura ecològica
Associació Persones
de barri
Coordinadora centre de benestar i convivència majors
Sordes
Regidores i Regidors
Regidora de Sanitat Pública i Polítiques Saludables
Associació de Diabètics
Hospital
Alcaldessa
Gandia-La Safor

Bandes i escoles de
música

Grup Delikia

Marjal

Centres d’Educació
Especial

Col·lectiu LGTB de La
Safor-Valldigna

Odontopediatria

Associació “Destí Safor”
(turisme)

Instituts: ESO, PAC,
PQPI, cicles, batxillerat

ASMISAF

Farmàcies

Paratge natural
Parpalló Borrell

Centre d’estimulació
precoç – Mancomunitat

IONS
OCIAC
S
S
OA
Ames de casa

Grups de danses

Comerços (alimentació
saludable)

Platja L’Alhuir

Departaments
Ajuntament

Muixeranga

Indústria alimentària

Passeig de l’escollera

Centre d’ocupació
Montdúver
Indústria cultural
(concerts, teatres,
exposicions)
Falles

Esglésies

Unitat de Conductes
Addictives
Atenció Primària

Centre de Salut
Pública
Centres de salut

Gimnàs – grans centres
esportius privats

Activitats esportives

Rutes saludables:
Castell de Bayren,
bicicleta, …

Subvencions
municipals
Farmàcies

Muntanya
Horts socials

Parafarmàcies
Herbolaris

Cercle d’Economia de
La Safor -CES

Federació
d’associacions
empresaris La Safor
- FAES
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4.5 C ONCLUSIONS MAPA
D’ACTIUS
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Es disposa d’un mapa d’actius per a la salut de Gandia i la seua possible relació amb els
temes principals de promoció de salut i grups de població considerats prioritaris en els
documents de polítiques públiques en salut d’àmbit nacional i autonòmic.
Els actius han sigut identificats per 37 persones: 16 de la ciutadania i associacions
(8 hòmens i 8 dones), 13 professionals (9 dones i 4 hòmens) de diferents sectors, 2
responsables (un home i una dona) d’institucions i 6 responsables de la política local
(3 dones i 3 hòmens).
La participació del teixit associatiu representant de les persones que tenen condicions
de vida d’elevada fragilitat (baix nivell socioeconòmic i població migrant) ha sigut
molt baixa. Malgrat això, com que la seua mirada és imprescindible en la construcció
conjunta d’un mapa d’actius, es recomana entrevistar persones representants d’eixos
col·lectius.
Respecte als resultats obtinguts, els actius en major nombre identificats corresponen
a la categoria de serveis i institucions, seguida de la de grups i associacions i la
d’economia local. Els actius identificats en menor nombre corresponen a la categoria
d’expressions culturals o cultura.
Els actius anomenats en les tres sessions de treball pertanyien a les categories serveis
i institucions i espais físics i infraestructures. De la resta, hi va ser la Fundació Espurna
(atenció integral a persones amb discapacitat intel·lectual) l’actiu destacat.
De la categoria serveis i institucions, va haver-hi coincidència en assenyalar: els
centres educatius (des d’infantil a universitats), els vinculats a la cultura (biblioteques
i teatres), els d’assistència sanitària (centres de salut i hospital), d’atenció a majors i
els departaments de l’administració local.
De la categoria espais físics i infraestructures, els grups coincidiren en anomenar: la
platja, la marjal, els parcs públics i els poliesportius.
De la resta de categories d’actius, va ser la Fundació Espurna (atenció integral de
persones amb discapacitat intel·lectual) l’actiu esmentat en totes les sessions.
En relació als temes i grups de població de la “Estratègia de Promoción de Salud y
Prevención” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la majoria dels
recursos van ser identificats com a actius per la seua relació amb la promoció de
l’activitat física i el benestar emocional i la seua influència en la població general.
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5. DIFUSSIÓ
La correcta difusió d’un procés d’aquestes característiques, en el qual es troben
implementant-se dues estratègies paral·lelament (l’Estratègia de Promoció i Prevenció
en el Sistema Nacional de Salut i el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana), tot i
estar encara obert, ha estat un dels punts clau principalment per enfortir i garantitzar
l’assistència per part dels i les participants a les diverses jornades de diagnòstic i
identificació d’actius per a la salut, però sobretot pensant en enfortir la participació
de la ciutadania, una mostra que és important considerar oberta i flexible per anar
sumant així nous i noves membres de sectors poblacionals al que fins ara no s’havia
pogut arribar o que era necessari enfortir, com per exemple la gent jove.
A continuació s’enumeren les distintes formes de difusió realitzades fins a la data:
••

Roda de premsa

••

Difusió en mitjans de comunicació de ràdio i premsa

••

Elaboració d’un díptic específic del procés “Gandia Gust de Viure” i difusió del
mateix a través de xarxes socials com el facebook i e-mailing a partir d’una base
de dades de 2.000 persones.

••

Introducció de les jornades de treball amb la Mesa Intersectorial i amb l’Espai
Veïnal de Salut en díptics informatius generals al si d’activitats organitzades des
del Departament de Salut Pública i Polítiques Saludables: ”SALUT I BENESTAR A LA
TARDOR 2017” i “SALUT I BENESTAR A L’HIVERN 2018”.

••

3 Jornades de devolució de resultats de diagnòstic. Des del marc de treball de les
metodologies participatives (IAP) es va pensar com a necessari realitzar una sessió
de devolució dels resultats tant del diagnòstic participat de problemes/necessitats
com de la identificació d’actius. En aquest sentit i per tal de tindre cura dels espais
de treball ja conformats, es va convocar tres reunions de devolució dels resultats:
una per a la Mesa Intersectorial, una per a l’Espai Veïnal de Salut i una darrera per
als agents polítics amb càrrecs directes (regidors i regidores) i directius de Salut
Pública, Atenció Primària i de l’Hospital de Gandia.
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6.1 A
 VALUACIÓ INTERNA AMB
EQUIP COORDINADOR
Com a part indispensable en la implementació de l’Estratègia de Promoció i Prevenció
en el Sistema Nacional de Salut i IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, es va
elaborar una sessió específica d’avaluació del procés entre l’equip coordinador, compost
per dos representants de l’ajuntament (2 Departament de Salut Pública i Polítiques
Saludables), 1 representant del Centre de Salut Pública Gandia i 2 membres de l’equip
tècnic assessor La Dula).
L’avaluació es va estructurar a partir dels indicadors adaptats del manual: “Las
desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas. La
equidad en salud empieza en tu localidad”(2012) i es va enfocar des d’una perspectiva
qualitativa, és a dir, l’avaluació va seguir el format d’una conversa o entrevista grupal
oberta semiestructurada, a partir de les qüestions plantejades al manual citat, amb
l’objectiu de generar un espai de debat col·lectiu i obert a aportacions espontànies.

1. S’han portat a terme acords polítics?
Sí. Des d’un primer moment es van establir aliances entre agents de l’administració
local (personal tècnic representant de les distintes regidories) com entre agents
pertanyents a Atenció Primària i Salut Pública de Gandia. En aquest sentit, l’única
aliança que encara està costant d’assolir és el compromís per part d’agents amb càrrecs
polítics, tenint en compte no obstant la complexitat resulta reunir a gent amb agendes
tan diverses i amb tantes responsabilitats representatives.
Es pensa com a necessari gestionar una reunió de reforçament amb una figura central,
com és l’alcaldessa, per tal d’intentar reforçar la presència política.

2. El grup de treball inclou agents de diversos sectors?
Sí, tant en el grup tècnic de la Mesa Intersectorial com en el grup ciutadà de l’Espai
Veïnal de Salut.
No obstant la valoració positiva, en l’Espai Veïnal de Salut es pensa que hi ha molta
representació de gent major, amb la qual cosa cal reforçar l’assistència i participació
de gent jove. S’acorda en aquest sentit, contactar amb membres joves de col·lectius
LGTB, colles ecologistes i població en situació de vulnerabilitat social, ja bé convidant
a participar, ja bé realitzant encontres específics per tal que els discursos siguen
equilibrats.
Pel que fa a la Mesa Intersectorial, el darrer sector dins l’àmbit de l’administració local
que encara està pendent de sumar-se al procés és l’àmbit de Cultura; dins l’àmbit
sanitari, encara està pendent de confirmar l’àmbit de l’Hospital de Gandia.

3. El grup de treball inclou membres de diverses
ètnies, classe social, país de naixement i gènere?
Sí. A més, aquesta presència s’ha tingut molt en compte a l’hora de realitzar el
diagnòstic de necessitats i mapa d’actius, elaborant-se entrevistes específiques per tal
de reforçar les distintes veus, així com sessions específiques per completar fases de
treball.
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4. El grup de treball ha liderat totes les fases?
Sí.

5. Reptes i dificultats durant el procés pel que fa a:
Coordinació. Es pensa que ha estat molt complex poder quadrar encontres entre tanta
gent distinta i amb horaris tan dispars, sobretot pel que fa a les reunions de treball
conjuntes entre la Mesa Intersectorial i l’Espai Veïnal de Salut. No obstant això, el més
complicat ha sigut poder reunir-se amb els representants polítics de l’administració
local. En general, es valora que la coordinació ha sigut positiva.
Contactació (Mesa Intersectorial, Espai Veïnal de Salut i Polítics/ques). La
contactació també es valora com a positiva a excepció d’una sessió en concret en la
qual no es va insistir bastant amb l’Espai Veïnal de Salut (sessió de treball conjunt per
identificar Actius en Salut), és a dir, la contactació sempre ha de fer-se via e-mail i via
telefònica per tal de reforçar la importància de l’assistència. S’ha realitzat una sessió
extra amb tota la ciutadania que no va poder acudir a la identificació d’actius, per tal
de completar el mapa.
Sessions. Les sessions en general s’han valorat de forma molt positiva, tant per les
dinàmiques utilitzades pels resultats obtinguts (s’han fet devolucions amb la Mesa
Intersectorial i l’Espai Veïnal de Salut). Les principals dificultats han estat el fet de
poder quadrar agendes entre tots i totes les persones implicades en el diagnòstic, però
sobretot per part de la ciutadania, és a dir, conscients que la participació ciutadana
havia de reflectir la diversitat poblacional, tenint en compte l’assistència diverses
ètnies, classe social, país de naixement i gènere, trobar i quadrar els temps ha sigut
un veritable esforç tant per part de la ciutadania com per part de l’equip coordinador
i, en aquest sentit, s’ha intentat completar al màxim la diversitat de veus (entrevistes
específiques) per facilitar la participació.
Assistència. L’assistència per part dels i les membres de la Mesa Intersectorial es valora
com a molt positiva, talment com ocorre amb l’assistència de l’Espai Veïnal de Salut.
No obstant això, es reflexiona com la contactació ha de ser un esforç constant i directe
en tant que els resultats significatius depenen de l’assistència. Un cas particularment
complicat al llarg del procés ha estat la dificultat per reunir-se amb els agents polítics
de l’administració (Regidors/es de l’ajuntament). En aquest sentit cal seguir reforçant
i insistint en la seva participació, donat que a més hi ha programada una sessió de
connexió d’actius per a la salut específica amb aquest sector.

6. Guanys del procés
Treball intersectorial positiu i comprensió del marc de “salut en totes les polítiques”:
aliances aconseguides des d’un prime moment entre personal tècnic de l’administració
local i personal professional de l’àmbit de la Salut Pública i l’Atenció Primària; aliances
entre l’equip coordinador i la ciutadania.
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7. Valoració del diagnòstic
D’una banda, la metodologia utilitzada per a implementar el procés (IAP) ha estat
molt ben valorada per part de la mesa Intersectorial com per l’Espai Veïnal de Salut,
explicitant-se el bon clima de treball generat. A partir d’aquest punt, els resultats del
diagnòstic també es valoren de forma positiva en el sentit d’haver reflectit la realitat
local.
Una possible mesura de millora seria implementar les sessions de diagnòstic més
concentrades del que es van fer (que no passe tant de temps entre un encontre i un
altre -Diagnòstic i mapa d’Actius-).
També es pensa com a necessari, per part de la Mesa Intersectorial, convocar a les
sessions de treball encara amb més antelació, donades les responsabilitats i tasques
diverses del personal tècnic assistent.

8. Comunicació entre equip coordinador
La comunicació interna entre l’equip coordinador es valora com a positiva. Es pensa
que el fet de ser fluida i sobretot constant ha estat un dels punts forts per a engegar
el procés i mantenir-lo a un ritme òptim.
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Aprofitant les sessions de devolució dels resultats es va procedir a fer una breu avaluació
del procés fins ara amb els dos espais de treball conformats (Mesa Intersectorial i Espai
Veïnal de Salut) i una amb representants polítics per part de l’Ajuntament i directius
per part de l’àmbit sanitari, també d’una forma qualitativa i a escala grupal.
En el cas de la Mesa Intersectorial es va valorar el diagnòstic i el procés en general
com molt positiu; es van considerar adients les metodologies emprades sobretot per la
seva incidència positiva a generar un ambient de treball agradable, per la quantitat i
importància de les dades i informació generada però també per la capacitat de motivar
i implicar als i les agents.
També es va valorar com s’havia de gestionar el funcionament de la Mesa, mitjançant
l’elaboració d’un document de funcionament, a partir del qual es poguera donar forma
a l’espai (organització) i establir la seva continuació en el temps junt amb el procés
però pensant en la seva continuïtat en el futur.
La sessió d’avaluació prevista per als agents polítics i directius de l’Hospital va ser molt
més breu que la resta, donat que l’assistència no va ser representativa. Evidentment
l’avaluació amb les persones assistents va girar entorn de la necessitat d’enfortir
l’assistència però també de fer arribar la importància d’estar presents en aquest procés
i aconseguir un compromís ferm. No obstant això, els i les persones assistents van
valorar el procés de forma positiva, explicitant-se també la qualitat dels continguts
resultants.
En el cas de l’Espai Veïnal de Salut la valoració també va ser positiva i coincident amb
les valoracions fetes per part de la Mesa Intersectorial en el sentit de la quantitat i
la qualitat d’informació generada a partir de les sessions. Durant el debat generat
amb ciutadania va sorgir la necessitat afegida de tindre en compte el context actual
de privatització i desmantellament dels serveis públics de salut i es va qüestionar
la capacitat d’acció que des de la ciutadania però també des de la part dels i les
professionals de la salut es podia tindre. En aquest sentit es va tractar de matissar la
mirada de les limitacions cap a la mirada propositiva i la necessitat de treballar amb
els recursos existents per tal de guanyar en salut.
També, en darrer lloc, es va parlar d’implementar un model de funcionament per a
aquest espai que, talment com en el cas de la Mesa Intersectorial, servirà per donar
continuïtat a aquest espai, sempre trobant espais de confluència conjunts entre els
dos òrgans.
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7. ESTRUCTURA DEL PROCÉS II
En aquest apartat es presenta un esquema resum del procés, tal com s’ha
desenvolupat fins ara.

1. T aller 1
Priorització de necessitats
i connexió d’Actius (Sessió
conjunta 12/03/2018)

2. I JORNADES
DE SALUT
COMUNITÀRIA DE
GANDIA: TEIXINT
SALUT DES DEL
TERRITORI”
(20/04/2018 )

4. T aller 3: Elaboració
Pla d’Acció II
(Mesa Intersectorial;
04/05/2018)

3. Taller 2: Elaboració
Pla Acció I
(Espai Veïnal de Salut;
03/05/2018)

6. Taller 5: Elaboració
Pla d’Acció IV
(Sessió Conjunta;
4/06/2018)

5. Taller 4: Elaboració
Pla d’Acció III
(Sessió conjunta;
21/05/2018)

7. A
 cció
“Al cole, a Peu”
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Aquesta segona etapa d’implementació i desplegament del IV Pla de Salut de
la Comunitat Valenciana i l’Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema
Nacional de Salut, se centra ja a preparar el futur pla d’acció en salut a partir
de tres sessions de treball en les quals es va procedir a prioritzar algunes de
les necessitats identificades, seguint els criteris i eixos establerts en ambdues
estratègies, per tal de donar-los resposta i fer propostes d’actuació.
Talment com a la primera etapa d’implementació, els tallers realitzats han seguit
les tècniques pertanyents al camp metodològic de les IAP i característiques de
la dinamització comunitària.
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A continuació, tal com es va fer amb la primera fase d’implementació, s’exposen les
tècniques de treball emprades per a desenvolupar les sessions de treball d’aquesta
etapa.
En primer lloc es va realitzar el Taller 1 de treball conjunt entre els dos òrgans de
participació, amb l’objectiu de prioritzar les necessitats detectades i connectar els
actius adients per a cadascuna d’elles. A continuació es van realitzar dues sessions
Taller 2 i Taller 3, una amb l’Espai Veïnal de Salut i una altra amb la Mesa Intersectorial,
encaminades a elaborar unes primeres propostes d’accions relacionades amb les
necessitats identificades i fent servir els actius per a la salut.
En aquest sentit, es va pensar apropiat començar a treballar les propostes per l’Espai
Veïnal, tenint en compte el paper que el IV Pla de Salut de la CV atorga a la participació
ciutadana en tant que eina perquè la ciutadania s’apodere; així, durant la primera
sessió amb l’Espai Veïnal, van sorgir una sèrie de propostes que, durant la segona
sessió amb la Mesa Intersectorial, van ser revisades des d’un punt de vista tècnic i
ampliades i/o millorades; la tercera sessió o Taller 4, ara sí conjunt, va servir per posar
en comú el treball fet en les dues sessions anteriors, acabar de perfilar les accions del
futur pla d’acció en salut i enllestir una petita acció a realitzar al mes de juny, per tal
de donar ja visibilitat a nivell comunitari del treball fet fins ara. La darrera sessió, o
Taller 5, va ser un espai de treball conjunt per dissenyar i enllestir la primera de les
accions triada.
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Taller 1: Priorització de necessitats i connexió
d’Actius (Sessió conjunta 12/03/2018)
El 12 de març de 2018, de 17.30 a 20h, a la Casa de la Cultura de Gandia, es va celebrar
una nova sessió de treball amb un doble objectiu:
• Prioritzar els temes comuns identificats pel personal tècnic i ciutadania en les sessions
de diagnòstic de necessitats.
• Establir connexions entre els actius per a la salut del mapa de Gandia per desenvolupar
posteriorment accions que donen resposta a les necessitats prioritzades.

