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Una salut pública per al millor Granollers 

 

Des d’ERC – Acció Granollers defensem un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat, 
finançat íntegrament amb impostos en tot allò que sigui essencial i que garanteixi el dret a la salut dels 
ciutadans. Considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica i, per tant, cal 
un sistema de salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions i sigui una 
eina cabdal de justícia social. Per això, l’Ajuntament és una peça clau dins d’aquest model, 
especialment en les competències pròpies de salut pública, i té un paper fonamental en els àmbits de 
la promoció i la protecció de la salut i la prevenció de les malalties, en coordinació real amb les àrees 
de serveis socials per afavorir la visió i l’atenció global a la persona. 

I aquest, per a nosaltres, també és un factor clau. Les propostes polítiques de les àrees de salut i 
benestar i serveis socials tenen molts punts en comú i, per aquesta raó, moltes de les accions 
proposades afecten ambdós àmbits. De fet, moltes de les activitats que realitza l’Ajuntament poden 
influenciar molt en el benestar de les persones. Així, per exemple, unes voreres més amples i segures 
en un carrer on majoritàriament hi viu gent gran poden evitar molts problemes de salut. O bé uns 
impostos que incentivin l’ús d’energies renovables i menys contaminants poden ajudar a millorar molt 
la salut dels malalts pulmonars crònics. 

La salut, un dret universal que cal respectar i cuidar, està condicionada per molts aspectes de caràcter 
més social que no biològics. La falta de reconeixement d'aquests factors més socials en la 
determinació de les malalties fa que els sectors de la població amb nivells econòmics més baixos, els 
grups de persones dependents i/o limitades... pateixin estats de salut molt més precaris que d'altres en 
millors condicions.  

El tractament i gestió de les patologies més “mèdiques” recau sobre els professionals sanitaris 
(metges, infermeres...), integrats en una xarxa pública i privada que es controla des d'organismes 
superiors a l'Ajuntament.  

L'abordatge de les “patologies socials” es cobria, fa poc temps, per una xarxa d'equipaments i recursos 
que l'Ajuntament de Granollers gestionava i podia controlar millor (seria el cas de dos serveis sanitaris 
assistencials: el CAS de drogodependències i el Servei de Rehabilitació Comunitària, antic Centre de 
Dia en Salut Mental, que, des de l’any 2012, estan gestionats per les Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor de Jesús - Benito Menni). Aquestes dues àrees, salut i acció social, a la pràctica, a 
Granollers, no van sempre a l'hora, com és necessari. Els motius poden ser molts, però creiem que un 
òrgan com l'Ajuntament podria oferir una atenció integrada i integral en salut al ciutadà.  

Nosaltres proposem que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania i coneixedora 
de les necessitats i de les mancances, així com tenint en compte els recursos de què es disposa, sigui 
qui atengui de manera global el ciutadà: que totes les activitats relacionades amb la salut i benestar del 
ciutadà estiguin per fi coordinades i integrades. Només així aconseguirem pal·liar les mancances que 
tenen i perceben molts ciutadans. 

Aconseguir el grau més alt possible de salut és un objectiu social de la màxima importància, la 
realització del qual exigeix la intervenció de molts altres sectors socials i econòmics, a més d'aquells 
més directament implicats amb la salut. Per això, cal l’atenció integral a l'individu, la família i la 
comunitat, mitjançant programes d'educació sanitària i promoció de la salut, prevenció, cura, 
rehabilitació i reinserció. 

Molts estudis demostren que l’estat de salut està íntimament lligat a la classe social que pertanyen les 
persones. Per aquest motiu, és fonamental el treball conjunt entre els serveis socials i els 
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sanitaris, i és en aquesta coordinació i treball en xarxa en què el consistori té un paper imprescindible 
i clau. 

Des de l’Ajuntament es poden determinar les necessitats reals pel que fa a salut i benestar social dels 
ciutadans de Granollers. Hem d’aprofitar el grau de proximitat que suposa i dirigir els nostres esforços a 
satisfer-les. Garantir l’equitat en l’accés a la sanitat, tant als recursos de prevenció com als 
assistencials amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials, ha de ser un dels objectius prioritaris de 
la Regidoria de Salut de l’Ajuntament. 

Per tant, des d’ERC – Acció Granollers, treballarem pels OBJECTIUS següents: 

 Que la població disposi de bons serveis sanitaris, que són responsabilitat del Servei Català de la 
Salut, i de tots els mitjans necessaris per garantir la salut a totes les persones de Granollers. 

 Disposar d’un programa de defensa dels drets de les persones amb malalties, per assegurar el 
respecte a la dignitat com a persones en situacions extremes. 

 Conèixer al més ajustadament possible les necessitats reals ‒les sentides i les objectives‒ de la 
població i participar en la planificació i gestió d'actuacions per pal·liar-les. 

 Desenvolupar les competències municipals en l'àmbit de la salut, promovent mesures de protecció 
de la salut tant pel que fa a la sanitat ambiental com a la seguretat alimentària i liderant, des 
de l’Ajuntament, accions de promoció de la salut i prevenció primària. 

 Aconseguir en aquesta legislatura una acció coordinada i transversal real entre tots els 
agents que treballen per millorar la salut dels ciutadans, bé siguin les diverses administracions 
(govern de la Generalitat, Consell Comarcal...), bé siguin les àrees i serveis municipals (Salut, 
Educació, Serveis Socials, Medi Ambient, Urbanisme, Esports...). 

 

I fem les PROPOSTES D’ACTUACIÓ següents: 

 

A. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS SERVEIS SANITARIS 

 L'objectiu és evolucionar cap a un model sanitari més avançat, en què qualsevol ciutadà tingui 
dret al millor tractament mèdic existent, siguin quins siguin els mitjans econòmics de què 
disposi.  Cal defensar, doncs, una aportació pública capaç de sostenir el sistema i cal, també, 
arribar a una major cobertura de prestacions. Al mateix temps, hem d’aconseguir una major 
responsabilitat de tota la ciutadania en la millora de la pròpia salut, fent-la participar també en 
les decisions que poden afectar la qualitat de vida a Granollers i reforçant el vessant pedagògic i 
preventiu de l’acció municipal. Per això, ens proposem:   

 Fer del consell municipal de la salut l’eina de participació ciutadana, en qüestions 
relacionades amb la cura de la salut i l‘acompanyament de les persones malaltes. 

El consell municipal de salut ha d’estar: 

 integrat per tots els agents implicats: Ajuntament, Hospital General de Granollers, Servei 
Català de la Salut, Consell Comarcal, entitats de salut, associacions ciutadanes... 

 participat també pels municipis de la conurbació (Canovelles, les Franqueses, la Torreta) 

 presidit per una persona representant de l'àmbit de la salut, que no sigui un polític 

 



ERC – Acció Granollers 2015 Salut pública Pàg. 3 de 19 

I tindrà com a funcions: 

 reforçar els serveis municipals de salut i la seva feina 

 definir el pla de salut municipal, i els plans específics que es requereixin, en funció dels reptes i 
necessitats ciutadanes 

 aprovar el pressupost municipal dedicat a salut 

 realitzar el seguiment de l’aplicació dels diversos plans i programes 

 avaluar les polítiques i accions de salut del municipi 

 Impulsar la visió saludable des de tots els departaments i àrees de l'Ajuntament, aconseguint una 
veritable transversalitat de les polítiques de salut, amb el plantejament de “salut a totes les 
polítiques”. 

