PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

SALUT
Malgrat que l’Ajuntament té escasses competències en l’àmbit de la salut, incidirem en aquest camp de diverses formes: mitjançant
campanyes preventives i de divulgació, reivindicant uns serveis sanitaris universals i de qualitat, analitzant l’impacte en la salut de
totes les polítiques públiques i tenint cura de la salut ambiental del municipi, sobre la base del principi de precaució.
OBJECTIU GENERAL 1: IMPULSAR ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Objectiu específic 1.A: Promoure l’educació per a la salut des dels centres educatius
Actuacions concretes:
a) Treballar amb la comunitat educativa per impulsar tallers, xerrades, etc. al voltant de l’alimentació saludable i ecològica, l’exercici físic, les teràpies
naturals, les drogoaddiccions, la sexualitat… fent especial èmfasi en els bons hàbits i la prevenció
b) Fer una campanya per promoure entre el jovent l’ús raonable del telèfon mòbil i d’altres aparells electrònics
Objectiu específic 1.B: Realitzar activitats de divulgació entorn de la salut
Actuacions concretes:
a) Organitzar xerrades, projecció de documentals, etc. entorn dels factors ambientals en els trastorns de salut i en l'aparició de noves malalties
b) Amb la col·laboració de persones del municipi, organitzar sortides i tallers per aprendre a identificar, recol·lectar i utilitzar les plantes medicinals del
nostre entorn
OBJECTIU GENERAL 2: DONAR SUPORT A LES PERSONES I COL·LECTIUS IMPLICATS O AFECTATS PER TEMES DE SALUT
Objectiu específic 2.A: Donar suport a grups d’ajuda mútua i associacions
Actuacions concretes:
a) Donar suport a la creació de grups d’ajuda mútua i d’associacions de familiars i persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial i
afectades per malalties o trastorns severs
b) Treballar transversalment en totes les àrees de l’Ajuntament per potenciar la seva inclusió
Objectiu específic 2.B: Reconèixer i sensibilitzar-se amb les persones que pateixen síndromes de sensibilitat central
Actuacions concretes:
a) Reconèixer les persones que pateixen fibromiàlgia (FM), síndrome de fatiga crònica (SFC), sensibilitat química múltiple (SQM) i
electrohipersensibilitat (EHS)
b) Fer públic el calendari i les zones d’actuacions municipals susceptibles d’incidir negativament sobre les persones afectades per aquestes síndromes
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c) Crear i publicar un mapa de la població on quedin identificades les ubicacions d’antenes de telefonia i àrees WiFi
OBJECTIU GENERAL 3: TREBALLAR PER UNS SERVEIS SANITARIS UNIVERSALS I DE QUALITAT
Objectiu específic 3.A: Realitzar accions divulgatives i reivindicatives
Actuacions concretes:
a) Promoure la informació sobre la situació actual del sistema sanitari: abolició de la universalitat, llistes d’espera, manca d’especialistes,
medicalització…
b) Impulsar enquestes de satisfacció en relació amb els equipaments sanitaris presents al municipi per tal de dotar-se d’elements de pressió davant
l’Administració
c) Col·laborar amb el CAP per impulsar accions conjuntes
OBJECTIU GENERAL 4: PROMOURE LA SALUT LABORAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS ENTRE EL PERSONAL MUNICIPAL
Objectiu específic 4.A: Vetllar per les condicions ambientals de treball
Actuacions concretes:
a) Tenir en compte les condicions ambientals de treball (climatització, ventilació, etc.) en els plans de salut laboral per al personal a càrrec de
l’Ajuntament