Participants
A la sessió es van convidar a participar les persones de la ciutadania i personal tècnic
convocades en les sessions anteriors del procés de diagnòstic (taula 1). L’assistència va
ser molt elevada: un total de 47 persones, 21 membres del teixit social, 10 personal
tècnic i 16 professionals tècnics de les distintes regidories.treball, van comptar amb
40 minuts. Durant el mateix, es va oferir un refrigeri gràcies a la contribució de
l’Ajuntament de Gandia.
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1

AJUNTAMENT GANDIA
Regidoria Salut i Polítiques Saludables
Departament Serveis Socials
Departament Polítiques Econòmiques i Innovació
Departament de Salut i Polítiques Saludables
Departament Urbanisme
Departament Educació
Departament Medi Ambient
Departament Seguretat Ciutadana
Departament Igualtat
Departament Cultura i Festes
Departament Esports
CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

4
4
2

Atenció Primària
Salut Pública
Hospital Gandia

4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Universitat Popular Majors
Associació Espanyola contra el Càncer
Associació Esportiva DELIKIA Esports
Colectivo CLGS
Independence Gay
Consell Joves
Falles Gandia
Associació Diabetis + AMPA
Farmàcia
Sindicat UGT
Salvem el Parc Sant Pere
Cáritas
ONG Migrants
Associació Veïns i Veïnes Beniopa
Sindicat CCOO
Dones Feministes
Centre Convivència Persones Majors

ESPAI VEÏNAL
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Desenvolupament metodològic
1. De la priorització de necessitats
Les persones assistents van ser distribuïdes en 6 subgrups de treball tractant que
tots ells foren mixtes (ciutadania i personal tècnic del serveis i de la política).
A l’inici de la sessió, es van presentar al grup els objectius que es volien assolir: la
priorització de necessitats i l’establiment de connexions entre actius per a la salut
per donar resposta a aquestes.
Seguidament, es va comunicar que amb la finalitat de fer la priorització de
necessitats d’acord al temps previst en la sessió, l’equip promotor del treball havia
pres la decisió de fer una selecció dels temes i necessitats que havien eixit al
diagnòstic en funció de:
• Els temes comuns que van ser identificats tant per la Mesa Intersectorial com per
l’Espai Veïnal de Salut.
• Els factors i grups de població prioritaris segons la “Estrategia de Promoción de
Salud y Prevención” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i
alineats amb els del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i que inclouen
també la població en situació d’elevada fragilitat (baix nivell socioeconòmic o
educatiu, persones nouvingudes o de minories ètniques, amb diversitat funcional,
etc.) (taula 1).
TAULA 1. FACTORS I GRUPS D’EDAT PRIORITARIS SEGONS “ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE SALUD Y
PREVENCIÓN” DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Factors

Grups de població prioritaris

Alimentació saludable

Infància (0-5 anys)

Activitat física

Infància (6-11 anys)

Prevenció del consum d’alcohol

Adolescència < 15 anys

Prevenció del consum de tabac

Població adulta > 50 anys

Benestar emocional

Majors de 64 anys

Criança positiva

Embarassades

Envelliment actiu

*Població en situació d’elevada vulnerabilidat
social

Segons aquests dos criteris, l’equip promotor va seleccionar un total de 17 temes
o necessitats que es mostren a la taula 2 i que van ser els que es van presentar al
grup per a la priorització.
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TAULA 2. PROBLEMÀTIQUES DEL DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS DE GANDIA SELECCIONATS PER A LA
PRIORITZACIÓ

1. La pol·lució i la contaminació ambiental, incloent-hi també l'acústica i la visual
2. Manca d'una planificació i desenvolupament econòmic i urbà sostenible
3. La precarització del món laboral que influeix negativament en la salut de la ciutadania,
generant situacions d'estrès
4. L a situació d'abandonament en què es troben algunes zones d'esbarjo i espais públics
de la perifèria del nucli poblacional, relacionant-se directament amb una manca
de manteniment d'aquests espais per part de l'ajuntament, manca de civisme i la
necessitat d'efectuar una planificació realista i sostenible, que compte amb els recursos
existents a l'hora d'implementar espais verds urbans
5. B
 arreres arquitectòniques intra-municipals que dificulten la mobilitat dels i les
vianants, però sobretot la mobilitat de les persones amb diversitat funcional i de la
gent gran
6. La situació d'aïllament i soledat que pateix la gent gran
7. L a càrrega econòmica però també psicològica que pateix la gent gran en haver de
mantenir amb les pensions els fills i filles i sovint fins i tot els nets i netes
8. E ls sectors poblacionals en situació de vulnerabilitat social tenen més dificultats per
accedir de forma completa als tractaments sanitaris (vacunació infantil, per exemple)
generant-se desigualtats en salut que podrien ser evitables
9. M
 anca d'espais de trobada per a joves dins del municipi; com que no disposen
d'espais que s'adeqüen a les seves necessitats, es traslladen a espais situats més en la
perifèria. En general, es fa la reflexió que la ciutat “expulsa” en certa mesura al jovent
10.Manca de campanyes públiques destinades a divulgar els principis de la criança
positiva, adreçades als pares, mares i/o tutors legals
11. Campanyes d'hàbits saludables (alimentació, higiene,…) adreçades als infants
12. M
 anca de perspectives i opcions laborals per al jovent. La situació precaritzada del
món laboral produeix també en la població jove greus problemes d'estrès i ansietat
per les dificultats que troben a l'hora d'enllestir un projecte vital en mig d'aquest
clima d'inestabilitat
13. Manca i/o desconeixença de programes públics que desenvolupen accions de
promoció de l'envelliment actiu
14. Pol·lució zonificada generada pel trànsit excessiu en determinades zones residencials
15. Els mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable, manca
d'hores de descans,…)
16. Falten programes informatius i d'educació sexual adreçats a adolescents i joves
17. Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència de gènere en adolescents i joves

L’equip promotor va acordar prioritzar un total de 6 necessitats o temes així com els
criteris per a fer la priorització:
• La importància del tema.
• La factibilitat o possibilitat d’actuar.
A continuació, cada persona, de manera individual, havia de prioritzar 6
problemàtiques de les 17 assenyalades anteriorment i marcar-les en un full que
se’ls va donar. Transcorregut un temps, les persones de cada subgrup posaren en
comú la seva priorització i tractaren d’arribar a un consens sobre les 6 necessitats
prioritàries que, a més a més, havien d’ordenar-les també segons la importància
atribuïda. Finalment, cada subgrup presentà a la resta els seus resultats.
Les persones dinamitzadores de la sessió arreplegaren els resultats dels subgrups
marcant les necessitats prioritzades en la plantilla la qual es mostrava en una
diapositiva de power-point. S’utilitzaren cercles de diferents colors (un color per
cada grup) i tamanys (un cercle més gran que la resta per a la necessitat més
valorada de cada grup).
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2. De les connexions entre actius per a la salut del mapa
En primer lloc, es va presentar el mapa d’actius per a la salut de Gandia (plana 62)
fruit de les sessions anteriors de treball realitzades amb ciutadania, personal tècnic
i responsables de la política durant els mesos de desembre i gener.
Com a exemple, es va mostrar el mapa d’actius del barri de L’Alquerieta d’Alzira i
algunes de les connexions entre actius del mapa per tal de millor les condicions de
vida de la ciutadania. Per exemple:

“Connectar JOVES [identificats com actius] amb l’ASSOCIACIÓ VEÏNAL per
realitzar els dissabtes activitats esportives i tallers amb la població infantil
en les instal·lacions dels COL·LEGIS del barri”
“Connectar les persones majors del barri les quals necessiten cures i no
poden desplaçar-se amb el PQPI de Perruqueria que es desenvolupa en el
CENTRE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA perquè les alumnes acudisquen a les
seues llars”.
Pensant en el cas de Gandia, es va explicar que les possibles connexions que el
grup anava a fer serien la base per a descriure detalladament en la fase del disseny
del pla d’acció cadascuna de les actuacions per a donar resposta a les necessitats
prioritzades.
En segon lloc, es van distribuir les 6 temàtiques prioritzades entre els grups de
treball (els mateixos que en l’activitat prèvia de priorització), una per cada grup. Es
va donar a cada grup també una còpia del mapa d’actius en format A3 i en color.
Es va proposar que cada grup establira dues propostes de connexions possibles
per a donar resposta a la necessitat que se’ls havia repartit. Per a fer l’activitat
disposaren de 30 minuts.
Finalment, cada grup va llegir les dues propostes a la resta. Es va enregistrar la
posada en comú després haver obtingut de manera oral el consentiment previ per
fer-ho de totes les persones del grup.

Resultats de la priorització de necessitats
1. Sobre la relació de necessitats
A l’inici de la posada en comú dels resultats de cada taula de treball, diversos grups
proposaren unificar algunes de les problemàtiques per tindre aquestes un sentit
semblant. Les propostes foren unificar:

E ls temes 1 i 14, ja que els dos tractaven de la pol·lució; una alternativa
de redacció podria ser: “la pol·lució i contaminació ambiental (incloent-hi
l’acústica i visual) i la generada en determinades zones residencials pel
trànsit excessiu”
Encara que va haver-hi una proposta d’unificar també l’opció 2 junt amb les altres, no
s’ha considerat adient tindre-la en compte perquè encara que destaca la planificació
urbanística també subratlla el desenvolupament econòmic sostenible. Per aquest
motiu, s’ha considerat deixar-la com una necessitat diferenciada de les altres dues.

Les necessitats 3 i 12, les quals versen sobre l’ocupació; una redacció
possible seria: “la precarització del món laboral i en particular la manca de
perspectives i opcions laborals per al jovent que influeixen negativament
en la salut de la ciutadania”
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2. Sobre els resultats de la priorització
La taula 3 mostra la relació de necessitats (amb les propostes de redacció alternatives
anteriorment ja incorporades en ella) i els resultats de la priorització per grups de
treball. S’han fet servir els següents colors:
Tema assenyalat per cada grup com el més important
Resta de temes assenyalats en la priorització
En la columna “selecció”, es marca amb una creu (X) les 7 necessitats que van obtindre
les majors puntuacions, ja que encara que es va optar per seleccionar-ne 6, dues
d’elles (5 i 8) obtingueren la mateixa valoració.
Les temàtiques prioritzades van ser:
Població general:
•
•

Els mals hàbits de la ciutadania (No. 15); relacionats amb diferents factors de
promoció de salut
La precarització del món laboral i especialment la manca de perspectives i opcions
laborals del jovent (No. 3 i 12 unificades)

Població jove:
•
•
•

La violència de gènere en la adolescència i joventut (No. 17)
La manca d’espais de trobada de joves dins del municipi (No. 9)
La precarització del món laboral i especialment la manca de perspectives i opcions
laborals del jovent (No. 3 i 12 unificades)

En els tres casos, vinculades a la promoció de benestar emocional.
Població major:
•
•

La situació d’aïllament i soledat de la gent gran (No. 6) vinculada a la promoció
del benestar emocional
Les barreres arquitectòniques intramunicipals que dificulten la mobilitat,
especialment de les persones amb diversitat funcional i/o gent gran (No. 5)
relacionada amb la prevenció de lesions no intencionals i la promoció de l’activitat
física

Població en situació de fragilitat:
•
•

Les barreres arquitectòniques intramunicipals que dificulten la mobilitat,
especialment de les persones amb diversitat funcional i/o gent gran (No. 5)
Els sectors poblacionals en situació de vulnerabilitat social tenen més dificultats
per accedir de manera completa als tractaments (No. 8)

Al grup, es va proposar seleccionar-ne només una d’elles, per la qual cosa, es va decidir
fer una votació individual entre les dues. El tema No. 5 va ser el que va obtindre un
major nombre de vots. La problemàtica No. 8 va ser votada en la seva majoria pel
personal sanitari que hi havia al grup.
Tenint en compte que de totes les necessitats seleccionades pel grup promotor per a la
priorització, aquesta és l’única relacionada amb persones en situació de vulnerabilitat
social i amb persones d’estrats socioeconòmics més baixos, població nou vinguda i/o
minories ètniques, cal tornar a reflexionar en l’etapa del disseny del pla d’acció amb les
persones que integren la mesa intersectorial i ciutadana sobre la possibilitat d’incloure
aquesta problemàtica per tal de donar prioritat a la reducció de les desigualtats socials
en salut.
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TAULA 3. PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS PER CIUTADANIA, PERSONAL TÈCNIC I RESPONSABLES DE LA POLÍTICA
Resultats de la priorització
NECESSITATS SELECCIONADES

Grups de treball
G1 G2 G3 G4 G5 G6

Selecció

1 + 14*. La pol·lució i la contaminació ambiental (incloent-hi també l'acústica i
la visual) i la generada en determinades zones residencials pel trànsit excessiu
2. Manca d'una planificació i desenvolupament econòmic i urbà sostenible
4. La situació d'abandonament en què es troben algunes zones d'esbarjo i espais
públics de la perifèria del nucli poblacional
5. Barreres arquitectòniques intra-municipals que dificulten la mobilitat de
vianants, però sobretot de persones amb diversitat funcional i grans

X

6. La situació d'aïllament i soledat que pateix la gent gran

X

7. La càrrega econòmica i psicològica que pateix la gent gran en haver de mantenir
amb les pensions els seus familiars
8. Els sectors poblacionals en situació de vulnerabilitat social tenen més dificultats
per accedir de forma completa als tractaments generant-se desigualtats en salut
que podrien ser evitables

X

9. Manca d'espais de trobada per a joves dins del municipi; com que no disposen
d'espais que s'adeqüen a les seves necessitats, es traslladen a espais situats més
en la perifèria

X

10. Manca de campanyes públiques destinades a divulgar els principis de la
criança positiva, adreçades als pares, mares i/o tutors legals
11. Campanyes d'hàbits saludables (alimentació, higiene,…) adreçades als infants
3 + 12*. La precarització del món laboral i especialment la manca de perspectives
i opcions laborals per al jovent que influeixen negativament en la salut de la
ciutadania

X

13. Manca i/o desconeixença de programes públics que desenvolupen accions de
promoció de l'envelliment actiu
15. Els mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable,
manca d'hores de descans,…)

X

16. Falten programes informatius i d'educació sexual adreçats a adolescents i joves
17. Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència de gènere en
adolescents i joves

X

* Necessitats ja unificades després del treball en grups
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Resultats de les connexions entre actius del mapa
i en funció de les necessitats prioritzades
1. Actualització del mapa d’actius per a la salut de Gandia
Durant el desenvolupament de l’activitat, els grups proposaren incloure alguns actius
que no figuraven en el mapa. Segons les categories, els actius van ser:
Persones- Actius:
•

Joves

Grups o Associacions:
•
•
•
•
•

Federació Local d’Associacions de Veïns i Consumidors de Gandia,
FedAVeïns
Col·lectiu LGTB de La Safor-Valldigna
Independence Gay Asociación, Gandia
AMPA dels centres educatius

Serveis i Institucions:
•

Mitjans de comunicació

2. Connexions entre actius del mapa segons necessitats
Les taules 4-8 presenten les relacions entre actius per a la salut del mapa de Gandia
que les persones participants en cada grup de treball proposaren per donar resposta a
cadascuna de les necessitats.
TAULA 4. CONNEXIONS ENTRE ACTIUS RELACIONADES AMB LA NECESSITAT DE MILLORAR LES AUTOCURES
DE LA CIUTADANIA

Necessitat No. 15: Els mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc
saludable, manca d’hores de descans,…)
Connexió 1
Infermeres, pediatre, comare, metgessa de família, professionals de la salut mental
dels centres de salut, professionals autònoms de la salut amb les associacions
esportives i els centres de salut i l’ajuntament podrien potenciar, concretar i organitzar
activitats a la platja de l’Ahuir, rutes de la marjal, els parcs públics i poliesportius com
per exemple la Fira de l’esport al barri de Roís de Corella i, a banda de la cursa de la
dona, fer un altre tipus d’expressions culturals.
Connexió 2
Establir una reunió cada quinze dies entre un professional del centre de salut, un
dels menjadors escolars, un dels professionals autònoms de la salut i d’empreses
d’agricultura ecològica per a plantejar activitats que es podrien fer relacionades
amb l’alimentació saludable i que es podrien aplicar als centres d’educació infantil
i primària. Iniciar activitats per a: donar informació a l’alumnat i també posar-ho en
pràctica per exemple en els menjadors escolars o en el CdT de L’Alqueria del Duc;
anar a visitar els horts socials, també els hortets d’alguns centres escolars; estar
en contacte amb empreses d’agricultura ecològica i de proximitat i en locals de
restauració i en el Màster Xef Júnior.
La taula 5, relativa a reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència
de gènere en l’adolescència i jovent, mostra l’única connexió entre actius que el grup
de treball va presentar. Només en va ser una per manca de temps per fer l’activitat
sol·licitada.
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TAULA 5. CONNEXIONS ENTRE ACTIUS RELACIONADES AMB LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
EN L’ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