 El consell de salut ha d’elaborar el pla de salut de Granollers, amb reptes de salut de la ciutat, 
objectius, accions concretes, indicadors i mecanismes d'avaluació permanents. 

 Impulsar una visió de les problemàtiques de salut que tingui present l’àmbit de la conurbació de 
Granollers, amb els municipis de Canovelles, les Franqueses i la Roca. 

 Desenvolupar les accions previstes en el PIAISS (Pla integral d'atenció sanitària i social de 
Catalunya), elaborades conjuntament amb Canovelles, les Franqueses i el Consell Comarcal i 
representants de la Generalitat, amb l'objectiu de treballar conjuntament la part social i sanitària, 
absolutament necessàries sobretot en persones amb malaltia mental i problemàtiques socials, 
però també amb altres patologies i cronicitats. 

 El desenvolupament en el territori del pla de salut es portaria a terme amb el codisseny de plans 
de salut comunitaris específics per a cada barri, amb la participació de la ciutadania i dels 
actors socials del territori, amb objectius, accions concretes, indicadors i mecanismes d’avaluació 
permanents. 

 Els ajuntaments haurien d’intervenir activament dins dels governs territorials de salut per 
participar en la definició de les necessitats, la planificació, la gestió i l'avaluació dels serveis 
sanitaris i la priorització de les actuacions, per adequar l’oferta assistencial especialitzada a les 
necessitats de la població actuals i futures, donant resposta al segment de demanda ciutadana 
en creixement, desenvolupant una oferta assistencial de qualitat, eficient, accessible i integral, 
que satisfaci els ciutadans. 

 Per això, l’Ajuntament hauria de reclamar al govern de la Generalitat la posada en funcionament 
immediata dels governs territorials de salut. 

 Participar de manera activa en totes les decisions que es prenguin en referència a l’hospital 
lleuger que inicialment s’hauria d’ubicar al solar de l’antiga Policlínica, gestionat per l’Hospital 
General de Granollers. Des d’ERC – Acció Granollers, però, proposem estudiar-ne la construcció 
en un lloc més adequat, analitzant-ne la possible ubicació en l’actual edifici dels antics jutjats,  
amb millors connexions, facilitats d’aparcament, etc. 

 Impulsar, des del Pla estratègic, l’anàlisi i l’observació de la salut pública com una font de 
coneixement en si mateixa. 

 Ampliar la participació en projectes i estudis europeus de l’àmbit de la salut. 
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Reordenació sanitària i social comarcal 

 Crear instruments de coordinació entre l’assistència hospitalària, l’atenció primària, la 
sociosanitària i la residència assistida. Cal coordinar l’oferta hospitalària de la ciutat i de la 
comarca. Proposem un pla de reordenació sanitària i social del Vallès Oriental, liderat per 
l’Hospital General de Granollers, del qual formarien part tots els interlocutors sanitaris, els 
ajuntaments i el Consell Comarcal.  

 Amb aquest pla s’haurien de promoure les activitats assistencials des del punt de vista social i 
les assistencials de salut a través de les àrees bàsiques de serveis socials dels ajuntaments, 
àrees bàsiques de salut i centres hospitalaris i sociosanitaris. 

 

Atenció primària 

 Per facilitar-ne la gestió i la direcció i aconseguir una atenció a la salut integral i eficient és necessària 
una major participació en la gestió dels recursos; és a dir, una major participació a l'hora de 
definir els objectius, elaborar els pressupostos i fer un seguiment dels Centres d'atenció 
primària de salut adscrits a la població. Això serà possible a través dels governs territorials de salut. 

 Impulsar la construcció de l’equipament sanitari com a hospital lleuger de proximitat, amb 
servei d’urgències de proximitat, al centre de Granollers. 

 Assumir com a Ajuntament el paper que es donen els governs territorials de salut i les lleis de 
l’àmbit sanitari en la gestió de l’atenció primària a la ciutat. Per tant, cal tenir i expressar, davant 
les administracions superiors en representació dels ciutadans i ciutadanes, una opinió pròpia 
respecte de la gestió de l’atenció primària. 

 Cal una obertura de portes del sistema hospitalari cap a l’assistència primària i la comunitat, per 
això impulsarem la coordinació i el treball en xarxa dels serveis socials i sanitaris de 
Granollers.  

 

Salut comunitària 

 Potenciar l’enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis 
d’atenció primària de la salut, benestar social i salut pública, basant l’activitat en l’acció sobre els 
determinants socials de la salut. Impulsar la visió saludable i l’educació per a la salut des de totes 
les àrees de l’Ajuntament. 

 Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a veure 
amb la salut als centres educatius, en el personal públic, en les entitats, etc.  

 Fomentar la creació de xarxes locals de salut pública i comunitària en les administracions 
locals amb la participació de tots els actors territorials.  

 Elaborar un mapa de la realitat social de Granollers (i conurbació), amb especial atenció en 
aquells aspectes que tenen incidència sobre la salut de determinats col·lectius. Caldria disposar 
d’una anàlisi barri per barri, i comptar amb la col·laboració/coordinació d’entitats i associacions 
socials existents. 

 Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris 
impulsant la història clínica compartida (HCC), l’historial sociosanitari individual, comuna i 
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compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials, garantint la Llei de 
protecció de dades. 

 Convé millorar l’estructura organitzativa dels serveis d’atenció municipals, per tal d'augmentar 
l’eficiència de les actuacions que afecten els serveis socials i de salut. 

 Els tècnics haurien de poder ser gestors de cas, en totes les seves necessitats.  

 I s’hauria de poder dotar de recursos assistencials de manera més flexible, amb no tanta 
rigidesa com s’utilitzen actualment per tràmits i processos burocràtics. 

 Idear d’arrel i de manera coordinada els reptes de ciutat plantejats en l’àmbit social i que tenen 
una clara incidència en la salut de les persones, proposant solucions concretes i efectives: 

 persones sense papers 

 gent gran (soledat, necessitat de voluntaris, edificis sense ascensors...) 

 persones discapacitades 

 condicions dels habitatges (aglomeracions, higiene, pobresa energètica...) 

 necessitats de menjar 

 etc. 

 Disposar d’un espai amb un equip de serveis socials, que pugui atendre, censar i tractar els 
problemes en la seva totalitat, i alhora ajudar a fer tràmits a les persones afectades (sense 
papers, gent gran, nouvinguts, persones amb síndrome de Diògenes, etc.). 

 Programa de Malnutrició Zero, garantint dos àpats al dia a totes les persones (infants, adults, 
persones sense llar...). 

 Disposar d’un menjador social municipal, obert cada dia de l’any, que pugui complementar la 
tasca que es porta a terme a El Xiprer. 

 Programa Ningú sense sostre. Cal garantir que a Granollers (i conurbació) cap persona dormirà 
ni al carrer ni en caixers automàtics. 

