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1. Presentació
La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d'actuacions dels poders
públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials
per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura
de la vigilància de la salut pública. La salut pública també s'ha d'entendre com la
salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals,
com ara l'educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida,
com el consum de tabac, l'activitat física o l'alimentació. De fet, l'augment de
l'esperança de vida que s'ha produït en el darrer segle a Catalunya s'atribueix en
bona part a la millora de les condicions d'higiene, alimentació, habitatge i treball,
tot i que els progressos en el vessant assistencial també hi han contribuït
decisivament.
Per això, es considera fonamental integrar el conjunt dels serveis de salut
pública, afegint als de protecció de la salut i als de la seguretat alimentària els
relatius a la vigilància de la salut pública, a la prevenció de la malaltia i a la
promoció de la salut, per a donar respostes adequades a les necessitats de la
nova societat i estar atents a les situacions de més desigualtats, en especial a
les de les dones, ja que tenen riscos per a la salut i problemes associats.
Els ajuntaments, d'acord amb les competències que els atribueixen la Llei
15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar els
serveis mínims següents en matèria de salut pública:
a) L'educació sanitària en l'àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats,
incloses les piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació
i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les
activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats
als consumidors, com a activitat principal o complementària d'un establiment,
amb repartiment a domicili o sense, de la producció d'àmbit local i del transport
urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments preparats per a
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
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g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals
de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l'àmbit de les competències locals.
i) Les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut
pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
•

PROMOCIÓ DE LA SALUT:
-

•

Organització d’activitats físiques, xerrades, tallers i sessions
informatives sobre temes diversos per tal de fomentar l'adopció d'un
estil de vida saludable, evitar les conductes de risc i prevenir la
malaltia.

PROTECCIÓ DE LA SALUT:
SANITAT AMBIENTAL
-

Gestió del risc per a la salut pública derivat de les aigües de consum
públic: Assessorament tècnic per als gestors del servei municipal
d’abastament per garantir el subministrament d'aigua apta per al
consum mitjançant la realització d’anàlisis i autocontrols.

-

Prevenció i control de la legionel·losi
▪

▪
▪

-

Elaboració i manteniment del cens municipal
d´instal·lacions d´alt risc (empreses amb condensadors
evaporadors i torres de refrigeració).
Programa d’autocontrol prevenció legionel·losis en
instal·lacions de titularitat municipal d’alt risc.
Inspecció d’instal·lacions de baix risc i col·laboració
amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya en els
casos de brots de legionel·losi.

Gestió del risc per a la salut pública derivat de la contaminació del
medi
▪

Establiment d’un programa municipal de vigilància i
control de poblacions d'aus urbanes (coloms i altres
ocells).

▪

Programa de vigilància i control de plagues (rosegadors
i insectes).
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▪
▪

▪
▪

▪

Implementació de campanyes de prevenció i control de
mosquits.
Gestió del risc per a la salut pública als equipaments
públics i habitatges
Aplicació d’un programa municipal de control sanitari de
piscines d’ús públic i poliesportius.
Intervenció municipal en casos d'insalubritat en
habitatges.
Control sanitari dels establiments
micropigmentació i pírcing

de

tatuatge,

•

Autorització sanitària de funcionament

•

Realització d’inspeccions per comprovar les
condicions sanitàries i mesures d’higiene dels
establiments que realitzen tatuatges i pírcings.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA
-

Inspecció d’establiments minoristes d’alimentació i restauració i
d’activitats de producció agroalimentària local i transport urbà
d'aliments per verificar que es compleix la legislació sobre seguretat
alimentària.

-

Registre i cens establiments alimentaris minoristes i elaboració mapa
de risc.

-

Realització de formació bàsica de manipulador aliments adreçat a la
població del municipi.
MUNICIPI CARDIOPROTEGIT

-

Gestió i manteniment d’aparells desfibril·ladors al municipi.

-

Realització de tallers autoprotecció, suport vital bàsic i DEA a la
ciutadania.
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•

TINENÇA RESPONSABLE D´ANIMALS DE COMPANYIA:
-

Elaboració i manteniment del cens municipal d’animals de
companyia.

-

Atorgament de llicències per a la tinença de gossos potencialment
perillosos.

-

Campanyes de sensibilització per la tinença responsable dels
animals de companyia.
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2.2 Organigrama

Departament de Salut
Pùblica

Ada Agut i Domènech
Regidora

Francesc Sancho Cano

Mercè Roquer Compte

Cap d'Àrea

Gerència

Margarita Ruiz Bobé
Cap de servei

Victoria Gázquez
Panduro
Responsable de
Departament

Ricard Ignasi Garro
Segado
Administratriu

Tanit Morón Simón
Suport tècnic de Salut

2.3 Recursos materials
El departament de Salut pública disposa d’equipament informàtic i mobiliari
d’oficina suficient per a desenvolupar les tasques del departament.
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2.4 Seus, adreces i telèfons
Ajuntament Olesa de Montserrat
Edifici Central (planta baixa)
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, s/n
Telèfon: 93 778 00 50
salutpública@olesamdemontserrat.cat
Personal:
•

Victoria Gázquez Panduro | Responsable del departament de Salut
Pública | Ext. 4030 | gazquezpv@olesademontserrat.cat

•

Tànit Morón Simón | Suport tècnic de Salut Pública | Ext. 4031 |
moronst@olesademontserrat.cat

•

Ricard Ignasi Garro Segado | Administratiu | Ext. 4032
| garrosr@olesademontserrat.cat
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3. Cronograma 2021
Departament:

SALUT PÚBLICA
Com anem

Area: Serveis a la persona
Tasques ( i subtasques) ………………………………………………………………...per quinzenes

Gen Feb Mar
1a

2a

1a

2a

1a

1=iniciat, 2=Mig,
3=Finalitzat

2a

Com anem

Abr Mai Jun
1a

2a

1a

2a

1a

1=iniciat, 2=Mig,
3=Finalitzat

2a

1a

Pressupost
Seguiment pressupost any en curs i modificacions necessàries

3

3
3

Preparació proposta any següent de la regidoria. Avant projecte
Consell Sectorials presentació proposta pressupost any següent
Ordenances Fiscals
Revisió d'ordenances vigents i proposta any següent
Consells Sectorials presentació proposta ordenances fiscals
Planificació general
Seguiment dels indicados del PAM

1

Actualització PAM

1

Seguiment Indicadors Cartes de Serveis

1

Actualització Cartes de Serveis

1

Seguiment indicadors de Pla Estratègic de subvencions

1

Actualització Pla Estratègic de Subvencions

1

Seguiment cronograma

2

2

Elaboració del cronograma any en curs

3

2

3

3

3

2
1

Elaboració del cronograma any següent
Memòria general del departament
Memòria any anterior
Subvenció Diputació de Barcelona Catàleg
Memòria i justificació any anterior

3

Sol·licitud any en curs

3

Acceptació i generació de crèdit si s'escau

3
1

Seguiment del projecte subvencionat
Subvenció Generalitat de Catalunya
Memòria i justificació any anterior
Sol·licitud any en curs

Com anem

Jul

2

2a

Ag Set
1a

2a

1a

2a

1=iniciat, 2=Mig,
3=Finalitzat

Com anem

Oct Nov Des
1a

2a

1a

2a

1a

2a

1=iniciat, 2=Mig,
3=Finalitzat

Seguiment del projecte subvencionat
Conveni ASPCAT (2021-2024)
Seguiment del conveni

1

2

3
3

2

1- Pla Local de Salut
Seguiment del pla operatiu de l'any en curs
Avaluació del pla operatiu de l'any anterior i proposta de l'any següent

2

Avaluació del pla operatiu de l'any en curs
Elaboració del pla operatiu de l'any següent
Divulgació resum pla operatiu any en anterior i proposta any en curs a la ciutadania
Consell de Salut del Baix Llobregat Nord: participació
Consell de Salut Municipal d’Olesa de Montserrat: preparació i creació del Consell

3
1
2

2
2

2- Organització interna del departament
Divulgació d'activitats a l'agenda trimestral

3
3

3
1
3

3

3
3

Revisió i manteniment de la pàgina web del departament
Reunions de seguiment de serveis sanitaris territorials
3- Promoció de la Salut
Salut i escola: elaboració de propostes d'activitats pel catàleg
Salut i escola: coordinació activitats del catàleg
Salut i escola: realització dels tallers d'esmorzar saludable
Participació a la xarxa Infància-Adolescència-Pla Educatiu Entorn
Activitats petita infància: Habilitats parentals (Cafè en família)
Activitats petita infància: coordinació activitats

3
1
2

1

3
1
2
2
2
3
3
2
2

2

3

2
3
2
1
2

2
3
3
1
2

2

2
3

Espais nadó: implementació en equipaments municipals
Activitats salut i gènere: 28 de maig i projecte Ments lliures
Activitats de salut laboral: coordinació amb RRHH
Activitats salut mental

2
3
3

Voltem Olesa: dinamització de la Volta 1
Voltem Olesa: seguiment del projecte de rutes urbanes saludables
Prevenció de consum de risc: coordinació interdepartamental
(inclou intervenció Festa-la-Teva i activitats de sensibilització tabac)
Entorns sense fum: implementació de la senyalètica als espais municipals
Fem Salut Olesa: coordinació activitats
Fem Salut Olesa: licitació del contracte d'activitat txi kung
Prescripció social: coordinació i seguiment
Salut comunitària: coordinació infància, adolescència, adults (salut sexual i reproductiva) i 3a edat
4- Protecció de la Salut: Municipis cardioprotegits
Gestió d'instal·lació i manteniment de desfibril·ladors: licitació manteniment desfibril·ladors
Activitats de promoció i formació: inclou tallers DEA a la ciutadania
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5- Protecció de la Salut: sanitat ambiental
Revisió del programa de sanitat ambiental i pla operatiu anual
Control sanitari de l'aigua de les piscines i de superfícies d'instal·lacions esportives
Control sanitari de l'aigua de consum humà
Control sanitari de legionel·la en instal·lacions municipals
Establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing: gestió d'autoritzacions
sanitàries i inspeccions
Control sanitari de les poblacions d'aus urbanes: coloms (inclou coordinació del contracte i
gestió de queixes ciutadanes)
Control sanitari de les poblacions d'aus urbanes: coloms- Activitats de
sensibilització (inclou campanyes a terrasses i agents informadors)
Control integrat de plagues: coordinació del contracte i gestió de queixes ciutadanes
Control de plagues: Conveni amb el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del
Baix Llobregat (inclou gestió de queixes ciutadanes)
Insalubritat: gestió de queixes ciutadanes

1
3
3
3

2
3
3
3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
3

3
2
2

1
3

3

2

2

3
2

3
3

3
3
3

3
3
3
2
3
2

Control sanitari de sorrals d'àrees de joc infantil
Pla de prevenció d'onades de fred i calor
6- Protecció de la Salut: Seguretat alimentària
Revisió del programa de seguretat alimentària i pla operatiu anual
Control sanitari d'establiments alimentaris: inclou seguiment del contracte
Actualització del cens municipal d'establiments alimentaris i coordinació amb promoció
econòmica i serveis tècnics
Formacions en seguretat alimentària a ciutadania i a professionals
Participació en el Cercle de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària
7- Tinença responsable d'animals de companyia
Control del cens municipal d'animals de companyia
Conveni AIAC: seguiment i pròrroga anual del conveni
Tramitació de llicències d'animals potencialment perillosos
Activitats de sensibilització: inclou coordinació interdepartamental
Gestió de queixes ciutadanes

3

Coordinació interdepartamental: seguiment de protocols
8- Gestió COVID-19
Gestió del material sanitari, gestió de compres i assessorament Ajuntament i ciutadania

3

3
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3.1 Tasques realitzades i grau d’acompliment
Departament: Salut Pública 2021
Àrea: Serveis a les Persones
Pressupost
Tasques ( i subtasques)

Grau

Seguiment pressupost any en curs i
modificacions necessàries
Preparació proposta any següent de la
regidoria. Avant projecte

Observacions

3
3

Planificació general
Tasques ( i subtasques)

Grau

Seguiment dels indicados del PAM

3

Actualització PAM

3

Seguiment Indicadors Cartes de Serveis

3

Actualització Cartes de Serveis

3

Seguiment cronograma

3

Elaboració del cronograma any en curs

3

Elaboració del cronograma any següent

3

Observacions

Memòria general del departament
Tasques ( i subtasques)

Grau

Memòria any anterior

3

Observacions

Subvenció Diputació de Barcelona Catàleg
Tasques ( i subtasques)

Grau

Memòria i justificació any anterior

3

Sol·licitud any en curs

3

Acceptació i generació de crèdit si s'escau

3

Seguiment del projecte subvencionat

3

Observacions

Conveni ASPCAT
Tasques ( i subtasques)

Grau

Observacions

3

El conveni ha finalitzat i estem a l’espera
d’indicacions de l’ASPCAT per al nou
conveni.

Seguiment del conveni
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1. Pla Local de Salut
Tasques ( i subtasques)

Grau

Seguiment del pla operatiu de l'any en curs

3

Avaluació del pla operatiu de l'any anterior i
proposta de l'any següent
Avaluació del pla operatiu de l'any en curs

Observacions

3
3

Elaboració del pla operatiu de l'any següent

3

Divulgació resum pla operatiu any en anterior i
proposta any en curs a la ciutadania
Consell de Salut del Baix Llobregat Nord:
participació
Consell de Salut Municipal d’Olesa de Montserrat:
preparació i creació del Consell

3
3

2 sessions

2

Previsió de constitució durant el primer
trimestre de 2022, un cop aprovat el
Reglament de Participació al desembre de
2021.

2. Organització interna del Departament
Tasques ( i subtasques)

Grau

Divulgació d'activitats a l'agenda trimestral

3

Revisió i manteniment de la pàgina web del
departament
Reunions de seguiment de serveis sanitaris
territorials

Observacions

2

Previsió de finalització durant el primer
trimestre de 2022.

3

Reunions trimestrals.

3. Promoció de la salut
Tasques ( i subtasques)
Salut i escola: elaboració de propostes d'activitats
pel catàleg
Salut i escola: coordinació activitats del catàleg
Activitats petita infància: coordinació activitats
Espais nadó: implementació en equipaments
municipals
Activitats salut i gènere: 28 de maig i projecte
Ments lliures
Activitats de salut laboral: coordinació amb
RRHH
Activitats salut mental
Voltem Olesa: dinamització de la Volta 1
Voltem Olesa: seguiment del projecte de rutes
urbanes saludables
"Prevenció de consum de risc: coordinació
interdepartamental (inclou intervenció Festa-laTeva i activitats de sensibilització tabac)"

Grau

Observacions

3
3
2
2
3

Reunions de coordinació i activitats En família
durant l’estiu.
Espais nadó implementats, pendent
d’implementar l’espai d’alletament.
El projecte Ments lliures s’ha reconvertit en el
programa Compassiva-ment.

3
3
3
3
3
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Entorns sense fum: implementació de la
senyalètica als espais municipals
Fem Salut Olesa: coordinació activitats
Fem Salut Olesa: licitació del contracte d'activitat
txi kung
Salut comunitària: coordinació infància,
adolescència, adults (salut sexual i reproductiva)
i 3a edat

Previsió de finalització durant el primer trimestre
de 2022.

2
3
3

S’han fet coordinacions però, degut a la COVID19, no s’han pogut fer totes les activitats
previstes.

