PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 9. SALUT PÚBLICA
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta
1.1 Que l’ajuntament desenvolupi i posi a l’abast diferents recursos
educatius i esportius.

1. Per una ciutat que
garanteixi un sistema de
salut universal públic i de
qualitat.

Definir nous recursos educatius i
esportius per a la promoció de la
Salut

2.3. (Eix 10) Coordinació de serveis educatius-salut-esportius per
fomentar projectes transversals “Ciutat educadora” temes de salut i
alimentació sostenibles.... Quins serveis contractem i quins serveis
ens donen com els volem més qualitat. (Contracte de servei de
menjador a les escoles bressol i tots els serveis de càtering que es
puguin contractar a través de l’Ajuntament i formació a les AMPA).
1.2. Incentivar més traspassos de competències i recursos per part
del Departament de Salut a l’ajuntament, per fomentar atenció de
proximitat en els aspectes que actualment el sistema no cobreix o
cobreix de forma deficient per manca de recursos, especialment des
que l’ASPCAT s’ha centrat exclusivament en les vacunacions.

1. Per una ciutat que
garanteixi un sistema de
salut universal públic i de
qualitat.

1.3. Garantir elements que facilitin a les persones les eines
necessàries per poder créixer i viure amb salut i les accions serien :
coordinar serveis, detecció de necessitats, potenciar serveis de
Fomentar l'atenció de proximitat i la prevenció de diagnosi precoç i serveis puntuals per a determinats
optimització dels serveis de salut
col·lectius.
2.1. Promoure els productes de km 0 als menjadors.
3.1. (Eix 10) Menjadors d’escoles amb relació amb el producte de
km. 0

2. Garantir accés/dret a
aliments de qualitat.

Promoure producte local i de
qualitat per a col·lectivitats de
competència local

2.2. (Eix 10) Alimentació saludable a través de les concessions:
ecològic, de proximitat i saludable, reduir la proteïna animal i l’oli de
palma, etc.
2.1. (Eix 10) Recuperar el grup a l’ajuntament sobre l’alimentació i
salut.
2.9. Crear més menjadors socials.
2.2. Promoure menjadors públics.- SF3
2.3. Que les empreses que fan menjar per les escoles, poguessin
garantir menjar a les persones grans amb pocs recursos i a famílies
vulnerables (aprofitar els recursos de les escoles, fer-los
extensibles). → menjadors socials (o a domicili) per a gent gran,
centre de distribució d’aliments, etc.

2. Garantir accés/dret a
aliments de qualitat.

Impulsar iniciatives per a garantir
l'accés als aliments de qualitat a
les persones vulnerables

2.4. Iniciativa cooperativa per garantir producte de proximitat i
ecològic a persones més vulnerables.
2.7. Tiquet restaurant.
2.5. Obrir línies (ajudes, subvencions) perquè tothom pugui accedir a
productes de proximitat i ecològics.
2.6. Impulsar iniciatives de recollida d'excedents d'escoles, mercats
municipals, neveres solidàries.

2. Garantir accés/dret a
aliments de qualitat.

Potenciar l'alimentació de qualitat i
la lluita contra el malbaratament
alimentari i

2.8. Implantar l’acreditació AMED (promoció de l’alimentació
mediterrània en l’àmbit de la restauració col·lectiva) en els
restaurants de Girona que complissin els requisits.
3.1. Aplicar o planificar zones de contaminació 0.

3. Garantir dret a un aire
net --> reducció
Planificar zones de la ciutat lliures
contaminació atmosfèrica. de contaminació

3.7. Planificar la reducció de gasos fins a emissió zero en els entorns
escolars, centres cívics, pavellons esportius, punts de pràctica
esportiva, eixos verds. Promoure l’ús de vehicles no contaminants,
promoure ús transport públic. Reducció de la velocitat a l’exterior.
Sensors a tots els centres, centres cívics, pavellons.... hospitals... En
paral·lel treballar per aconseguir equipaments amb interiors menys
sorollosos i sostenibles.
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3. Garantir dret a un aire
net --> reducció
Implementar mesures de reducció
contaminació atmosfèrica. del Fum Ambiental del Tabac

3.4. Implementar mesures de reducció del Fum Ambiental del Tabac.
Prohibir fumar a parades autobús, entrades d’instituts i escoles.

4. Reduir contaminació
acústica.

3.8.Promoure experiències no sorolloses (per exemple l’experiència
en les Fires d’aquest any).

Promoure activitats sense soroll

4.1. Instal·lar o recuperar els sonòmetres.

4. Reduir contaminació
acústica.

Optimitzar el monitoratge de la
contaminació acústica

4.5. Actualment, els sensors acústics instal·lats a la via pública no
funcionen. Cal realitzar una nova contractació de subministrament de
nous sensors a la via pública per substituir els existents.
4.4. També caldria actuar a la zona d'oci de la ciutat, mitjançant
agents cívics, per evitar molèsties de sorolls durant la nit a la via
pública.

4. Reduir contaminació
acústica.

Disminuir la contaminació acústica
derivada de l'oci nocturn.

4.6. Implementar el programa Nits Q en diferents espais d’oci
nocturn de la ciutat. A les ciutats on es va fer es va detectar una
disminució molt important de les denúncies veïnals per soroll a les
zones d’oci nocturn.
5.1. Recuperar camins per poder passejar, especialment accessibles
a persones grans.
5.3. Equilibri entre tots els usuaris. Definir espais per ús, reservar
espai per franja horària (passeig gossos deslligats, canicros...)

5. Promoure activitats a
l'entorn natural amb
sintonia i respecte.

Promocionar les activitats a l'aire
lliure a la ciutat

5.4. Naturalitzar els patis de les escoles, obrir els patis als veïns,
promoure la pràctica d’esports no competitius en els espais escolars
(diversitat de pràctiques....) i altres espais públics.
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