 Seguir impulsant la Clínica Odontològica del Quart Món impulsada per l’ONG Odontologia 
Solidària, que ofereix un servei de salut bucodental als col·lectius més desafavorits, i que funciona 
des de desembre de 2002 a l’edifici municipal de l’avinguda del Parc, essent la primera 
experiència de tot Catalunya. 

 Estendre aquesta pràctica solidària a altres especialitats –pediatria, per a fills de persones 
aturades sense subsidi o sense papers, etc. 

 

Suport assistencial 

 L’Ajuntament ha de vetllar per la qualitat dels serveis assistencials necessaris que puguin rebre els 
ciutadans per al tractament, rehabilitació i reinserció del malalt agut i crònic, independentment de 
l'edat i de la situació econòmica. Per a això, cal: 

 Millorar l'atenció a la gent gran, amb l’impuls del servei d'assistència domiciliària, i amb polítiques 
de coordinació dels recursos assistencials domiciliaris (menjar a domicili, teleassistències, 
treballadors familiars, fisioteràpia a domicili). 

 Impulsar el seguiment proactiu, conjuntament amb Serveis socials, dels pacients crònics 
complexos i amb malaltia avançada, amb equips específics, i coordinant les accions de salut amb 
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afers socials i esports per dissenyar programes adreçats a mantenir i a augmentar l’autonomia de 
les persones, amb l’objectiu de treballar per un envelliment actiu i saludable amb polítiques i 
accions transversals.  

 Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de les 
persones grans, tant al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva 
salut en general. 

 Impulsar que entitats i empreses construeixin noves residències, centres de dia i hospitals 
de dia públics i en règim de concertació amb la Generalitat, amb treball en xarxa amb els 
responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials. 

 Amb controls de qualitat, participant dels centres d'atenció primària, i reclamant els òrgans de 
participació de què disposa i no desplega el Servei Català de la Salut. Aquests controls serien 
possibles a través dels governs territorials de salut (si finalment s’activen), i haurien de ser coneguts i 
analitzats periòdicament pel Consell de salut de la ciutat. 

 Promoure la creació, per part del Servei Català de la Salut, de centres de cures pal·liatives i 
clíniques del dolor, que facilitin el control del dolor agut i crònic, així com d’unitats de 
convalescència que permetin un restabliment de la salut per retornar a la vida normal.  

 Impulsar un Programa per combatre la soledat entre la gent gran, a partir del voluntariat 
intergeneracional, per tal d’aconseguir una millora de la sensació de salut i, consegüentment, del 
nivell de qualitat de vida. Per exemple, realitzant tallers, acompanyant a la compra, etc. 

 

Salut mental 

 Impulsar el Centre de Dia per a persones malaltes d’Alzheimer (Hospital de Dia Sant Jordi), 
gestionat per l’Hospital General de Granollers, en allò en què l’Ajuntament pugui col·laborar. 

 Desenvolupar el pla d’atenció a les persones amb malaltia mental, continuant la coordinació de 
l’oferta municipal i de l’Hospital General. 

 Promoure la creació d’una unitat polivalent. 

 Potenciar el Servei de Rehabilitació Comunitària (antic Centre de Dia de Salut Mental), 
gestionat per les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús (Benito Menni). 

 Impulsar conjuntament amb el Servei Català de la Salut i la Fundació Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor de Jesús, Benito Menni, el nou centre de salut mental, amb la integració 
d’hospitalització d’aguts, el centre de dia i el centre de rehabilitació. 

 Donar suport a les entitats especialitzades en salut mental a la comarca. 

 Impulsar el Dia Mundial de la Salut Mental com a instrument de difusió de les problemàtiques de 
la salut mental, de les necessitats de malalts i familiars i dels esforços i projectes que s’estan 
realitzant.  

 Coordinar centres i serveis per a l’atenció de les persones amb malalties mentals, d’acord 
amb les administracions superiors, així com programes de suport per als familiars directes. 

 Participar activament en la Taula de la Salut Mental del Vallès Oriental, que reuneix totes les 
entitats i associacions de l'àmbit, des de la prevenció a la inserció social i laboral. 
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Atenció hospitalària 

Per tal de millorar l’atenció hospitalària a la nostra ciutat, convé prèviament posar al dia les seves 
estructures de gestió. Per això, des d’ERC – Acció Granollers, proposem: 

  Adequar els estatuts del Patronat de l’Hospital General de Granollers a la realitat social actual, 
donant entrada també –a part dels canvis derivats de la creació del Consorci Sanitari– a criteris 
professionals i a associacions d’usuaris. 

 Revisar la composició i funcions del Patronat de l’Hospital General de Granollers, adequant-lo 
a la realitat social actual donant entrada a representants de les associacions d’usuaris i agents 
socials. 

A més, per millorar la qualitat de l’atenció hospitalària, convé treballar per descongestionar la 
massificació de l’atenció a l’Hospital General. Per això, proposem: 

 Educar, inculcar i remarcar quan cal acudir a urgències de l'Hospital a fi d'evitar sobrecàrrega 
assistencial innecessària, involucrant els afectats en els problemes, amb formació sobre 
higiene, bona utilització dels serveis, recursos existents, etc. 

I, per millorar de manera efectiva l’oferta sanitària d’àmbit comarcal i potenciar l’atractivitat de 
Granollers, convé la potenciació de diferents serveis dels centres hospitalaris: 

 Potenciació del servei d’hospital de dia. 

 Potenciació del servei de cirurgia major ambulatòria. 

 Potenciació del servei de radiodiagnòstic de l’Hospital General, amb la creació, si escau, del 
servei de medicina nuclear.  

 Potenciació del Projecte Bibliosalut, un servei de préstec de llibres a pacients de l’Hospital 
General de Granollers, amb personal voluntari, coordinat per les biblioteques de Granollers. 

 Impuls al Pla de qualitat per a les institucions hospitalàries, cercant la millora contínua en l’àmbit 
de l’assegurament de la qualitat assistencial, valorant especialment la consideració dels usuaris a 
serveis com el d’Urgències. 

 

Innovació i noves tecnologies en l’àmbit de la salut 

 Incorporar la innovació en els serveis socials i sanitaris.  

 Impulsar el projecte Health – Factory de l’Hospital de Granollers, per tal d’impulsar la innovació 
en l’àmbit de la salut a la ciutat, entre empreses, agents de salut i la ciutadania, i fer entrar 
Granollers al circuit europeu d’innovació en salut. 

 Introduir la targeta individual informatitzada, amb l’historial clínic dels ciutadans, garantint-ne la 
confidencialitat. 

 Impulsar la Història clínica compartida, amb l’historial sociosanitari individual, comuna i 
compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials, garantint la Llei de 
protecció de dades. 

 Aplicació de noves tecnologies i avenços tècnics en la pràctica assistencial, coordinació 
primària - secundària i hospitalària, com ara aspectes de comunicació en l’atenció domiciliària a la 
gent gran, inclusió de pantalles i sistemes d’informació per a la informació en sales d’espera, 
utilització d’aplicacions per a mòbils per valorar la salut dels joves, etc. 
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Formació i foment de la investigació i recerca 

 Confiar i promocionar la ciutat dins de les diverses societats científiques perquè hi celebrin els 
seus congressos i xerrades científiques. I animar-los a fer propostes per fer reflexionar sobre 
els aspectes ètics que els nous avenços en la ciència i la tecnologia comporten per a les persones, i 
l’assumpció de diversos codis deontològics per a la professió mèdica que han sorgit darrerament. 