Necessitat No. 17: Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència
de gènere en adolescents i joves
Connexió 1
Professionals del treball social (salut i serveis socials), infermeria, medicina de
família, educadores i mestres amb el Consell de Joves, centres d’educació primària i
instituts i associacions esportives, la policia local i nacional per fer un pla d’intervenció a les escoles, des d’educació primària reforçant els valors, l’autoestima, el respecte
als diferents tipus de família que hi ha actualment; també en els instituts de la Educació
Secundària Obligatòria amb la col·laboració de personal sanitari i de l’educació, podrien
desenvolupar programes de prevenció implicant al Consell de Joves per a fer activitats
i tallers; i la intervenció de la policia i serveis socials davant de casos concrets. Per a
poder desenvolupar el projecte, caldria comptar també amb una subvenció municipal.
La taula 6 mostra les connexions entre actius en relació a la manca d’espais de trobada
per a joves dins del municipi que el grup de treball va proposar. En aquest cas, es van
presentar tres possibles connexions entre actius. D’elles, les dues primeres no són tant
connexions sinó més aviat exemples d’activitats que ja estaven duent-se a terme,
especialment amb població infantil i adolescent, i a més a més, caldria adaptar-les al
jovent.
Així mateix, cap de les tres dóna resposta a la necessitat plantejada de manca d’espais
de trobada adaptats a les necessitats del jovent dins el municipi. Per tant, caldria que
durant el disseny del pla d’acció es tornaren a fer connexions entre actius del mapa
encaminades a assolir respostes a la temàtica plantejada, donant prioritat al punt de
vista de la població jove.
TAULA 6. CONNEXIONS ENTRE ACTIUS RELACIONADES AMB ELS ESPAIS DE TROBADA DE JOVES EN EL
MUNICIPI

Necessitat 9: Manca d’espais de trobada per a joves dins del municipi; com que
no disposen d’espais que s’adeqüen a les seves necessitats, es traslladen a espais
situats més en la perifèria
Connexió 1
Relacionar l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Gandia amb la joventut, tal
qual ja s’està fent, períodes de convivència amb el centre residencial de majors
dels Franciscans els quals disposen d’un lloc d’acampada; posar en contacte els/
les joves amb persones de la tercera edat i col·laborar en les activitats de caràcter
intergeneracional que es fan amb elles (donar-les a menjar, fregar, cants i balls, grups
de màgia els dissabtes, etc.)
Connexió 2
Relacionar l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Gandia amb els horts socials
de l’ajuntament amb la qual els xiquets o xiquetes posen nom a la seua mata, es
compta amb el personal tècnic d’agricultura que explica com tractar-la i el fruit que
s’obtinga que fora de la seva propietat (actualment, l’activitat la estan fent amb xiquets
i xiquetes malalts de càncer per eixir de casa)
Connexió 3
Potenciar el Consell Jove de Gandia en els barris mitjançant un concurs de grafits
en diferents llocs de Gandia (en papers, cartó ploma, etc. per tal de no embrutar);
la gent podria votar i el grafit guanyador podria ser pintat en la paret d’un espai
públic amb permís de l’Ajuntament
La taula 7 mostra les connexions entre actius per donar resposta a la necessitat de
combatre l’aïllament de la gent gran. Per una possible confusió de les persones
participants o del personal de suport de l’activitat grupal, dos grups treballaren sobre
la mateixa necessitat.
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Com es veu, la primera proposta de connexions està més o menys descrita. Tanmateix,
en la segona alternativa només es presenta un esbós de les possibles relacions entre
categories d’actius (associacions, espais físics i infraestructures i expressions culturals)
sembla que per la manca de temps que tenien per a desenvolupar l’activitat. Es
recomana per tant que a la fase del disseny d’accions s’incidisca de nou en les relacions
entre actius d’aquestes categories.
TAULA 7. CONNEXIONS ENTRE ACTIUS VINCULATS AMB EL FOMENT DE LES RELACIONS AMB LA GENT
GRAN

Necessitat 6. Situació d’aïllament i soledat que pateix la gent gran
Connexió 1
Ciutadania, personal dels serveis de salut (en especial, Atenció Primària) i
professionals de treball social (salut i serveis socials) poden identificar persones
majors que viuen soles i connectar-les amb els centres de benestar i convivència de
majors, la Universitat dels Majors i les associacions veïnals per fer activitats diverses,
lúdiques i de lleure
Connexió 2
Potenciar el voluntariat a través del mitjans de comunicació i generar persones
voluntàries de les diferents associacions de la ciutat i poder fer ús de diversos espais
físics i infraestructures i expressions culturals com per exemple el teatre
Connexió 3
Impulsar l’activitat física en les persones majors i les relacions socials, per exemple,
tipus tai-txi, connectant la plaça Prado i els parcs de Sant Pere i Ausiàs March amb els
monitors i centres esportius municipals i persones de les associacions esportives per a
col·laborar; formar infermeres dels equips d’atenció primària per motivar les persones
i dinamitzar les activitats
Connexió 4
Potenciar activitats culturals amb el mateix objectiu, que pot ser per exemple
la dansa, que puguen acudir a les sessions dels grups de dansa que siguen
d’entrenament, per a veure-les, participar-hi i relacionar-se entre si; activitats
a l’aire lliure com ara cinema o al teatre Serrano per veure els assajos dels
grups de teatre i que siguen un lloc de trobada; passejos culturals a través de
les associacions de senderisme o d’Amics de la Natura de Marxuquera per
fer relacions; i tallers ocupacionals a càrrec dels equips d’infermeria d’atenció
primària.
A la taula 8, es presenten les connexions entre actius vinculades amb la manca de
perspectives i opcions laborals per a joves.
TAULA 8. CONNEXIONS ENTRE ACTIUS RELACIONADES AMB LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ EN EL JOVENT

Necessitat 3+12: La precarització del món laboral i especialment la manca de perspectives
i opcions laborals per al jovent que influeixen negativament en la salut de la ciutadania
Connexió 1
Connectar promoció econòmica, Urbalab – Agència de Desenvolupament Local, des
d’on es gestionen els programes de formació per a l’ocupació i inserció laboral amb
el Consell dels Joves (actualment no estan relacionats) i establir una via directa de
comunicació a través de xarrades, presentacions, etc.
Connexió 2
Promoció econòmica amb els joves, el Consell del Joves i la Federació d’associacions i
empresaris La Safor-FAES i el Cercle d’Economia de La Safor-CES connectar-los mitjançant
l’Ajuntament per tractar de fer un pla d’ocupació; d’una banda, donar subvencions a
aquelles empreses que contracten a joves per un període mínim de temps (de manera
que s’evite la contractació puntual); i per altra banda, subvencions a joves que tinguen un
esperit emprenedor i puguen crear la seva pròpia empresa com a forma d’inserció laboral
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Com s’ha assenyalat abans, un dels grups no va treballar la necessitat 5 que havia
sigut prioritzada i que tenia a veure amb les barreres arquitectòniques intramunicipals
que dificulten la mobilitat de vianants, i sobretot, de persones amb diversitat funcional
i gent gran. Cal doncs posar atenció en aquest tema durant la fase del disseny del pla
d’acció.

CONCLUSIONS
1.	Les sis necessitats prioritzades pels grups de treball i vinculades amb els
temes i grups d’edat destacats en la “Estrategia de promoción de la salud
y prevención en el SNS” i el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana van
ser: la millora de les autocures, la prevenció de la violència de gènere en
l’adolescència i joventut, la manca d’espais de trobada de joves, la falta de
perspectives laborals en el jovent, l’aïllament de la gent gran i les barreres
arquitectòniques.
2.	Encara que les dificultats d’accés als tractaments per part de la població
en situació d’elevada fragilitat va ser tan valorada com les barreres
arquitectòniques, la majoria de participants va prioritzar finalment aquesta
segona. Cal reconsiderar la decisió en la fase del disseny del pla d’acció per tal
de reduir desigualtats socials en salut a Gandia atenent a altres eixos com són
el nivell socioeconòmic o el país d’origen i/o ètnia.
3.	Els grups de treball proposaren ampliar el nombre d’actius per a la salut
del mapa incloent: joves, en la categoria de persones; la Federació Local
d’Associacions de Veïns i Consumidors de Gandia (FedAVeïns), el Col·lectiu
LGTB de La Safor-Valldigna, Independence Gay Asociación i les AMPAs dels
centres educatius en la categoria grups i associacions; i els mitjans de
comunicació en la categoria de serveis i institucions.
4.	Les connexions entre actius per a la salut del mapa són una mena de propostes
considerades com a punt de partida, que necessiten ser treballades amb
profunditat en el disseny del pla d’acció i després de conèixer experiències
innovadores i reconegudes com a bones pràctiques que estan duent-se a
terme en altres municipis i comunitats autònomes. El temps destinat en la
sessió per a connectar actius va ser una limitació que va influir en els resultats.
5.	Les connexions plantejades per tractar de donar resposta a la necessitat de
promoure espais de trobada per a joves dins del municipi (la ciutat ha d’assumir
les necessitats de tots els grups poblacionals) no s’adeqüen a l’objectiu, per
la qual cosa es recomana que es revisen en la fase futura de disseny del pla
d’acció.
6.	No es disposa de connexions entre actius relacionades amb la necessitat
d’eliminar les barreres arquitectòniques intra-municipals per una confusió en
el desenvolupament de l’activitat. Cal establir-les en la fase del disseny del
pla d’acció.
7.	Dos grups de treball establiren connexions relacionades amb la situació
d’aïllament i soledat de la gent gran. Una de les quatre connexions centrada
a promoure el voluntariat de les associacions de Gandia a través dels mitjans
de comunicació en espais físics i infraestructures per a desenvolupar diferents
expressions culturals, necessita un major nivell de descripció i detall dels
possibles actius de cadascuna d’aquestes categories.
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Taller 2: Elaboració Pla Acció I (Espai Veïnal de
Salut)
A la sessió d’Espai Veïnal, celebrada el 3 de maig del 2018, van assistir 5 persones de
l’Espai Veïnal, i a banda, dos persones de la Mesa Intersectorial, que formen part de
l’equip coordinador o promotor; es va realitzar a l’edifici de Fomento (Gandia).

Participants
1
1

AJUNTAMENT GANDIA
Salut Pública
Departament de Salut i Polítiques Saludables

1

Salut Pública

1
1
1
1
1

Salvem el Parc Sant Pere
AMPA + Associació Diabetis
Associació Espanyola contra el Càncer
CCOO
Associació Esports DELIKIA

CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA
ESPAI VEÏNAL

Desenvolupament metodològic
Al inici de la sessió es va fer en primer lloc un petit recordatori del treball realitzat
en el darrer taller conjunt (necessitats prioritzades i connexions d’actius establerts) i
es comunicà a les persones participants que, a més de les 6 necessitats prioritzades
en la darrera sessió, l’equip tècnic va decidir d’afegir-ne una més relacionada amb la
població en situació de vulnerabilitat, tenint en compte la importància d’emfatitzar de
forma transversal l’eix de l’equitat i la introducció d’actuacions en aquesta línia dins el
futur pla d’acció.

Resultats
Les 7 necessitats prioritzades eren les següents:
Necessitat 3+12: La precarització del món laboral i especialment la manca de perspectives i
opcions laborals per al jovent que influeixen negativament en la salut de la ciutadania
Necessitat No. 5. Barreres arquitectòniques intramunicipals que dificulten la mobilitat de
vianants, però sobretot de persones amb diversitat funcional i grans
Necessitat 6. Situació d’aïllament i soledat que pateix la gent gran
Necessitat No.8: Els sectors poblacionals en situació de vulnerabilitat social tenen més dificultats
per accedir de manera completa als tractaments
Necessitat 9: Manca d’espais de trobada per a joves dins del municipi; com que no disposen
d’espais que s’adeqüen a les seves necessitats, es traslladen a espais situats més en la
perifèria
Necessitat No. 15: Els mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable,
manca d’hores de descans,...)
Necessitat No. 17: Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència de gènere en
adolescents i joves
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Degut en part a la poca assistència veïnal i la necessitat de treballar de forma completa
accions destinades a donar resposta a les necessitats identificades, es va procedir a
seleccionar 4 necessitats de les 7 principals, per treballar en un únic grup. Això no
obstant, la resta de necessitats s’inclouen igualment en el futur Pla d’Acció en salut.
1. NECESSITAT 8: Situació d’aïllament que pateix la gent gran.
2. NECESSITAT 9: Manca d’espais de trobada per als i les joves
3. NECESSITAT 15: Mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable,
manca hores de descans...)
4. NECESSITAT 17: Reforçar les accions destinades a tractar la qüestió de la violència de gènere
entre la població joves i adolescent

A continuació, amb les necessitats seleccionades, es van repartir unes fitxes que
contemplaven el nom de la necessitat i les connexions d’actius que s’havien treballat
en la darrera sessió conjunta, per tal de completar (si feia falta) i proposar accions a
implementar.

Model Fitxa 1
Necessitat No.
Connexió 1

Connexió 2

Connexió 3 [COMPLETAR si es considera necessari]

ACCIÓ
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Taller 3: Elaboració Pla d’Acció II (Mesa
Intersectorial)
Aquesta jornada de treball tingué lloc el 4 de maig del 2018, a la Casa de la Marquesa,
amb una assistència de 13 persones, totes membres de la Mesa Intersectorial.

Participants
2
2
1
1
2
1
1

AJUNTAMENT GANDIA
Departament de Salut i Polítiques Saludables
Departament Urbanisme
Departament Educació
Departament Igualtat
Departament Seguretat Ciutadana
Departament Polítiques Econòmiques i Innovació
Departament Esports

2
1

Atenció Primària
Salut Pública

CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

Desenvolupament metodològic
En aquest sessió, tal com s’ha explicat anteriorment, la Mesa va exercir un paper de
revisió tècnica del treball fet per l’Espai Veïnal. Va acabar de perfilar connexions i
també acabà de completar les accions proposades durant la sessió amb l’Espai Veïnal
de Salut, informació que es retornà a la següent sessió conjunta entre Espai Veïnal i
Mesa Intersectorial.

Taller 4: Elaboració Pla d’Acció III (Sessió
conjunta)
Jornada de treball conjunta entre ambdós espais de participació, celebrada a Edifici
de Fomento (Gandia) el 21 de maig del 2018. L’Assistència va ser de 16 persones, 6
persones d’Espai Veïnal i 10 persones de Mesa Intersectorial.

Participants
2
2
1
1

AJUNTAMENT GANDIA
Departament de Salut i Polítiques Saludables
Departament Urbanisme
Departament Educació
Departament Polítiques Econòmiques i Innovació

2
2

Atenció Primària
Salut Pública

1
1
1
1
1
1

ESPAI VEÏNAL
Salvem el Parc Sant Pere + Sindicat CGT
AMPA + Associació Diabetis
Cáritas
Associació Espanyola Contra el Càncer
CCOO
Falles

CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA
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Desenvolupament metodològic
Aquesta sessió de treball conjunta es va enfocar a dissenyar accions concretes que
donaren resposta a les necessitats prioritzades i tenint en compte les connexions
d’actius assenyalades.
La tècnica implementada va estar una adaptació de “les 9 preguntes”, una eina que
sintetitza les qüestions bàsiques que cal tindre en compte a l’hora de preparar una
intervenció. És important, en aquest sentit, desglossar ben bé els passos a seguir
i les tasques a assumir per cadascun dels i les participants, és a dir, una vegada el
grup proposa una acció s’ha de presentar de forma clara i concisa tots els factors que
intervenen en la seva implementació, per tal de garantir l’èxit d’aquesta.
Així, es demanà als i les assistents que es dividiren en dos grups de 6/7 persones
cadascun, intentant barrejar agents de la Mesa Intersectorial amb agents de l’Espai
Veïnal de Salut. Cada grup havia de perfilar una proposta per a cada necessitat (es
van repartir dues necessitats per grup, de les quals s’havien de triar una de les dues),
tenint cura d’aplicar una sèrie de criteris d’equitat, diversitat i gènere a més d’intentar
respondre a les següents preguntes (tècnica):

Model Fitxa 2
QUÈ VOLEM FER? [ACCIÓ]
PER QUÈ HO FEM? Quin objectiu tenim? Tenim ganes?
COM HO ANEM A FER?
ON HO FEM?
PER A QUI HO FEM?
SECTORS I ASSOCIACIONS IMPLICADES [ACTIUS]
COM ES DISTRIBUEIX LA FEINA?
COM FEM PERQUÈ ACTIUS I EN GENERAL VEÏNAT DE GANDIA PUGUEN VINDRE?

Finalment, després que cada grup treballà la seva proposta, es demanà als i les
assistents que tornaren a la forma de gran grup, i amb ajuda d’un papelògraf, un/a
portaveu de cada grup explicà a la resta els resultats, seguint l’ordre de les preguntes
estratègiques, mentre una persona encarregada de la dinamització anava anotant els
detalls.

