
Fase B. 

Pla d’acció

Aquest apartat recull el pla d’acció en salut 
que caldrà desplegar entre 2023 i 2027 als 
Hostalets de Pierola per atendre els reptes 
identificats a la diagnosi. 

Les accions han estat proposades, debatudes i 
seleccionades en el marc de tres comissions 
de treball. 

Es presenten: 

• Eixos d’acció

• Fitxes explicatives de cada acció

• Quadres de síntesi

• Lideratge de les accions



Mobilitat i urbanisme

Sanitat 

Alimentació

Activitat física i lleure

Diversitat funcional i dependència 

Addiccions i salut mental

Medi ambient, espais verds i animals

Eixos d’acció
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Diversitat funcional i dependència 

Eixos d’acció

1. Xarxa veïnal de suport en situacions  de 

dependència*

2. Punt d’orientació en dependència i discapacitat.

3. Conveni intermunicipal per crear recursos 

d’atenció diürna a l’Anoia Sud

4. Pisos d’emancipació per a persones amb 

discapacitat

5. Formació a educadors en estratègies d’inclusió a 

l’escola i en el lleure*

6. Contractació de personal vetllador per al lleure 

educatiu*

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut. 
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

Es proposa articular i dinamitzar, amb la 

implicació del Centre d’atenció a la Gent Gran i 

les Associacions de veïns, una xarxa de 

voluntariat que pugui cobrir necessitats com anar 

a comprar, al metge, conversar una estona, 

mantenir el jardí, etc. de persones que no poden 

fer-ho sols. 

El Centre d’atenció a la Gent Gran i la Farmàcia 

poden ser agents detectors de persones amb 

necessitat de suport. El Centre d’atenció a la 

Gent Gran pot fer, a més, una tasca de formació 

i supervisió del projecte, per tal que el suport es 

faci amb garanties de seguretat i qualitat. Les 

Associacions de Veïns poden tenir un paper 

principal en la cerca i dinamització de voluntariat. 

El Centre d'atenció a la Gent Gran, el Servei 

“Bon dia”, el Servei d’Atenció a Domicili (SAD), 

la Farmàcia, són actius de salut primordials als 

Hostalets de Pierola. Aquests recursos detecten 

persones grans sense família propera, que viuen 

soles o aïllades en urbanitzacions o sense 

possibilitat de conduir. Sovint són persones 

senes un grau de dependència elevat (no arriben 

al nivell 1) i per tant no tenen accés als serveis 

de dependència. En canvi, tenen necessitats 

puntuals que poden ser resoltes per una xarxa 

veïnal o de voluntariat atenta a aquestes 

necessitats. 

✓ Més protecció i acompanyament de les 

persones en el seu procés d’envelliment. 

✓ Enfortiment de les relacions comunitàries al 

poble. 

✓ Reforç del paper comunitari de les 

Associacions de veïns. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Gent Gran

Regidoria de Salut

Centre d’Atenció a la Gent Gran

Associacions de veïns

Farmàcia Junyent 

Centre d’Atenció a la Gent Gran

Associacions de veïns

Farmàcia Junyent 

Salut Pública

Fases
Estat 
d’execució

Creació d’una comissió per 
consensuar el projecte entre els 
agents impulsors

 No iniciat

Crida i formació de voluntariat  No iniciat

Detecció continuada de persones 
amb necessitat de suport

 No iniciat

Coordinació i dinamització del 
voluntariat i dels suports

 No iniciat

1. Xarxa veïnal de suport en situacions  de dependència*

Font: Programa d’envelliment actiu de l’Àrea de la 

Gent Gran dels Hostalets de Pierola

Diversitat 

funcional i 

dependència

Última revisió: Juny 2022
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a designar un professional 

referent, vinculat als Serveis Socials o al CAP, 

que informi i orienti a les famílies sobre el 

conjunt d’ajuts econòmics, recursos materials, 

serveis i suports, als que poden tenir accés i 

com iniciar les tramitacions. 