2

4. Municipis Cardioprotegits
Tasques ( i subtasques)
Gestió d'instal·lació i manteniment de
desfibril·ladors
Activitats de promoció i formació: inclou tallers
DEA a la ciutadania

Grau

Observacions

3
3

5. Protecció de la Salut: Sanitat Ambiental
Tasques ( i subtasques)

Revisió del programa de sanitat ambiental i
pla operatiu anual
Control sanitari de l'aigua de les piscines i de
superfícies d'instal·lacions esportives
Control sanitari de l'aigua de consum humà
Control sanitari de legionel·la en
instal·lacions municipals
"Establiments de tatuatge, micropigmentació
i pírcing: gestió d'autoritzacions sanitàries i
inspeccions "
Control sanitari de les poblacions d'aus
urbanes: coloms (inclou coordinació del
contracte i gestió de queixes ciutadanes)
"Control sanitari de les poblacions d'aus
urbanes: coloms- Activitats de sensibilització
(inclou campanyes a terrasses i agents
informadors)"
Control integrat de plagues: coordinació del
contracte i gestió de queixes ciutadanes
Control de plagues: Conveni amb el Servei de
Control de Mosquits del Consell Comarcal del
Baix Llobregat (inclou gestió de queixes
ciutadanes)
Insalubritat: gestió de queixes ciutadanes
Control sanitari de sorrals d'àrees de joc
infantil
Pla de prevenció d'onades de fred i calor

Grau

Observacions

3
3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
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6. Protecció de la Salut: Seguretat Alimentària
Tasques ( i subtasques)
Revisió del programa de seguretat alimentària i
pla operatiu anual
Control sanitari d'establiments alimentaris:
inclou tramitació del contracte
Actualització del cens municipal d'establiments
alimentaris i coordinació amb promoció
econòmica i serveis tècnics
Formacions en seguretat alimentària a ciutadania
i a professionals
Participació en el Cercle de Comparació
Intermunicipal de Seguretat Alimentària

Grau

Observacions

3
3
3
3
3

7 .Tinença responsable d’animals de companyia
Tasques ( i subtasques)
Control del cens municipal d'animals de
companyia
Conveni AIAC: seguiment i pròrroga anual del
conveni
Tramitació de llicències d'animals potencialment
perillosos
Activitats de sensibilització: inclou coordinació
interdepartamental

Grau

Gestió de queixes ciutadanes
Coordinació interdepartamental: seguiment de
protocols

3

Observacions

3
3
3

3

3

8- Gestió COVID-19
Tasques ( i subtasques)

Grau

Gestió del material sanitari, gestió de compres i
assessorament Ajuntament i ciutadania

3

Observacions

3.2 Tasques no realitzades
Tasques ( i subtasques)

Observacions

Salut i escola: realització dels tallers d'esmorzar
saludable
Participació a la xarxa Infància-Adolescència-Pla
Educatiu Entorn

Activitat coordinada amb CAP Olesa- degut a la
COVID-19 no es va poder dur a terme.
Activitat coordinada amb el Seminari d’Educació
Física- degut a la COVID-19 no es va poder dur a
terme.
Activitat coordinada amb la Xarxa Petita Infànciadegut a la COVID-19 no es va poder dur a terme.
Activitat coordinada amb CAP Olesa- degut a la
COVID-19 no es va poder dur a terme.

Activitats petita infància: Habilitats parentals (Cafè
en família)
Prescripció social: coordinació i seguiment
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3.3 Tasques no previstes i realitzades
Tasques
Creació del Grup de treball de Salut Mental
4a Jornada de Salut Pública
Participació en el grup de treball supramunicipal Abordatge de les crisis sanitàries en els Plans Locals de
Salut
Intervenció comunitària en medi obert-sensibilització COVID-19 en col·lectiu jove
Adequació d’instal·lacions municipals amb mesures contra coloms
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4. Activitats realitzades
4.1

Promoció de la Salut

La promoció de la salut és el conjunt d’accions adreçades a la població amb
l’objectiu de fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils
de vida saludables, i estan pensades perquè es puguin realitzar al llarg de la
vida, per això les línies de treball es determinen segons el cicle vital i es
divideixen per etapes, que hem definit per edats:
-

Petita infància (0 a 5 anys)
Infància (6 a 14 anys)
Adolescència (15 a 18 anys)
Joves (19 a 30 anys)
Adults (30 a 65 anys)
Gent Gran (a partir de 65 anys)

La salut està condicionada per les circumstàncies en què les persones neixen,
creixen, viuen, i envelleixen. Aquestes circumstàncies, conegudes amb el nom
de “determinants socials de la salut”, inclouen factors econòmics,
mediambientals, culturals, socials i polítics vinculats a polítiques no sanitàries.
Les grans línies de treball en les que s’han basat les intervencions són:
-

Estils de vida: activitat física, alimentació, salut sexual i reproductiva,
consum de substàncies.
Xarxes relacionals i comunitàries.
Suport a les famílies
Serveis sanitaris i de Salut Pública
Entorn urbà i salut

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha afectat a la realització de les
activitats de promoció de la salut, ja què algunes s’han adaptat a format virtual
fins el mes de juny de 2021 i a partir de setembre de 2021 s’han reprès en format
presencial amb les indicacions i limitacions d’aforament segons les indicacions
sanitàries del moment.
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4.1.1 Descripció
Programa Salut Escolar
A Catalunya, arrel del Decret de 17 de març de 1980, d’aprovació i aplicació del
Programa de Salut Escolar, es va posar en marxa el Programa de Salut Escolar
que determinava una sèrie d'activitats que els ens locals havien de garantir que
es dugessin a terme a l'escola, ja fos a través de la gestió directa o indirecta del
mateix. El Decret 155/1993, d'11 de juny, d'actualització del programa de Salut
Escolar, va determinar que els ajuntaments, dins del seu àmbit territorial, són els
responsables de l'execució del Programa i els correspon la supervisió de
l'execució del mateix per tal de garantir que les diferents activitats que el
composen es duguin a terme a l'escola pels nens i nenes d’entre 3 i 16 anys
escolaritzats als centres educatius de primària i secundària de la nostra població.
A Olesa, dins del Programa de Salut Escolar, es realitzen les següents activitats:
1. Control del compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques.
2. Examen de salut bucodental.
Aquestes accions, organitzades per aquest departament, es duen a terme
coordinadament amb el CAP Olesa, ja que és l’entitat responsable de
l'assistència primària de la població. En definitiva, l'objectiu prioritari del
programa és que tots els infants gaudeixin d'un nivell de vigilància de la seva
salut adequat.
Per tal de coordinar les visites de les revisions bucodentals i el calendari de
vacunacions, des del Departament de Salut Pública es convocava una reunió
amb tots els centres educatius i els referents de Salut Escolar de CAP Olesa, on
es comprova que el calendari de vacunacions i revisions bucodentals no
coincideixi amb activitats ja programades als centres educatius.
Al març de 2021 es reprèn les revisions bucodentals, i únicament es fan als
alumnes de 6è de primària. L’odontòleg es qui es desplaça als centres educatius
per fer les revisions.
Aquest 2021 no es va fer aquesta reunió de coordinació de la vacunació escolar,
ja què CatSalut fins el mes d’octubre no va enviar la informació i els procediments
als centres d’educació primària. A l’octubre s’informa als centres educatius del
calendari de vacunes. Les vacunacions s’han adaptat a les instruccions
sanitàries vinculades a la COVID-19.
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Catàleg activitats educatives
Per al primer semestre de 2021 (corresponent al 2n i 3r trimestre del curs escolar
2020-2021), el catàleg d’activitats educatives es va adaptar a les mesures i
normativa esdevingudes per la COVID-19 i l’oferta d’activitats es va reduir. En el
catàleg reduït que es va oferir als centres educatius, únicament apareixen aquells
tallers i/o activitats que compleixen amb les restriccions contemplades en el
context de pandèmia Covid-19. Les activitats que s’han proposat als centres
educatius i que s’han realitzat durant els mesos de febrer a juny de 2021 han
estat:
-

1r i 2n d’educació primària: Consciencia corporal i recursos personals
3r i 4t d’educació primària: Les cortines d’aire: Un conte per prevenir
5è i 6è de primària: Taller de primers auxilis
5è i 6è de primària: taller de consciència plena
2n i 3r d’ESO: Taller d’emocions i sexualitat
3r i 4t d’ESO: Taller de sexualitat i diversitat
2n cicle d’ESO: Taller d’autoprotecció i suport vital bàsic
Connecto amb el meu cos: alumnat amb diversitat cognitiva.
Taller d’emocions i sexualitat: alumnat amb diversitat cognitiva.

Algunes de les activitats previstes al catàleg s’han adaptat per fer-ho en format
virtual i amb el grup bombolla establert a cada centre escolar.
Amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar de les mesures sanitàries que s’havien de
dur a terme, es va oferir a tots els centres d’educació secundària un taller de
sensibilització COVID-19:
-

"TU SAPS: amb la Covid no tenim excusa"

Objectius Generals

Objectius Específics

Consciencia corporal i
recursos personals

• La consciència corporal com a vehicle per observar el nostre
• cos,
La consciència
corporal
com
a vehicle
per observar
el nostrei
escoltar-lo,
tenir-ne
cura,
acceptar-lo,
respectar-lo
cos,
escoltar-lo,
tenir-ne
cura,
acceptar-lo,
respectar-lo
i
deixar-lo anar.
deixar-lo
anar.
• Dotar d’habilitats per regular la intensitat de les emocions i
• Dotar
per regular
la intensitat
de les emocions
saber d’habilitats
diferenciar entre
emocions
i comportament
per poderi
saber
diferenciar
entre
emocions
i
comportament
per
poder
exercir l’autocontrol.
l’autocontrol.
• exercir
Descobrir
estratègies per aprendre a gestionar les emocions
• Descobrir
estratègies per aprendre a gestionar les emocions
pertorbadores.
pertorbadores.
• Adquirir
consciència de la possibilitat de valorar alternatives
• Adquirir
consciènciaagressiu
de la possibilitat
valorar
alternatives
a un comportament
o violentde
abans
d’actuar.
a un comportament agressiu o violent abans d’actuar.
• Aprendre a enfocar l’atenció i incrementar la interacció
social.

Salut Pública. Memòria 2021
21

Les cortines d’aire: Un
Conte per prevenir

• Aprendre a distingir entre els bons i els dolents secrets
• Facilitar i normalitzar l’expressió de sentiments
• Aprendre a comunicar allò que agrada o que no agrada
• Saber identificar persones a qui demanar ajuda i maneres
de fer-ho
• Conèixer els drets dels infants i del dret sobre el propi cos

Taller de primers auxilis

• Sensibilitzar i formar als infants de la importància de
l’autoprotecció.
• Oferir informació sobre els consells bàsics sobre perill i
autoprotecció, el PAS( Protegir, avisar i socórrer), activar el
sistema d’emergències i trucades 112
• Explicació teòrica i demostració pràctica

Taller consciència plena

• Introduir la pràctica de l’atenció plena
• Aprendre a enfocar l’atenció de forma deliberada i
compassiva
• Augmentar la consciència corporal
• Facilitar eines gestió emocional
• Incrementar habilitats cognitives
• Incrementar la serenitat i benestar

Taller emocions i sexualitat

Taller sexualitat (ESO)

• Potenciar una major comprensió del que implica la
sexualitat en la vida d’una persona, conèixer les diferents
dimensions de la sexualitat.
• Comprendre les característiques del comportament sexual
humà i com es relacionen amb el món afectiu personal.
Ajudar a l’alumnat a valorar i a ser crítics amb quines
condicions s’han de donar per decidir tenir relacions
sexuals.
• Possibilitar l’apropament dels alumnes a un concepte de
sexualitat integral i integrador.
• Generar un espai on comunicar experiències, dubtes i
curiositat sobre la sexualitat.
• Abordar la socialització de gènere i rols sexuals
• Qüestionar mites i falses creences associades a la
sexualitat, la identitat i les opcions sexuals.
• Possibilitar l’autoconeixement dels nostres cossos i el paler
• Conèixer com prevenir les infeccions de transmissió sexual
i facilitar informació dels recursos d’atenció a la sexualitat
• Potenciar una vivència alliberadora de la sexualitat i les
relacions
• Conèixer en profunditat els pros i contres dels diferents
mètodes anticonceptius
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Taller d’autoprotecció i suport
vital bàsic

• Formar i informar als adolescents amb eines i recursos per
identificar una situació d’emergència i saber com actuar
• Oferir informació bàsica sobre perill i autoprotecció, el PAS(
Protegir, avisar i socórrer)
• Explicació teòrica i demostració pràctic

Connecto amb el meu cos

• Millorar la mobilitat subtil del cos i la consciència corporal.
• Millorar la flexibilitat i l’equilibri.
• Augmentar la capacitat toràcica i el flux sanguini.
• Augmentar la confiança en un mateix.
• Ajudar a tolerar la frustració

Tu saps: amb la COVID no
tenim excuses

• Sensibilitzar sobre la importància de complir les mesures
sanitàries de la COVID-19
• Taller sobre com gestionar les emocions derivades de la
COVID-19.
• Treballar les principals emocions associades a la situació i
normalitzar i acceptar-les
• Oferir tècniques per a la gestió emocional.

Activitats desenvolupades primer semestre de 2021

Nombre
centres
Nombre
educatius i/o
d'actuacions
altres
centres

Nombre
d'alumnes

Curs

Connecto amb el meu cos

4

1

45

Alumant amb
diversitat cognitiva
i funcional

Consciencia corporal i
recursos personals

6

3

130

1r i 2n d’educació
primària

Les cortines d'aire, un conte
per prevenir

17

3

179

3r i 4t d’educació
primària

Taller autoprotecció i suport
vital bàsic

6

2

159

3r i 4t d’ESO

Taller de consciència plena

23

6

440

5è i 6è d’educació
primària

127

3r i 4t ESO
Alumnat amb
diversitat cognitiva
i funcional

Taller sexualitat

6

2
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Taller emocions i sexualitat

8

4

168

2n i 3r ESO

Tu saps: amb la COVID no
tenim excusa - Virtual

7

1

175

ESO

Taller de primers auxilis

17

5

345

5è i 6è d’educació
primària

En el segon semestre de 2021 (corresponent al 1r trimestre del curs escolar
2021-2022), al catàleg d’activitats educatives s’ofereixen les següents activitats:
-

Formació bàsica manipulació aliments: alumnat amb diversitat cognitiva
i/o funcional
Taller esmorzar saludable: 4t educació primària
Consciència corporal i recursos personals: 1r educació primària
Connecto amb el meu cos: alumnat amb diversitat cognitiva i/o funcional
Consciència plena: 6è educació primària
Projecte “What’s Up”: Com vas de salut mental?: 1r i 3r ESO
Gestió emocional: 3r ESO
Salut mental: 1r ESO
Consulta oberta: Eso, Batxillerat i FP
Contes per a prevenir abusos sexuals infantils: 3r educació primària
Emocions i sexualitat: 2n ESO
Sexualitat: tu decideixes!: 4t ESO
Autoprotecció i suport vital bàsic: 4t ESO
Primers auxilis: 5è educació primària
Tatuatge i pírcing: 3r ESO

Objectius Generals

Formació bàsica manipulació
aliments

Projecte What’s Up: Com vas
de salut mental

Objectius Específics
• La higiene dels aliments, tipus de contaminació dels
• La consciència corporal com a vehicle per observar el nostre
aliments
cos, escoltar-lo, tenir-ne cura, acceptar-lo, respectar-lo i
• Factors
condicionen l’estat d’un aliment
deixar-loque
anar.
•• La
contaminació
focus
de riscde les emocions i
Dotar
d’habilitats encreuada
per regulari la
intensitat
• Com
es
port
prevenir
la
contaminació
saber diferenciar entre emocions i comportament per poder
• L’entorn
de treball i la higiene personal
exercir l’autocontrol.
• Descobrir estratègies per aprendre a gestionar les emocions
pertorbadores.
•• Adquirir
de lasobre
possibilitat
demental
valorar alternatives
Trencar consciència
tabús i estigmes
la salut
un comportament
agressiu
o violent abans d’actuar.
•a
Conèixer
que és la salut
mental
•• Aprendre
a
enfocar
l’atenció
i incrementar
Relacionar la salut mental amb
el benestarla i interacció
malestar
social.
emocionals
• Fomentar que els joves puguin parlar de la salut mental de
forma oberta
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Gestió emocional

• Fomentar l’autoconeixement i la presa de consciència de les
pròpies emocions i la dels altres
• Afavorir el benestar individual i de grup a través de la gestió
de les emocions de malestar
• Afavorir el benestar individual i de grup a través de sostenir
i potenciar les emocions de benestar

Salut mental

• Donar visibilitat a la importància de la cura de la salut mental
• Trencar amb mites sobre salut mental
• Oferir informació per trencar estigmes
• Proporcionar consells i eines per a tenir cura del benestar
emocional

Activitats desenvolupades segon semestre de 2021
Nombre
centres
Nombre
educatius i/o
d'actuacions
altres
centres