Resultats
Les dues accions que es acabar decidint, van ser les següents:
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ACCIÓ GRUP 1: Identificació d’un espai públic en desús per a la seva rehabilitació i implementació d’horts urbans o altres adequacions
que responen a demandes específiques del barri en el qual se situa l’espai.
RESPÓN a la necessitat: “Mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable, manca hores de descans, cura del
entorn...)”
El grup 1 proposa la “Rehabilitació d’un espai/solar municipal per a ús comunitari”.
Aquesta acció, que segueix la línia de l’acció esbossada a partir de les dues anteriors sessions de treball, concreta que la rehabilitació de
l’espai es faria amb l’objectiu d’instal·lar després un hort urbà o activitats d’agricultura ecològica, implementar accions que fomenten la
salut (esport) del qual se’n faria càrrec el teixit social dels barris adjacents, és a dir, és important implementar aquest objectiu partint de
les necessitats dels barris i l’entramat social que envolten l’espai.
En aquest sentit, aquesta acció es concep amb l’objectiu de millorar un barri però també de millorar el municipi en general; es tracta de
potenciar sota l’acció de rehabilitació, la participació veïnal i la participació de les associacions ja consolidades.
L’elecció de l’espai seria un dels punts clau, en tant que es podria escollir un barri amb grups poblacionals en situació de vulnerabilitat per
tal de mobilitzar i potenciar el treball comunitari i l’apoderament veïnal (es parla del barri de Santa Anna, a prop de la Plaça El·líptica).
Per a fer-ho, s’hauria de contactar amb l’entramat associatiu existent, en tant que agents mobilitzadors, com per exemple l’Associació de
Veïns i Veïnes de Corea.
Tot plegat, es tractaria de mobilitzar associacions veïnal i aterrar la rehabilitació de l’espai escollit a les necessitats detectades per
l’entramat associatiu no tots els barris són iguals.
ACCIÓ GRUP 2: Camins escolars segurs per un dia.
RESPÓN a la necessitat: “Mals hàbits de la ciutadania (sedentarisme, alimentació poc saludable, manca hores de descans...)”
El grup 2 proposa tallar el tràfic motoritzat pels accessos adjacents als espais educatius de Gandia durant l’hora d’entrada de l’alumnat
(8:30-9:15), el darrer dia de classes (22 de juny).
L’objectiu d’aquesta acció és triple: Fomentar l’exercici físic de l’alumnat anant a peu als col·legis, contribuir a la disminució de la
contaminació provocada pels vehicles motoritzats durant determinades hores i en determinades zones i potenciar l’autonomia dels i les
xiquetes al mateix temps que es reivindica una ciutat per a les persones i no per als cotxes.
Aquesta acció, tot i ser de curta durada (1 hora més o menys), és una acció de gran potència visual i repercussió mediàtica, a més de no
tindre despeses excessives. Es tracta de sensibilitzar a la població en general dels beneficis que suposa fer a peu els petits recorreguts
quotidians, de visibilitzar com aquestes petites decisions (deixar el cotxe a casa) poden tindre un efecte molt beneficiós per a la mateixa
salut i per al medi ambient, però també de retornar la ciutat als infants i per extensió a la ciutadania enfront dels vehicles. Els i les
xiquetes han de poder recórrer la ciutat de forma segura, assumint reptes i fent-la seua per tal d’incidir en l’aprenentatge significatiu.
Per a implementar amb èxit aquest acció, s’ha de treballar un procés de sensibilització prèvia per tal de sumar aliances; treballar bé el
missatge que es vol difondre (triple objectiu: exercici físic; medi ambient; autonomia infantil).
La idea s’implementaria organitzant punts de suport o punts de trobada al llarg de les rutes adjacents als espais educatius, per tal que
els xiquets i xiquetes, encara que vagen acompanyats per pares/mares, puguen identificar punts de trobada “amics” i que l’acció estiga
sempre sota control. Aquests “punts de trobada”, estarien conformats per voluntariat junt amb efectius tècnics, que anirien identificats
amb un distintiu o imatge específic de l’acció. En aquest sentit es parla de voluntariat de la Creu Roja, voluntariat de Cáritas i demanar
ajuda als centres de convivència de gent gran per a eixe dia, fomentant les relacions intergeneracionals.
A aquest punts de trobada, es podrien sumar els comerços locals (forns, verduleries, ferreteries, etc.) si es troben oberts, als quals
se’ls informaria de l’acció, se’ls demanaria si volen participar com a “punts amics” i se’ls repartiria un distintiu per posar a la porta dels
comerços, que identificara l’espai com un lloc segur al qual poder recórrer durant les rutes quotidianes dels i les xiquetes.
Es concreta que els actors/actius implicats serien AMPES, Col·legis, Educació, Mobilitat, Policia, Associacions Veïnals, centres de majors,
xarxa de comerciants, voluntariat de Creu Roja, Voluntariat de Cáritas...

A continuació, tenint en compte que l’objectiu és escollir una primera acció puntual
a realitzar durant el mes de juny, destinada a donar visibilitat comunitària al treball
encetat, el grup havia de triar mitjançant consens una de les dues accions, aquella
amb més possibilitats d’implementar-se amb èxit durant un dia de juny i que, a més,
complira els criteris d’adequació tant al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana com
de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el SNS.
Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
90

8. METODOLOGIA
8.1 TÈCNIQUES

La idea també, era finalitzar el procés de treball realitzat fins a la data amb una petita
acció, com a punt final de la etapa anterior i inici de la següent (Pla d’Acció); no es
tractava de fer un gran esdeveniment, ans al contrari, quelcom senzill, honest i aterrat
que servira també com a experiència exploratòria (assaig).
El grup va escollir per consens l’acció de tallar el trànsit durant l’horari d’entrada als
espais educatius 1 .
Finalment, es concretà una graella de distribució de tasques estratègiques a anar
complint, distribuint-se per grups de treball.
*MI: Mesa Intersectorial *EV: Espai Veïnal
1- Contactació Departament de Mobilitat. MI
2- Contactació amb les AMPA. EV
3- Contactació amb els Espais Educatius. MI
4- Contactació amb Federació de Veïns i Veïnes. EV
5- Comunicació: Lema, Pensar possible Imatge, Difusió (ràdio, xarxes...) MI
6- Contactació amb Associacions de Comerciants. MI
7- Voluntariat Creu Roja. MI
8- Contactació amb Centres de Majors/Convivència. MI
9- Voluntariat Cáritas. EV
10- Contactació amb Sindicats. EV
11- Tècnic Urbanisme s’encarrega de contactar a tècnic de Medi Ambient. MI
12- Realització Cartell (La Dula)

Taller 5: Elaboració Pla d’Acció IV (Sessió
conjunta)
Jornada de treball conjunta entre ambdós espais de participació, celebrada a Edifici de
Fomento (Gandia) el 4 de juny del 2018. L’Assistència va ser de 17 persones, 13 per
part de la Mesa Intersectorial i 4 per part de l’Espai Veïnal de Salut.

Participants
2
2
1
1
1
1
1
1

AJUNTAMENT GANDIA
Departament de Salut i Polítiques Saludables
Departament Urbanisme
Departament Educació
Departament Polítiques Econòmiques i Innovació
Departament Medi Ambient
Departament Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència
Regidoria Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència
Regidora Salut i Polítiques Saludables

2
1

Atenció Primària
Salut Pública

CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

ESPAI VEÏNAL
1
1
1
1

Salvem el Parc Sant Pere
AMPA + Associació Diabetis
Cáritas
Falles

1

La informació completa en relació amb l’acció es troba a l’apartat 8.4 del present informe.
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Desenvolupament Metodològic i resultats
Aquesta sessió es va dedicar de forma exclusiva a organitzar la primera de les accions
a desenvolupar al carrer entre ambdós espais de treball. Bàsicament, es van repassar
les tasques assignades durant la darrera sessió, però ara reagrupades en dos eixos
bàsics:
Grup 1: Mobilitat i Voluntariat; Grup 2: Comunicació, Contacte intern i seguiment
de l’acció.
Tasques Grup 1, Voluntariat:
•

Tot el grup pensa que l’èxit d’aquesta acció rau precisament en el procés “previ”
d’informació, amb la qual cosa es decideix que el dia 21 de juny, un dia abans de
l’acció, és el dia que la Mesa i l’Espai Veïnal, juntament amb el voluntariat, estarà
a les portes del centres educatius per informar que l’endemà es tallarà el tràfic.

•

El dia abans de l’acció, en la porta de cada espai educatiu, hi haurà almenys
una persona de la Mesa o l’Espai Veïnal, que estarà informant i repartint fullets
explicatius amb un argumentari, en el què s’aprofitarà per especificar que açò
forma part d’un futur projecte de rutes escolars segures; aquests fullets informatius,
que es pensa, poden ser d’una grandària tipus quartilla, haurien de portar imprès
també un mapa oferit pel representant del departament de Seguretat i Mobilitat,
en el qual es visualitzen els talls de trànsit en qüestió i les possibles zones de
parking alternatives per a eixe dia.

•

Es decideix fer un grup de whatsapp específicament per al dia de l’acció.

•

Distribució pels espais educatius, en funció de les necessitats: Hi ha un total de 18
espais educatius. En aquest sentit, entre els i les assistents del grup, es pensa que
almenys una persona de la Mesa i/o Espai hauria d’estar en la porta de cada cole.
Es treballa una graella en la què apareixen tots els col·legis, i els i les participants
van distribuint-se.

•

Persones voluntàries: des del departament de Seguretat i Mobilitat, s’explica la
necessitat persones voluntàries vagen directament a les portes de les escoles, per
tal de no interferir amb els dispositius de la policia que estaran als punts de tall de
trànsit específics i que eixe dia es veuran recolzats per PROTECCIÓ CIVIL. Per part de
la policia, hi haurà 14 persones disponibles. Es compta amb voluntaris per part de:
•
•
•

CÁRITAS
CREU ROJA
AMPA

Tasques Grup 2, Comunicació, contacte intern i seguiment de l’acció:
GRUP 2 COMUNICACIÓ
•
•
•
•
•
•

La campanya de comunicació s’encetarà el dia 13 JUNY, fins al 22.
CARTELLERIA: ha d’estar per al dia 13 JUNY. 500 còpies. La gent de la Mesa i l’Espai
Veïnal podrà arreplegar cartells en la oficina de Salut i Polítiques Saludables.
S’ha contactat amb una empresa per a la distribució per les cases de veïns i veïnes.
CARTELL: Equip Tècnic La Dula.
RADIO: Cunya de ràdio per llançar a partir del dia 13 de JUNY. Membres de Espai
Veïnal i Mesa Intersectorial.
PREMSA:
Roda de premsa per al dia 15 de JUNY. Acudiran:
• 1 representant AMPA
• Regidora Salut i Polítiques Saludables
• Regidora de Seguretat
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•

• 1 Representant Atenció Primària/Salut Pública
Roda de Premsa el dia 20 JUNY, per explicar els talls de trànsit i lez zones de
parking alternatives per a eixe dia. Acudiran:
• Regidora de Seguretat Ciutadana
• Intendent Policia Local de Gandia
AMPA. Les AMPA, tant de col·legis concertats com dels públics, són agents que
juguen un paper important eixe dia, tant a l’hora d’estar als punts informatius
a les entrades dels coles, com a l’hora de comunicar l’acció als mateixos espais
educatius i engrescar la comunitat educativa. Es decideix enviar una circular als
espais educatius i aprofitar per explicar l’acció a les direccions de les escoles
públiques i concertades.
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8.2 JORNADES DE FORMACIÓ
El dia 20 d’abril del 2018, en el Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia, se celebraren
a Gandia les primeres Jornades de Salut Comunitària “Teixint Salut al territori”.
Aquestes jornades es pensaren per ser implementades, de forma estratègica, abans
de les sessions de treball de generació de propostes amb l’objectiu que serviren com
espai d’inspiració i motivació, tenint en compte que es van convidar experiències que
treballaven en la mateixa línia en la què s’estava desenvolupant el procés de Gandia.
La programació de les jornades va estar la següent:
8.30

Recepció, acreditació i distribució de material

9.00

Excma. Sra. Na Diana Morant. Ajuntament de Gandia
Excma. Sra. Ana García García, Directora General de Salut Pública
Dr. Amancio Peñuelas. Director Centre de Salut Pública de Gandia

9.30	Mª Dolores Fernández Pérez. Jefa de Servicio de Promoción y Acción Local en
Salud. Consejería de Salud Andalucía.“El desarrollo de la Salud en Todas las
Políticas a través de la Red de Acción Local en Salud en Andalucía (Estrategia
RELAS)”
	Patxi Galarraga i Miren Vives. Projekta Urbes (Gipuzkoa). “Urbanismo para una
ciudad más inclusiva y saludable”
11.30	Presentació i Moderació: Dr. Joan Paredes Carbonell. Metge de salut pública
del Centre de Salut Pública d’Alzira.
	Begoña Pernas. Geògrafa del Grup GEA 21.“Adaptación y aplicación de la
metodología STARS (Camino escolar seguro) al caso de Madrid”.
	Ana Belén Díaz Fernández. Tècnica de Promoció de Salut Comunitària.
Ayuntamiento de Mieres del Camín. “Convirtiendo la participación en activos
para la salud. El caso práctico del Ayuntamiento de Mieres”.
	Darío Ochoa Esteban. Técnico Ayuntamiento de Madrid. “Vallecas Activa: un
proyecto intersectorial de promoción de actividad física y salud”
	Ferran Daban Aguilar. Tècnic en Salut Pública. Agència de Salut Pública de
Barcelona. “Barcelona: Salut als Barris: Un programa per reduir desigualtats
en Salut”.
13:50	Cloenda Jornades a càrrec de Liduvina Gil Climent, Regidora Sanitat i Polítiques
Saludables Ajuntament Gandia.
14:30 Dinar Edifici Foment. C/ Sant Francesc de Borja, 56

Síntesi de les ponències
Mª Dolores Fernández Pérez. Jefa de Servicio de Promoción y Acción Local en Salud.
Consejería de Salud Andalucía.“El desarrollo de la Salud en Todas las Políticas a través
de la Red de Acción Local en Salud en Andalucía (Estrategia RELAS)”
[Aquesta ponència, que era la intervenció marc, donà una mirada general a la
perspectiva de treball intersectorial realitzada des d’Andalusia, dins la implementació
de la Estratègia en el SNS]
Patxi Galarraga i Miren Vives. Projekta Urbes (Gipuzkoa). “Urbanismo para una ciudad
más inclusiva y saludable”
[Patxi Galarraga, des de la funció com a tècnic i especialista en Urbanisme, parlà de
la necessitat de posar a les persones al centre de la planificació urbanística, per tal
d’avançar cap a ciutats cuidadores]
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Begoña Pernas. Geògrafa del Grup GEA 21.“Adaptación y aplicación de la metodología
STARS (Camino escolar seguro) al caso de Madrid”.
[Dins la mateixa línia que l’aportada per Patxi Galarraga, Begoña Pernas parla de
la importància de recuperar els espais públics de la ciutat per a la ciutadania, però
concretament per als infants; en aquest sentit, es parlà de la experiència de realitzar
camins escolars segurs, que fomentaren l’autonomia dels i les xiquetes]
Ana Belén Díaz Fernández. Tècnica de Promoció de Salut Comunitària. Ayuntamiento
de Mieres del Camín. “Convirtiendo la participación en activos para la salud. El caso
práctico del Ayuntamiento de Mieres”.
[Des d’Astúries van parlar de com petites accions, ben fetes i coordinades entre distints
agents, podien donar pas a grans resultats que incidiren en la millora de la salut i el
benestar de la població. En aquest sentit, es va fer especial èmfasi a la necessitat de
treballar de forma intersectorial]
Darío Ochoa Esteban. Técnico Ayuntamiento de Madrid. “Vallecas Activa: un proyecto
intersectorial de promoción de actividad física y salud”
[Des de Madrid aportaren la experiència implementada de les receptes esportives
per prescripció medica; dins la mirada de la promoció i la prevenció, potenciar que la
ciutadania incremente la seva activitat física mitjançant bons de descompte en espais
esportius municipals, ha tingut efectivament molts bons resultats]
Ferran Daban Aguilar. Tècnic en Salut Pública. Agència de Salut Pública de Barcelona.
“Barcelona: Salut als Barris: Un programa per reduir desigualtats en Salut”.
[Des de Barcelona, Ferran Daban, del Centre de Salut Pública, explicà com s’havien
organitzat per barris, caracteritzats per albergar població en situació de vulnerabilitat
social, per enllestir programes de promoció de la salut aterrats a les necessitats
específiques que prèviament s’havien detectat mitjançant tècniques participatives
entre tots els agents implicats]
Per a la difusió de les jornades, es van organitzar tres eixos fonamentals 1 :
•
•
•

E-mailing a ajuntaments amb invitació
Invitació personal a caps de servei, responsables, professionals de l’àmbit sanitari
Línia de cartells específics amb la programació

Les jornades es van celebrar amb resultats molt positius. Van tindre una gran afluència
de públic d’arreu de tota la Comunitat Valenciana, al voltant d’unes 215 persones
inscrites, ressenyant amb especial atenció l’assistència de la Directora General de
Salut Pública, Na Sra. Ana García García, que va aprofitar la presentació per entregar
a l’alcaldessa, Na Sra. Diana Morant, el certificat d’adhesió de Gandia a Xarxa Salut.

2

Les imatges de la producció per a la difusió es troben en l’apartat 8.4 del present informe.
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8.3 RESULTATS
A continuació es presenten en primer lloc els resultats de propostes d’acció per a
cadascuna de les necessitats prioritzades. En segon lloc, es presenta la proposta d’acció
puntual a realitzar durant el mes de juny (2018), com a primera acció de treball conjunt
entre la Mesa Intersectorial i l’Espai Veïnal de Salut, que enceta al mateix temps el
futur pla d’acció local en salut.