 Treballar conjuntament amb les facultats per assegurar l’adequada formació permanent de 
les persones del sector sanitari. 

 Actualment, l'Hospital de Granollers comparteix seu de la Facultat de Medicina de la UIC 
(Universitat Internacional de Catalunya). Però cal continuar treballant amb les facultats de 
medicina de la nostra zona d’influència per tal de crear estudis superiors (de postgrau o 
universitaris) relacionats amb l'àmbit de la salut i de la sanitat. Algunes propostes serien: 

 Estudis d’infermeria 

 Estudis de postgrau en promoció de la salut 

 Estudis d’esport i salut 

 Recerca en salut pública i atenció primària 

 Recerca en alimentació, dietètica i salut 

 Donar suport a l’Observatori de Salut Dr. Carles Vallbona, que desenvolupa tres àmbits 
d'actuació principals: els programes de salut, el foment del voluntariat i les activitats socials i 
lúdiques. 

 Treballar per dotar l’Hospital General d’una unitat de recerca i desenvolupament, tant bàsica 
com epidemiològica. 

 Potenciar convenis amb empreses i universitats, tant per desenvolupar temes de recerca com 
formatius. 

 Creació de beques per a la investigació i el desenvolupament. 

 

B. PREVENCIÓ DE LES MALALTIES  

 En el moment canviant que vivim, apareixen noves epidèmies i d’altres de ja conegudes (com per 
exemple la TBC), per tot això proposem desenvolupar diferents programes i vetllar per la prevenció 
de les epidèmies emergents.  

 Per acomplir les mesures que prescriguin les autoritats sanitàries, sobretot davant d’alarmes 
puntuals, l’Ajuntament disposarà dels recursos necessaris per solucionar els potencials riscs i 
minimitzar-los: promoció de campanya de revacunació en xarampió, .…  

 Programa d’informació sanitària, portant a terme una vigilància epidemiològica de malalties, amb 
l’objectiu de detectar canvis en el patró habitual, basat en les malalties de declaració obligatòria 
declarades setmanalment pels centres sanitaris. 

 Programa de control de brots epidemiològics, coordinant i efectuant les actuacions amb l’ICS 
quan es declara un brot epidemiològic de certes malalties en què cal fer una actuació immediata per 
evitar casos secundaris, realitzar la investigació epidemiològica, seguiment de casos o detecció de la 
font, si és el cas. Col·laborar estretament amb la Unitat de Vigilància Epidemiològica en la 
investigació i la comunicació. 
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 Campanya per eradicar el xarampió i per frenar el rebrot de la tos ferina que des de fa tres o 
quatre anys, cada començament d'estiu, es fa palesa –a partir dels set o vuit anys d'edat (i més 
encara en adults i la gent gran) s'ha perdut la immunitat a aquesta malaltia. De fet, a molts països 
de la Unió Europea es vacunen els ciutadans de la tos ferina (com del tètanus) cada deu anys. 
Vacunació de les embarassades contra la tos ferina a fi d’evitar la manca de cobertura 
immunològica del nadó fins a la primera dosi als dos mesos. 

 Cens de les cobertures de les vacunes amb relació a les dosis que es posen a l’escola 
(virus papil·loma, hepatitis A i B, varicel·la, antidifterotetànica) i col·laborar estretament amb 
l’atenció primària per tal d’augmentar al màxim les cobertures i garantir la vacunació de la 
població infantil amb més dificultats socials. 

 Potenciar els programes de prevenció primària, amb l’objectiu de disminuir la incidència de certes 
malalties infectocontagioses en els escolars de Granollers, com ara: 

 Programa de revisió de farmacioles escolars, amb una revisió periòdica de les de les escoles 
de primària i secundària, així com assessorament de la realització correcta de primeres cures. 

 Programa de control del menú escolar, per revisar-ne i controlar-ne periòdicament l'equilibri 
dietètic, introduint, quan convingui, canvis que l’afavoreixin. 

 Programa d’alimentació i nutrició, amb tallers realitzats a alumnes de primària i secundària i a 
pares i mares, per assolir bons hàbits alimentaris. 

 Programa a les escoles bressol municipals, que inclou la revisió de menús i farmaciola escolar 
i assessorament en casos de demanda. 

 Programa de salut bucodental i del glopeig de fluor. 

 Programa de formació a escoles pel que fa a la celiaquia i a la diabetis, per facilitar que 
l'alimentació del celíac sigui més a l'abast del malalt i trobi més fàcilment aliments sense gluten. 

 Prevenció a la infància, millora de la qualitat assistencial i diagnòstica a les escoles, seguiment 
anual del desenvolupament físic i intel·lectual, de l'educació d'hàbits que fomentin la salut. 

 Realització de tallers i xerrades d’educació sanitària, a demanda, sobre els diferents temes:  

A l’educació primària  

 Salut mental 

 Hàbits correctes d’exposició solar 

 Prevenció de drogodependències 

 Sexualitat i afectivitat 

A l’educació secundària 

 Prevenció del tabaquisme 

 Prevenció de l’alcoholisme 

 Prevenció d’altres drogodependències 

 Sexualitat i afectivitat 

 Prevenció de la SIDA 

 Prevenció de la violència 

 Alimentació i nutrició 

 Estils de vida saludables per a la prevenció del càncer 

 Sensibilització per a la donació de sang (a partir de segon de batxillerat i en cicles formatius) 
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 Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida 
d’adolescents i joves, encara que no exclusivament. Aquests són, preferentment, els d’educació 
sexual –incloent-hi la diversitat sexual–, l’atenció a la planificació familiar, els programes de 
prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i 
informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental. 

 Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme 
i el tabaquisme. 

 

En referència a la sida  

 Programa de prevenció de la sida, de manera multidisciplinària, amb participació de tots els 
interlocutors i d’abast comarcal, amb dotació d’un epidemiòleg, realitzant tasques de prevenció. 

 Programa de sexualitat, afectivitat i sida, adreçat a les escoles de secundària, en col·laboració 
amb el servei ASSIR - Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (abans PAD), realitzat a través dels 
crèdits variables i dels eixos transversals. 

 Participar activament en els actes del Dia Mundial de la Sida, en col·laboració amb altres àmbits 
sanitaris i socials de la ciutat, per tal d’informar sobre les causes i les conseqüències de la malaltia. 

 Defensa dels drets dels malalts de sida, amb campanyes d’informació i solidaritat. 

 

En referència a les drogodependències  

El 2007, des del Servei de Salut Pública de Granollers es va endegar una estratègia de treball per 
abordar, d’una manera integral, una intervenció sobre el consum de drogues a la ciutat. Amb el 
títol de Granollers Acció Municipal en el Consum de Drogues es porta a terme una iniciativa 
amb vocació de coordinar i estructurar una actuació per abordar globalment les drogues, i el seu 
consum, des de diferents eixos d’intervenció. Alhora, planteja treballar conjuntament amb altres 
àrees i regidories.  