Nombre
d'alumnes

Curs

Connecto amb el meu cos

7

1

93

Alumant amb
diversitat cognitiva
i funcional

Consciencia corporal i
recursos personals

8

5

180

1r EP

Taller sexualitat

4

1

92

4t ESO

Taller primers auxilis

12

6

264

5è EP

9

5

248

6è EP

Taller de consciència plena

A qui va destinat
Alumnes dels centres educatius de llars d’infants, primària i secundària del
municipi.
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Intervencions en medi obert de sensibilització sobre mesures COVID en el
col·lectiu jove
Arran la petició sorgida en una de les reunions periòdiques de seguiment dels
serveis sanitaris territorials, per tal de sensibilitzar el col·lectiu jove de la
necessitat de complir les mesures de prevenció per evitar la transmissió de la
COVID-19, des de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es va endegar una
intervenció en medi obert amb l’objectiu de promoure l’auto-reflexió en aquest
col·lectiu sobre com les seves decisions (actitud, comportament, actuacions…)
afavoreixen o no la millora de la situació col·lectiva.
Les intervencions estaven enfocades a l'acompanyament de joves i adolescents,
per facilitar que aquests joves i adolescents esdevinguin agents proactius
proposant mesures o solucions a la situació que estem vivint degut a la COVID19, i com a espai d'escolta a poder expressar-se i donar la opinió lliurement.
Els objectius de la intervenció eren oferir i generar alternatives per satisfer les
necessitats dels i les joves; facilitar eines i equipaments municipals per afavorir
la convivència; fomentar una visualització positiva i de reconeixement del jovent;
vetllar per treballar en xarxa i les línies d’intervenció multidisciplinar i valorar i
autovalorar si els joves estan afavorint en la millora de la situació col·lectiva a
través de les seves decisions (actitud, comportament, actuacions, etc.).
Durant aquestes intervencions, va sorgir la demanda, per part del col·lectiu jove,
de que l’Ajuntament organitzés activitats per oferir alternatives d’oci saludable
que afavoreixin el benestar d’aquest col·lectiu. Una de les demandes més
manifestades va ser la d’organitzar un torneig de futbol.
Des de l’Ajuntament es va rebre aquesta demanda com una oportunitat d’oferir i
generar alternatives per satisfer les necessitats del col·lectiu jove, un col·lectiu
que es troba en una posició de vulnerabilitat en diferents àmbits de la vida i al
que les mesures preses en el marc de l’estat d’alarma i les etapes posteriors han
afectat amb especial virulència, fet que suposa un risc important per al benestar
de les persones joves.
D’aquesta manera es pretenia iniciar una intervenció d’acompanyament en
l’organització d’un torneig de futbol auto-gestionat per un grup de joves, amb la
finalitat d’implicar a les persones joves en el seu propi procés de creixement,
acompanyant-les en la construcció del seu itinerari personal amb la finalitat de
propiciar l'apoderament i el reconeixement d’aquest col·lectiu.
El projecte es va iniciar en data 28 de juny però es va haver d’aturar degut a les
restriccions COVID.
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Projecte Conta’m
Col·laboració del Departament de Salut en el projecte Conta’m amb la Biblioteca
d’Olesa de Montserrat, un projecte adreçat a famílies per oferir recursos literaris
i eines pel desenvolupament emocional, cognitiu i motor dels infants.
Els continguts del taller són:
-

Moments per compartir al voltant dels llibres, la música i l’art.
Narrar, llegir, cantar i jugar amb les històries.
Desenvolupament de la creativitat i la imaginació.
Ampliar les possibilitats expressives, emotives i creatives
Espai d’intercanvi vivencial

El projecte inicialment eren 6 trobades setmanals en format presencial, atès la
manca d’assistència es va decidir fer únicament 4 sessions. Les temàtiques de
les sessions han estat:
-

Contes de sempre i per sempre
Cantarelles
Mengem llibres
Jocs de llum
Toca’m
Tot el teu cos

Objectius Generals

Millorar les habilitats i dota
d’eines a les famílies per la
criança positiva

Generar espais de vincle i
pertinença

Objectius Específics
• Desenvolupar la capacitat creadora i imaginativa
• Promoure el plaer de la lectura en petits i grans
• Conèixer estratègies i recursos per facilitar la lectura en un
entorn familiar
• Ampliar els referents bibliogràfics del món de la Literatura
infantil
• Gaudir de l’experiència co-creativa en família
• Ampliar les possibilitats expressives, emotives i creatives

• Facilitar la participació de famílies en activitats dirigides i
crear espais per compartir experiències amb iguals
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A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa son famílies amb infants fins
a 7 anys.
Participants
Participació

Calendari

Activitat
Home

Dona

27/03/2021

Contes de sempre i per sempre

0

10

10/04/2021

Cantarelles

0

7

24/04/2021

Jocs de llum

0

8

22/05/2021

Mengem llibres

0

6

Figura 1: Cartell Las primera història. Font pròpia
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Criança positiva: contes per a petits lectors
Col·laboració del Departament de Salut en el programa anual de la Biblioteca de
contes adreçats als infants.
Objectius Generals
Millorar les habilitats per la
criança

Generar espais de vincle i
pertinença

Objectius Específics
• Promoure la realització d’activitats adreçades a la petita
infància

• Facilitar la participació de famílies en activitats dirigides i
crear espais per compartir experiències amb iguals

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

25/10/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

11/11/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

09/12/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa son famílies amb nadons de
6 a 24 mesos.
Participants
Participació
Calendari

Activitat

Home

Dona

Nadons

25/10/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

2

10

12

11/11/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

4

8

12

09/12/2021

Contes per a nadons de 24 a 36 mesos

6

6

12
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Salut Laboral
L’informe de la primera sessió del comitè mixt de l’Organització internacional del
treball (OIT) inclou:
-

Fomentar i mantenir el més alt nivell de benestar físic, mental i social dels
treballadors en totes les professions.
Prevenir el dany a la salut en les seves condicions de treball.
Protegir contra els riscos per la salut
Mantenir el treballador en una feina adequada a les seves aptituds
psicològiques i fisiològiques.

A partir de l’any 1999 i a proposta de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut
en el treball es va establir el 28 d’abril com el Dia de la Seguretat i Salut en el
treball.
El dia de la Seguretat i Salut en el treball es van realitzar activitats per
conscienciar de la importància per la prevenció de riscos tant a nivell personal
com laboral. Els objectius de la Salut laboral són la prevenció de la malaltia i la
promoció de la salut en l’àmbit laboral.
Aquest any s’han organitzat, en col·laboració amb el Departament de Recursos
Humans i el Servei de prevenció de Riscos Laborals, unes formacions de
mindfulness per al personal de l’Ajuntament.
Objectius Generals
Donar visibilitat a la prevenció de
riscos a nivell laboral
Prendre consciencia de com la nostra
actitud en l’àmbit laboral repercuteix
en la salut

Objectius Específics
• Sensibilitzar de com la prevenció de riscos afecta a
nivell personal i/o laboral
• Oferir eines per abordar l’estrès, l’escolta activa, la
consciencia corporal per ajudar a millorar els reptes
diaris.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

26/04/2021 al 30/04/2021

Pancarta commemoració Dia de la Seguretat i Salut
en el treball

30/04/2021

Taller DEA per a treballadors

Mesos de maig i juny de 2021

Formacions Mindfulness per al personal de
l’Ajuntament
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A qui va destinat
A la ciutadania i als treballadors de l’Ajuntament.
Participants
Participació
Calendari

Activitat

30/04/2021

Maig i juny

Home

Dona

Taller DEA

11

4

Cursos Mindfulness

14

42

Figura 2: Pancarta dia Internacional de la Seguretat en el treball. Font: pròpia
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28 de maig. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones
En una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va
tenir lloc l’any 1987 a Costa Rica, després de la celebració del V Encuentro
Internacional Mujer y Salud, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i
del Carib, va proposar la creació d’un dia d’acció mundial per la salut de les
dones. Així, es va acordar que el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les
Dones es commemoraria cada 28 de maig com una data per a la mobilització i
la reivindicació.
Històricament s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model masculí,
posteriorment generalitzat al femení. Actualment, l’evidència científica demostra
que existeixen diferències de gènere entre els homes i les dones en quant a la
salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la
prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a
ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques.
La realització d’activitats per commemorar aquest dia s’ha fet en format
presencial i amb la col·laboració dels departaments de Joventut, Esports i
Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, la biblioteca Santa Oliva i les associacions
Dones i Progrés i Ariadna i el Casal Cívic Sant Bernat. L’objectiu es oferir
activitats per promoure la salut de les dones.
Objectius Generals

Objectius Específics

Sensibilitzar a la població sobre
la necessitat de disminuir les
desigualtats en salut amb
perspectiva de gènere

• Oferir tallers específics de promoció de la salut femenina
• Visibilitat com la desigualtat de gènere afecta a la salut de
les dones
• Conscienciar de com els rols que s’atribueixen a les dones
i les relacions desiguals provoquen una disminució de la
qualitat de vida i un augment de la probabilitat d’emmalaltir

Activitats desenvolupades
Autodefensa feminista

•

Taller de sòl pelvià

Taller: gènere i salut: la ràbia, la culpa, la por i l’amor

Taller cosmètica natural

Live sobre “gordofobia”

Caravana La Sex Truck (Les Magranes)

Taller de sexualitat

Txikung i dance remember
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A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa són dones del municipi en
edat adulta.

Figura 3. Cartell del dia internacional d’acció per a la salut de les dones. Font Pròpia

Figures 4,5 i 6: Fotografies Caravana Sex Truck.

Figures 7 i 8 : Fotografies Txi-kung
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Participants
Data

Participació

Activitat

22/05/2021

Taller autodefensa femenina

12

25/05/2021

Taller sòl pelvià

4

25/05/2021

Taller “Gènere i salut: la ràbia, la culpa, la por i
l’amor”

Anul·lació

26/05/2021

Taller de cosmètica natural

6

28/05/2021

Caravana La Sex Truck (Les magranes)

60

28/05/2021

Taller de sexualitat

Anul·lació

29/05/2021

Txikung

20

29/05/2021

Dance remember

15

Data

Activitat

Participació

Visualitzacions

27/05/2021

Live Instagram Info Jove Olesa M:
Gordofobia

31

160

27/05/2021

Taula rodona “Què aporten les entitats
olesanes a la salut de les dones?

Olesa Ràdio
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Intervenció Festa la Teva
(Memòria extensa a l’annex 9.2)
Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de substàncies i abordar els
riscos associats al consum d’alcohol, cànnabis i altres substàncies proporcionant
informació i facilitar pautes de prevenció i reducció de riscos i apoderar als joves
i adolescents davant de situacions de violència i agressions sexistes a l’espai,
especialment en grups, amb la intervenció de 2 educadors socials en els espais
de festa coordinats amb els organitzadors de la Festa.
La intervenció del FesTa la teva a Olesa de Montserrat el 24 de juny de 2021
s’ha planificat i executat, en coordinació amb els diferents agents participants al
Parc Municipal en el concert de Fundación Tony Manero, amb les restriccions
sanitàries del moment (mascareta obligatòria, prohibició de fumar i consumir, no
hi ha servei de barra, tancament de terrasses de bar a les 01:00h) i altres factors
com el dia en que es realitza la festa, la programació d’altres espais propers,
l’afluència, les franges d’edat del públic, la meteorologia o inclús els
esdeveniments de dies anteriors són importants pe entendre la dinàmica de la
nit.
En el cas d'Olesa enguany, no es repeteixen les pautes de 2017, 2018 o 2019,
anys previs a la crisi sanitària derivada de la COVID19.

Objectius Generals

Objectius Específics

Reduir riscos i incidències
associades al consum d’alcohol
i altres drogues en espais extrafesta entre la població més jove

• Fomentar el desenvolupament d’hàbits saludables,
relacions afectuoses i consum crític en la població
adolescent i jove
• Reduir riscos associats al consum d’alcohol, cànnabis i
altres substàncies, oferint informació rigorosa i crítica
• Complementar el treball de l’equip local
• Referenciar serveis i recursos municipals del territori (en
relació a la població jove i al consum de substàncies).

Fomentar relacions
respectuoses, tant entre
persones com amb l’entorn

• Oferir una figura educativa de referència en aquests espais
que incorpori la perspectiva de gener i pugui facilitar un
suport en casos d’assetjament masclista explícit
• Oferir eines complementàries per a realitzar anàlisis de la
relació d’adolescents i joves en contextos de festa
• Promoure l’autonomia, l’autogestió de la salut i la presa de
decisions lliure i conscient en adolescents i joves
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A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son adolescents i joves que
participen en els espais de festa.
Conclusions
Interns a la intervenció
A destacar

•

Es valora positivament l’acollida de pautes saludables i educatives,
especialment en allò referent a consums, gestió de les cures en
situacions d’intoxicació, per part dels i les adolescents i joves. Tot i això,
per la dinàmica dels grups (intensitat de relació en els grups, estar en
trànsit, etc.) s'han pogut realitzar poques intervencions.
L’actitud dels i les adolescents i joves respecte la parella educativa ha
sigut respectuosa, no tenint lloc cap situació conflictiva ni de rebuig.

•
A millorar

•
•
•

Tot i que s’han valorat molt positivament les pautes facilitades en relació
als consums de substàncies, no hi ha hagut preguntes en profunditat
sobre el tema.
S’han pogut fer poques observacions i recollir poca informació al voltant
de temes con LGBTI-fòbia o la concreció de les dinàmiques racistes a
l’espai.
S'han pogut fer poques observacions i recollir poca informació al voltant
de bones pràctiques en els consums, pautes en situacions de malestar
o crisi i cures entre iguals.

Externs a la intervenció
A destacar

•
•

Es destaca la bona disposició i coordinació dels agents implicats.
Es destaca la bona coordinació per a la modificació dels espais
d'intervenció previstos, donada l'afluència de gent i les dinàmiques
observades, tot i la dificultat i la diferència en dinàmiques i espais en
relació amb altres anys.

A considerar, relatius a la coordinació, relació amb els agents

•

Seria interessant poder realitzar una mínima coordinació (o intercanvi)
amb la policia municipal o altres cossos policials presents.

Relatius als espais i usos

•

La possibilitat d'intervenció ha estat proporcionalment oposada a la
quantitat de gent present a l'espai. Si bé la fira és espai amb alta
afluència de persones, tot i realitzar-hi multiplicitat d'observacions, no
s'hi han realitzat intervencions donada la densitat, el nivell del so
ambienti la dinàmica dels grups presents.
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Entorns sense fum
“Entorns sense fum” és un projecte comunitari d’àmbit municipal l’objectiu del
qual és prevenir l’inici del consum de tabac i l’exposició al fum ambiental de tabac
en la població infantil i jove evitant que en el seu entorn habitual hi hagi persones
fumant, sensibilitzant als adults com referents modelitzadors i informant als
menors del risc del consum de tabac.
Alguns dels entorns on actualment no està prohibit fumar inclouen espais
particularment sensibles perquè s’hi porten a terme activitats relacionades amb
l’educació i la promoció de comportaments saludables o perquè són freqüentats
per menors. Aquest és el cas, per exemple, dels accessos a les escoles situats
fora del recinte escolar o dels centres esportius a l’aire lliure on es realitzen
activitats esportives adreçades a infants i adolescents. En els entorns d’aquestes
característiques, resulta especialment important aconseguir eliminar
completament o minimitzar l’ús del tabac.
Durant l’any 2021 s’ha aprovat el decret del projecte i s’ha consensuat amb les
dependències municipals les ubicacions de la senyalització i de cendrers per
promoure espais lliures de fum.
Objectius Generals

Desenvolupar el projecte
entorns sense fum

Senyalització d’ubicacions
“Entorn sense fum”

Activitats desenvolupades

Objectius Específics
• Dotar d’eines i informació per facilitar als fumadors actius
que deixin de fumar
• Donar visibilitat als efectes nocius del tabac
• Conscienciar a la població dels beneficis de deixar de
fumar
• Senyalitzar les ubicacions on es recomana no fumar.

