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 Jornades tècniques

 Integració en òrgans de participació comunitària en salut d’àmbit local

Tipus d’accions desenvolupades pel
Centre de Salut Pública

 Integració en òrgans de participació comunitària en salut d’àmbit local

 Elaboració d’un mapa de vulnerabilitat dels municipis del departament

 Difusió del IV Pla de Salut i XarxaSalut als responsables municipals

 Suport tècnic als ajuntaments

 Implicació en processos participatius de Promoció de la Salut d’àmbit local

 Comissió de Salut Comunitària del Departament de Salut



1. Jornades tècniques



Jornades tècniques



 Millorar el coneixement del CSP de Torrent per 
part de la ciutadania i dels responsables 

2. Integració en òrgans municipals de 
participació

part de la ciutadania i dels responsables 
municipals del departament de salut

 Aprendre de la dinàmica de l’òrgan participatiu

 Implicar-se en els processos participatius en 
l’àmbit de la salut existents en el departament





 Promogut per l’àrea de sanitat de l’ajuntament
 Presència d’un gran ventall de grups i col·lectius ciutadans:

Característiques de l’òrgan de 
participació

 Educació
 Majors
 Usuaris del sistema de salut
 Associacions de veïns
 Representants del Centre de Salut i del Centre de Salut 

Pública

 Representants sindicals, tècnics i regidors com a observadors



 Orientació predominant cap a:
 Salubritat
 Assistència sanitària en el CSI

Característiques de l’òrgan de 
participació

 Assistència sanitària en el CSI

 Aportacions dels membres predominantment des de l’òptica del 
sector de què provenen

 Línia de treball després d’una avaluació inicial:
 Òrgan amb potencial
 Promoure la reorientació de la dinàmica cap a la participació comunitària

i la promoció de la salut
 Promoure la confluència, la sinèrgia i l’eficiència en relació als consells de 

salut de zona



 Document de base per a iniciar un procés de difusió de 
XarxaSalut als responsables municipals

3. Elaboració d’un mapa de 
vulnerabilitat

 Fer una primera aproximació quantitativa, sistemàtica i 
comprensiva de la situació del municipi en el marc del departament

 Informació inicial per a la reflexió

 Servir com a base i element facilitador d’interacció amb els
responsables municipals

 Constrastar els resultats (numèrics) amb les percepcions i el 
coneixement de l’entorn dels responsables, tècnics i ciutadans









 Dirigida a alcaldes/ses i regidors/es
 Integració en XarxaSalut i EPSiP-SNS

4. Difusió als responsables municipals

 Orientada a informar sobre el IV Pla de Salut i XarxaSalut
 Orientar les diferents accions municipals amb les línies

estratègiques del IV Pla de Salut

 Visibilització de les activitats i programes municipals existents
 Promoció de la salut i participació ciutadana des d’una

perspectiva intersectorial
 Sostenibilitat de les accions



 Orientada a informar sobre el IV Pla de Salut i XarxaSalut
(2)

Difusió als responsables municipals

 Millora de la comunicació intersectorial i interdepartamental 
-> sinèrgies

 Identificació de recursos/actius per a la salut mitjançant
mètodes participatius

 Informació sobre fonts de finançament





5. Impuls i/o implicació en processos
participatius d’àmbit local



 Suport i lideratge de les màximes autoritats municipals

 Coordinació efectiva dels serveis tècnics municipals

Processos participatius d’àmbit local: 
requisits per a l’èxit

 Coordinació efectiva dels serveis tècnics municipals
implicats (sanitat, educació, serveis socials, igualtat, 
cultura, urbanisme, esports…)

 Recursos suficients (humans i econòmics)

 Captació eficaç de persones actives de la comunitat (líders
ciutadans sectorials, agents de salut de base comunitària)



 Integrada per direccions (i professionals) d’atenció primària i salut pública, 
representants municipals del consell de salut del departament i usuaris

 Impulsar i promoure els plans i programes vinculats amb l’acció comunitària

Comissió de Salut Comunitària

 Impulsar i promoure els plans i programes vinculats amb l’acció comunitària
en salut , facilitant la utilització i coordinació dels recursos i personal 
d’atenció primària i salut pública en comunicació amb els municipis

 La missió (…) és contribuir a la millora de la salut i benestar de la població del 
Departament València Hospital General, fomentant opcions de vida saludable i 
acostant la població als recursos comunitaris disponibles, des d'una
perspectiva de gènere i equitat, alineat amb les línies estratègiques del 
Departament i el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana



 Objectius plantejats pel 2018

 Afavorir el benestar físic i emocional 

Comissió de Salut Comunitària

 Afavorir el benestar físic i emocional 
 Grups socioeducatius d'abordatge del malestar emocional
 ACTIVA

 II Trobada de la Gent Major- ACTIVA
 Projecte ACTIVA-CULTURAL

 MIHSALUD
 PACIENT ACTIU
 Atenció a la SOLITUD com a  factor risc per a la salut i la qualitat de vida de la 

nostra població, especialment geriàtrica i altres grups vulnerables

 Xarxasalut
 Incorporar els municipis del Departament



 Les entitats locals han impulsat òrgans de participació ciutadana dins dels
seus programes d’acció i desenvolupen actuacions en salut i/o en àmbits
relacionats amb la salut des de diverses àrees municipals

Consideracions finals

 La CSUSP a través del dispositiu de Salut Pública impulsa la participació i 
l’acció local en salut a través d’espais de participació dins de XarxaSalut així
com la col·laboració i assessorament en l'elaboració de plans de salut
municipal amb la participació dels centres de salut pública i atenció primària

 La Llei 8/2018, de Salut de la CV, estableix els consells de salut bàsics com a 
eina per a incloure la ciutadania com a part activa i necessària del disseny, el 
desenvolupament i l'avaluació de les polítiques de salut local impulsant la 
seua participació i afavorint-ne l'apoderament a nivell individual i social. 



 Cal un esforç de totes les parts per a la confluència i 
l’harmonització de l’acció d’aquests òrgans

Consideracions finals

 L’administració sanitària proporciona un marc estratègic
(IV Pla de Salut) i un espai de col·laboració (XarxaSalut) 
que:
 Facilita la sinèrgia d’estes accions i n’augmenta la visibilitat

tant a nivell local com de la CV
 Facilita la comunicació entre el sistema sanitari, els usuaris i 

l’administració local