S'hi proposen estratègies d’actuació transversal i s'hi marquen diverses línies de treball: 

1. Impulsar i promoure l’educació per la salut  
2. Aplicar la filosofia de reducció de riscos i danys  
3. L’entorn 2.0: www.sobredrogues.net com a plataforma  
4. Analitzar i transversalitzar la perspectiva de gènere i la multiculturalitat  
5. Sistematitzar la revisió de les accions i avaluar-les 

 Des d’ERC – Acció Granollers proposem actualitzar el Pla de prevenció de les 
drogodependències, que acaba aquest 2015. Partint d’una perspectiva de salut pública, té com a 
finalitats la promoció d’estils de vida saludables tot garantint un entorn adequat que faciliti el 
desenvolupament personal i social el més lliure possible de les pressions per consumir drogues, la 
reducció de la problemàtica social i sanitària relacionada amb les substàncies psicoactives i l’atenció 
als sectors de població que es troben en situacions de més vulnerabilitat en relació amb les drogues. 

 Reactivar la Comissió Municipal de Drogodependències, poc desenvolupada actualment i que 
s'hauria de potenciar, en coordinació amb la resta de serveis municipals i altres agents implicats, i 
com a espai participat amb tots els agents implicats en l’abordament de les drogodependències. 
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 Potenciar el Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues o Altres Addiccions (TICS), 
ubicat al Servei de Salut Pública, per fer atenció directa a menors amb problemes de drogues i 
addiccions. És especialment remarcable la manca d’informació que tenen els joves i, també, la 
manca de comunicació que, de vegades, es produeix al si de la família. El pla també estableix 
formació per a professionals i famílies. 

 Potenciar l’Observatori Municipal de Consum de Drogues, per tal de mantenir actualitzada la 
informació i l'anàlisi sobre la problemàtica de les drogodependències. Aquest Observatori té com 
a finalitat convertir-se en un sistema estable d’informació que monitoritza la incidència i 
l'evolució del consum de drogues i dels problemes associats. És un instrument de coneixement 
útil per identificar, prevenir i donar respostes als problemes i necessitats de les persones 
consumidores, de manera individual i col·lectiva. Al mateix temps, ajuda a: 

 disposar d’un sistema d'informació estable  

 generar els indicadors i els estudis necessaris  

 avaluar els programes d’intervenció  

 adequar les intervencions a les necessitats detectades 

 Mantenir i ampliar la relació del CAS amb els professionals de l’atenció primària, els centres 
educatius i les famílies.  

 Realitzar programes d'abast local o comarcal de prevenció de les drogodependències i 
toxicomanies, amb participació dels diferents sectors implicats: serveis de salut, serveis socials, 
policia local, jutges, metges, associacions d'extoxicòmans, etc. 

 Realitzar activitats preventives amb joves i adolescents, coordinades amb els diferents centres 
d’ensenyament secundari del municipi per a la prevenció del consum de drogues.  

 Realitzar activitats dirigides als pares i mares o a professionals de diferents àmbits (social, lleure, 
educatiu i sanitari). A la vegada, també hi tenen cabuda activitats adreçades al conjunt de la població.  

 Impulsar, com a activitats d’informació i assessorament sobre drogues, la difusió a través de la 
xarxa: 

 portal d’Internet: www.sobredrogues.net 

 adreça de correu electrònic: info@sobredrogues.net  

 immersió en l’entorn 2.0, en mitjans i xarxes socials 

 Programa de prevenció de l’ús de drogues a l’escola, adreçat a sisè de primària i a primer d’ESO, 
de dedicació intensiva durant dotze hores dins les hores lectives. 

 Programa de drogodependències per a pares i mares, adreçat a pares i mares dels alumnes 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius, a través de fulls mensuals d’informació i xerrades a través de les 
AMPA. 

 Potenciar el programa de mesures alternatives a la sanció per tinença i/o consum de drogues a 
la via pública, en coordinació amb serveis socials, educatius, policia local, jutjats, etc. 

 

En referència a la difusió i a la informació sanitària 

 Planificar conjuntament amb VOTV i Ràdio 7 Vallès un programa setmanal divulgatiu de formació 
en salut i benestar, per informar de les novetats més importants, dels temes més actuals i formar 
sobre els temes habituals en salut. Sempre des de l’òptica més local i comarcal. 

http://www.sobredrogues.net/
mailto:info@sobredrogues.net
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 Treballar amb els CAP i l’Hospital de Granollers per crear de manera coordinada una oficina 
d’assessorament i informació sanitària, oberta a tota la població, que treballi especialment pels 
col·lectius més febles i que permeti orientar la ciutadania sobre qualsevol aspecte sanitari a la ciutat. 

 Involucrar les persones afectades en els problemes, responsabilitzant-les de la seva salut, amb 
formació sobre higiene, bona utilització dels serveis, recursos existents, etc. 

 Participar i treballar conjuntament amb el Pla d’acollida de la població immigrada, per tal 
d’assegurar i facilitar l’accessibilitat dels immigrants al sistema sanitari del Vallès Oriental. 

 Implicació en els actes del Dia Mundial de la Salut, amb difusió a tota la població. 

 Participar activament com a Ajuntament en la Marató de TV3, en la difusió i en la sensibilització de 
les malalties seleccionades. 

 Treballar coordinadament amb els CAP i els especialistes per establir plans d’actuació a fi de] donar 
una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i potenciar l'educació 
sanitària que aconsegueixi el canvi dels comportaments de salut. 

 

En referència a les MTS  

 Potenciació del programa d’atenció a les treballadores del sexe comercial, per a la lluita contra les 
malalties de transmissió sexual.  

 

En referència a l’activitat física i la salut 

 Des d’ERC – Acció Granollers volem convertir Granollers en un referent europeu en l’àmbit de 
la promoció de l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut (vegeu el 
Programa d’Esports). Per això, fem diverses propostes d’actuació: 

 Potenciar el Programa AFIS, que defineix l’activitat física com a eina de salut i pretén millorar 
algunes patologies i xacres mitjançant l’activitat física individualitzada i/o en grup. Realitzat en 
col·laboració amb el servei d’esports, l’INEFC i els metges d’atenció primària i de certes 
especialitats, es pretén receptar exercici a les persones que ho necessitin. Cal estendre’l a totes 
les edats, barris de la ciutat i centres de treball (veure el programa d’Esports). El programa AFIS, 
creat l'any 1993 pel Servei d'Esports de l'Ajuntament de Granollers i promogut des de l'any 1997 
conjuntament amb el Servei de Salut Pública, és un programa de promoció de la salut adreçat a 
tota la ciutadania, pel potencial preventiu que té l'activitat física sobre la salut. 

El programa ha anat evolucionant fins a adquirir els trets actuals i ha estat un dels models per a la 
creació del Programa PAFES (Programa d'Activitat Física, Esport i Salut), que, des de l'any 2009, 
es va desenvolupar a Catalunya per lluitar contra el sedentarisme, impulsat conjuntament pel 
Departament de Salut i la Secretaria General de l'Esport. 