•

Calendari

Activitat

Octubre 2021

Aprovació per Decret del projecte entorns sense fum

Novembre-desembre 2021

Consens col·locació plaques entorns sense fum
edificis municipals

A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa son la població adulta.
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Benestar emocional
Anteriorment en el programa de promoció de la salut es realitzaven 2 edicions
del curs de salut emocional, una a cada semestre de l’any. Enguany amb la crisi
sanitària s’ha ampliat l’oferta de tallers de salut emocional en resposta a la
necessitat detectada de promoure el benestar emocional durant la pandèmia, i
s’han fet 3 edicions.
L’objectiu d’aquestes sessions és oferir a les persones espais on compartir,
reflexionar i aprendre de manera grupal a gestionar les emocions i aprendre a
reconduir les situacions quotidianes, que sovint, repercuteixen en la salut i el
benestar, tot i què inicialment la idea era fer-ho en format presencial no va ser
viable i es va fer en format virtual.
L’activitat és un curs de 5 sessions setmanals de 2 hores de durada per aprendre
a gestionar la consciencia emocional mitjançant la presa de consciencia de les
emocions, identificar-les i gestionar-les, aprendre a gestionar la consciencia
corporal, identificar les respostes i hàbits emocionals i les implicacions que
aquestes respostes poden generar en la salut i en el benestar i accionar el canvi
per desaprendre i re-aprendre, mitjançant entrenament, integració i consolidació
dels nous hàbits emocionals facilitadors del benestar.
Enguany, des del Departament de Salut Pública es va organitzar una activitat de
gestió emocional emmarcada en els actes de Sant Jordi.
El taller “L’estimació, un valor clau en salut”, pretenia familiaritzar-se amb
emocions com l’alegria i l’empatia que contenen qualitats positives, i integrar-les
en la vida quotidiana des d’una actitud més oberta i contactar amb els altres, la
qual cosa contribueix tant al benefici propi com al benestar dels éssers que ens
envolten. En el taller es van fer pràctiques de meditació guiada, vídeos i un espai
de reflexions per a compartir dubtes i diferents punts de vista.
Per Nadal es va organitzar el taller “Gestió emocional per sobreviure a les Festes
de Nadal”, un taller per reflexionar sobre l’època nadalenca que pot portar
associats sentiments contradictoris.
L’ambient són figures de pares Noel somrients, llums de colors i garlandes
brillants., però els sentiments interns és possible que no coincideixin amb aquest
esperit i, en canvi, siguin de tristesa, de ràbia o de por.
Les situacions poden ser diverses: ja sigui per la mort d’una persona estimada,
per la distància amb les persones amb qui voldríem passar aquest dies, per la
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solitud que ens envaeix o per l’exposició a possibles conflictes al voltant de la
taula. Aquestes dates de celebració poden convertir-se en moments d’angoixa.
En aquesta càpsula formativa es va treballar per:
•
•
•

Conèixer què ens activa internament en aquesta època
Desenvolupar eines per crear recursos interns
Compartir experiències similars amb altres persones

Tot això ens ajudarà a reduir la sensació d’aïllament i augmentarà el nostre
benestar emocional per fer front, un any més, a aquesta època de l’any.
Objectius Generals

Promoure el benestar
emocional

Objectius Específics
• Autoconeixement e identificació dels processos cognitius i
psicològics i actituds que fonamenten l’experiència
emocional
• Potenciar les relacions positives i harmonioses amb les
emocions, des de la sensibilització, comprensió,
legitimació, normalització i gestió bàsica.
• Sensibilització en la estimulació del benestar i d’una vida
saludable i satisfactòria
• Dotar d’eines per gestionar el mon mental-emocional

Activitats desenvolupades
Calendari
2,9,16,23 i 30 de març

Activitat
•

Curs de salut emocional

22 d’abril

L’estimació, un valor clau en salut

6,13,20 i 27 de maig i 3 de juny

Curs de salut emocional (+65 anys)

7,14,21 i 28 d’octubre i 4 de
novembre

Curs de salut emocional

14/12/2021

Taller gestió emocional per sobreviure a les
Festes de Nadal

A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa és la població adulta del
municipi.
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Participants
El número màxim de persones que poden assistir al taller de salut emocional són
12 persones.
Participació
Calendari
Home

Dona

1a edició ( març 2021)

1

11

2a edició (maig i juny 2021) - Adreçat a
persones majors de 65 anys

----

10

3a edició (octubre i novembre 2021)

1

8

L’estimació, un valor clau en salut

-----

20

Gestió emocional

1

5

Figures 9 i 10: Cartells de curs de salut emocional (+65 anys) i Taller gestió emocional per
sobreviure a les Festes de Nadal.
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Salut Mental
Durant el mes de març en col·laboració amb l’Associació Salut Mental del Baix
Llobregat es va organitzar un taller per aprendre a gestionar les emocions difícils
en format presencial. Aquest taller va comptar amb una alta presència d’homes
que van participar, fet a destacar, ja què habitualment a les activitats
organitzades la majoria de participants són dones.
L’objectiu del taller és oferir a les persones espais on compartir, reflexionar i
aprendre de manera grupal a gestionar les emocions i aprendre a reconduir les
situacions quotidianes, que sovint, repercuteixen en la salut i el benestar, alhora
donar visibilitat a l’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord.
El mes de març de 2021 és va realitzar la primera trobada entre el Departament
de Salut Pública i l’Associació de Salut Mental de Baix Llobregat Nord amb
l’objectiu de coordinar activitats conjuntament.
En aquesta reunió es detecta la necessitat de crear un grup de treball per
desenvolupar i prioritzar les estratègies en salut mental.
A l’abril es convoca al grup de de treball de Salut Mental format per l’Associació
de Salut Mental del Baix Llobregat Nord, tècnics dels departaments de Salut
Pública i Benestar Social, la Fundació Privada Àuria i personal d’infermeria de
salut mental comunitària del CSMA de Martorell. Posteriorment s’amplia amb la
participació de Cabalbaix, CAS i la treballadora social de CAP Olesa.
Objectius Generals
Donar visibilitat a la Salut
Mental
Des-estigmatitzar creences
entorn a la salut mental

Creació grup de treball Salut
Mental

Objectius Específics
• Crear espais on compartir experiències i vivències de
entorn a la gestió de les emocions
• Generar consciència sobre la importància de tenir cura de
la salut mental
• Informar i formar a la ciutadania per tal de no generar
creences errònies envers la salut mental
•
• Incrementar el treball en xarxa de tots els agents implicats i
permetre una millor coordinació en l’atenció integral de la
salut mental al territori.
• Coordinar activitats i detectar necessitats amb l’objectiu de
prioritzar les estratègies en salut mental
• Treballar en accions de sensibilització i contra l’estigma en
salut mental al nostre territori
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A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa és la població adulta del
municipi, treballadors municipals i professionals vinculats a la salut mental.

Figura 11: Cartell taller gestió emocions difícils

Figura 12: Jornada sensibilització Salut Mental adreçada a treballadors municipals

Figura 13: Reunions grup de treball Salut Mental
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Activitats desenvolupades

Calendari

Activitat

13 i 20/03/2021

Aprendre a gestionar emocions difícils

8/03; 16/04; 14/05; 16/07; 24/09 i 26/11

Reunions grup de treball Salut Mental

16/06/2021

Jornades sensibilització treballadors municipals amb
atenció al públic

19/10/2021 i 16/11/2021

Grup d’acompanyament emocional

07/11/2021

Presentació grup de treball Salut Mental i Obra de teatre
Associació Salut Mental Baix Llobregat Nord

19/11/2021

Taller “Més enllà de la recuperació: Cap a una atenció en
salut mental basada en drets

Participants
Participació
Calendari

Activitat

13/03/2021

Home

Dona

Aprendre a gestionar les emocions difícils

3

7

20/03/2021

Aprendre a gestionar les emocions difícils

3

7

16/06/2021

Jornades sensibilització Salut Mental adreçada a
treballadors municipals

19

4

19/10 i 16/11

Grup d’acompanyament de gestió emocional

1

11

07/11/2021

Obra de teatre

25

35

19/11/2021

Taller “Més enllà de la recuperació: Cap a una
atenció en salut mental basada en drets

2

9
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Inauguració i activitats Setmana lactància materna
La setmana de la lactància materna es va instaurar oficialment per la
Organització Mundial de la Salut i UNICEF l’any 1992, actualment és un
moviment en defensa de la lactància materna.
A Europa es celebra la 41ª setmana de l’any, ja què a l’agost és un període
vocacional. La data es va acordar entenent que un embaràs que comenci el dia
1 de gener, la setmana probable de part i d’inici de lactància seria la setmana 41,
que coincideix a principis d’octubre. De manera consensuada la majoria de grups
de recolzament a la lactància materna inicien la commemoració de la setmana
mundial de la lactància materna el primer diumenge d’octubre.
WABA (Aliance Mundial per l’acció de la lactància materna) que és una xarxa
internacional de persones i organismes que treballa en coordinació amb la OMS
i UNICEF i que des de 1992 s’encarrega de la organització de la Setmana
Mundial de la lactància materna escull un lema i proposa temes i accions a
desenvolupar relacionats amb la lactància materna i els drets de la dona i els
seus fills.
Les activitats realitzades entorn a la setmana de la lactància materna,
impulsades des del Departament de Salut Pública en col·laboració amb CAP
Olesa, Hospital de Martorell i altres departaments de l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat, estan pensades per tal de crear consciencia sobre la importància de
promoure i recolzar la lactància materna, tant en l’inici com en mantenir una
lactància prolongada i facilitar espais on les famílies es puguin trobar i compartir
experiències.
Aquest 2021, es va recuperar la inauguració de la Setmana de la Lactància
Materna en format presencial que es va organitzar dissabte 17 d’octubre al Parc
Municipal, on es van trobar associacions i projectes relacionats amb la criança i
la lactància materna.
Els voluntaris de l’Hospital de Martorell van organitzar manualitats per als més
petits, el banc de llet materna va informar a les famílies del funcionament i van
participar altres 5 carpes més amb productes de porteo, roba per a lactància i
per a nadons, collars per a lactància i porta-xumets personalitzats, projectes de
mares olesanes que van participar desinteressadament en l’acte inaugural de la
Setmana de la Lactància Materna, amenitzat amb música i presentat pel Manuel
Àlvarez Director de l’Hospital de Martorell i l’Ada Agut, Regidora de Salut Pública.
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Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la lactància materna

• Dotar d’eines i informació per facilitar la lactància materna
• Crear espais de trobada amb iguals
• Informar a la població sobre els alts beneficis del suport a
les mares que practiquen la lactància materna
• Conscienciar sobre la importància d’iniciar i mantenir la
lactància materna

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat
•

17/10/2021

Inauguració Setmana Lactància Materna

18/10/2021

Taller de porteo

20/10/2021

Xerrada “amb els cinc sentits”

22/10/2021

Música per a nadons
Aigua per a nadons (6 a 18 mesos)

23/10/2021
Aigua per a nadons (19 a 36 mesos)
25/10/2021

Conte per a petits lectors

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa son famílies embarassades
i/o amb nadons de 0 a 36 mesos
Participants
Participació
Calendari

Activitat

18/10/2021

Home

Dona

Taller de porteo

1

7

20/10/2021

Xerrada “amb els cinc sentits”

----

6

22/10/2021

Música per a nadons

2

8

23/10/2021

Aigua per a nadons

4

9

25/10/2021

Conte per a petits lectors

2

10
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Figura 14: Cartell activitats lactància materna

Figures 15,16,17 i 18: Fotografies inauguració Setmana Lactància Materna
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Programa Ments lliures
En les activitats que anualment s’organitzen des del Departament de Salut
Pública entorn la promoció de la lactància materna, l’any 2019 es va organitzar
una activitat adreçada exclusivament a homes amb l’objectiu de donar visibilitat
al paper del pare durant la lactància i la criança.
El programa d’entrenament en connexió, compassió i empatia pretenia crear un
espai d’acompanyament per a homes que els permeti afrontar les emocions com
la por i la preocupació, o la sensació d’inseguretat i vulnerabilitat d’una forma
sana, amb l’objectiu de millora la seva autoestima, la seva confiança i la relació
afectiva i íntima amb les persones més properes.
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure l’Entrenament Mental
Compassiu (CMT)

• Aconseguir un grau major d’habilitats d’autocompassió i
equilibri emocional i cognitiu que faciliti disminuir el patiment.
• Millorar la salut mental i disminuir l’ansietat i la depressió a
curt i mitjà termini.
• Crear, mantenir, recuperar espais de benestar personal i de
cura d’un mateix i dels altres, a curt i mitjà termini.
• Implicació en la criança i cura dels fills i filles o altres persones
amb dependència, millorant les capacitats parentals i/o
afectives, l’empatia i la resolució de conflictes
• Iniciar processos de demanda d’ajuda si és necessari ja
sigui per problemes familiars, de salut mental, addiccions o
violència masclista.

El programa, que constava de 9 sessions de 2 hores, es va pensar per fer-ho del
6 d’octubre al 15 de desembre de 2021. Finalment es va ajornar per manca
d’inscripcions i s’ha adaptat a un programa adreçat a famílies amb fills, que es
realitzarà durant el primer trimestre de 2022.
A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa son homes.

Figura 19. Cartell programa Ments lliures
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Olesa, FemSalut!
Enguany és la novena temporada del programa “Olesa, FemSalut” que integra
activitats de promoció de la salut i el benestar de les persones. El projecte es va
iniciar des del Departament de Salut Pública l’any 2013, amb l’organització de
caminades i pràctica de txi-kung.
Actualment el programa s’ha ampliat amb les activitats d’atenció plena i ioga
maternitat.
Txi-kung
El txi-kung o també anomenat Qi Gong és un terme xinès que s’aplica a tot tipus
d’exercicis que treballa amb l’energia “Chi”. “Chi” significa energia, Kung significa
entrenament, treball.
El Txi-kung com a mètode té una antiguitat de 4.000 anys. La Medicina
Tradicional Xinesa diu que el “chi” (energia) circula a través del cos i és
transformat en energies especifiques d’òrgans, vísceres i meridians segons les
funcions que realitza.
Es combinen moviments suaus del cos, concentració mental i control de la
respiració per augmentar l’energia de la persona que ho practica.
Atenció plena
L’atenció plena o pràctica de la meditació, coneguda amb el nom de
mindfullness, es coneix com una tècnica concreta de meditació derivada de
l’anapanasati budista amb l’objectiu d’enfocar sense prejudicis de l’atenció d’un
mateix en les pròpies emocions, pensaments i sensacions que es produeixen en
el moment present.
Ioga maternitat
Es defineix com una disciplina espiritual i corporal que permet l’alliberació de
tensions i pensaments negatius de la vida quotidiana, i de les fluctuacions
pertorbadores de la ment. Proporciona serenitat i un estat d’unitat interior que
promou estabilitat i benestar emocional.
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Objectius Generals

Promoure la pràctica de
Txi-kung

Promoure el benestar
emocional

Objectius Específics
• Millorar el sistema cardiovascular
• Millorar el sistema respiratori
• Harmonitzar cos i ment
• Aprendre a gestionar l’estrès i l’ansietat
• Augmentar l’agilitat i flexibilitat de moviments corporals
• Millorar la concentració i l’agilitat mental
• Millorar l’estat físic, emocional i mental
• Incrementar l’estar de benestar i alegria
• Incrementar la claredat mental
• Millorar l’atenció
• Disminuir o eliminar la dispersió i el soroll mental
•• Millorar les actituds positives
• Modificar les creences i hàbits poc saludables
• Augmentar les fortaleses personals

Promoure l’activitat física

• Augment del benestar emocional i mental
• Reducció pressió sanguínia
• Reducció de problemes cardiovasculars
• Facilita la socialització dels participants

Promoure l’activitat física
durant l’embaràs

• Recol·locació i tonificació de la musculatura pelviana i
abdominal.
• Exercicis que permetin que els òrgans interns i vísceres
tornin al seu lloc
• Enfortiment i relaxació de l’esquena per gaudir d’un embaràs
saludable i la criança del nadó.