Visió Estratègica [PLA D’ACCIÓ]
Avui dia promoure i generar salut dins els nostres municipis ja no se limita a programar
polítiques públiques i accions des de l’àrea de Salut o Benestar Social, ans al contrari;
“Salut en totes les polítiques”, tal com s’esmenta al IV Pla de Salut de la Comunitat
Valenciana i també a la “Estrategia de Promoción en el SNS”, ens proposa sortir de
les parcel·les institucionals de l’àmbit sanitari, tradicionalment guiades des del model
biomèdic i avançar cap al model dels determinants socials de la salut, per a la qual
cosa és necessari que totes les àrees implicades en gestionar polítiques públiques
puguen fer la seva contribució a la construcció de ciutats saludables o, el que és el
mateix, integrar la salut de forma transversal i treballar-la de forma intersectorial per
anar posant en el centre de les decisions polítiques la sostenibilitat de la vida i les
necessitats de les persones.
Treballar en aquest sentit també suposa per tant assumir la mirada o perspectiva de
les cures, que fixa el focus en l’anàlisi dels afers qüotidians de la ciutadania i abordar
la dimensió social de les activitats reproductives, fins ara invisibilitzat:
“...la cura té també una dimensió social, ja que és condició indispensable per
a la pròpia existència i continuïtat de la societat. Però aquesta centralitat no
es correspon amb la percepció social existent, que atorga un gran valor a la
producció de mercaderies tant materials com a fictícies i, en canvi, restringeix
la responsabilitat de la cura a l’àmbit familiar i considera les seues activitats
com a pròpies de les dones.” 1
Tant el model dels determinants com la perspectiva de les cures demanen escoltar
la ciutadania i fer-la partícip del disseny dels programes i accions encaminades a
millorar la seua salut i el seu benestar, en tant que solament d’aquesta forma es tindrà
la garantia de planificar propostes que realment donen resposta a les necessitats
expressades.
En aquest sentit a continuació es presenten 10 propostes d’acció, fruit del treball
conjunt entre l’Espai de Salut Veïnal i la Mesa de treball Intersectorial. Aquestes accions
conformen un Pla d’Acció Local en Salut aterrat, perquè sorgeix de les percepcions i
l’experiència de la ciutadania, i rigorós, perquè s’ha complementat amb la mirada
experta i tècnica de la Mesa; és un Pla honest i realista, perquè s’ha preferit apostar
per la consecució de poques accions realitzables abans que per moltes accions difícils
d’assumir. En definitiva, és un Pla d’Acció que té com a objectiu fer de Gandia una
ciutat un poc més inclusiva.

4 Comas-d’Argemir Cendra, D.(2016) Hombres cuidadores: Barreras de género y modelos emergentes.
Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 15, No. 3 http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/
psicoperspectivas/article/view/750
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Quadre de Llegendes
Relatives a la temporalització

Relatives al pressupost

CT

Curt termini

1-2 anys

B

Baix

0 - 18.000 €

MT

Mig termini

2-3 anys

M

Mig

18.000 - 60.000 €

LT

Llarg termini

+4 anys

A

Alt

60.000 - 100.000 €

Molt Alt

+ 100.000 €

MA
Estadístiques

Tipus de proposta segons pressupost

Quantitat

%

Molt Alt

-

-

Alt

1

10 %

Mig

5

50 %

Baix

4

40 %
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Necessitat
No. 15: Mals hàbits
de la ciutadania
(sedentarisme,
alimentació poc
saludable, manca
hores de descans...)

ACCIÓ
A partir de la necessitat No15, durant les jornades de treball es van enllestir dues
possibles accions.
A) Posada en marxa i activació les rutes saludables interurbanes treballades
anteriorment des de la Regidoria de Medi Ambient. L’objectiu seria realitzar alguna
experiència pilot que puga ser iniciadora de bones pràctiques, aprofitant el projecte
de rutes urbanes saludables que ja es troba implementat però en desús.
B) Possibilitat d’incorporar la prescripció d’activitat física des d’Atenció Primària.
El receptari d’activitat esportiva o prescripció esportiva podria anar acompanyat
de bons per al gimnàs o altres espais esportius, junt amb les indicacions d’alguna
persona facilitadora/monitora/tècnica.
En ambdós accions, que podrien implementar-se de forma conjunta o diferenciada,
es pensa, a més, en oferir recompenses a la ciutadania que vaja complint objectius
de pràctica saludable (esport), com per exemple descomptes de naturalesa “cultural”
per anar al teatre (el que requeriria d’una coordinació força complexa amb altres
departaments) i/o descomptes per a la xarxa de comerç local (la qual cosa serviria al
mateix temps per dinamitzar el consum de proximitat i revitalització del petit comerç
de Gandia: “Tendes que fomenten/premien la teva salut”).
SECTORS IMPLICATS
A) Medi Ambient, Polítiques Saludables, Esports, Salut pública i Atenció Primària, teixit
associatiu relacionat amb esports.
B) Medi Ambient, Polítiques Saludables, Esports, Salut pública i Atenció Primària, teixit
associatiu relacionat amb esports.
JUSTIFICACIÓ

IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana
A+B

Línia 2. Orientació cap a la cronicitat i cap als resultats en salut per a
incrementar l’esperança de vida en bona salut.
2.1. Actuar sobre els factors de risc comú a les principals malalties cròniques
2.2. Disminuir la morbimortalitat per malalties cardiovasculars i cervell-vasculars
2.4. Frenar la tendència creixent de la diabetis
Línia 4: Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
4.4: Promoure l’envelliment actiu. Millorar la qualitat de vida de les persones
majors, impulsant mesures de prevenció i promoció de la salut i prenent
en consideració els diferents recursos comunitaris, que contribuïsquen a un
envelliment actiu i saludable.
Línia 5. Promoure la salut en tots els entorns de la vida
Objectiu 5.1: Afavorir el benestar emocional. Promoure el benestar emocional
en els diversos entorns de la vida.
Objectiu 5.2: Fomentar l’activitat física. Promoure que les persones es
mantinguen actives en totes les etapes del cicle vital.
Objectiu 5.5: Apostar per un entorn mediambiental afavoridor de la salut. Vigilar
i contribuir al control dels problemes per a la salut derivats del canvi climàtic, la
globalització i les condicions ambientals.
Objectiu 5.7: Impulsar els actius per a la salut propis de la comunitat valenciana.
Incorporar l’enfocament de la salut positiva i els actius per a la salut, com a
mirada complementària a la identificació de riscos d’emmalaltir, reforçant les
fortaleses individuals i utilitzant les oportunitats de l’entorn per a aconseguir
resultats positius en salut.

Estratègia de Promoción de la
Salud y Prevención del SNS
Línies Estratègiques:
Potenciació de la salut pública
Coordinació i governança
territorial.
Reorientació dels serveis de
salut.
Intersectorialitat en salut.
Apoderament en salut.
Entorns saludables i segurs.
Participació i acció comunitària.
Factors prioritzats:
Abordatge de la cronicitat.
Activitat física.
Benestar emocional.
Seguretat de l’entorn amb
l’objectiu de prevenir lesions no
intencionals.
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A

B

Pressupost

M

B/M

Temporalitat

MT
Inici setembre/octubre

MT
Inici setembre/octubre

Indicadors de
Seguiment

• Nombre de participants en
registrats en les iniciatives de
rutes saludables
• Nombre de prescripcions

• Nombre de prescripcions
realitzades
• Nombre de participants

REFERENTS
A) Projecte “Hiribili, Walk for health: Una propuesta para mejorar el bienestar
de la población mediante el senderismo urbano”. Projekta Urbes. Dissenyem,
senyalitzem, i equipem Circuits Saludables Intel·ligents per a millorar el benestar de
la població mitjançant la pràctica del senderisme urbà. Introduïm tecnologia per al
monitoratge, el foment i la dinamització
http://hiribili.com/
https://projekta.es/hiribiltzen-el-paseo-como-encuentro-2/
B) Projecte: “Vallecas Activa” Es tracta d’un projecte pilot de col·laboració entre
Centres de Salut d’Atenció Primària (àrea de Vallecas), Centre Mèdic Puente Vallecas i
Centre Esportiu Municipal de l’Ajuntament de Madrid. El projecte Vallecas Activa conté
diverses branques: passejos saludables, hàbits saludables i activitats per a famílies
amb xiquets amb problemes d’obesitat, incloent-hi la prescripció esportiva en Atenció
Primària.
https://www.valledelkas.com/noticias/vallecas-activa-referencia-programa-salud-tcuidat/
http://www.geyseco.es/epi2015/images/fotosg/tabla_1993_C0827.pdf
Projecte “Por un millón de pasos: PUMP”, Junta Andalucía. Iniciativa de la Conselleria
de Salut de la Junta d’Andalusia, dirigida a associacions locals perquè mitjançant la
pràctica de passejos en grup aconseguisquen un total de, almenys, un milió de passos
en un mes mitjançant les aportacions de tots els participants. Els passos són mesurats
mitjançant podòmetres o un altre mitjà.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/noticia.
asp?codcontenido=29433
Programa Activitat Física i Salut. La pràctica esportiva com a prescripció sanitària.
La Fundació Esportiva Municipal de València en col·laboració amb la Regidoria d’Esports,
Sanitat i Salut de l’Ajuntament de València i la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública de la Generalitat Valenciana desenvolupa el Programa Activitat Física i
Salut. A través d’este programa els metges dels diferents centres de salut d’Atenció
Primària de la ciutat poden prescriure, a través de la denominada “Recepta d’Activitat
Física”, un tractament basat en l’exercici físic dels pacients que és implementat en
les instal·lacions públiques municipals per personal qualificat de la Fundació Esportiva
Municipal adequant l’activitat al corresponent tractament. El programa va desenvolupar
una prova pilot des de març de 2017 amb 124 pacients dels quals el 71,83% van
afirmar haver millorat la seua salut i un 57,75% haver millorat en les seues dolències
o problemes emocionals. Ara compta amb una oferta de 260 places repartides en 13
grups en les diferents instal·lacions esportives municipals de la ciutat.
http://www.fdmvalencia.es/programa-actividad-fisica-y-salud-la-practica-deportivacomo-prescripcion-sanitaria/

Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
103

PROPOSTES D’ACCIÓ

8. METODOLOGIA
8.3 RESULTATS

Necessitat
No.9 + No.17:
Reforçar les accions
destinades a tractar
la qüestió de la
violència de gènere
entre la població
joves i adolescent +
Manca d’espais de
trobada per als i les
joves

ACCIÓ
Per a aquesta problemàtica (que és la resultant de fusionar la No.9 i la No.17) es
pensen dues accions que s’inclouen dins l’àmbit de la sensibilització i la participació
comunitària. En aquest sentit es pensa a realitzar dues possibles accions:
A) Murals que versen sobre la igualtat de gènere. L’objectiu seria, tal com diu el títol,
escollir un espai per poder realitzar pintures murals amb missatges i reivindicacions
envers la igualtat de gènere. Es pensa que una possible forma de fer-ho seria seleccionar
a algunes classes de la ESO i algunes de Batxillerat, abordar el tema (formació per part
de personal tècnic municipal d’Igualtat) i poder extraure idees, reflexionar i donar-li
finalment una forma de mural artístic. L’objectiu, en aquestes sessions prèvies de
formació/sensibilització, és fugir de les xerrades magistrals i poder generar debats
que partisquen des de les necessitats viscudes pels i les joves. En aquest sentit,
caldria pensar la metodologia de les sessions, i posteriorment buscar la forma de
donar-li llum. En aquesta acció es podria contar en algun/a muralista de Gandia que
poguera coordinar, combinant-se amb el treball que es podria fer conjuntament amb
els tècnics/ques d’Igualtat de Gandia. Els murals són una primera idea, es comenta
que podrien ser perfectament altres fórmules artístiques (vídeos, teatre)... No obstant
el fet d’actuar a l’esfera pública i a l’espai públic (lloc de trobada per a ells/elles) té un
grau de implicació fort.
B) Recuperació d’Espais per a joves. Recuperar un espai públic en desús en pensa
amb l’objectiu de poder generar (pensar) una ciutat on tots els col·lectius poblacionals
tinguen cabuda. Es tractaria d’habilitar espais dins el nucli urbà, específicament pensat
per als i les joves, ja que aquests, sovint, marxen a zones perifèriques i sembla que
la ciutat acaba “expulsant-los”. No obstant això, és important pensar aquests espais
amb els/les mateixes joves i per aquest motiu caldria meditar de quina manera
s’organitzaria una recuperació o reactivació espacial participada des dels/les propis/es
joves. Fins i tot es parla de poder reactivar algun espai en desús mitjançant fórmules de
cogestió. Aquesta acció s’emmarca dins la concepció de la ciutat com un espai pensat
des de les necessitats de la ciutadania, en la qual la participació directa d’aquesta en
el disseny, la gestió i la implementació de noves infraestructures és necessària per a
aterrar les accions a les necessitats reals (treball per entorns). Aquest tipus d’accions,
a més, són de fàcil seguiment; la seva efectivitat pot estudiar-se solament a partir de
l’observació i mesurament dels usos que se’n fan de l’espai, sempre tenint en compte
les necessitats observades.
SECTORS IMPLICATS
A) Aquesta acció s’hauria de realitzar entre sectors tècnics, liderant la proposta: Consell
Joves, Col·lectius LGTBI, Regidoria Igualtat, Regidoria Educació, Regidoria Urbanisme i
Salut Pública.
B) Aquestes acció s’hauria de realitzar entre sectors tècnics, liderant la proposta:
Consell Joves, Associacions i col·lectius LGTBI i altres grups informals de joves (per
exemple grups de grafiters/eres, grups vinculats a nous esports urbans, com el parkour
o la calistència, etc), Associacions Veïnals, Regidoria Educació, Regidoria Urbanisme,
Regidoria Igualtat.

Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
104

PROPOSTES D’ACCIÓ

8. METODOLOGIA
8.3 RESULTATS

JUSTIFICACIÓ
Estratègia de Promoción de la
Salud y Prevención del SNS

IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana
A

B

Línia 3. Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en
salut i fomentar la participació
Objectiu 3.2. Actuar per a reduir les desigualtats en els resultats de salut.
Fomentar el desenvolupament de polítiques amb l’objectiu de disminuir
les desigualtats en salut en la població, impulsant estratègies dirigides als
col·lectius en situació de major vulnerabilitat.
Accions
3.2.1 Incorporar la perspectiva dels determinants socials i de gènere en
l’elaboració i avaluació de totes les estratègies, programes i intervencions de
salut.
3.3.5. Promoure mesures d’informació i sensibilització cap a la societat en
general i oferir formació específica al personal sanitari sobre violència de
gènere.
Línia 4 : Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
Objectiu 4.2.: Promoure la salut en l’adolescència i joventut. Promoure una
vivència positiva i saludable de l’adolescència i joventut, afavorint l’adopció
d’estils de vida saludables, evitant conductes de risc i incorporant una atenció
efectiva de la salut
sexual en aquest grup d’edat.
Accions
4.2.4. Fomentar la participació dels joves en activitats d’oci saludable de tipus
cultural, educatiu, esportiu i de voluntariat de manera conjunta amb altres
sectors.

Línies Estratègiques:
Equitat en salut
Reorientació dels serveis de
salut Intersectorialitat en salut
Apoderament en salut Entorns
saludables i segurs Participació
i acció comunitària.

Línia 4 : Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
Objectiu 4.2.: Promoure la salut en l’adolescència i joventut. Promoure una
vivència positiva i saludable de l’adolescència i joventut, afavorint l’adopció
d’estils de vida saludables, evitant conductes de risc i incorporant una atenció
efectiva de la salut
sexual en aquest grup d’edat.
Accions
4.2.4. Fomentar la participació dels joves en activitats d’oci saludable de tipus
cultural, educatiu, esportiu i de voluntariat de manera conjunta amb altres
sectors.

Línies Estratègiques:
Coordinació i governança
territorial
Intersectorialitat en salut
Apoderament en salut
Entorns saludables i segurs
Participació i acció comunitària.