Aquest professional referent hauria d’estar en 

comunicació directa amb Serveis Socials, l’EAP 

(l’Equip d’Atenció Primària) del CAP i la resta de 

recursos de la zona, per poder donar una 

informació fidedigna i actualitzada. 

L’associació Dispiera ha celebrat sessions 

informatives per a famílies als Hostalets de 

Pierola, que són un precedent d’aquesta acció. 

Durant la diagnosi del Pla Local de Salut, s’ha 

manifestat que entre les famílies amb algun 

membre amb discapacitat o dependència hi ha 

molta desorientació inicial sobre els ajuts i 

suports amb els que poden comptar i sobre els 

drets que tenen reconeguts. Es troba a faltar un 

professional referent que pugui orientar de 

manera integral des de l’inici en què es detecta 

una discapacitat o dependència. 

✓ Aconseguir un major benestar i i cura de les 

persones amb discapacitat i dependència. 

✓ Reduir la sobrecàrrega de les persones 

cuidadores. 

✓ Reduir el temps d’accés a recursos i serveis, 

causades pel desconeixement inicial. 

✓ Aconseguir un major aprofitament dels 

recursos i ajuts existents per a la discapacitat 

i la dependència. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Acció Social

EAP (Equip d’Atenció Primària) del CAP de 

Piera.

Associació Dispiera

Associació Diverslets

Fases
Estat 
d’execució

Designació d’un professional 
referent per fer l’orientació

 No iniciat

Formació del professional referent  No iniciat

Difusió del punt d’orientació entre 
els públics diana

 No iniciat

Inici i sosteniment del Punt 
d’orientació 

 No iniciat

2. Punt d’orientació en dependència i discapacitat

Trobada per posar en comú necessitats de 

persones i famílies amb diversitat funcional.

Font: Web de l’Ajuntament dels Hostalets de 

Pierola.

Última revisió: Juny 2022
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a promoure convenis amb els 

municipis veïns, en l’entorn de l’Anoia Sud, per 

disposar de recursos d’atenció diürna durant la 

vida adulta: 

• Teràpies ocupacionals

• Centres de dia

• Suport domiciliari

En aquest darrer cas (suport domiciliari) es 

disposa d’un servei creat durant el 2022 a l’Anoia 

Sud. El servei s’ofereix a les famílies amb 

membres amb discapacitat intel·lectual en cas 

d’urgència temporal on la família no disposa de 

cap altra opció disponible. Es proposa donar a 

conèixer aquest servei. 

Les famílies amb membres amb membres adults 

amb discapacitat no disposen de recursos 

d’atenció durant el dia, la qual cosa dificulta molt 

la seva conciliació. 

Es troben a faltar recursos ocupacionals i serveis 

de descàrrega durant el dia. 

Durant la infància i la vellesa sí que es disposa 

de places d’atenció als Hostalets de Pierola o en 

els municipis veïns, però en canvi l’etapa adulta 

no queda coberta i obliga a marxar a recursos 

lluny del municipi.  

✓ Facilitar l’emancipació de persones amb 

discapacitat intel·lectual durant la vida adulta. 

✓ Facilitar la conciliació i la descàrrega dels 

familiars cuidadors de persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Acció Social

Consell Comarcal de l’Anoia

Associació Dispiera
Fases

Estat 
d’execució

Donar a conèixer el servei de 
suport domiciliari

 En curs

Promoure convenis amb 
municipis veïns per crear centres 
de dia i teràpies ocupacionals

 No iniciat

Signatura de convenis  No iniciat

Posada en marxa dels serveis 
creats

 No iniciat

3. Conveni intermunicipal per crear recursos d’atenció diürna a l’Anoia Sud

Font: 

Dispiera

Última revisió: Juny 2022
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a crear recursos per a 

l’emancipació durant la vida adulta de les 

persones amb discapacitat, als Hostalets de 

Pierola o en conveni amb municipis veïns. 