Promoure l’activitat física en
persones amb dificultats de
mobilitat

• Millorar el sistema cardiovascular
• Millorar el sistema respiratori
• Millorar l’estat físic, emocional i mental
• Donar a conèixer el projecte “Voltem”: rutes urbanes

Activitats desenvolupades
Al primer semestre es van fer les següents activitats en format virtual. I a partir de
setembre de 2021 es van reprendre les activitats en format presencial.
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Calendari

Activitat

Cada dilluns i dimecres de 9:15 a 10:30

Pràctica de txi-kung

Cada dilluns d’11 a 12:15

Ioga maternitat

Cada dilluns de 18:30 a 19:30

Atenció plena

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa és la població adulta del
municipi.
Participants
Txikung virtual de l’1 de gener al 10 de maig de 2021

Data

Visualitzacions
Youtube

Data

Visualitzacions
Youtube

18/01/2021
20/01/2021

81
57

17/03/2021

26

22/03/2021

15

27/01/2021

48

24/03/2021

40

01/02/2021

19

29/03/2021

22

08/02/2021

48

31/03/2021

12

10/02/2021

30

07/04/2021

23

15/02/2021

65

12/04/2021

25

17/02/2021

18

14/04/2021

51

22/02/2021

42

19/04/2021

21

24/02/2021

25

21/04/2021

28

01/03/2021

28

26/04/2021

19

03/03/2021

23

28/04/2021

28

08/03/2021

15

03/05/2021

39

10/03/2021

30

10/05/2021

78

15/03/2021

18

Total
2021
MITJANA

1034
32,31
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ATENCIÓ PLENA

Data

Visualitzacions

Data

Visualitzacions

25/01/2021

96

22/03/2021

27

26/01/2021

56

29/03/2021

36

01/02/2021

45

12/04/2021

33

09/02/2021

34

19/04/2021

36

22/02/2021

52

26/04/2021

17

23/02/2021

14

10/05/2021

28

01/03/2021

27

11/05/2021

43

08/03/2021

17

21/05/2021

50

15/03/2021

21

Total 2021

632

Mitjana 2021

37

Activitats realitzades a partir de maig de 2021

Activitat

Mitjana
Participació
Presencial

Inscripcions
Participants

Txi-kung

40

112

Atenció plena

10

32

Ioga maternitat

5

18

Figura 20: Cartell Olesa, fem salut!. Font pròpia
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Voltem Olesa, una mirada de salut als barris
El projecte Voltem Olesa, emmarcat en el Programa Fem Salut, Olesa! Té per
objectiu la creació de rutes saludables que promoguin l’ús de l’espai públic, la
pràctica d’hàbits saludables i accessibles, en l’entorn urbà i natural, així com la
mirada crítica de l’entorn.
L’any 2018 es va implementar la primera ruta saludable d’Olesa de Montserrat,
la Volta1-Eixample.
Finalment, s’han dissenyat un total de 10 rutes, interconnectades entre elles i
amb el medi natural, que permetran, un cop implementades, la promoció de
l’activitat física a l’espai públic per tal de millorar les necessitats de salut i la
qualitat de vida de la població del municipi d’Olesa de Montserrat, així com
també, promoure l’apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania, a partir
de fer-lo més amable i facilitar-ne el seu ús.

Figura 21: Rutes urbanes saludables. Font: RGA Arquitectes

L’any 2021 s’han dinamitzat les rutes urbanes saludables durant els mesos
d’octubre i novembre.
Objectius Generals

Millorar entorn urbà

Objectius Específics
• Creació rutes urbanes
• Promoure i facilitar accés a rutes urbanes a persones amb
limitacions funcionals i/o de mobilitat
• Creació d’una guia metodològica per l’elaboració de rutes
urbanes
• Garantir el compliment dels principis rectors de salut,
benestar i equitat en les intervencions de millora de
l’entorn urbà
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A qui va destinat
Les persones beneficiàries potencials del programa és la població amb
problemes socials, de salut, i de funcionalitat; i que per aquest motiu, veuen
limitat el seu accés i mobilitat per l’entorn urbà i al medi natural;
Participants
Participació

Calendari

Activitat

05/10/2021

Home

Dona

Volta 5: Eixample

------

6

19/10/2021

Volta 6: Les Planes

-------

5

02/11/2021

Volta 2. Poble Sec

-------

4

16/11/2021

Volta 7: La Flora Fou-St Bernat

-------

7

30/11/2021

Volta 4: Els Closos

-------

6

Figura 22: Cartell rutes Voltem Olesa. Font pròpia

Figura 23: Valoració activitats Promoció de la salut. Font pròpia
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Pla Local de Salut
El Pla Local de Salut (PLS) és un instrument de planificació en salut que s’orienta
al desenvolupament d’un procés compartit per a la millora de la salut. El PLS
recull la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en
matèria de Salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal
(Diputació de Barcelona, 2013).
El procés d’elaboració del PLS comprèn dos grans elements:
L’anàlisi de la situació en salut (Perfil de Salut): el procés de planificació
requereix d’una anàlisi prèvia de la situació de l’entorn i dels factors que
incideixen en la salut per poder identificar els principals reptes del municipi en
termes de salut.
El Pla d’Acció (Pla operatiu): a partir de l’anàlisi, el PLS prioritza els objectius
a assolir per donar resposta als reptes detectats i especifica quines accions i
quines metodologies seran les adients per assolir-los.
Durant el 2021 s’ha fet el seguiment dels indicadors del pla operatiu 2021 del Pla
Local de Salut, amb una avaluació a mitjans d’any i està previst fer l’avaluació
final durant el mes de gener de 2021.

Avaluació global 2021
Pla Local de Salut d'Olesa de Montserrat
18%
9%

73%
No assolit

Parcialm.ass.

Assolit

COVID

Figura 24: Resultats avaluació indicadors pla local de salut

Entre els objectius del Pla Local de Salut per al 2021 s’inclou la constitució de la
Taula de Salut Municipal d'Olesa de Montserrat com a òrgan de participació
ciutadana en matèria de Salut, amb l’objectiu de promoure la participació
ciutadana, amb la col·laboració dels agents socials, les institucions, entitats i
associacions locals implicades en els aspectes relacionats amb la salut en el
municipi, per recollir les propostes de la ciutadania pel que fa a la planificació, la
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gestió i l'avaluació dels serveis de salut a fi de contribuir a la millora de la qualitat
dels recursos disponibles al municipi.
La constitució de la Taula està vinculada al Reglament de Participació Ciutadana,
que es va aprovar al desembre de 2021, per aquest motiu, resta pendent
l’aprovació de la Taula durant el primer trimestre de 2022.
Objectius
Generals
Seguiment del Pla
Local de
Salut 2019-2023 i
elaboració
del Pla Operatiu 2021

Objectius Específics
• Conèixer la situació actual els objectius del Pla Local de Salut
• Identificar les accions planificades a 2021 que s’han de portar a terme.
• Avaluar les accions que es portin a terme durant 2021, pel que fa a
l’estructura, procés, resultat, segons els indicadors identificats.
• Redefinir, si és el cas, i/o incorporar nous objectius i/o accions segons
l’evolució del Pla Local de Salut.
• Fomentar l’ús del pla com a instrument integrador i orientador de les
polítiques i intervencions d’altres plans del municipi

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Anual

Reunions de seguiment Pla Operatiu 2021

Anual

Avaluació del pla operatiu 2021 del Pla Local de Salut

25/10/2021

4a Jornada de Salut Pública

A qui va destinat

Les persones beneficiàries potencials del programa és tota la població del
municipi.
Jornada de Salut Pública
Amb l’objectiu d’avaluar les accions vinculades al Pla Local de Salut en el període
2019-2021, el dia 25 d’octubre de 2021 es va dur a terme la 4a Jornada de Salut
Pública d’Olesa de Montserrat, amb el títol Pla de salut: avaluació, adaptació i
reptes de futur al món local.
En aquesta jornada es van donar a conèixer els resultats de l’avaluació del Pla
de Salut d’Olesa 2019-2021, es van analitzar els aprenentatges i adaptacions
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dels municipis davant la crisi sanitària i el seu impacte al Pla de Salut; i es va
debatre sobre els reptes de futur en salut pública en el món local.
L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde, la Regidora de Salut Pública i
representants d’institucions vinculades a la salut pública: CatSalut, ASPCAT,
Diputació de Barcelona, Mútua de Terrassa i CAP Olesa.
Durant la Jornada el departament de Salut Pública va presentar els resultats de
l’avaluació del Pla de Salut d’Olesa 2019-2021 i també va intervenir l’exsecretari
de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Joan Guix, que va destacar
la necessitat d’aprendre de la situació de crisi sanitària viscuda i reforçar els
equips de salut pública, i representants de l’Ajuntament de Manresa i Gironella
que van explicar les experiències viscudes en els respectius municipis.

Figura 25: Cartell Jornada Salut Pública

Figura 26: Fotografia Jornada Salut Pública
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4.1.2 Costos
PROMOCIÓ DE LA SALUT 2021

Capítol II
Catàleg activitats educatives

15.905,54 €

Servei d'educadores en espais nocturns d'oci per
Festa Major al municipi d'Olesa de Montserrat

1.174,89 €

Salut emocional i Grup de Salut Mental

3.298,50 €

Dia Internacional d'Acció per a la salut de les Dones

2.219,73 €

Contes petits lectors

594,00 €

Projecte Conta'm

608,52 €

Promoció lactància materna i criança conscient

1.550,01 €

Fem salut, Olesa

9.014,55 €

Servei de 2 agents de convivència adreçats a joves
per sensibilització de la COVID-19

7.944,00 €

Voltem Olesa

2.200,81 €

Pla Local de Salut

1.291,07 €

Total Capítol II

45.801,62 €

Capítol I

21.663,93 €

Total despesa

67.465,55 €
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4.2 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Plagues
4.2.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i que
és prestat de forma indirecta a través d’un tercer.
Les actuacions a sanitat ambiental s’adrecen al control i la vigilància dels agents
físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais
públics i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut, així com
també activitats de gestió dels riscos derivats de l’entorn biològic.
4.2.2 Resultats
(Memòria extensa al punt 9.1)
El control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per
les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans. Cal
que de forma continuada i sistemàtica es mantingui controlada la població de
plagues d’insectes i rosegadors a la nostra població. També s’ha de disposar
dels mitjans adequats per dur a terme les desinfeccions que siguin necessàries
als edificis o llocs públics de la nostra ciutat.
Atesa la importància d’aquest problema, i tal com assenyala la Llei 18/2009,
del 22 d’octubre, de salut pública, els ajuntaments han d’actuar dins de les
seves competències municipals, gestionant els riscos presents en el medi,
vetllant per la salubritat pública, garantint la seguretat dels llocs públics i
protegint el medi ambient.
El departament de Salut Pública gestiona el control de plagues des d’abril de
2018, mitjançant una empresa especialitzada que duu a terme un control
integrat de plagues a la via pública urbana, els edificis i equipaments
municipals i solars municipals.
S’entén com a control integrat de plagues aquella metodologia basada en la
integració de mesures preventives d’ordenament i sanejament del medi o
d’altres factors associats a l’aparició de plagues, amb mesures actives de
control físic, mecànic i biològic i, en cas necessari de control químic,
minimitzant l’ús dels plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més
específics i de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi
ambient.
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La situació sanitària provocada per la COVID-19 ha afectat a la gestió de les
plagues al municipi ja que algunes instal·lacions municipals han estat tancades
durant diferents períodes de la pandèmia i durant el confinament el número de
queixes ciutadanes va disminuir, encara que va augmentar durant el
desconfinament.
Al llarg de 2021 s’han rebut un total de 59 incidències:
Tipus incidència

Nº Incidències Rebudes

Percentatge del total

Rates

32

54.23%

Paneroles

15

25.42%

Vespes
Altres
TOTAL

7
5

11.87%
8.48%

59

100,00%

Figura 27: Incidències rebudes Font: Diset Control de Plagas

Segons la memòria de Diset Control de Plagas, en general les instal·lacions
estan ben cuidades, s'observa una gran quantitat de barreres físiques, que
ajuden a dur a terme un bon control integrat, de la possible plaga a controlar i
prevenir.
Cal remarcar alguns punts crítics on notem més incidències de rosegadors; la
zona de l'estany municipal (Miquel Coll i Alentorn), a causa de la zona
enjardinada, zona d'aigua, etc .. les rates proliferen en aquesta zona. Es va
implantar un bon sistema d'anell perimetral de l'estany, situant els porta-esquers
estratègicament, així com protegint l'esquer i fent que el rosegador es senti més
còmode i segur en ells.
Mosquits
Des del 2008 s’ha detectat la presència del mosquit tigre a Olesa de Montserrat.
Es tracta d’una espècie de mosquit provinent de l’Àsia amb unes picades molt
molestes i amb capacitat per actuar com a vector d’algunes malalties.
Per tal d’evitar la seva proliferació és molt important la col·laboració ciutadana,
ja que pon els ous en petites acumulacions d’aigua que es donen sobretot en
finques particulars, on l’administració no pot actuar.
El febrer de 2017 el Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del
Baix Llobregat va dur a terme una diagnosi de mosquit tigre a Olesa. A l’informe
es detallen llocs de sensibilització especial en el municipi, i recomanacions per
a dur a terme un control integrat del mosquit tigre. Les principals actuacions són
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el tractament amb larvicides en embornals i les campanyes de recomanacions
per combatre el mosquit tigre.
Des de l’any 2020 l’Ajuntament s’adhereix a la campanya de control de
mosquits del Servei de Control de Mosquits (SCM) del Consell comarcal del
Baix Llobregat a través d’un conveni anual.
El SCM realitza, entre d’altres, d’actuacions de:
Prospeccions i tractaments larvicides rurals. Totes les aigües que
constitueixin possibles punts de cria de mosquits, presents a cada municipi en
àrees rurals i naturals, estaran indexats i cartografiats en un SIG. Segons
classificació de risc i sense necessitat de petició municipal, entre els mesos de
maig i novembre es mostregen per presència de larves d’alguna espècie de
mosquit, amb una periodicitat de base setmanal. De resultes d’aquests
mostreigs sistemàtics, aquells punts positius per larves de Culícids són tractats
amb els mitjans propis del SCM en un període estàndard de 24 a 48 hores,
usant productes biològics respectuosos pel medi i per les persones.
Prospecció i tractaments larvicides urbans. Es concreten en
aplicacions dels productes larvicides en els embornals i altres estructures
urbanes que acumulen aigua i són punts de cria pel mosquit comú i pel mosquit
tigre. Es realitzen un mínim de dos tractaments per temporada i embornal usant
en aquest cas una formulació d’efecte residual. També es realitzen aplicacions
sota petició municipal i com a resultat de queixes.
Inspeccions sota demanda. Es disposa d’un canal de comunicació sota
forma d’extranet perquè els Ajuntaments i entitats puguin comunicar
telemàticament expedients de queixes i denúncies de la ciutadania. Els tècnics
experts del SCM visitaran i dictaminaran els problemes denunciats per la
ciutadania per realitzar una diagnosi i proposar solucions.
Inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis.
Quan des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es
comuniquin casos d’arbovirosis transmeses per mosquits al municipi, el SCM
realitzarà les preceptives inspeccions entomològiques a l’empara del
Departament i segons el Protocol de Prevenció i Control de les arbovirosis a
Catalunya, dirigit a minimitzar el risc de possibles transmissions autòctones, i
que comprèn una inspecció formal detallada en l’esmentat protocol i les
intervencions que se’n derivin.
Aplicacions adulticides. En casos necessaris a criteri tècnic, es poden
realitzar tractaments contra els mosquits ja adults en àrees públiques urbanes
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i també rurals. En zona urbana en són un exemple els cementiris o parcs
públics. Es deixa constància de què aplicacions d’aquest tipus són molt
rarament aconsellables i la normativa les restringeix cada cop més, ja que són
molt poc eficaces, no selectives, i arriscades pel que fa a la salut humana.
Impliquen desallotjament durant el tractament i aïllament posterior de les zones
tractades, factors extremadament complexos d’assegurar en via pública.
Vigilància i monitorització. El SCM utilitza tècniques de mostreig
entomològic de diversos tipus per tal de verificar la seva pròpia eficàcia,
detectar orígens de densitats anormals de mosquits, comprovar la naturalesa
de les queixes rebudes o controlar una possible arribada de noves espècies
invasores de mosquits, entre d’altres. Per això disposa de diferents tipus de
paranys de captura d’adults i també d’oviposició que s’instal·len de manera
regular.
Informació i educació. El SCM proporciona suport, formació i informació
a personal municipal, pot assessorar en campanyes cíviques municipals i
facilitar els seus recursos pedagògics tal com es fa de manera habitual en els
municipis que així ho requereixen i també en d’altres institucions com la
Diputació de Barcelona.
Experimentació. Es proven solucions de control més novedoses, l’ús de
plaguicides no convencionals, i s’estudia alguns aspectes clau de la biologia
dels mosquits com la seva capacitat vectorial. Aquesta àrea beneficia a llarg
terme els Ajuntaments, sota forma de noves estratègies, tècniques i productes
d’intervenció.
L’Ajuntament participa en el finançament de la campanya mitjançant una
aportació econòmica anual calculada en base a criteris de població, superfície
i presència de focus de cria de mosquits de cadascun dels municipis
participants.
Durant l’any 2021 es van comunicar 2 incidències relatives al mosquit tigre al
SCM.
Anualment, quan comença la temporada del mosquit tigre, l’Ajuntament envia
una comunicació als centres educatius amb recomanacions per a la prevenció
del mosquit tigre.
El departament de Salut Pública també du a terme periòdicament campanyes
de sensibilització a través dels mitjans de difusió, edició de fulletons, cartells
informatius als plafons municipals, etc.