Factors prioritzats:
Benestar emocional

Factors prioritzats:
Benestar emocional

A

B

Pressupost

B/M

M/A

Temporalitat

MT
Inici setembre/octubre

MT
Inici setembre/octubre

Indicadors de
Seguiment

• Nombre de centres educatius
implicats
• Nombre de Murals realitzats

• Mapejat d’espais i/o
infraestructures a recuperar
• Recuperació efectiva d’espais
i/o infraestructures
• Nombre d’agents implicats
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REFERENTS
A) Associació MIAU, Fanzara (Castelló). Les finalitats que constitueixen l’Associació
MIAU són promoure l’art, les activitats culturals, el pensament crític i contemporani,
el reciclatge artístic i l’art vinculat al medi ambient i al mitjà rural, així com la
multiinterdisciplinariedad. La missió o visió és consolidar el Museu Inacabat d’Art Urbà
de Fanzara com a referent en el camp de la producció cultural alternativa. Aprofundeixen,
entre altres qüestions, en el camp de gestió en xarxa, la descentralització de la vida
cultural i les forma de dotar de sostenibilitat a aquest museu amb parets però sense
sostres. http://miau32.wixsite.com/miaufanzara-2016/about
Murals del Barri de San Isidro (Oriola). Durant la primavera de 1976, en ple procés
de transició, un nodrit grup d’homes i dones d’Oriola i altres pobles d’Alacant i de
la resta d’Espanya van decidir rendir tribut al poeta oriolà per a commemorar el 34
aniversari de la seua mort. Els carrers del barri de San Isidro, una zona humil d’Oriola,
es convertiren durant aqueixa primavera en un intens formiguer cultural amb la
pintura dels murals que, d’ençà, s’ha convertit ja en una tradició en la qual participa
la ciutadania i el teixit associatiu junt a agents institucionals, i grups poblacionals de
totes les edats. http://www.muralesmiguelhernandezorihuela.com/
B) Construcció participativa d’infraestructures públiques als barri., El cas de la
Biblioteca del barri de San Fermin (Madrid). Experiència de disseny i gestió participada
d’un espai públic, entre agents institucionals i ciutadania.
http://bibliotecasanfermin.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6oZWTHEWqwQ
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ACCIÓ
A) Per a aquesta necessitat es pensa en primer lloc poder realitzar algun tipus d’acció
intergeneracional, on conjugar sabers i experiències diverses entre gent gran i gent
jove sobretot. L’acció esbossada és poder realitzar algun documental o peça audiovisual
basat en la recuperació de la memòria oral. Podria començar-se per un projecte pilot,
i després anar estenent-ho a la resta del municipi. S’escollirien persones grans, que
es troben vivint soles i que puguen narrar algun moment de la seua vida (pràctiques
de sociabilitat, moments històrics relacionats amb Gandia, records de com era abans
el municipi, costums, jocs tradicionals...). Així, es desenvoluparia un treball en el qual
al mateix temps s’estaria recuperant memòria oral molt valuosa, i s’estarien generant
espais d’intercanvi intergeneracional que, principalment, anirien enfocats a millorar el
benestar i l’autoestima de la gent gran.
B) Una altra acció pensada també per a aquesta necessitat va ser la d’activar i
sistematitzar algun tipus de passeig saludable o passejades, que podrien sumar-se
a les rutes ja esmentades en la Necessitat No15., però amb la possibilitat d’articular
voluntariat que puga acompanyar aquests trajectes, sobretot pensant en casos de
problemes de mobilitat reduïda.
C) Finalment, es va pensar una tercera acció enfocada també a la gent gran, però
incorporant la perspectiva de gènere. Se tractaria de generar un espai de trobada
de dones grans en el qual poder parlar/tractar de qüestions lligades al climateri
(menopausa-sexualitat), aspectes fins ara invisibilitzats o poc tractats, tot i de ser
de gran importància per neutralitzar concepcions “edadistes” d’aquesta etapa vital
i per tant, per augmentar la qualitat de vida de les dones grans promocionant un
envelliment actiu.
SECTORS IMPLICATS
A) Universitat Gandia, Centre de Salut Atenció Primària, Regidoria de Benestar Social,
CEAM
B) Aquesta acció s’hauria de realitzar entre els sectors tècnics de Regidoria de Benestar
Social, Regidoria de Medi Ambient, Regidoria de Mobilitat i seguretat, Centre de Salut;
Creu roja, Cáritas
C) Centre Atenció Primària amb ajuda de Benestar Social. La figura d’infermera pot
resultar molt bona per a aquesta acció. I podria resultar una experiència pilot de treball
en grups per part d’infermeria.
JUSTIFICACIÓ
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A+B+C

C

Línia 4 : Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
Objectiu 4.4: Promoure l’envelliment actiu. Millorar la qualitat de vida de les
persones majors, impulsant mesures de prevenció i promoció de la salut i
prenent en consideració els diferents recursos comunitaris, que contribuïsquen a
un envelliment actiu i saludable.
Accions
4.4.1. Millorar la visió social de les persones majors i la imatge positiva del
procés d’envelliment, amb iniciatives que fomenten la seua participació en
projectes basats en les relacions intergeneracionals i la visibilitat d’aquest
col·lectiu en els mitjans de comunicació.
4.4.6. Desenvolupar intervencions dirigides al foment de l’activitat física de les
persones majors en l’entorn comunitari, amb la finalitat de mantindre la seua
capacitat funcional i potenciar el seu benestar i les relacions socials.
Línia 5. Promoure la salut en tots els entorns de la vida.
Objectiu 5.1: Afavorir el benestar emocional. Promoure el benestar emocional
en els diversos entorns de la vida.
Accions
5.1.4. Promoure la participació activa de les persones majors en la vida de
la comunitat i fomentar intervencions que faciliten la utilització de les noves
tecnologies de la informació i comunicació.
Objectiu 5.2: Fomentar l’activitat física. Promoure que les persones es
mantinguen actives en totes les etapes del cicle vital.

Línies Estratègiques:
Potenciació de la salut pública
Coordinació i governança
territorial
Equitat en salut
Reorientació dels serveis de
salut
Intersectorialitat en salut
Apoderament en salut
Entorns saludables i segurs
Participació i acció comunitària.
Factors prioritzats:
Abordatge de la cronicitat
Activitat física
Benestar emocional
Seguretat de l’entorn amb
l’objectiu de prevenir lesions no
intencionals.

Línia 3. Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en
salut i fomentar la participació
Objectiu 3.2. Actuar per a reduir les desigualtats en els resultats de salut.
Fomentar el desenvolupament de polítiques amb l’objectiu de disminuir
les desigualtats en salut en la població, impulsant estratègies dirigides als
col·lectius en situació de major vulnerabilitat.
Accions
Avançar en la reducció de la bretxa de gènere lligada a la qualitat de vida i
dependència, promovent una major participació de les dones en programes
que n’afavorisquen l’apoderament i la conscienciació dels hòmens sobre el
repartiment de les atencions familiars.
Línia 4: Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
Objectiu 4.3.: Atendre la salut sexual i reproductiva
Oferir una atenció de qualitat a la salut sexual i reproductiva en el sistema
valencià de salut.
Accions
4.3.1. Promoure una atenció a la salut sexual en els distints àmbits assistencials,
basada en la qualitat, equitat i enfocament de gènere, dins del marc dels drets
sexuals i reproductius, tenint en compte els diferents contextos de vulnerabilitat,
diversitat i capacitats.
A

B

C

Pressupost

B/M

B/M

B/M

Temporalitat

MT
Inici octubre/novembre

MT
Inici: Setembre/octubre

MT
Inici octubre/novembre

Indicadors de
Seguiment

• Nombre de centres escolars
implicats
• Nombre de gent gran implicada
• Avaluació qualitativa amb
agents implicats

• Nombre de passejos
implementats i/o activats
• Registre de participants

• Registre de participants
• Avaluació qualitativa amb
agents implicats
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REFERENTS
A) Projecte “memorabilis”, Equip 351. Memorabilis és el marc d’acció per
desenvolupar un projecte cultural i educatiu centrat en el repensament del passat recent
d’elements geogràfics concrets i reduïts: barris o pobles. Es planteja la recuperació de
la memòria viva d’un territori determinat a través de la formació i l’empoderament
dels joves del lloc, en col·laboració amb altres agents socials i culturals de la ciutat
(professionals, associacions, comerços, empreses, institucions, creadors, etc.).. http://
www.equip351.com/projectes/memorabilis/
B) Projecte “Baixem al carrer”. Salut als Barris. Agència de Salut Pública de Barcelona.
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/
documentacio_consellgentgran.pdf
http://www.gacetasanitaria.org/es/el-diagnostico-salud-del-programa/articulo/
S0213911118300177/
C) Grup d’Atenció a la dona en el climateri. Centre de Salut de Sant Marcel·lí.
Document executiu:
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m /
u r l ? s a = t & r c t = j & q = & e s r c = s & s o u r ce = w e b & cd = 1 & v e d = 0 a h U K E w i q s r v g - _
X b A h V J l x Q K H V S T B C 4 Q F g g o M A A & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w. f f i s .
es%2Fups%2Fresumen_taller_formacion.doc&usg=AOvVaw3AYWpB1Z4Hap1Mk0YcB8I
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Necessitat
No.5: Les barreres
arquitectòniques
intramunicipals
que dificulten
la mobilitat,
especialment de
les persones amb
diversitat funcional
i/o gent gran.

ACCIÓ
Dins aquest apartat es generen dues possibles accions relacionades al voltant de la
qüestió de com i per a qui es pensen/construeixen les ciutats i els espais públics;
en aquest sentit, es genera un debat força interessant envers les ciutats com ens
generadors de salut i la necessitat d’establir mecanismes o accions enfocats a revisar
l’urbanisme des de la mirada de les persones que l’habiten i les seves necessitats
quotidianes i, de forma transversal, aplicar també la mirada de gènere. Així doncs, el
grup de treball s’enfoca sobretot a analitzar com s’introdueix (o no) la perspectiva de
gènere i la perspectiva de la mobilitat (barreres) i cercar accions per intentar donar
resposta.
En definitiva, es tracta d’anar avançant cap a concepcions urbanístiques que posen a
les persones en el centre dels seus plantejaments i actuacions.
A) Relacionat directament amb la perspectiva de gènere, però també aplicant
la mirada de l’urbanisme inclusiu, es proposa realitzar derives per tal de localitzar
possibles zones percebudes com a “insegures” i que, tanmateix, són usades de forma
quotidiana per dones. Parlem per exemple de travessies i carrers mal il·luminats, etc.
La idea seria realitzar una passejada i poder mapejar aquestes zones per posteriorment
donar solució.
B) Seguint en la línia de l’urbanisme inclusiu, aquesta idea d’acció se centra sobretot en
la població infantil i la seva relació quotidiana amb la ciutat. Es pensa a poder realitzar
accions vinculades a realitzar camins o rutes escolars segures, en les quals també
s’implicaria a la xarxa de comerç local de proximitat en qualitat de facilitadors i suport
als més menuts i menudes durant les travessies, mitjançant alguna enganxina que
senyalitzara “establiment amic”, en cas que algun xiquet o xiqueta es perdera, etc.
En aquest sentit, és important entendre bé el marc teòric que hi al darrere per tal de
poder generar sinergies entre tots els possibles actors implicats en la implementació.
SECTORS IMPLICATS
A) Espai veïnal; amb el suport i la resposta de Seguretat/mobilitat, Urbanisme, Medi
Ambient, Igualtat.
B) Regidoria d’Educació, Regidoria Polítiques Saludables, Mobilitat; Xarxa de comerços
locals, AMPAS, Associacions de Veïns i Veïnes.
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IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana
A

Línia 3. Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en
salut i fomentar la participació

Línies Estratègiques:
Equitat en salut
Apoderament en salut
Entorns saludables i segurs
Participació i acció comunitària.
Factors prioritzats:
Benestar emocional

B

Línia 4 : Cuidar la salut en totes les etapes de la vida
Objectiu 4.1: Prestar atenció especial a la salut infantil, promoure intervencions
integrals per a aconseguir el màxim nivell de salut en la infància, prestant
especial atenció a les poblacions en situació més vulnerable.
Accions
4.1.11. Impulsar programes i actuacions que promocionen l’activitat física en
l’entorn comunitari, com ara camins escolars segurs, oci actiu en família o
recuperació d’espais públics per al joc infantil.
Línia 5. Promoure la salut en tots els entorns de la vida
Objectiu 5.2: Fomentar l’activitat física. Promoure que les persones es
mantinguen actives en totes les etapes del cicle vital.
Objectiu 5.5: Apostar per un entorn mediambiental afavoridor de la salut. Vigilar
i contribuir al control dels problemes per a la salut derivats del canvi climàtic, la
globalització i les condicions ambientals.
Accions
5.5.11. Promoure la mobilitat sostenible, fomentant i facilitant el transport
col·lectiu i l’ús de la bicicleta o caminar en els desplaçaments curts.

Línies Estratègiques:
Coordinació i governança
territorial
Intersectorialitat en salut
Apoderament en salut
Entorns saludables i segurs
Participació i acció comunitària
Factors prioritzats:
Activitat física
Benestar emocional
Seguretat de l’entorn amb
l’objectiu de prevenir lesions no
intencionals.

A

B

Pressupost

B

M

Temporalitat

MT
Inici octubre

MT
Inici octubre

Indicadors de
Seguiment

• Mapejat de punts insegurs
realitzat (zones)
• Enregistrament de
transformacions de millora
realitzades relatives al mapejat

• Nombre de Rutes escolars
engegades

REFERENTS
A) Inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació urbanística. Projecte:
Auditoria Urbana de Gènere per a la presentació d’al·legacions al Pla General
d’Ordenació Urbanística - PGOU de Manacor, Mallorca. Col·lectiu punt 6. Procés de
participació de disseny junt amb ciutadania amb l’objectiu de repensar el futur PGOU
de Manacor, incloent-hi la perspectiva de gènere i la de les cures o afers reproductius.
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/09/24/colectivos-mujeresalegan-favor-ciudad/1152302.html.
Taller amb dones per integrar criteris de gènere en el Pla Especial del Parc de la
Devesa. Col·lectiu punt 6. https://www.diaridegirona.cat/girona/2016/05/15/
devesa-ulls-dona/783293.html
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B) Projecte “Colecamins”, de la ciutat de València. Projecte impulsat pel col·lectiu
ciutadà Colecamins, que componen les Ampa dels barris de Tres Forques i Patraix
en col·laboració amb l’Ajuntament de València a través de les seues regidories de
Mobilitat i Urbanisme.
http://intercentres.edu.gva.es/cpsectoraereo/ampa/index_archivos/Page426.htm
https://valenciaplaza.com/valencia-tendra-un-anillo-de-rutas-escolares-seguras-con25-kilometros
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social tenen més
dificultats per
accedir de manera
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tractaments
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ACCIÓ
Les problemàtiques en les que més cura hem de tenir són aquelles que toquen ben
de prop a la població més allunyada del sistema sanitari, i és per aquest motiu que
tot i no ser propostes prioritzades, l’equip tècnic va suggerir la seva inserció dins el pla
d’acció en salut.
En aquest sentit, en pensa en una possible acció:
A) Dins les sessions de treball es parla de com hi ha determinats col·lectius poblacionals
que no solen participar dels programes de prevenció engegats per les institucions
públiques; en concret, es parla de la població gitana i àrab. Aquesta manca de
participació ve determinada entre altres coses per una sèrie de barreres d’accés, entre
les quals poden destacar-se les dificultats idiomàtiques o les interferències derivades
de creences religioses i/o culturals.
Una de les propostes que es baralla podria ser generar una experiència de curs de
formació-acció entre iguals, per tal de donar a conèixer els programes preventius
que existeixen actualment (podria començar-se, per exemple, amb els programes de
prevenció del càncer de còlon o de mama). La proposta seria formar a 3-4 persones
àrabs i/o gitanes (tot i que es podria fer el mateix en gent amb procedència d’altres
països) al llarg de cinc sessions, i després aquestes persones serien les encarregades de
implementar espais entre iguals en els quals es puga transmetre la formació rebuda,
sobretot pensant en gent de l’entorn (barris). La formació entre iguals té l’avantatge
de superar possibles barreres jeràrquiques, idiomàtiques (també en un sentit tècnic) i
en definitiva, arribar a unes xarxes informals d’informació que potencialment suposen
una eina de difusió molt potent.
En definitiva, es tractaria d’enllestir una mena de grup pilot, per tal d’estudiar i seguir
els efectes positius d’aquesta acció.
SECTORS IMPLICATS
Regidoria de Polítiques saludables, Regidoria de Benestar social, Salut Pública.
JUSTIFICACIÓ

IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana
A

Línia 3: Enfortir l’equitat i la igualtat de gènere, reduir les desigualtats en
salut i fomentar la participació
Objectiu 3.1 Vigilar els determinants socials de la salut
Objectiu 3.2. Actuar per a reduir les desigualtats en els resultats de salut.
Fomentar el desenvolupament de polítiques amb l’objectiu de disminuir
les desigualtats en salut en la població, impulsant estratègies dirigides als
col·lectius en situació de major vulnerabilitat.
Objectiu 3.5. Garantir l’equitat en l’accés al sistema sanitari. Garantir la
universalitat de totes les prestacions del Sistema Valencià de Salut, amb el
màxim nivell de qualitat, tant en allò que s’ha relacionat amb l’atenció com
amb la prevenció i la promoció de la salut.
Objectiu 3.6. Promoure l’acostament a la ciutadania: participació i apoderament
de la població. Promoure la participació ciutadana i fomentar la coresponsabilitat
de les persones en l’atenció de la seua salut.