 Potenciar el Programa AFIS Pediàtric, impulsat entre l'Ajuntament i l'Institut Català de la Salut, 
amb l'objectiu de reduir el sobrepès i l'obesitat infantil. 

 Recuperar la celebració a la nostra ciutat les Jornades Internacionals de Medicina de l’Esport, 
com a espai de referència en aspectes de promoció de la salut, i d’aplicació de noves tecnologies 
en l'àmbit esportiu, i com un esdeveniment lligat a les competicions internacionals que s’hi fan. 

 Potenciació del Centre de Medicina de l’Esport, amb més de trenta anys d’experiència a 
atendre les necessitats dels esportistes, garantint el bon estat de salut de la gent que fa esport. 
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 Coordinar actuacions amb l’Hospital General de Granollers i els serveis de Salut i Esports 
municipals. 

 Augmentar les revisions de salut, tant les bàsiques de salut esportiva (dirigides a tota persona 
que desitgi conèixer el seu estat de salut en relació amb les exigències físiques que suposa la 
pràctica esportiva) o els controls d’alt rendiment esportiu, en conveni amb clubs i entitats de la 
ciutat i la comarca. 

 Aprofitar l’experiència en medicina de l’esport a Granollers per promoure estudis universitaris en 
l’àmbit de l’esport i la salut. 

 Crear un centre d’alt rendiment esportiu per a esportistes discapacitats per tal d’entrenar els 
esportistes de competició de tot Catalunya. Aquesta proposta ja va ser adoptada pel I Pla 
estratègic de la ciutat com un dels projectes que calia desenvolupar, però fins al moment no s’ha 
tirat endavant. Cercar la col·laboració d’entitats i col·lectius interessats (universitats, ONCE, 
Fundació Guttman, etc.). 

 Promoure els esports per a col·lectius discapacitats, amb l’adaptació de les instal·lacions. 

 Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, de manera coordinada entre 
agents de salut, centres educatius, agents esportius i famílies del municipi. Entre d’altres, el pla 
hauria d’incloure les accions següents: 

 Tractar des de l’àmbit escolar (de tres a setze anys), el control i anàlisi de l’obesitat infantil; 
per això, proposem la posada en marxa d’un programa de control homogeni en tots els centres 
educatius de manera que tots portin a terme unes mateixes proves físiques i de control de 
l’estat físic dels alumnes tant a l'inici com al final del curs perquè les dades obtingudes es 
trametin a una base de dades comuna des de la qual estudiar l’evolució de l’obesitat infantil i 
dels patrons de comportament.  

 Dissenyar un programa orientatiu d’espais i activitats que poden practicar conjuntament pares, 
mares i fills i filles de manera lúdica i lliure i editar un manual d’instruccions bàsiques de les 
activitats que es poden realitzar conjuntament en família. 

 Incloure les instal·lacions municipals en els programes de salut cardiovascular, metabolisme, 
osteoarticular, gent gran, ...  

 Seguir impulsant la dotació d’aparells desfibril·ladors en equipaments municipals, mercats i 
altres espais públics d’alta freqüentació. Cal incorporar el conjunt de centres educatius, altres 
espais públics d’alta concurrència (tanatori, jutjats, estacions...) i punts estratègics de la via 
pública (la Porxada, places, etc.). 

 Impulsar els diversos programes de promoció de l’esport com a beneficiós per a la salut.  

 Impulsar el programa A Cent cap als Cent de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, que 
ofereix la possibilitat als participants del seu programa d'activitat física per a gent gran, de 
participar en quatre passejades que es fan en cadascuna de les ciutats que formen cada grup. 

 Des del Servei d’Estudis del Pla Estratègic de Granollers, realitzar estudis, anàlisis i 
estadístiques sobre la presència de l’esport a la ciutat i la comarca, fent les funcions de 
l’Observatori de l’Esport que el mateix Ajuntament va desactivar. 
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C. PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Entenem com a promoció de la salut totes les actuacions orientades a conservar, millorar i restaurar 
la salut, entenent-la com un estat de complet benestar físic, mental i social. Per promoció de la salut 
s'entén el fet d’ajudar les persones i col·lectivitats a aprendre i a acceptar la responsabilitat del propi 
benestar.  

El concepte de promoció de la salut està lligat al de salut comunitària. La Carta d’Ottawa la 
defineix com el procés de facilitar a les persones el control i la millora de la seva salut. Per 
assolir el complet benestar físic, mental i social, un individu o grup ha de ser capaç d'identificar i 
dur a terme les seves aspiracions, de satisfer les pròpies necessitats i de canviar el medi ambient 
o adaptar-s'hi. La salut es pot considerar un recurs per a la vida quotidiana. És un concepte 
positiu que posa l’èmfasi en els recursos socials i personals, així com en les capacitats físiques. 
Per tant, la promoció de la salut no és només responsabilitat del sector sanitari, sinó que implica 
sectors no sanitaris. 

 La principal eina de promoció de la salut és el pla de salut, que s’ha d’elaborar des del Consell 
municipal de salut, a fi que condueixi la població a una millora de la qualitat de vida, promocionant les 
activitats preventives. Aquestes actuacions, les haurien de portar a terme les àrees bàsiques de salut 
i de serveis socials, a més d’aprofitar el marc escolar o el conjunt d’entitats i associacions de salut i 
socials de la ciutat. 

 Les accions municipals es duran a terme en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, ja que les competències són concurrents amb la Generalitat. 

 Impulsar una actuació de promoció de la salut des del punt de vista de la perspectiva de 
gènere, com a marc idoni per treballar aspectes com la sexualitat, l'alimentació, l'ús de les TIC i 
les drogues, que s'han de tenir molt en compte a l'hora d'implantar programes. 

 Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i reforçar l'educació 
sanitària com a potenciadora de l'autonomia personal. 

 Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i a les mares per tal d'oferir eines per educar 
en la salut els seus fills i filles. 

 Reformar i reactivar el programa Salut, Escola i Comunitat i el programa Salut i Escola. 

 Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, posant 
l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 

 Seguir apostant pel programa AFIS-PAFES.  

 Potenciar les línies de treball envers la salut mental i emocional i els riscos d’addiccions a les 
noves tecnologies. 

 Continuar amb els cicles d’educació sanitària per a la població general, a partir de l’Aula de la Salut 
dels centres cívics. 

 Continuar el treball amb les associacions de l’àmbit de la salut de Granollers. 

 No oblidar que salut i acció social han d'anar lligades. Per això, cal tenir en compte la salut social amb 
projectes com Tothom amb un sostre, Dos àpats al dia, etc. (vegeu el programa d’Acció Social). 
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En referència a la salut alimentària i al consum 

 Potenciar el Programa de Seguretat Alimentària, que pretén, mitjançant el control dels aliments i 
dels additius alimentaris dels productes bàsics i de l'aigua, disminuir les toxiinfeccions alimentàries, 
millorar les pràctiques higienicosanitàries en els diferents centres i establiments i fomentar el treball 
basat en l’anàlisi de riscs i control de punts crítics. 

 Programa d’establiments minoristes d’alimentació, com a activitat de control i informativa, i que 
es complementa amb l’anàlisi d’aliments, de superfícies i monitoratge d’artròpodes. 