Salut Pública. Memòria 2021
61

Figura 28: Cartell mosquit tigre. Font: Diputació de Barcelona.

4.2.3 Costos
PLAGUES
Capítol II
Contracte de control de plagues - Manteniment
preventiu de Desinsectació i Desratització realitzat als
equipaments i edificis municipals
Cartell – Campanya Mosquit Tigre
Total Capítol II

18.636,00 €

22,75 €
18.658,75 €

Capítol IV
Conveni Servei Control Mosquits

7.500,00 €

Capítol I

9.098,85 €

Total despesa

35.257,60 €
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4.3 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Aus urbanes
4.3.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i que
és prestat de forma indirecta a través d’un tercer.
L’any 2014 l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat es va afegir als ajuntaments que
realitzen el control de la població de coloms mitjançant el control de la natalitat.
El control de la natalitat es realitza mitjançant el sistema Ovistop. Aquest
producte és un fàrmac formulat a base de blat de moro recobert amb nicarbazina
com a principi actiu, amb activitat anticonceptiva per als coloms.
Diàriament s’han de subministrar uns 10gr d’aquest producte per colom per tal
d’inhibir la posta d’ous.
Les característiques que ofereix aquest medicament són:
- Controlar o, fins i tot, anul·lar, la taxa de natalitat d'aus que nidifiquen en centres
urbans, sense causar problemes per a l'ésser humà, i respectant al màxim el
benestar de la fauna.
- La seva fàcil dosificació i administració.
- Excloure del seu efecte, de forma selectiva i automàtica, les aus de mida
reduïda, com els pardals, estornells, merles o similars, el benestar de les quals
pot estar protegit per la llei.
El pinso anticonceptiu permet controlar el nombre de coloms sense necessitat
de sacrificar, essent més efectiu que les captures, no és tòxic per a les persones
i no perjudica la salut dels coloms.
Els dispensadors escampen l’Ovistop en un radi aproximat de 2 metres al seu
voltant mitjançant un petit motor automàtic i programable. S’han programat per
actuar a primera hora del matí per tal d’assegurar-se de que els coloms tinguin
gana i acudeixin a menjar el fàrmac.
4.3.2 Resultats
(Memòria extensa al punt 9.2)
Actualment es distribueix anticonceptiu en quatre punts del nucli urbà:
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- Plaça de la Dignitat
- Teatre de la Passió.
- Carrer Barcelona
- Plaça de la Sardana
Periòdicament es reomple el dipòsit del distribuïdor i es fa un seguiment de la
població de coloms del municipi analitzant la seva presència, colònies i punts
d’alimentació.
En finalitzar el tractament es fa un cens de coloms del municipi que per
comparació amb el cens anterior permet avaluar la eficàcia del tractament.
Segons la memòria de l’empresa que gestiona el control de la població de
coloms, el desembre de 2021 la població de coloms s’ha reduït un 60% respecte
al número de coloms inicial (desembre de 2014).

Figura 29: Evolució de la població 2014-2021. Font: Zooethics

“El model d’evolució que s’experimenta a Olesa de Montserrat és el normal en
l’aplicació d’aquest mètode de control dels coloms. El motiu és que el
funcionament de l’anticonceptiu es basa en reduir la reproducció i deixar que la
mortalitat natural faci disminuir la població. Passats els primers anys de
tractament la taxa de mortalitat de la població és menor degut a que els coloms
que queden són els més forts i per tant tenen una mortalitat més baixa, per això
la reducció que s’experimenta és més lenta que la que s’observa durant els
primers anys de tractament.
Degut al que expliquem en l’anterior punt pels propers anys l’objectiu serà
mantenir‐la estable perquè serà difícil que s’experimenti una davallada important.
De fet els problemes causats per coloms amb la xifra actual del municipi no tenen
la seva base en una sobre-població, sinó en punts on els coloms reposen o es
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refugien i en aquest nivell les actuacions que es requereixen solen ser les de
protecció mitjançant elements físics”.
Campanyes de sensibilització envers la població de coloms
(Memòria extensa al punt 9.3)
Durant l’any 2021 s’han realitzat 2 campanyes de sensibilització de la població
de coloms:
• Campanya informativa sobre el sistema de control ètic de coloms
urbans i de sensibilització a la ciutadania de la necessitat de no
alimentar-los.
• Campanya informativa als responsables dels establiments amb
terrasses exteriors sobre com prevenir la presència de coloms a les
taules de les terrasses.
Aquestes jornades han servit per copsar les opinions i comportaments de la
ciutadania. S'ha fet un recorregut per tot el municipi incidint als punts
d'incidència més alta d'alimentadors.
Durant la setmana del 14 al 19 de juny 2021 s’ha mantingut la presència dels
agents cívics al carrer en franges horàries que han cobert tot el període
d'activitat al municipi.
Entre els objectius de les campanyes destaquem la detecció i informació als
alimentadors habituals de coloms sobre la incidència de l’alimentació
incontrolada a la salut i reproducció dels coloms així com de les sancions que
es poden aplicar.
S’han realitzat un total de 45 visites efectives als establiments amb terrassa,
s’ha informat a 351 persones a les quals s'ha entregat el material de campanya
i un total de 123 persones han acceptat respondre l'enquesta per copsar la
percepció de la ciutadania sobre la problemàtica de coloms.

Figures 30 i 31: Piràmide i díptic informatius.

Addicionalment, s’ha fet difusió sobre la necessitat de no alimentar els coloms
a través dels mitjans de comunicació municipals.
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Adequació d’instal·lacions municipals amb mesures contra coloms
Amb l’objectiu de reduir la problemàtica provocada per la presència de coloms,
durant l’any 2021 d’han dut a terme accions d’adequació amb mesures contra
coloms a 3 instal·lacions municipals.
4.3.3 Costos.
AUS URBANES
Capítol II
10.116,69 €

Control població d'aus urbanes

Adequació d’instal·lacions municipals amb mesures
contra coloms

6.231,50 €

Campanya informativa als establiments alimentaris

3.331,13 €

Cartells – Aus Urbanes

Total Capítol II
Capítol I
Total despesa

60,50 €

19.739,82 €
6.065,90 €
25.805,72 €
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4.4 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Legionel·losi
4.4.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i
que és prestat de forma indirecta a través d’un tercer.
La legionel·losi és una malaltia bacteriana d’origen ambiental. El seu nínxol
ecològic natural son les aigües superficials, com ara llacs, rius, estanys, i
formen part de la seva flora bacteriana. Des d’aquests reservoris naturals el
bacteri pot colonitzar els sistemes d’abastament de les ciutats i, a través de la
xarxa de distribució d’aigua, s’incorpora als sistemes d’aigua sanitària (freda o
calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per al seu funcionament com
les torres de refrigeració.
La prevenció i control de la legionel·losi, d'acord amb el Reial Decret 865/2003,
i el Decret 352/2004, obliga els municipis a dur a terme una sèrie d’activitats
de prevenció i control:
-

-

Manteniment i control del cens d’empreses amb torres de refrigeració
i condensadors evaporadors
Funció inspectora de les instal·lacions de baix risc proliferació i
dispersió de legionel·la: humectadors, fonts ornamentals, sistemes
urbans de rec per aspersió, elements de refrigeració per
aerosolització a l’aire lliure, sistemes d’aigua contra incendis,
sistemes d’aigua interiors d’edificis no previstos a l’article 2.2.c del
decret 352/2004 i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir
aerosols.
Programes d’autocontrol (manteniment, neteja i desinfecció) basats
en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític per a la
prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions de titularitat
municipal.

L’Any 2018 el departament de Salut Pública va assumir la gestió del servei de
control i manteniment de legionel·losi, que es duu a terme a través d’una
empresa de manteniment.
4.4.2 Resultats
El contracte de prevenció i control de la legionel·losi inclou el Pla d’actuació de
manteniment higiènic-sanitari de les instal·lacions d’alt i baix risc de proliferació
de legionel·la segons estableix la normativa vigent.
ELEMENT
Filtre auto netejant manual
Instal·lació: estat general

ACCIONS
Neteja del filtre per manipulació d’una
maneta rotatòria.
Revisió de tots els elements, reparant o

PERIODICITAT
Mensual
Anual
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Dipòsits i acumuladors

Punts terminals ( aixetes i
dutxes)
Bombes d´impulsió

Purga vàlvules de drenatge
canonades
Obertura punts terminals
(Aixetes i dutxes) sense
utilització
Drenatge de fons dels
acumuladors
Mesura de la Tª en punts
terminals ACS i AFS
Mostreig de legionel·la
Mesura de la Tª anell ACS i AFS
Mesura de clor lliure en dipòsits
AFS en cas de recloració

substituint aquells de funcionament
defectuós o mala conservació, a més
de realitzar la neteja general
Trimestral - Comprovació, mitjançant
inspecció visual, (l’estat de
conservació , termòmetre,
canonades, ànode).
Anual -neteja, presència de brutícia, llots,
corrosió o incrustacions, canvi de
l’ânode)
Comprovació, mitjançant inspecció visual
que no hi hagi presència de brutícia,
corrosió o incrustacions
Correcte funcionament, sense pèrdues
de pressió, fugues d´aigua no
processos de corrosió ni
incrustacions. Revisar filtres.
Buidat parcial de les canonades

Trimestral

Mensual

Semestral

Mensual

Obrir-les deixant córrer l´aigua uns
minuts

Setmanal

Obertura de la clau de purga i buidat
parcial de l´acumulador
Mesura de la Tª

Setmanal

Semestral/anual
Diària
Diària

Semestral/Anual

Mensual

Figura 32: Programa marc d’actuacions legionel·la. Font: pròpia

El departament de Salut Pública actualitza periòdicament el cens de torres de
refrigeració i condensadors evaporadors al municipi.
En compliment de l’article 15 del Decret de la Generalitat de Catalunya
352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènicsanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, durant l’any 2021 el
Pavelló Sant Bernat i la piscina coberta han realitzat les revisions periòdiques
obligatòries (ECA).
Durant l’any 2021 2 instal·lacions privades han registrat a l’Ajuntament els
resultats de les revisions periòdiques (ECA).
Tots els certificats emesos acrediten que les empreses compleixen amb la
legislació vigent.
L’Ajuntament ha sol·licitat suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a
realitzar, durant l’any 2021, visites de control sanitari a instal·lacions de baix
risc associat a l’aparició de legionel·losi, tant privades com municipals. S’han
fet visites de control sanitari a 5 instal·lacions privades.
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4.4.3 Costos
CONTROL DE LEGIONEL·LA
Capítol II
Contracte: Control de legionel·la en instal·lacions
municipals
Treballs d adequació instal·lació d aigua amb filtre de
partícules (Llar d’infants Pública Taitom)
Impressió documentació legionel·losi

43.648,38 €

4.791,60 €

83,49 €

Total Capítol II
Capítol I

48.523,47 €
9.098,85 €

Total despesa

57.622,32 €
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4.5 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Piscines d’ús públic i
instal·lacions esportives
4.5.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i
que és prestat de forma indirecta a través d’un tercer.
El control sanitari de les piscines d'ús públic i les instal·lacions esportives
municipals té per objectiu principal avaluar les condicions higiènic-sanitàries
d'aquestes instal·lacions.
En el cas de les piscines, cal que s’ajustin als requisits que determinen el
decret 95/2000 i el decret 165/2001.
Els riscos derivats d’una mala higiene de les superfícies són, per una banda,
les possibles infeccions que poden afectar els usuaris, sobretot en pell i
mucoses i, per l’altra, la irritació dels ulls o la pell que pot provocar un mal ús
dels productes de desinfecció i regulació del pH (piscines).
4.5.2 Resultats
Durant el mes de maig de 2020 es va adjudicar el contracte de control sanitari
de l’aigua de bany i les instal·lacions esportives. Amb aquest contracte s’ha
incrementat la periodicitat dels controls analítics en funció de la intensitat d’ús
de les instal·lacions i, com a millora del contracte, les anàlisis de superfícies
es realitzen mensualment.

Figura 33: Resultats d’analítiques d’aigües de bany i superfícies d’instal·lacions esportives.
Font: Cobac, S.A
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Figura 34: Resultats d’analítiques d’aigües de bany i superfícies d’instal·lacions esportives.%
Font: Cobac, S.A

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona col·labora amb els
municipis oferint suport tècnic en les tasques de la vigilància i el control sanitari
de les piscines d’ús públic.
Durant el 2021, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, es van fer
visites de control sanitari a 2 piscines d’ús públic del municipi.

4.5.3 Costos
PISCINES D’ÚS PÚBLIC I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Capítol II
Piscines d’ús públic i instal·lacions esportives

4.167,85 €

Total Capítol II

4.167,85 €

Capítol I

3.032,95 €

Total despesa

7.200,80 €
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4.6 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Intervenció
municipal en casos d'insalubritat en habitatges
4.6.1 Descripció
La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya estableix que els ajuntaments
tenen competència en matèria de control sanitari d'edificis, habitatges i llocs
de convivència humana.
Per a gestionar les insalubritats en edificis particulars, es segueix el
procediment elaborat per la Diputació de Barcelona.
L’Ajuntament, en cas de queixa/denúncia ciutadana, fa un requeriment a la
propietat per tal que restableixi les condicions de salubritat a l’habitatge.
En cas que la propietat no compleixi el requeriment, l’Ajuntament inicia un
procediment sancionador i/o pot executar subsidiàriament les actuacions per
restablir la salubritat de l’habitatge, a càrrec de la propietat.
4.6.2 Resultats
Durant l’any 2021 s’han tramitat 10 expedients per insalubritat en habitatges
que han generat 7 ordres d’execució i s’han fet 3 actuacions a 2021 en relació
a expedients de 2020.
També s’ha realitzat una execució subsidiària en un habitatge particular per
una problemàtica de Síndrome de Diògenes, amb l’objectiu de prevenir riscos
per a la seguretat i la salut de les persones.
4.6.3 Costos
INSALUBRITAT EN HABITATGES.
Capítol I

6.065,90 €

Total despesa

6.065,90 €
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4.7 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Gestió del risc per a la
salut pública derivat de les aigües de consum
4.7.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i
que és prestat de forma indirecta a través de la Concessió Administrativa del
Servei d’Explotació Integral de l’Abastament i Distribució d’Aigua.
Segons el RD 143/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de les aigües de consum humà, l’Ajuntament ha de dur
a terme anàlisis de l’aigua a l’aixeta del consumidor. Aquestes anàlisis es
realitzen en les aixetes de diversos equipaments públics municipals, ja que
serà d’aquestes on més persones podran beure aigua.
Els paràmetres a controlar són, almenys:
a) Olor
b) Sabor
c) Color
d) Turbidesa
e) Conductivitat
f) pH
g) Amoni
h) Bactèries coliformes
i) Escherichia coli (E. Coli)
j) Coure, crom, níquel, ferro, plom o altres paràmetres: quan es sospiti que la
instal·lació interior té aquest tipus de material instal·lat.
k) Clor lliure residual i/o clor combinat residual: quan s’utilitzi clor o els seus
derivats per al tractament de potabilització de l’aigua.
4.7.2 Resultats
La Comunitat Minera Olesana (CMO) és una cooperativa de consumidors i
usuaris que duu a terme la captació i subministrament d’aigua potable a tot el
terme municipal d’Olesa de Montserrat, atesa l’adjudicació de la Concessió
Administrativa del Servei d’Explotació Integral de l’Abastament i Distribució
d’Aigua.
La CMO realitza periòdicament controls de l´aigua de consum humà de les
instal·lacions municipals i envia els resultats de les analítiques al Departament
de Salut Pública trimestralment.
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Figura 35:Control de clor xarxa. Font: Comunitat Minera Olesana.

4.7.3 Costos
AIGUA DE CONSUM.
Capítol I

1.819,77 €

Total despesa

1.819,77 €
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4.8 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Establiments de
tatuatge, micropigmentació i pírcing
4.8.1 Descripció
El Decret 90/2008, de 22 d´abril , pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, atribueix als ajuntaments la competència
d'autorització i control sanitari dels establiments on es realitzen pràctiques de
tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.
4.8.2 Resultats
L’Ajuntament, en compliment de les seves competències, atorga les
autoritzacions sanitàries de funcionament dels establiments de tatuatge,
micropigmentació i pírcing instal·lats dins del terme municipal.
La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic a la inspecció prèvia de
funcionament d´establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing , i la
inspecció sanitària de control de la normativa sobre les condicions sanitàries
que han de complir els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
Durant l’any 2021 s’han realitzat, amb el suport tècnic de la Diputació de
Barcelona, visites de control sanitari a 3 establiments del municipi.
S’han registrat 2 sol·licituds d’autorització sanitària de funcionament per a
establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing als que s’ha realitzat
visites de control sanitari prèvies a l’inici de l’activitat i s’ha atorgat autorització
sanitària de funcionament per a l’activitat de tatuatge.