Estratègia de Promoción de la
Salud y Prevención del SNS
Línies Estratègiques:
Potenciació de la salut pública
Equitat en salut
Apoderament en salut
entorns saludables i segurs
Participació i acció comunitària
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A
Pressupost

M/A

Temporalitat

MT
(Inici setembre/octubre/novembre/desembre)

Indicadors de
Seguiment

• Nombre de persones formades
• Nombre de tallers replicats
• Registre de persones participants

REFERENTS
Projecte RIU Alzira, Algemesí. El “Projecte RIU: un riu de cultures, un riu de salut”, és
una iniciativa del Centre de Salut Pública d’Alzira, en col·laboració amb l’Ajuntament
d’Algemesí i la Fundació FISABIO 1 .
El projecte té l’objectiu de promoure l’accessibilitat i utilització dels serveis sanitaris en
entorns en situació de vulnerabilitat social, seguint un model experimentat en altres
contextos vulnerables: mitjà penitenciari, comunitat gitana i població immigrant.
https://www.researchgate.net/publication/285749207_Projecte_RIU_Un_riu_de_
cultures_un_riu_de_salut_Una_propuesta_de_intervencion_en_salud_en_entornos_
vulnerables

1 La Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una
entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, la fi primordial del qual és el foment, impuls i
desenvolupament de la recerca cientificotècnica, sanitària i biomèdica a la Comunitat Valenciana.
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8.4 1ª ACCIÓ CONJUNTA
MESA INTERSECTORIAL +
ESPAI VEÏNAL DE SALUT:
“AL COLE, A PEU”
L’objectiu principal de generar un futur Pla d’Acció local en salut s’encetà portant
a terme una de les primeres accions consensuades per l’Espai Veïnal i per la Mesa
Intersectorial, relacionada amb la necessitat No. 15: Mals hàbits de la ciutadania
(sedentarisme, alimentació poc saludable, manca hores de descans...) i la
necessitat No.5: Les barreres arquitectòniques intramunicipals que dificulten la
mobilitat, especialment de les persones amb diversitat funcional i/o gent gran.
Es tractava de tallar el trànsit rodat als carrers adjacents als espais educatius durant
els 45 minuts de l’hora d’entrada, per tal que xiquets i xiquetes, junt amb els/les
acompanyants, pogueren realitzar eixos petits trajectes a peu o usant un mitjà de
transport sostenible (patinets, bicis), sense haver de preocupar-se pels cotxes.
Així, la primera acció implementada, que estratègicament va ser pensada per a fer-se
en l’espai públic i atorgar visibilitat a partir d’una acció lúdica, tenia com a població
diana els infants, tocant no obstant altres grups poblacionals de població adulta (pares
i mares) i població gran (gent major responsables dels infants).
Si bé l’objectiu principal d’aquesta acció és la reducció del sedentarisme des de la
infància, també toca altres objectius contemplats tant en el IV Pla de Salut de la
Comunitat Valenciana com en la Estratègia de Prevenció i Promoció de la Salut en
el SNS, com la reducció de la contaminació mediambiental provocada per trajectes
curts de cotxe (de vegades innecessaris), impulsar la mobilitat sostenible junt amb
la promoció de l’activitat física (bicicletes, patinets o senzillament anar a peu),
augmentar l’autonomia infantil i el benestar emocional dels infants que suposa poder
assumir responsabilitats en la vida quotidiana i incentivar la transformació dels nostres
municipis cap a ciutats cuidadores i inclusives, en les quals les persones i les seves
necessitats en tant que vianants siguen el centre i el cotxe siga un “convidat”.
Per a la preparació d’aquesta acció es van necessitar tres sessions de treball específiques
per tal de preparar ben bé l’estructura de l’acció.
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Així, trobem dos eixos principals que s’abordaren la difusió de l’acció i la sensibilització
de la població i la implementació d’aquesta.
En quant a la difusió, es va establir que era la línia més important a treballar si es volia
que l’acció tinguera sentit. En un primer moment es va organitzar la difusió a una escala
més macro, és a dir, d’una banda l’Espai Veïnal de Salut es va encarregar d’informar el
teixit associatiu (veïnal, festiu, jove, social...) i les AMPA i espais educatius concertats,
privats i públics; la Mesa Intersectorial es va encarregar de difondre i informar els
espais de treball de salut i espais de treball tècnics d’àmbit polític; paral·lelament es
va enllestir un pla de difusió de l’acció a les xarxes socials i als mitjans de comunicació
locals disponibles (ràdio, periòdics-notes i comunicats de premsa) junt amb la difusió
de cartells, pamflets informatius amb un argumentari elaborat específicament,
distribuïts de forma estratègica i circulars dirigides als espais educatius.
Un cop es va establir aquesta xarxa informativa de forma intersectorial, el dia previ a
l’acció es va establir la xarxa de comunicació i mobilització ja a un nivell més micro,
es va sortir al carrer i a les portes de tots els espais educatius de Gandia hi havia un
grup de persones encarregades d’informar a pares, mares i acompanyants de l’acció;
aquests grups informatius estaven conformats per representants de l’Espai Veïnal, de
la Mesa Intersectorial i de voluntariat mobilitzat específicament (Cáritas, Creu Roja,
Consell de Joves i personal de l’ajuntament). Aquest dia previ a l’acció era clau per
tal d’acabar d’asseure tota la informació i també per testejar l’actitud de la ciutadania
implicada que, en general, va ser molt positiva.
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El dia de l’acció, la major part de la gent que arribava amb els infants a les portes del
col·legis estava informada de l’acció; la gent s’apropava ocupant els carrers de forma
tranquil·la, esplaiant-se en l’acompanyament més que no pas en el control dels perills
relatius al trànsit.
L’acció va estar valorada, en general, de forma molt positiva. Si bé és cert que hi hagué
alguns debats a les portes del espais educatius, era una qüestió que des de la Mesa
Intersectorial i l’Espai Veïnal s’esperava, en tant que aquesta acció porta al darrere
una necessària tasca de conscienciació i sensibilització que, òbviament requereix de
temps.
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També, en aquest sentit, és necessari tindre en compte que l’acció va ser decidida
durant una sessió de treball i dissenyada en dues sessions més, transcorrent un total
d’un mes i mig i fins i tot així, gràcies al treball en equip i la coordinació en xarxa, es
van obtindre bons resultats per a una acció que pretenia ser una prova pilot d’assaig
i error.

Avaluació acció “Al cole, a peu”.
Es va considerar necessari realitzar una avaluació posterior de la primera acció
implementada conjuntament entre l’espai de participació ciutadana i l’espai de treball
intersectorial. Aquesta sessió de treball es va realitzar el dilluns 2 de juliol, en l’edifici
de Fomento. Van assistir un total de 16 persones, 10 de la Mesa de treball Intersectorial
i 6 de l’Espai Veïnal de Salut.
A continuació s’adjunta una taula de les persones assistents:

1
1
2
1
1

AJUNTAMENT GANDIA
Departament de Salut i Polítiques Saludables
Departament Educació
Departament Urbanisme
Departament Educació
Departament Polítiques Econòmiques i d’Innovació

1
3

Atenció Primària
Salut Pública

1
1
1
1
1
1

Salvem el Parc Sant Pere
AMPA + Associació Diabetis
Associació Espanyola contra el Càncer
CCOO
Universitat Politècnica de Gandia
Cáritas

CENTRE DE SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

ESPAI VEÏNAL

La sessió d’avaluació va consistir en la implementació de la tècnica DAFO adaptada, per
la qual, cadascuna de les persones assistents va poder identificar debilitats i fortaleses
en relació a tres eixos bàsics de l’acció de forma individual i després, presentades de
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forma col·lectiva. D’aquesta manera es buscava el doble consens i la participació de
totes les persones del grup.
1. La idea en si (tall de trànsit per a la recuperació dels carrers per a la
ciutadania, en concret per als infants i les persones que les acompanyen).
2. El procés de gestació, coordinació i desenvolupament de l’acció.
3. El desenvolupament de l’acció.
És necessari destacar que, de forma general, tot i que existeixen diferències entre
les aportacions, és cert que hi ha moltes més coses que es repeteixen que no pas
al contrari, fins i tot tenint en compte que l’avaluació era complexa, si bé hi havia
aspectes avaluables a nivell grupal, també hi havien aspectes dirigits específicament
a cada cas (cada espai educatiu té unes característiques que van facilitar o dificultar la
implementació de l’acció).
Una de les conclusions a les quals arriba el grup és com moltes de les fortaleses i de
les debilitats percebudes poden llegir-se en els dos vessant, és a dir, aspectes que en
un principi són vistos com una fortalesa també poden ser vistos com una debilitat, la
qual cosa ens demostra una reflexió crítica per part del grup.

Començant per ordre, dins l’eix temàtic de la idea/acció generada, en relació a les
debilitats, trobem un primer gran grup d’aportacions assenyalades que consideraren
que aquest acció s’havia revestit d’un caràcter tal vegada massa puntual i que, per
tant, seria necessari donar-li continuïtat per tal de dotar-la de sentit encara i amb
efectes encara més evidents.
En segon lloc, trobem un altre grup de febleses que assenyalen certa manca de
participació de determinats col·lectius poblacionals, concretament població en
situació de vulnerabilitat social, que en un principi estaven representats dins l’Espai
Veïnal i que s’han anat despenjant del grup; aquesta manca de participació ha generat
que la informació de l’acció, a partir de xarxes informals i entre iguals, tal vegada no
haja arribat d’una forma clara a tota la població. També en aquest sentit, s’assenyala
una manca de participació i/o implicació d’alguns pares i mares en relació a l’acció.
Finalment trobem una tercera sèrie d’aportacions diverses que assenyalen, fent un
exercici d’autocrítica, certa inexperiència del grup de treball a l’hora d’organitzar
accions d’aquesta naturalesa; en aquest sentit, es percep com a feblesa una manca
d’estudi previ de les condicions en les quals es troba cada espai educatiu en relació al
trànsit, en tant que no tots els col·legis complien les condicions necessàries per poder
efectuar el tall; també s’assenyala que tal vegada el dia escollit (fi de curs) no era la
millor opció.
En quant a les fortaleses relacionades amb la idea de l’acció, trobem un primer
gran grup que ens parla de com aquesta acció ha visibilitzat la necessitat que la
ciutat proporcione i facilite espais per a l’àmbit reproductiu de la vida, és a dir, un
dels punts forts de l’acció va ser precisament que el tall de trànsit va facilitar la tasca
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quotidiana d’acompanyar i acudir als espais educatius, generant-se un ambient de
tranquil·litat i també de goig que es podia veure als carrers.
Un segon gran grup de fortaleses es relacionà directament amb el caràcter
innovador de l’acció pensada i la gran motivació que el grup (Espai Veïnal i Mesa
Intersectorial) va manifestar durant tot el procés. En aquest sentit, s’explicita que la
participació i el treball en equip han estat excepcionals, no solament del grup promotor
sinó també de les AMPA, dels mateixos espais educatius i de tots i totes les voluntàries
que es van mobilitzar per a ajudar a implementar l’acció. En definitiva, la capacitat que
ha tingut el grup per treballar en equip i coordinar agents externs i diversos entre si
que mai no havien treballat junts/es i sumar-los a l’acció, ha estat una de les grans
fortaleses.

El segon gran eix temàtic a avaluar ha estat el procés d’implementació de l’acció.
Començant per les debilitats, trobem un primer grup que ens parla de la dificultat
de mobilitzar i coordinar a tanta gent distinta (qüestió percebuda en l’anterior
apartat com a fortalesa). En aquest sentit, es torna a dir que faltava participació per
part d’alguns agents clau, com pares i mares però també es troba a faltar implicació
per part d’associacions de veïns i veïnes i de comerciants; es va percebre certa falta de
coordinació interna per part de Protecció Civil (no totes les persones tenien instruccions
clares per al tall de trànsit); manca de comunicació entre alguns espais educatius i les
AMPA, i dificultat a l’hora de comunicar-se amb les AMPA del espais concertats, que
dificultà la comunicació de l’acció; finalment, es pensa que la coordinació institucional
per coordinar els talls de trànsit hauria d’haver estat més afinada (hi havia carrers en
els quals el tall de trànsit no va complir l’horari acordat).
En un altre ordre de coses, es va reflexionar al voltant de la responsabilitat adquirida
per cadascun dels i les membres del grup, i de com aquesta havia resultat una
mica desequilibrada, en tant que algunes persones havien adquirit un major grau de
responsabilitat i amb això, de feina.
Un segon gran grup de debilitats identificades en relació al procés, i que en el primer
apartat també s’esmenta, ha estat la sensació d’inexperiència del grup a l’hora
d’implementar accions d’aquest tipus, la qual cosa ha determinat que es percebera
certa impressió de caos a l’hora de la implementació. En aquest sentit es parla del poc
temps disponible per planificar millor, de la necessitat d’haver tingut més reunions
específiques tot i la impossibilitat per manca de temps id’haver dedicat més temps al
procés de sensibilització i informació a peu de carrer.
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En quant a les fortaleses, apareix de forma contundent la capacitat del grup de
treball per pensar una idea d’aquesta naturalesa complexa i materialitzar-la en
tan poc de temps, és a dir, gairebé totes les aportacions assenyalen com el grup
ha realitzat un gran treball en equip en haver-se coordinat i ajudat entre tots i totes
durant més o menys els dos mesos de gestació de l’acció. Filant més prim, s’assenyala
la fortalesa d’haver realitzat reunions de treball especifiques molt eficients i
concises, el bon treball realitzat i actitud proactiva dels i les persones voluntàries
que ajudaren el dia previ a l’acció i el dia de l’acció; les eines establertes per facilitar
la comunicació directa entre els i les membres de la Mesa Intersectorial i l’Espai
Veïnal (es va obrir un canal de whatsapp) i finalment, la capacitat del grup de treball
per mobilitzar agents distints amb l’objectiu de difondre i informar envers l’acció.
En tercer lloc trobem l’eix temàtic del dia de l’acció.
Pel que fa a debilitats, i tenint de nou en compte que en aquest apartat les aportacions
es troben condicionades per la situació que es va viure a cada espai educatiu, apareix
un primer grup de debilitats que ens parlen d’una manca de motivació i/o implicació
per part d’agents que eren clau el dia de l’acció, com pares i mares; manca de
iniciativa per part d’algunes persones voluntàries que tenien el paper de reforçar i
activar el tall de trànsit però també per part de la policia, el que tot plegat es va
percebre com una manca de coordinació prèvia (no tots/es estaven igual d’informats
ni tenien la mateixa informació), el que va implicar que alguns col·legis tallaren
el trànsit a deshores i per tant l’acció es va percebre sense sentit en alguns espais
educatius; també en aquesta línia, s’apunta la desconeixença d’algunes comunitats
de veïns i veïnes que habitaven als carrers en els quals es va tallar el transit, el que
provocà alguna situació tensa en algun lloc concret que, tanmateix, es va solucionar
de forma àgil.
En segon lloc trobem un feix de debilitats que ben bé podrien ser llegides en clau de
fortaleses; les persones participants en l’avaluació pensen que aquesta acció hauria
d’haver estat encara més valenta, és a dir, el tall de trànsit s’haguera tingut que
aplicar a escala de ciutat i no solament en determinats punts, per tal que els efectes
positius d’aquesta hagueren estat encara més grans aixi com la seva visibilitat. Aquest
gran grup de debilitats es relacionen directament amb el primer gran grup d’aquest
eix, en el qual es pensa que l’acció va tenir efectes en determinats punts o espais
educatius, però no en altres, trencant una mica la imatge d’unitat de la mateixa acció.

Pel que fa a les fortaleses percebudes durant el dia de l’acció, trobem un primer
gran grup que apunta al bon treball fet en la difusió prèvia de l’acció (cartelleria,
ràdio, coordinació amb les AMPA) i durant el mateix dia (canal de whatsapp) i que
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es relaciona directament amb les fortaleses aparegudes en l’eix del procés: un gran
treball en equip, predisposició i gran capacitat de reacció; gairebé tot el món que
acudia als espais educatius (pares, mares i altres acompanyants) estaven assabentats
del tall de trànsit i a més, en la seva gran majoria, les actituds eren positives i inclús
demanaven que açò hauria de ser “tots el dies”. En aquest sentit, es pensa, una de
les fortaleses és com la ciutadania sovint camina al capdavant de les institucions
que, per por o manca de valentia, no es decideixen a executar accions com aquesta.
Trobem un segon gran grup de fortaleses que directament es relacionen amb
l’anterior, i ens parlen de la gran acollida d’aquesta iniciativa, sobretot expressada
per pares, mares i acompanyants quotidians dels infants als espais educatius,
però també de la col·laboració espontània de veïns i veïnes. Les persones de la Mesa
Intersectorial i de l’Espai Veïnal perceberen que l’actitud general era molt positiva: “...
el día 22 vi a todos los niños y papas llegar contentos, andando, despreocupados...”;
en definitiva, i de forma més general, es pensa que l’acció va tindre efectes positius a
escala de ciutat, el que li conferia a Gandia l’aspecte d’una ciutat saludable i cuidadora.
En darrer lloc, trobem un grup de fortaleses relacionades amb la bona implicació
de la policia local i de la bona organització de senyalització viària específica que van
distribuir arreu de la ciutat.

CONCLUSIONS
1.	En general el grup participant en l’avaluació considera que, tenint en compte la
bona acceptació de l’acció, aquesta iniciativa hauria de poder tindre continuïtat
i desprendre’s del caràcter puntual que ha adquirit, tot i ser conscients que
aquesta era una primera experiència pilot.
2.	Si bé és cert que en general, es percep que coordinar a tots els agents que el
dia de l’acció havien d’estar implicats (pares, mares, les AMPA, voluntariat...)
va estar una de les debilitats, en tant que el grup conformat per la Mesa
Intersectorial i l’Espai Veïnal reconeixien certa manca d’experiència a l’hora
d’organitzar accions d’aquesta mena, també és cert que aquest aspecte es va
vore àmpliament compensat pel gran treball en equip que van desenvolupar
(capacitat d’organització, reacció i resposta, comunicació) així com pel gran
suport prestat pels voluntaris/àries que es mobilitzaren per al dia de l’acció.
3.	La valoració final d’aquesta primera acció, que enceta el futur pla d’acció en
salut, és molt positiva; es va percebre com el carrers, que normalment donen
preeminència a les activitats quotidianes relacionades amb el món productiu,
deixava pas a les necessitats fins ara invisibilitzades del món reproductiu; la
gent cuidadora, pares, mares, avis i àvies, i d’altres van sortir al carrer junt
amb els xiquets i xiquetes, que abrivaren a peu, en patinet, en bicicleta, etc...
als espais educatius, manifestant la necessitat que aquesta idea no fora cosa
solament d’un dia.
4.	Tot i que en tots els espais educatius no es van donar les mateixes condicions,
i això es fa palès en l’avaluació per eixos temàtics, la sensació global del
grup envers l’acció ha estat molt positiva, complint-se i superant en part els
objectius fixats per aquesta.
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La difusió d’aquesta segona etapa d’implementació ha continuat treballant-se d’igual
manera que durant la primera etapa, però amb la novetat que durant aquesta segona
fase d’implementació s’ha especial èmfasi en les I Jornades de Salut Comunitària
i la primera de les accions generades per la Mesa Intersectorial i l’Espai Veïnal. A
continuació s’enumeren les distintes formes de difusió realitzades fins a la data:
•
•
•
•
•

Notes de premsa
Roda de premsa
Difusió en mitjans de comunicació de ràdio i premsa [2a Etapa del procés+ I
Jornades de Salut Comunitària + 1a Acció Mesa Intersectorial i Espai Veïnal]
Elaboració d’un cartell i un díptic específic de les l Jornades de Salut Comunitària:
Teixint Salut des del Territori” i difusió del mateix a través de xarxes socials com el
facebook i e-mailing a partir d’una base de dades de 2.000 persones.
Elaboració d’una línia sencera de difusió per a la primera acció “Al cole, a peu”,
consistent en:
• Cunyes de ràdio
• Cartells
• Díptics informatius amb argumentari específic
• Circulars específiques per a entregar a espais educatius, les AMPA i pares i
mares en general
• E-mailing a AMPES, Espais Educatius, Teixit Associatiu
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Seguint amb línia d’avaluació encetada durant la primera etapa del procés
d’implementació, de l’Estratègia de Promoció i Prevenció en el Sistema Nacional de
Salut i IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, es va realitzar de nou una sessió
específica d’avaluació de la segona etapa del procés, seguint la metodologia d’entrevista
qualitativa, entre l’equip coordinador o promotor, conformat per dos representant de
l’ajuntament (Departament de Salut Pública i Polítiques Saludables), 1 representant
del Centre de Salut Pública Gandia i 2 membres de l’equip tècnic assessor La Dula.
L’avaluació també es va estructurar a partir dels indicadors adaptats del manual: “Las
desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas. La
equidad en salud empieza en tu localidad” (2012) afegint-se però noves qüestions a
avaluar.