 Com a centre formador acreditat, impulsar la formació per a manipuladors d’aliments, tant per a la 
població en general com per a col·lectius específics (joves, col·lectius amb dificultats d’inserció, 
Dimas, etc.). 

 Autoritzacions sanitàries per a establiments de competència municipal (restauració, carnisseries, 
forns i pastisseries).  

 Oferir atenció personalitzada sobre els temes relacionats amb la seguretat alimentària. 

 Potenciar l’activitat de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), que atén les 
peticions tant de Granollers com d’altres municipis. 

 Difusió periòdica sobre temes d'interès general relacionats amb el consum, a través dels mitjans de 
comunicació locals. 

 Realitzar una campanya de suport per tal que els comerços de Granollers s’adhereixin al 
Sistema d’Arbitratge de Consum. 

 Realitzar campanyes d’inspecció per garantir els drets dels consumidors, dirigides a diferents 
sectors del comerç de Granollers. 

 Realitzar un seguiment del Programa d’Inspecció de Menjadors Col·lectius, competència de la 
Generalitat de Catalunya, garantint que inclogui tots els centres escolars i residències d’avis, tant 
públics com privats, i la inspecció d’establiments de restauració. 

 Control sanitari d'establiments de tatuatge i/o pírcing. 

 

En referència al control de la legionel·losi 

Un tema cabdal per l'Ajuntament és la legionel·losi, amb un doble paper com a garants de la salut 
pública, que comporta tant el control de les pròpies instal·lacions, d'alt i baix risc, i la participació 
en les investigacions de brots, dels quals n’hi ha hagut alguns els darrers anys (cal recordar el 
darrer cas ocorregut al Vallès Occidental, la tardor passada, amb un total de sis persones mortes). 

La legionel.la és un bacteri, l’hàbitat natural del qual és l’entorn aquàtic (rius, corrents d’aigua, 
llacs, pous). Malgrat tot, en aquests sistemes no s’hi troba en concentracions suficients per tal de 
produir casos d’infecció. Des d’aquests reservoris naturals, pot colonitzar, mitjançant els sistemes 
de distribució d’aigua o a través d'altres mitjans, instal·lacions en les quals es pugui trobar en 
concentracions suficients per tal de produir processos d’infecció. 

Les instal·lacions més susceptibles de reproduir el bacteri són (principalment amb equips de 
refredament evaporatiu) les torres de refrigeració, els condensadors evaporatius, les dutxes 
d’aigua calenta, etc., anomenades d’alt risc, i que principalment es troben en instal·lacions 
d’hotels, hospitals, indústries amb processos de climatització o de refrigeració, escoles, vestidors-
dutxes col·lectius, centres administratius, etc. Però també en les zones de baix risc, com ara fonts 
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ornamentals, sistemes urbans de reg per aspersió, elements de refrigeració per aerosolització a 
l’aire lliure, sistemes d’aigua contra incendis, sistemes d’aigua sanitària, freda i calenta, no 
previstos a les instal·lacions d’alt risc, conductes d’aire condicionat... 

L'estratègia de control i prevenció passa per un manteniment adequat, neteja, cloració i 
mesures d’autocontrol. En el cas de les instal·lacions d’alt risc és responsabilitat dels titulars de 
les instal·lacions implementar i/o contractar els serveis per aplicar els programes de manteniment, 
neteja i desinfecció i realitzar controls periòdics.  

En cas d’inspecció de les instal·lacions de risc alt, la podran fer els serveis tècnics del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social i dels ajuntaments de manera coordinada. La de les 
instal·lacions de baix risc, la poden fer els serveis municipals. La funció inspectora en cas de brot 
epidèmic serà competència del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Per tot això, el consistori ha de: 

 Disposar d’un cens d’aquestes instal·lacions. 

 Realitzar les mesures d’autocontrol de les pròpies instal·lacions municipals. 

 Promoure accions de formació i de sensibilització respecte al manteniment adequat de les 
instal·lacions als propietaris d'aquestes. 

 

En referència al control ambiental 

L’Ajuntament tindrà una cura especial dels factors ambientals i promourà l'educació ambiental, 
que ja repercuteix en els comportaments col·lectius i produeix un canvi positiu de les conductes i 
les escales de valors de la població respecte al medi que els envolta. La protecció de la salut  va 
estretament lligada al respecte al medi ambient. 

Malauradament, anem un pas enrere quant a nivells de contaminació ambiental, de manera 
que som dels últims ajuntaments de la llista al nostre del país. El consistori té una clara 
responsabilitat en aquest deteriorament dels índexs de contaminació, que afecten directament el 
nivell de salut de la població especialment més sensible, com ara els infants, la gent gran, les 
persones amb al·lèrgies, ...  A més de la conscienciació, el control i el seguiment dels nivells de 
contaminació d’empreses o vehicles, hem de fer els possibles per millorar-los. 

És en aquest àmbit en què es concentren bona part de les competències directes de l’Ajuntament 
en el camp sanitari; per tant, cal promoure la defensa ecològica que s'entén com la lluita contra 
qualsevol tipus de contaminació, actuant per prevenir-la, reduir-la o abolir-la. També protegirà la 
salubritat pública, com el control de les aigües (tant de consum com lúdiques) i superfícies. 

En l’apartat de Medi Ambient s’indiquen aspectes com, per posar alguns exemples, la vigilància 
de les aigües residuals i dels residus sòlids, l’actuació i el major control sobre els sorolls, 
vibracions, radiacions i factors contaminants químics i biològics de la població, o el respecte a tots 
els espais verds i naturals de la població i dels que l'envolten, ja que són essencials per a un bon 
desenvolupament mental i biològic. 

 

En referència a la salubritat pública  

 Potenciar el Programa de Control d’Aigües, a partir de: 

 control de la potabilitat de l’aigua d’abastament, realitzant anàlisis periòdiques per comprovar i 
vigilar la potabilitat 
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 estudi i seguiment de VOC (compostos orgànics volàtils), realitzant anàlisis en diferents punts de 
la xarxa 

 caracterització de l'aqüífer, per determinar la qualitat fisicoquímica i microbiològica 

 control de l’aigua d’ús lúdic i de les piscines d’ús públic 

 Potenciar el Programa de Control d’Establiments Poliesportius (gimnasos, poliesportius i 
piscines), amb l’objectiu de prevenir problemes sanitaris derivats d’una deficient qualitat sanitària de 
l’aigua de bany o de la neteja de les instal·lacions. Es tracta d’una activitat formativa, combinada amb 
la inspecció mitjançant presa de mostres d’aigua i superfícies i monitoratge d’artròpodes. 

 Impulsar el Programa de control dels pous existents, amb un cens coherent, i amb un seguiment 
analític, facilitant la connexió dels usuaris a la xarxa potabilitzada. 

 Mantenir la col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per temes relacionats amb 
seguretat alimentària i sanitat ambiental, amb qui s'ha signat un conveni de col·laboració. 

 Col·laborar amb el Departament de Salut en temes de promoció de la salut, amb una visió més 
àmplia de salut pública amb vista a establir una futura col·laboració amb l’Agència de Salut Pública. 