4.8.3 Costos
ESTABLIMENTS TATUATGE, MICROPIGMENTACIÓ I PÍRCING
Capítol I

3.032,95 €

Total despesa

3.032,95 €
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4.9 Protecció de la salut: Pol·len i onades de fred i calor
4.9.1 Descripció
El departament de Salut Pública proporciona periòdicament recomanacions a
la ciutadania sobre la concentració de pol·len i les onades de fred i calor.
4.9.2 Resultats
Durant l’any 2021 s’han fet recomanacions per onada de calor a través dels
mitjans de comunicació de l’Ajuntament.

Figura 36: Consells per evitar els cops de calor, 2021. Font: Web municipal

4.9.3 Costos
POL·LEN I ONADES DE FRED I CALOR.
Capítol I

606,59 €

Total despesa

606,59 €
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4.10 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Sorrals de joc
infantils
4.10.1 Descripció
El control de la salubritat dels sorrals de joc infantil té per objectiu avaluar les
seves condicions higiènic-sanitàries.
Per garantir unes condicions òptimes de salubritat de les àrees de joc infantils,
és important tenir en compte no tan sols els aspectes de control higiènic-sanitari
que es puguin realitzar, sinó també alguns punts bàsics tant a l’hora de construir
un sorral com en el seu manteniment.
Manteniment de les sorreres en àrees de joc infantils
Els objectius del manteniment dels sorrals en àrees de joc infantil són:
− Mantenir els sorrals en condicions correctes d’higiene, seguretat d’ús i
aspecte.
− Evitar la seva compactació al llarg del temps.
− Mantenir la disgregació de les partícules de sorra.
− Mantenir el gruix i homogeneïtat de la superfície del sorral.
Inspecció de les sorreres en àrees de joc infantils
Els sorrals en àrees de joc infantils s’han d’inspeccionar regularment per
assegurar el compliment de les condicions higiènic-sanitàries (com a mínim un
cop a l’any).
Per a la inspecció de sorrals es disposa del protocol d´inspecció de la diputació
de Barcelona, que inclou una anàlisi de laboratori de la sorra.
4.10.2 Resultats
Durant l’any 2021 s’han realitzat 18 visites de control de la salubritat de les
sorreres en àrees de jocs infantil situades a centres educatius i parcs públics
del municipi.
Durant les visites de control, a més de la pressa de mostres per fer l’anàlisi
microbiològica de la sorra, es comprova si el sorral està protegit del pas de
persones i animals, la integritat dels elements de contenció del sorral, la
presència de papereres a prop del sorral, etc.
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4.10.3 Costos
SORRERES DE JOC INFANTIL.
Capítol II

Control sanitari de les sorreres de joc infantil

1.455,63 €

Total Capítol II

1.455,63 €

Capítol I

3.639,54 €

Total despesa

5.095,17 €
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4.11 Protecció de la salut: Sanitat ambiental - Gestió COVID-19
4.11.1 Descripció
El 31 de desembre de 2019, les autoritats sanitàries xineses van informar a la
Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un agrupament de 27 casos de
pneumònia d’etiologia desconeguda, incloent 7 casos greus, relacionats en
l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat de Wuhan, província
de Hubei a Xina.
El 7 de gener de 2020 es va identificar com agent causant del brot un nou tipus
de virus de la família Coronaviridae, denominat per consens internacional com a
COVID-19.
El 30 de gener l’OMS va declarar aquest brot com una Emergència de Salut
Pública d’Importància Internacional (ESPII) i, l’11 de març de 2020, va elevar la
situació d’emergència de salut publica a la categoria de pandèmia internacional.
El 14 de març de 2020 l’Estat espanyol va declarar l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
4.11.2 Resultats
Duran l’any 2021 el departament de Salut Pública, ha centrat la gestió de la
pandèmia en activitats d’assessorament a la ciutadania i a professionals sobre
mesures de prevenció de la transmissió de la COVID-19, coordinació amb els
serveis sanitaris territorials, actuacions adreçades la conservació dels diferents
equipaments i serveis públics, manteniment de les diferents instal·lacions
municipals, i gestió del material sanitari (EPI) per al personal de l’Ajuntament.
Durant el 2021 el departament de Salut Pública ha treballat en l’elaboració del
Pla de contingència en salut pública local per a fer front a la COVID 19.
La finalitat d’aquest pla és establir els procediments, l’organització i els recursos
necessaris per poder garantir la prestació dels serveis i minimitzar l’impacte que
ocasiona una situació de pandèmia similar a la viscuda amb la COVID-19.

Salut Pública. Memòria 2021
79

4.11.3 Costos
GESTIÓ DE LA COVID-19- PLA DE CONTINGÈNCIA
Capítol II
Compra de material sanitari

Material de difusió de mesures de prevenció

3.415,05 €

246,84 €

Pla de contingència

3.993,00 €

Total Capítol II

7.654,89 €
3.032,95 €

Capítol I
Total despesa

10.687,84 €
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4.12 Protecció de la salut: Seguretat alimentària
4.12.1 Descripció
Servei obligatori contemplat en la cartera de serveis de titularitat municipal i que
és prestat, en part, de forma directa i, en part, de forma indirecta a través d’un
tercer.
Els ajuntaments tenen assignades competències adreçades a la prevenció dels
riscos per a la salut relacionats amb els aliments en les activitats del comerç
minorista, la restauració, la producció d'àmbit local i el transport urbà d'aliments.
Aquestes competències inclouen el control de les condicions higièniques i
sanitàries dels establiments alimentaris, així com el foment de les pràctiques
correctes d'higiene en la manipulació d'aliments.
Les activitats de control i foment de les pràctiques correctes d'higiene en la
manipulació d'aliments s’han vist afectades per la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, ja que els establiments de restauració han vist afectada la seva
activitat per la reducció d’aforaments.
Aquest fet ha condicionat les tasques de control sanitari i la realització de
formacions per garantir unes correctes pràctiques de manipulació dels aliments.
4.12.2 Resultats
Classificació del risc sanitari
El risc sanitari de cada establiment depèn, per una banda, del tipus d'activitat i el
volum de producció o venda i, per altra banda, de les instal·lacions, de les bones
pràctiques de manipulació d'aliments i dels autocontrols sanitaris que portin a
terme.
En funció d'aquests paràmetres l'establiment es classifica en una de les següents
categories: risc baix, risc mig o risc alt.
La classificació de l'establiment en funció del risc sanitari es fa a l'inici de l'activitat
(quan l'establiment obre per primer cop) o en el cas d'un establiment en
funcionament, quan hi ha un canvi de titular, i es re-classifica quan hi ha motius
per pensar que pot haver canviat o bé perquè fa temps que es va classificar.
El departament Salut Pública fa visites de classificació del risc sanitari dels
establiments minoristes d’alimentació i els registra amb un número de registre
municipal d’acord amb la codificació oficial de la Generalitat.
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Durant l’any 2021 s’han classificat 35 establiments alimentaris, 12 d’ells per inici
d’activitat.
Objectius Generals
Incrementar el grau de
compliment de la legislació
vigent en matèria de seguretat
alimentària dels establiments
minoristes d’alimentació del municipi.

Objectius Específics
• Intensificar el control sanitari
dels
establiments
d’alimentació per part de
l’ajuntament.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Gener a desembre de 2021

Classificació segons el risc sanitari de
35 establiments alimentaris del municipi.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Número d’establiments classificats

35

Inspeccions de Seguretat Alimentària
La inspecció és una de les activitats de control dels establiments alimentaris per
part de l’administració.
El departament de Salut Pública, en compliment de les competències municipals
en matèria de seguretat alimentària, du a terme la vigilància i control sanitari dels
establiments alimentaris, fent visites d'inspecció a:
-

Establiments de venda minorista (supermercats, hipermercats,
fleques, pastisseries, carnisseries, peixateries...)
Mercat municipal sedentari
Mercats ambulants
Establiments de restauració col·lectiva comercial (bars, restaurants,
...) i social (llars d’infants, escoles, instituts, geriàtrics...)
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-

Establiments alimentaris de caràcter temporal com fires i altres
esdeveniments ocasionals
Intervenció en casos d'alertes sanitàries, toxiinfeccions alimentàries i
denúncies de ciutadans i ciutadanes, tant les relacionades amb
productes alimentaris com en les condicions dels establiments
alimentaris.

Durant la inspecció sanitària a l’establiment, es comprova:
• Condicions

estructurals i de manteniment dels locals, equipaments i

estris
• Condicions d’ordre i neteja dels locals, equipaments i estris
• Les pràctiques de manipulació i les condicions sanitàries del personal
manipulador
• Implementació efectiva del sistema d’autocontrol basat en l’APPCC
• Productes alimentaris, etiquetatge i informació d'al·lèrgens
Durant l’any 2021 s’han realitzat visites de control sanitari a 100 establiments
minoristes d’alimentació, 38 visites de comprovació d’esmena de deficiències, i
s’han emès 36 requeriments.
Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, durant les visites de control
sanitari també s’han comprovat les mesures dels establiments per evitar la
transmissió de la COVID-19.
Objectius Generals
Incrementar el grau de compliment de la
legislació vigent en matèria de seguretat
alimentària dels establiments minoristes

Objectius Específics
• Intensificar el control sanitari dels
establiments d’alimentació per part de
l’ajuntament.

d’alimentació del municipi.

Activitats desenvolupades
Calendari

Gener a desembre de 2021

Activitat
100 visites de control sanitari a establiments
municipals.
38 visites de comprovació
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Número d’establiments visitats

100 establiments

Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació
Els autocontrols són una sèrie d´activitats necessàries per prevenir i controlar els
perills sanitaris i per acreditar que es garanteix la seguretat dels productes
alimentaris.
El departament de Salut Pública va elaborar l’any 2017 una guia basada en la
Guia per a l’aplicació dels autocontrols en els establiments minoristes
d’alimentació de la Diputació de Barcelona.
Aquesta guia pretén ser una guia pràctica per aplicar el sistema d´autocontrols
en els establiments alimentaris, per tal d´evitar o reduir els perills de
contaminació dels productes elaborats o manipulats, i així garantir la seguretat i
salubritat dels aliments.
La guia s’ha distribuït als establiments visitats per classificació o vigilància, i entre
tots els professionals que han assistit a les formacions de seguretat alimentària.

Figura 37: Portada guia seguretat alimentària, 2017. Font: pròpia
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Número de guies distribuïdes

241

Assessorament i formacions en seguretat alimentària
Amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització sobre la higiene en la preparació
d’aliments i facilitar el compliment de les obligacions normatives per part de les
empreses, l’Ajuntament atén les consultes del sector i organitza periòdicament
activitats formatives i de divulgació per millorar els coneixements de la ciutadania
en matèria de seguretat alimentària, i millorar el coneixement per part del
personal dels establiments alimentaris de la normativa vigent en seguretat
alimentària.

Objectius Generals

Objectius Específics
• Incrementar el nivell de coneixement de
les normes sobre seguretat alimentària, i
de les guies de bones pràctiques
d’higiene oficials dels establiments
alimentaris sota control municipal i de la
ciutadania en general.

Incrementar el grau de compliment de
la legislació vigent en matèria de
seguretat alimentària dels
establiments minoristes d’alimentació
del municipi.

Activitats desenvolupades

Calendari

Activitat

Participants

23/03/2021

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania

16

12/05/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Crus i cruscurats

6

19/05/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Pastisseria i
fleques

9

25/05/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Menjar per
emportar

14

15/06/2021

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a grup IFE de l’Institut
Daniel Blanxart

10
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17/06/2021

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania

3/11/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Manipulació
d’aliments i covid-19

34

10/11/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Autocontrols

24

17/11/2021

Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Al·lergens

24

18/11/2021

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la ciutadania

10

12

Figures 38 i 39: Formacions en seguretat alimentària per a professionals 2021 - cartell i
fotografia. Font: pròpia

Figures 40 i 41 : Curs per a professionals d’establiments alimentaris: Manipulació d’aliments i
covid-19 - Cartell i fotografia . Font: pròpia

Avaluació
Indicadors - Número d’assistents

Número d’assistents anual

Curs bàsic de manipulació d’aliments per a la
ciutadania 2021.

48
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Indicadors - Número d’assistents

Número d’assistents anual

Cursos per a professionals 2021

111

Activitats

Valoració d’activitats

Formacions en seguretat alimentària

8,90

Durant l’any 2021 s’ha divulgat material informatiu sobre diferents temàtiques
relacionades amb la seguretat alimentària:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Infografia Els rentavaixelles industrials
Al·lèrgens
Com podem reduir el contingut d'acrilamida dels aliments
Recomanació per a la preparació i conservació de les coques de Sant
Joan
Organitza bé la nevera
Recomanacions per preparar dinars de carmanyola
El rentat de fruites i verdures
Consells per a la preparació d’aliments amb ou
Menja peix cru o poc fet amb seguretat
Fals mite: L'anisakis es pot eliminar amb el vinagre
Begudes energètiques: fes-ne un consum responsable

Cercles de Comparació Intermunicipal de Seguretat Alimentària
L’Any 2021 Olesa de Montserrat ha tornat a participar als Cercles de Comparació
Intermunicipal de Seguretat Alimentària, un projecte impulsat per la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu d’oferir a les entitats locals una eina per a la millora de
la prestació i gestió dels serveis municipals mitjançant l’elaboració d’un quadre
d’indicadors de gestió consensuats entre els tècnics municipals, així com crear
un espai d’anàlisi, reflexió i intercanvi d’experiències entre els responsables dels
serveis.
La implementació dels CCISAM s’efectua a través de la realització d’un taller
anual on els ajuntaments comparteixen les experiències dels seus municipis i
proposen accions per millorar la gestió de la seguretat alimentària.
Els objectius dels tallers són:
- Proposar una metodologia de treball comuna que permeti comparar
els serveis municipals dels ajuntaments participants.
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-

Arribar a un acord sobre uns indicadors comuns amb els quals poder
comparar els serveis municipals.

-

formar un grup de treball concret que, de forma transparent,
intercanviï els resultats dels indicadors entre els seus participants.

Aquest any la 12a edició del Cercle de Comparació Intermunicipal de Seguretat
Alimentària (CCISAM), va haver de modificar el format de les seves sessions
degut a la pandèmia i es va celebrar una sessió de treball en format virtual el dia
dimarts 22 de juny.
Durant la jornada es van tractar els següents temes:
− D’aquells aspectes introduïts/canviats arran de la COVID‐19, quins
s’haurien de consolidar?
− D’aquells aspectes que es van haver d’anul∙lar/posposar arran de la
pandèmia, quins són els primers a recuperar? Com?
La jornada de cloenda va tenir lloc el 4 de novembre amb una conferència
inaugural sobre la seguretat alimentària i el canvi climàtic i la presentació dels
resultats del Cercle.