1. S ’han portat a terme acords polítics? Quina
documentació oficial, requerida, s’ha rebut i
com s’ha distribuït?
Sí, però en aquest sentit es parlaria ja de reforçament de la comunicació i suport
a les accions que han sortit esbossades en el Pla de Salut, per part dels agents
polítics que conformen les distentes àrees o regidories, així com directius/ves de
l’àmbit sanitari. En relació amb aquesta qüestió, s’avalua com encara és necessari
exercir una mica de pressió per tal de consolidar el compromís amb el Pla d’Acció,
quedant pendent una reunió amb polítics que ja ha estat convocada a les darreres
setmanes de juliol.
En aquest sentit, tot i que existeix el document municipal d’adhesió al IV Pla de
Salut o Xarxa Salut i a la Estratègia en el SNS, encara manca distribuir-lo al centre
de Salut Pública de Gandia.
Dins aquest eix de documentació oficial, s’ha rebut el certificat d’adhesió a Xarxa
Salut per part de la Direcció General de Salut Pública. Així mateix, a partir de
notes de premsa corresponents, s’ha comunicat a tota la comunitat local aquesta
adhesió, tot i no haver-se fet una jornada oberta específica per comunicar-ho,
havent-se nomenat a més dues persones referents per a la Xarxa Salut, pertanyent
al departament de Salut i Polítiques Saludables de l’Ajuntament de Gandia i al
Centre de Salut Pública de Gandia.

2. Com és el grup de treball?
Tal com s’explicita en l’apartat de metodologia, en el cas de Gandia es van organitzar
dos espais de treball paral·lels. Un espai per a la ciutadania (Espai Veïnal de Salut)
i un espai per al personal tècnic de les distintes regidories més professionals de
l’àmbit sanitari (Atenció Primària, Salut Pública i Hospital). La raó principal de
gestionar dos espais diferenciats va estar la necessitat de respectar espais de
participació entre iguals, almenys per començar però al mateix temps es van
enllestir moments de treball conjunt, és a dir, tot i que hi havia una diferenciació
d’espais per a moments puntuals, s’ha anat augmentant de forma gradual els
moments de treball conjunts.
De cara al futur, i tal com es va pensar a l’inici, els dos grups de treball s’hauran de
revisar, per tal d’incorporar nous/ves mebres

2. E l grup de treball inclou agents de diversos
sectors? I membres de diverses ètnies, classe
social, país de naixement i gènere?
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Sí, tant en el grup tècnic de la Mesa Intersectorial com en el grup ciutadà de l’Espai
Veïnal de Salut.
En l’anterior avaluació interna del procés (1a etapa), en relació a la composició de
l’Espai Veïnal de Salut, un dels reptes va ser poder suplir la manca de participació de
gent jove, incloent-hi més teixit associatiu, la qual cosa ha estat satisfactòriament
complida. Pel que fa a col·lectius poblacionals en situació de vulnerabilitat i la
seva dificultat per participar d’aquests espais, malgrat els esforços fets per l’equip
coordinador per adaptar espais i horaris, així com reforçar la contactació, s’ha sofert
un gradual abandonament de l’espai, la qual cosa s’assumeix com un nou repte de
cara a la continuació del procés.
Pel que fa a la Mesa Intersectorial, el darrer sector dins l’àmbit de l’administració local
que encara està pendent de sumar-se al procés és, encara, l’àmbit de Cultura; dins
l’àmbit sanitari, encara es necessiten fer més esforços per reunir a representants i
directius de l’Hospital, ocorrent el mateix amb els representants polítics. En aquest
sentit, s’entén que els i les persones directives, amb responsabilitats de coordinació
importants, tenen unes agendes força complicades per quadrar, però caldrà de
nou seguir fent esforços per garantir la seva presència al procés, si més no, durant
reunions puntuals.
Finalment, pel que fa al grup de coordinació que lidera el procés, o grup promotor,
aquest ha estat conformat des de l’inici per dues persones pertanyents al
departament de Salut i Polítiques Saludables, una persona del Centre de Salut
Pública de Gandia i dues persones de l’equip tècnic extern d’assessorament en
processos de participació i metodologies. Aquesta composició del grup coordinador
o grup promotor es va constituir d’aquesta forma intentant atendre les particularitats
del territori, és a dir, es va pensar de forma específica perquè facilitara l’inici de
treball; ara bé, de cara al futur, es pensa com a necessari incorporar en el mateix
una persona de l’Espai Veïnal de Salut i alguna persona de la Mesa Intersectorial,
específicament d’Atenció Primària.

4. El grup de treball ha liderat totes les fases?
Sí.

5. Reptes i dificultats durant el procés pel que fa a:
Coordinació espais de treball Mesa Intersectorial i Espai Veïnal.
La comunicació entre les/els membres que conformen els dos espais de treball és,
de nou, valorada com positiva. Si bé s’enregistren manques de participació (com
s’ha esmentat a l’apartat d’assistència), que cal millorar de cara a la continuació
del procés.
Contactació (Mesa Intersectorial, Espai Veïnal de Salut i Polítics/ques) i
Assistència.
La contactació, de nou, es torna a valorar com a complexa, sobretot pel que fa a
la dificultat de quadrar agendes tan dispars (els horaris de la ciutadania no són
els mateixos que els del personal tècnic de les distintes àrees de l’ajuntament i
professionals de l’àmbit sanitari). No obstant això, es valora com positiva.
En el cas de les reunions amb representants polítics i directius, la complexitat per
poder trobar un moment de reunió segueix sent força complicada i es valora com
a necessari seguir pressionant per reforçar la seva presència, sobretot en aquesta
segona part del procés, en la qual es necessita un fort compromís polític per portar
endavant el futur pla d’acció local en salut. Tot i així, també es valora el suport que
està tenint el procés per part de directius/ves i caps de serveis.
Pel que fa a l’Espai Veïnal de Salut, encara que l’assistència en general es valora de
forma positiva, havent-se reforçat la presència de col·lectius joves; és cert que els
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col·lectius poblacionals en situació de vulnerabilitat social s’han anat despenjant
del procés, no per manca de contactació sinó per particularitats intrínseques que
dificulten la seva participació. També, en el cas dels col·lectius migrants, s’ha notat
una gradual absència que, de cara al futur, s’ha de corregir. Finalment, la població
major també ha anat disminuint en quan a presència a les darreres sessions, la
qual cosa s’haurà de reforçar.
Sessions.
Tant les metodologies com els resultats es valoren de forma positiva. Les tècniques
emprades es consideren adients, tot i que algunes persones majors, pertanyents
al Espai Veïnal de Salut, han manifestat en les sessions més denses (connexió
d’actius) perdre un poc el fil, i pot ser degut a açò, la seva assistència a les sessions
ha anat disminuint en els darrers tallers, destinats no obstant a coordinar la primera
de les accions enllestides en el Pla d’Acció Local en Salut.
A causa de la manca de participació d’alguns col·lectius poblacionals, precisament
d’aquells en situació de vulnerabilitat social i col·lectius migrants, durant les sessions
d’aquesta segona fase, sobretot en aquelles referents a fer propostes d’accions,
s’han hagut d’afegir propostes destinades específicament a aquests col·lectius.
En aquest sentit, serà necessari reforçar la presència de la diversitat poblacional
dins l’espai Veïnal de Salut, sobretot atenent a les qüestions d’equitat que han
guiat el projecte d’implementació des d’un primer moment. Caldrà revisar i valorar
si afegir més agents participants, a banda d’intentar enganxar de nou a aquells/es
que s’han anat desvinculant, tot i els esforços de contactació i d’adaptació d’horaris
realitzats fins a la data.
Coordinació equip intern que lidera el procés o grup promotor.
Es valora, de nou, com molt positiva, tant per la fluïdesa comunicativa com per la
capacitat de resposta.

6. Guanys del procés
1. Durant aquesta segona etapa, tot i haver perdut presencia per part d’alguns
col·lectius poblacionals específics, s’ha consolidat un treball intersectorial molt
positiu. Les aliances establertes entre membres de la Mesa (tècnics de les distintes
regidories i professionals de l’àmbit sanitari) es valoren de forma molt positiva; al
seu torn, les relacions establertes entre la Mesa Intersectorial i l’Espai Veïnal de
Salut han estat immillorables, sobretot en les darreres sessions de treball conjunt
destinades a coordinar la primera de les accions al carrer del futur Pla d’Acció
Local en Salut, en les quals el treball en equip ha estat de gran qualitat així com la
capacitat de resposta i d’iniciativa mostrada per tots i totes les membres dels dos
espais.
2. En un altre ordre de coses, es valora també com a guany del procés el fet d’haver
pogut implementar un diagnòstic de salut a partir d’una assistència representativa,
tant per part de l’Espai Veïnal com per part de la Mesa Intersectorial. No obstant
això, i de cara al futur, es valora com a necessari realitzar un anàlisi/diagnòstic tècnic
en salut ja per àrees departamentals específiques de l’Ajuntament (Serveis Socials,
Igualtat, Medi Ambient...) que complemente el diagnòstic encetat en aquest procés,
en part, basat en percepcions de la ciutadania però també acompanyant per les
percepcions més tècniques (Mesa Intersectorial), i que es va fer d’aquesta manera
precisament per potenciar la xarxa de treball intersectorial (que no específica);
per part de Salut Pública, actualment ja s’està en procés d’elaboració d’un informe
tècnic en salut de la població de la comarca, en la qual s’inclou Gandia.
3. Un altre dels guanys a valorar molt positivament ha estat l’elaboració del mapa
d’actius per a la salut de la comunitat, en la qual la participació va estar molt
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positiva. Amb aquest mapa d’actius s’ha aconseguit, per tant, una eina potent de
dinamització de la salut de Gandia, que ha de ser actualitzada periòdicament, i
difosa a la comunitat (en procés, presentació pública prevista per a juliol 2018 i
posterior difusió en plana web).
4. Finalment, s’ha aconseguit elaborar un primer esbós d’accions que donen
resposta al diagnòstic en salut, fent servir el mapa d’actius, i que conformaran
el futur Pla d’Acció Local en Salut. En aquest sentit s’han tingut en compte, tot
i la manca de participació de determinats sectors poblacionals en situació de
vulnerabilitat social durant les sessions de propostes d’acció, que hi hagueren
accions destinades a donar resposta a les necessitats sorgides durant el diagnòstic
(en el qual la participació va ser prou alta i diversa).
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RECOMANACIONS
Avui dia promoure i generar salut dins els nostres municipis ja no se limita a programar
polítiques públiques i accions des de l’àrea de Salut o Benestar Social, ans al contrari;
“Salut en totes les polítiques”, tal com s’esmenta al IV Pla de Salut de la Comunitat
Valenciana i també a la “Estrategia de Promoción en el SNS”, ens proposa sortir de
les parcel·les institucionals de l’àmbit sanitari, tradicionalment guiades des del model
biomèdic i avançar cap al model dels determinants socials de la salut, per a la qual
cosa és necessari que totes les àrees implicades en gestionar polítiques públiques
puguen fer la seva contribució a la construcció de ciutats saludables o, el que és el
mateix, integrar la salut de forma transversal i treballar-la de forma intersectorial per
anar posant en el centre de les decisions polítiques la sostenibilitat de la vida i
les necessitats de les persones.
Treballar en aquest sentit també suposa per tant assumir la mirada o perspectiva de
les cures 1 , que fixa el focus en l’anàlisi dels afers qüotidians de la ciutadania i abordar
la dimensió social de les activitats reproductives, fins ara invisibilitzat:

“...la cura té també una dimensió social, ja que és condició indispensable per
a la mateixa existència i continuïtat de la societat. Però aquesta centralitat no
es correspon amb la percepció social existent, que atorga un gran valor a la
producció de mercaderies tant materials com a fictícies i, en canvi, restringeix la
responsabilitat de la cura a l’àmbit familiar i considera les seues activitats com
a pròpies de les dones.” 2
Tant el model dels determinants com la perspectiva de les cures demanen escoltar
la ciutadania i fer-la partícip del disseny dels programes i accions encaminades a
millorar la seua salut i el seu benestar, en tant que solament d’aquesta forma es tindrà
la garantia de planificar propostes que realment donen resposta a les necessitats
expressades.
En aquest sentit a continuació es presenten 10 propostes d’acció, fruit del treball
conjunt entre l’Espai de Salut Veïnal i la Mesa de treball Intersectorial. Aquestes accions
conformen un Pla d’Acció Local en Salut aterrat, perquè sorgeix de les percepcions i
l’experiència de la ciutadania, i rigorós, perquè s’ha complementat amb la mirada
experta i tècnica de la Mesa; és un Pla honest i realista, perquè s’ha preferit apostar
per la consecució de poques accions realitzables abans que per moltes accions difícils
d’assumir. En definitiva, és un Pla d’Acció que té com a objectiu fer de Gandia una
ciutat un poc més inclusiva.
En aquest sentit, com a equip tècnic, pensem que hi ha certes recomanacions bàsiques
que haurien de tindre’s en compte si es pretén que aquest pla d’acció en salut tinga
una incidència real i no quede en paper mullat.
En primer lloc, com ja s’ha fet esment, s’ha establert un pla d’acció realista i
fàcilment implementable, que a més, es troba legitimat per un treball conjunt entre
els òrgans de treball generats específicament per al procés. Si bé la participació de
la Mesa Intersectorial, per les seves aportacions tècniques més afinades i els seus
sabers experts, han resultat indispensables per enllestir el pla, tal com diu tant la
Estratègia en el SNS i sobretot el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, ha
estat la participació ciutadana la més interessant en el sentit que les accions han

1 La Fundació per al Foment de la Recerca Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una
entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, la fi primordial del qual és el foment, impuls i
desenvolupament de la recerca cientificotècnica, sanitària i biomèdica a la Comunitat Valenciana.
2 Comas-d’Argemir Cendra, D.(2016) Hombres cuidadores: Barreras de género y modelos emergentes.
Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 15, No. 3. http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/750
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sortit des de les mateixes percepcions i sabers experiencials de la gent, per tant,
s’ha potenciat que la ciutadania siga la protagonista del procés perquè és la única
manera d’aconseguir un dels principals objectius d’ambdós estratègies, que la
població s’apodere i prenga responsabilitat de la seva pròpia salut. En aquest sentit,
la recomanació tècnica implicaria mantindre i millorar la participació generada però
facilitant-la específicament des de cada departament, arribant fins i tot a otorgar-li
un punt central dins les possibles reunions departamentals. És necessari que totes
i cadascuna de les persones que conformen una secció coneguen què s’està fent i
que es reconega la importància d’eixe treball.
Una vegada s’ha aconseguit la participació ciutadana, i tenint en compte tot el treball
que han realitzat, és necessari establir un exercici de transparència política i fer un
retorn públic d’allò que va a fer-se, com, quan, etc...
· En segon lloc és important que, si des d’aquest espai de treball conjunt generat
(MI + EV) s’ha anat treballant de forma intersectorial, també des dels sectors dels
agents polítics i directius/ves es mantinga una relació intersectorial de col·laboració
a l’hora d’implementar les possibles accions del Pla de Salut. No es tracta de
treballar de forma parcel·lada sinó de treballar col·laborativament entre sectors,
evitant així càrregues desproporcionades de treball per a alguns/es, duplicitats
i malbaratament de recursos: el treball intersectorial és benefició precisament
perquè distribueix la feina, ajusta les accions concretes a una determinada realitat
i suma recursos entre tots.
· Un tercer punt important a tindre en compte és la visibilitat en la continuació
del procés o implementació de les accions del pla. Al llarg del mesos que portem
treballant a Gandia, s’han fet difusió de totes i cadascuna de les sessions de treball,
de les Jornades de Salut, de l’Acció “Al cole, a peu”, a partir de tots els mitjans
de comunicació disponibles (díptics, cartells, notes i rodes de premsa, emails...).
Solament visibilitzant les accions, aquestes poden tindre el ressò necessari per
anar sumant agents i atorgar-li la importància que requereix aquest procés.
També en aquest sentit és important enllestir campanyes de comunicació el més
intersectorials possible, és a dir, que depenent de l’acció que vaja a fer-se, els
sectors o regidories implicades puguen visibilitzar-ho de forma conjunta, contribuint
també així a generar una mirada compartida a nivell de govern.
· Treballar incorporant la mirada del determinants però sobretot la mirada de les
cures (Salut en totes les polítiques). Avui dia tots els sectors que decideixen en les
polítiques públiques poden contribuir a la millora de la salut de la ciutadania. Es
tracta d’incorporar eixa mirada que busca posar al centre a les persones i, no és res
nou que ens estem inventant, aquesta perspectiva de planificació d’un determinat
model de ciutat ja està funcionant plenament en Ajuntaments com els de Madrid o
el de València. Adoptar este mirades suposa participar del viatge que està portantse a terme a les ciutats més punteres en quan a polítiques públiques i ordenació
urbana.
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