 Garantir la salubritat dels patis i sorrals d’escola i dels parcs infantils. 

 Informar de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire a Granollers i impulsar de manera 
prioritària actuacions dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica.  

 

En referència a la prevenció de la zoonosi 

 Potenciar el Programa de Control de Plagues Modernes, estimant-ne el cens de població i 
comprovant l’evolució respecte a anys anteriors, i amb activitats de control de la població de coloms, 
cotorres, gavines, etc. en aquells punts que causen més molèsties i problemes higienicosanitaris. 
També realitzant assessorament tècnic a aquelles persones que volen adoptar alguna mesura de 
protecció en el seu edifici. 

 Lluita integrada per al control de plagues, artròpodes, rosegadors, coloms, mosquits (tigre i 
altres) i atenció personalitzada a les diverses problemàtiques en què es poden trobar els ciutadans i 
ciutadanes. 

 Potenciar el Programa de Control de Plagues, en el terme municipal, en edificis i equipaments 
municipals, basat en la vigilància i el monitoratge, i aplicant tractaments plaguicides en cas de 
detectar-se’n alguna. 

 Programa de control i cens de mascotes (gats, gossos, rèptils, aus...) a fi que compleixin les normes 
sanitàries pertinents. 

 Realitzar campanyes permanents de tinença responsable d’animals, promoció de vacunació 
d’animals domèstics, incorporació de xip, etc. 

 

En referència a les tasques administratives 

 Tramitar expedients relacionats amb problemes sanitaris o de consum, iniciats d’ofici o a 
instància de part, participant progressivament en el tràmit habitual dels permisos d’activitat. 
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 Informar, els sanitaris locals, dels projectes d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses,  
en col·laboració amb les altres àrees de l’Ajuntament. 

 Impulsar que els criteris d’edificació i els materials de construcció siguin els adequats per 
evitar afectacions clíniques derivades dels “edificis malalts”. 

 Promoure mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre 
electromagnètic. 

 Promoure la participació dels agents econòmics i socials, i especialment dels locals de lleure, 
perquè col·laborin en intervencions en l’àmbit de la salut. 

 Crear un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La creació de programes 
de salut laboral són útils per donar confiança i suport a empreses i treballadors. 

 

En referència al Laboratori Municipal de Salut pública 

Els principals àmbits de treball del Laboratori Municipal són la seguretat dels aliments ‒amb 
l'anàlisi d'aliments i d'aigües destinades a consum‒, la salut ambiental ‒amb l'anàlisi d'aigües de 
piscina, d'aigües freàtiques, d’àrees de joc infantils, o la determinació de la legionel·losi‒ i la 
qualitat mediambiental ‒amb el control analític del riu Congost i de l'aiguamoll de Can Cabanyes. 

Actualment el Laboratori realitza gairebé exclusivament analítiques d'aigua (de bany, d'aixeta, 
superficials, riu, aiguamoll, etc.) i de legionel·la (en instal·lacions municipals, escoles, etc.).  

El Laboratori Municipal participa en diferents programes promoguts per la unitat de sanitat, altres 
serveis municipals o altres administracions, però també realitza anàlisis a petició d’empreses o 
particulars, com ara: 

 Control de la potabilitat de la xarxa d’abastament 

 Control d’aigua d’aixeta en compliment del RD 140/2003 

 Seguiment analític dels compostos orgànics volàtils en la xarxa d’abastament 

 Control de la qualitat sanitària de l’aigua de bany i boca 

 Control de la qualitat sanitària de superfícies de centres esportius 

 Control de la qualitat de neteja de superfícies relacionades amb alimentació i de manipuladors 
d’aliments 

 Control analític d’aliments dels establiments inclosos en les campanyes d’inspecció 

 Seguiment de la qualitat fisicoquímica de l’aigua del riu Congost (medi ambient) 

 Suport analític al Programa de Qualitat Sanitària de Poliesportius (Diputació) 

 Suport analític al Programa de Seguretat Alimentària (Diputació) 

 Anàlisis de l’aigua i aliments a tothom qui ho sol·licita 

 Convé dotar el Laboratori Municipal de Salut pública dels recursos tècnics i humans necessaris 
per al seguiment de les seves funcions. 

 Mantenir la certificació de qualitat del laboratori municipal (ISO 9001) i mediambientals (ISO 
14000 i EMAS), ampliant-les a certificacions específiques d’assajos que realitza.  

 Cal mantenir i, si pot ser, ampliar la carta de serveis i treballar per altres administracions (Diputació, 
ajuntaments), particulars i pel mateix Ajuntament (altres serveis). 

http://legionel.la/
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En referència a l’Artteràpia 

L'artteràpia és una disciplina que utilitza tots els elements provinents de les arts per recuperar i 
rehabilitar individus que pateixen dificultats físiques i/o mentals. La teràpia artística es caracteritza 
per donar rellevància al procés de creació per sobre del producte artístic, ja que és en les 
limitacions d'aquest procés en què poden treballar-se les dificultats per simbolitzar l'experiència. 
Així mateix, es dóna importància a la creativitat, sota el supòsit que el seu desenvolupament 
afavoreix el sorgiment de solucions creatives en altres àrees de la vida. I s’emfatitza la creació 
espontània, sense importar el grau de perícia plàstica, amb un objectiu més aviat expressiu.  

 Aquest fet coincideix amb l’impuls a Granollers del projecte de Roca Umbert, Fàbrica de les 
Arts, que des d’ERC – Acció Granollers creiem que hauria d’ampliar la seva funció fins a la 
frontera entre el món de les arts i l'àmbit de la salut, explotant les possibilitats de l’artteràpia. Per 
això, proposem incloure el concepte d'artteràpia dins de l’espai de la Fàbrica de les Arts, 
amb actuacions diverses, com ara: 

 Inclusió de disciplines com massoteràpia, dansateràpia, clownteràpia, etc. 

 Espai dirigit també a la formació de professionals: psiquiatres, psicòlegs, educadors socials, 
terapeutes ocupacionals, etc. 

 Realització de jornades, conferències i congressos sobre artteràpia. 

 Mantenir una vinculació estreta i coordinada amb el centre de dia dels malalts mentals que hi 
ha a Granollers, tant infantil com d’adults. Crear un nou espai de teràpia públic. 

 Oferta d’espais de lloguer per aplicar les teràpies, a associacions de col·lectius o a empreses de 
salut, dins d’un àmbit no totalment públic. 

 Motivar les sales d’exposicions per mostrar artteràpia també de gent que està a les presons, 
serveis de drogodependències, etc. 

 Incloure dins dels serveis de la Fàbrica de les Arts i la Salut un pla de reinserció sociolaboral 
per a malalts mentals amb formació, tutories, etc. Es tracta d'integrar el malalt mental en 
programes de reinserció social mitjançant l’art. 

 Definir un espai de creativitat vinculat als espais d’art de la ciutat/comarca.  

 Impulsar les experiències sobre artteràpia, com el programa de parelles artístiques, entre un 
artista i una persona amb malaltia mental, que realitzen obra conjunta. O la col·laboració amb el 
batxillerat artístic de l’IES Celestí Bellera. 

 