Figures 42 i 43: Infografies resultats CCISAM 2021 (dades de l’any 2020). Font: Diputació de
Barcelona
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L’any 2021 l’Ajuntament va rebre notificacions de liquidacions corresponents a
actuacions de control sanitari o inspecció periòdica planificada derivada dels
programes de control alimentari oficial per part del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya a diverses instal·lacions municipals, corresponents a
l’any 2020, per un total de 59,50€.
4.12.3 Costos
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Capítol II
Inspeccions de seguretat alimentària + Classificació del
risc sanitari+ Assessorament COVID-19

10.473,76 €

Cartells A3 color - Formacions en seguretat alimentària
per a professionals i ciutadania

329,12 €

Impressió de material de campanyes de seguretat
alimentària

723,58 €

Actes d’inspecció de Seguretat alimentària i control
sanitari
Formacions en seguretat alimentària per a professionals i
ciutadania
Taxa generalitat – Inspeccions 2020

948,59 €
1.223,40 €
59,50 €

Total Capítol II

13.757,95 €

Capítol I

12.131,80 €

Total despesa

25.889,75 €
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4.13 Protecció de la salut: Municipi cardioprotegit
4.13.1 Descripció
Amb la finalitat d'incrementar les possibilitats de supervivència de les persones
que pateixen una aturada cardíaca extrahospitalària i facilitar una ràpida
intervenció, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat impulsa el projecte Municipi
Cardioprotegit mitjançant la implementació d’una xarxa de desfibril·ladors a
diversos espais del municipi.
Es tracta d’aparells automàtics, d’accés lliure, situats a la via pública i als
equipaments públics, i desfibril·ladors mòbils cedits a la Policia Local per dur als
cotxes-patrulla.
Per donar-los a conèixer i explicar quan i com s’han d’utilitzar, el departament de
Salut Pública duu a terme tallers formatius a la ciutadania i al personal de
l’Ajuntament.
4.13.2 Resultats
Implementació de la cardioprotecció al municipi
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa de desfibril·ladors a les
següents instal·lacions municipals:
-

Pavelló Salvador boada
Pavelló de Bàsquet
Pavelló Sant Bernat

També hi ha instal·lat un desfibril·lador a l’exterior del Mercat Municipal,
finançat per la Comunitat Minera Olesana i la Policia Local disposa de 3
desfibril·ladors mòbils.
Durant el 2021 es va fer el manteniment dels desfibril·ladors municipals, amb
la substitució de les bateries i elèctrodes que caducaven durant aquest any, i
la reposició d’elèctrodes pediàtrics i d’adults que havien estat utilitzats.
També es va substituir la vitrina del desfibril·lador instal·lat al Pavelló Sant
Bernat i la funda del desfibril·lador instal·lat al Pavelló Bàsquet, ja que es
trobaven en mal estat.
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Formacions en autoprotecció, suport vital bàsic i DEA
La “cadena de la supervivència” és un concepte que serveix per remarcar les
mesures que, aplicades apropiadament, milloren la supervivència en les
aturades cardíaques. Les accions consecutives són les següents:
1) Reconeixement de l’aturada cardíaca i activació del SEM;
2) Inici de la reanimació cardiopulmonar (RCP) amb èmfasi en la comprensió
toràcica;
3) Desfibril·lació;
4) Suport vital avançat (SVA) efectiu;
5) Atenció integral després de l’aturada cardíaca.
Aquestes formacions pretenen formar la ciutadania i personal amb accés als
desfibril·ladors en autoprotecció, suport vital bàsic i maneig dels
desfibril·ladors.
Objectius Generals

Objectius Específics

Incrementar les possibilitats de
supervivència de les persones que
pateixen una aturada cardíaca
extra-hospitalària

•

•

Formar la ciutadania i personal amb accés als
desfibril·ladors en autoprotecció, suport vital bàsic
i maneig dels desfibril·ladors.
Oferir tallers als centres educatius de secundària

Activitats desenvolupades

Objectius generals

Taller autoprotecció i
suport vital bàsic

Objectius específics

• Formar la ciutadania amb eines i recursos per identificar una
situació d’emergència i saber com actuar.
• Entendre i saber aplicar el concepte de prevenció.
• Treballar el PAS (protegir, avisar i socórrer)
• Conèixer la PLS (posició lateral de seguretat)
• Conèixer el SVB (suport vital bàsic)

Formacions realitzades
Curs
Taller d'autoprotecció i suport vital
bàsic i DEA adreçat als treballadors
de l’Ajuntament

Data

Particip
ants

30/04/2021

13
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Taller d'autoprotecció i suport vital
bàsic i DEA per a la ciutadania
(adreçat a les entitats)
Taller d'autoprotecció i suport vital
bàsic i DEA per a la ciutadania

15/05/2021

8

23/11/2021

5

Figures 44 i 45: Cartells formacions 2021. Font: Pròpia

Figura 46: Formació DEA. 23/11/2021 Font: Pròpia

Activitat
Tallers d'autoprotecció i suport vital
bàsic i DEA

Valoració
Participants
9,80
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4.13.3 Costos
MUNICIPI CARDIOPROTEGITS
Capítol II
Subministrament elèctrodes

248,05 €

Revisió presencial desfibril·ladors + recanvis

736,89 €

Vitrina AIVIA V2 200, funda Samaritan pad 350P i elèctrodes

Tallers DEA ciutadania-disseny, impressió i repartiment cartells

1.154,34 €
346,06 €

Total Capítol II

2.485,34 €

Capítol I

3.032,95 €

Total despesa

5.518,29 €
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4.14 Animals de companyia
4.14.1 Descripció
El Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals atribueix als ajuntaments competències en matèria de
benestar i protecció dels animals.
L’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública estableix que els
ajuntaments són competents per a prestar serveis en matèria de salut pública
quant a la gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
L’article 3 del citat decret defineix com a “animal de companyia” els animals
domèstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta Llei, gaudeixen sempre d'aquesta
consideració els gossos, els gats i les fures.
4.14.2 Resultats
Cens Municipal d’animals de Companyia i ANICOM
La base de la lluita contra l’abandonament dels animals és la identificació i el
cens dels animals de companyia, eines que permeten fer un seguiment de
l’animal de companyia i en cas de pèrdua o abandonament, possibiliten la
identificació de la persona propietària/posseïdora, als afectes de recuperació de
l’animal, o bé per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de
l’abandonament.
Els articles 14.1 i 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de protecció dels animals estableixen:
“14.1 Es crea el Registre general d'animals de companyia (ANICOM), que és
gestionat pel departament competent en matèria de medi ambient. El Registre
general és únic i és constituït pel conjunt de dades d'identificació dels censos
municipals d'animals de companyia que estableix l’apartat 2.
14.2 Els ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia
en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de
manera habitual al municipi. Al cens, han de constar les dades d'identificació de
l'animal, les dades de la persona posseïdora o propietària i les altres dades que
s'estableixin per reglament.”
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Per donar aplicació a aquesta legislació l’any 2014 es va fusionar el registre
municipal de cens d’animals de companyia amb el registre ANICOM, que unifica
els registres municipals de censos de tota Catalunya.
Durant l’any 2021 s’han registrat 300 altes d’animals de companyia i 78 baixes.
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Figura 47: Altes i baixes en cens. Font: ANICOM 2021

Cal tenir en compte que les baixes del cens poden venir donades tant per
defunció de l’animal com per canvi de residència a un altre municipi.
En relació a les altes, veterinaris i organitzacions animalistes poden registrar i
donar de baixa animals de companyia, ja sigui de manera telemàtica, mitjançant
accés a l’aplicació de l’ANICOM, o a través d’un correu postal a la Direcció de
Medi Natural, que posteriorment envia a l’Ajuntament per a la introducció a
l’ANICOM.

Figura 48: Distribució d’altes i baixes al cens per espècies 2021. Font ANICOM.
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Figura 49: Comparativa 2015-2021. Font ANICOM.

Conveni amb l’arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC)
Amb l’objectiu d’incrementar progressivament el percentatge d’animals
identificats i censats al municipi i mantenir les dades del cens municipal d’animals
el més completes i actualitzades possible, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va
signar, l’any 2017, un conveni de col·laboració amb el Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya, per tal de tenir accés a la base de dades de l´Arxiu
d´Identificació d´Animals de Companyia (AIAC).
Aquest conveni, que es prorroga per períodes anuals (de l´1 de gener al 31 de
desembre), permet una millor i mes eficient gestió del cens municipal d'animals
de companyia per part de l’Ajuntament.
Per tal de tenir dret a l’esmentat accés a la base de dades de l’AIAC, l’Ajuntament
va abonar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, per al període 2021,
la quantitat de 1.028,51€. Aquesta quantitat s’ha establert en funció de la
població del municipi, segons consulta feta a la pàgina web de la Diputació
corresponent.

Figura 50: Estadístiques AIAC Anuals per trimestres- Olesa de Montserrat- 2021. Font: AIAC
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Llicència de tinença d’animals potencialment perillosos
Atès el Reial Decret 287/2002 en matèria d’animals potencialment perillosos, tota
persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix
la llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, atorgada
per l'Ajuntament.
A tal efecte, després del registre de tota la documentació aportada pel propietari
de l’animal, i si escau, la consulta d’aquest ens local del certificat de penals
corresponent atorgat pel registre de penals, s’inicia l’expedient d’atorgament de
la llicència.
Durant l’any 2021, s’han registrat a l’Ajuntament 26 sol·licituds de llicència de
tinença d’animals potencialment perillosos i s’han atorgat 23 llicències.
La manca de documentació requerida és el motiu de no atorgament de les 3
sol·licituds registrades durant l’any 2021.

Figura 51: Comparativa 2013-2021 del nombre de llicències atorgades. Font pròpia.

Protocol d’episodis d’agressions
Segons l’Ordenança de control, protecció i tinença d’animals, les persones
propietàries i posseïdores d’animals que hagin mossegat, causat lesions o
agredit a persones o a altres animals estan obligades a:
a. “Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
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b. Comunicar el fet al Servei corresponent de l’Ajuntament i aportar la
documentació sanitària de l’animal en el termini màxim de 24 hores
posteriors als fets.
c. Sotmetre l'animal agressor, en el termini màxim de 24 hores a comptar
des de l’agressió, a observació veterinària durant el període de 14 dies o
el que estableixi la legislació vigent o les autoritats sanitàries competents.
d. Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota
responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, l'animal podrà
romandre al seu allotjament habitual, amb l’obligació de comunicar al
veterinari qualsevol canvi sanitari o comportamental que observi i realitzar
els controls que en cada cas indiqui aquest professional. Quan ho
aconselli alguna circumstancia, s’obligarà a recloure l'animal en un centre
veterinari o en el centre que disposi l'Ajuntament, essent les despeses
originades a càrrec del propietari.
e. Presentar al servei competent de l'Ajuntament la documentació sanitària
de l'animal i un primer certificat veterinari en un termini no superior a les
24 hores desprès de l’agressió i un segon certificat veterinari al final del
període d’observació veterinària, en un termini no superior a les 48 hores
posteriors a la finalització del esmentat període.
f. Així mateix, aportarà una informe veterinari sobre la potencial perillositat
del seu caràcter.
g. Comunicar, de manera que quedi constància, al servei competent de
l'Ajuntament qualsevol incidència que es produeixi (mort, robatori, pèrdua,
desaparició, trasllat de l'animal) durant el període d’observació veterinària.
h. Quan l’agressió sigui protagonitzada per un gos considerat de raça
potencialment perillosa, l’animal es sotmetrà a observació veterinària en
el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics. En tot cas, s’atendrà al que
estableix l’article 72 d’aquesta ordenança.”
El departament de Salut Pública va rebre durant el 2021 3 comunicacions per
part de la Policia Local en relació a possibles incompliments d’aquest protocol.
Per aquest motiu, aquest departament va iniciar 3 expedients per requerir als
propietaris dels animals implicats el seu compliment.
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Campanyes de tinença responsable d’animals de companyia:
Campanya de tinença responsable d’animals potencialment perillosos
El departament de Salut Pública va dur a terme una campanya informativa per
recordar les persones propietàries/posseïdores d’animals potencialment
perillosos els seus drets i deures en relació a la tinença dels seus animals
mitjançant díptics informatius que es van repartir entre els centres veterinaris del
municipi, establiments dedicats a la venda de productes per a animals,
perruqueries canines i instal·lacions municipals.
També es va fer difusió a través dels mitjans de comunicació municipals.

Figura 52: Díptic campanya tinença animals potencialment perillosos.

Campanya Soc Responsable
L’any 2021, FAADA (Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels
Animals), va iniciar una nova campanya en relació a l’esterilització i/o identificació
d'animals de companyia.
Aquesta campanya consisteix en la identificació/esterilització d’animals de
companyia a preus reduïts i descomptes en serveis d’educadors canins, ja que
els problemes de comportament són una de les causes més habituals
d’abandonament.
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El departament de Salut Pública va fer difusió de la campanya entre els centres
veterinaris del municipi i als mitjans de comunicació municipals

Figura 53: Campanya FAADA

4.14.3 Costos
ANIMALS DE COMPANYIA
Capítol II
Cens animals de companyia – Enviament plaques animals
Impressió de díptics de campanya de tinença responsable
d’animals potencialment perillosos
Impressió – Campanya FAADA
Tinta impressora targetes animals perillosos

52,63 €
182,71 €

9,68 €
86,77 €

Conveni amb l’arxiu d’identificació d’animals de companyia
(AIAC)

1.028,50€

Total Capítol II

1.360,29 €

Capítol I

4.332,79 €

Total despesa

5.693,08 €
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5. Atenció ciutadana i tràmits
5.1 Instancies, trucades, visites

Figura 54: Registre d’entrada del departament de Salut Pública.2021 Font: Pròpia

Figura 55: Registre de sortida del departament de Salut Pública 2021. Font: Pròpia
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Figura 56: Reclamacions, consultes i queixes – Procedència. 2021. Font: Pròpia

Figura 57: Reclamacions, consultes i queixes – Tipologia. 2021. Font: Pròpia
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Figura 58: Trucades rebudes al departament. 2021. Font: Pròpia

5.2 Expedients i tràmits realitzats

Figura 59: Expedients per tipologia. 2021. Font: Pròpia
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6. Atenció interna municipal i tràmits
6.1

Expedients i tràmits interdepartamentals

El Departament de Salut pública es coordina amb els departaments de Serveis
Socials, Igualtat, Medi Ambient, Esports, Joventut, Brigada Municipal, Serveis
Tècnics, Serveis Jurídics, Habitatge i l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Amb els departaments de Serveis Socials, Igualtat, Joventut i Esports la
coordinació se centra en actuacions de promoció de la salut i prevenció de la
malaltia.
El departament de Medi ambient es coordina amb el departament de Salut
Pública en la gestió dels animals de companyia.
Amb els departaments de Brigada Municipal, Serveis tècnics, Serveis Jurídics i
Esports la coordinació inclou temes de sanitat ambiental, com ara el control de
legionel·la, control de l’aigua de bany i superfícies d’instal·lacions esportives,
gestió d’insalubritat en habitatges, aus urbanes i control de plagues.

Figura 60: Tràmits-informes realitzats per a altres departaments. 2021. Font: Pròpia
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7. Pressupost
Capítol I
86.655,72 €
Capítol II
Total Despeses

163.605,61 €

257.761,33€
Capítol IV

Salut
Pública

7.500 €

Total Ingressos

Diputació de BCN

77.396,80 €

77.396,80 €

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Protecció de la Salut

50.028,80 €

Promoció de la Salut

12.878,00 €

Pla de Salut

5.490,00 €

Plans de contingència – COVID-19

4.000,00 €

Dinamització de les rutes saludables -Voltem Olesa

5.000,00 €

Total subvencions

77.396,80 €
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8. Annexos
8.1 Memòria de servei de plagues 2021. Diset control de plagues.
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8.2 Gestió de la població de coloms a Olesa de Montserrat
mitjançant la reducció de la fertilitat amb nicarbazina
(Ovistop) 2021 – Zooethics
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8.3 Informe de resultats de la campanya informativa d'agents
cívics d’aus urbanes a Olesa de Montserrat 2021. Zooethics.
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8.4 Informe actuacions d’educadors de carrer en espais d’oci
nocturns 24/06/2021: festa la teva. EDpac
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9.5 Indicadors PAM i Carta de Serveis
9.5.1 Indicadors Carta de Serveis 2021
Nombre de sol·licituds ateses en termini. (Instàncies - menys de 3
mesos)
Nombre de sol·licituds ateses fora de termini. (Instàncies - més de 3
mesos)
Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no han
estat atesos/es adequadament, en temps i forma
Temps mig (dies) de resposta de les sol·licituds (instàncies).
Nombre de participants en el servei/activitats.
Mitjana del grau de satisfacció expressada.
Nombre d’agraïments rebuts pels diferents canals (correu electrònic,
xarxes socials, etc.)

264
12
0
13,88
3.465
9,13
17

9.5.2 Indicadors PAM
184
Protecció de
la salut

185
186
187
188
189
190
191

Promoció de
la salut

192
193
194

Nombre d’inspeccions realitzades a instal·lacions de
baix risc
Nombre d’autoritzacions sanitàries atorgades
Nombre d’activitats de sensibilització realitzades
Nombre d’animals de companyia controlats/
documentació administrativa
Nombre de desfibril·ladors instal·lats
Nombre de formacions realitzades de cardiovascular
Nombre d’activitats ofertades en el catàleg
d’activitats d’ensenyament
Nombre d’activitats realitzades en l’àmbit de la
promoció de la salut
Nombre de sessions realitzades per donar a
conèixer la prescripció social entre els professionals
Nombre de prescripció socials realitzades
Nombre d’actuacions del Projecte Voltem Olesa
(nombre de caminades urbanes)

5
2
3
323
0
3
9
52
0
0
5
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