Els recursos haurien de preveure dues opcions:  

• Suport a l’autonomia a la pròpia llar: la 

persona amb discapacitat rep la supervisió 

d’un professional qualificat que l’ajuda en 

l’organització de la seva llar. 

• Pisos amb suport: habilitació d’habitatges que 

funcionen com a comunitats de persones amb 

discapacitat i que reben suport professional.

Les persones adultes amb discapacitat volen i 

necessiten tenir una vida el més autònoma 

possible, especialment davant de la perspectiva 

que algun dia faltin els seus familiars cuidadors. 

Existeixen recursos per a la vellesa però no per 

a l'etapa adulta, quan la persona pot quedar sola 

vivint a l’habitatge familiar o vol marxar a viure 

pel seu compte. En no disposar de recursos 

propers, sovint acaba sent necessari el trasllat a 

residències llunyanes que suposen un 

desarrelament de l’entorn conegut.  

✓ Majors possibilitats d’emancipació de 

persones amb discapacitat intel·lectual. 

✓ Major normalització social de la discapacitat 

intel·lectual. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Acció Social

Regidoria d’Urbanisme

Associació Dispiera
Fases

Estat 
d’execució

Prospecció d’opcions d’habitatge 
i convenis intermunicipals per 
crear pisos d’emancipació.

 No iniciat

Certificació de personal 
disponible per fer el suport a 
l’autonomia de la pròpia llar.

 No iniciat

Habilitació de pisos 
d’emancipació.

 No iniciat

Ocupació i posada en marxa dels 
pisos d’emancipació. 

 No iniciat

4. Pisos d’emancipació per a persones amb discapacitat

Font: Fundació Isocial (Serveis d’habitatge i 

acompanyament per a persones amb discapacitat)

Última revisió: Juny 2022
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

L’acció consisteix a fer formació en inclusió de la 

diversitat funcional en l’educació a: 

• Docents de l’Institut Escola

• Monitors de lleure del menjador escolar i dels 

casals d’estiu

• Personal educador (entrenadors, monitors, 

etc.) d’extraescolars. 

• Persones que vulguin exercir de vetlladores o 

que ja estiguin exercint. 

L’ajuntament disposa de pressupost específic 

per fer aquest tipus de formacions durant el 

2022. 

La inclusió real d'infants amb discapacitat en 

l’educació reglada i en el lleure educatiu i 

extraescolar és encara un objectiu lluny d’estar 

assolit. 

La inclusió real requereix molta capacitació dels 

educadors que intervenen tant en l’educació 

reglada com la extraescolar o de lleure. 

Requereix també, en alguns casos, de personal 

vetllador, que igualment ha d’estar format. 

✓ Major inclusió dels infants amb alguna 

discapacitat o dificultat d’aprenentatge en 

l’escola. 

✓ Major accés i inclusió dels infants amb 

discapacitat en l’oferta extraescolar i de 

lleure. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Salut

Regidoria d’Acció Social

Regidoria d’Esports

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Associació Dispiera

Associació Diverslets

Institut Escola Renaixença

Entitats i clubs esportius

Entitats i clubs socioculturals

Esplai les Pifies

Fases
Estat 
d’execució

Reserva de pressupost específic 
per fer formacions

 Fet

Disseny de les formacions  Fet

Difusió i convocatòria de les 
formacions a perfils educadors

 En curs

Realització de les formacions  No iniciat

5. Formació a educadors en estratègies d’inclusió a l’escola i en el lleure*

Formació de professionals del lleure i l’atenció directa.

Font: Web de Dispiera. 
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

Aquesta acció es complementa amb l’anterior 

“Formació a educadors en estratègies d’inclusió 

a l’escola i en el lleure” i consisteix a contractar 

per part de l’Ajuntament personal vetllador per al 

temps de lleure educatiu (ex. Casal d’estiu, 

esplais i extraescolars). 

Donada la difícil sostenibilitat econòmica 

d’aquesta mesura, podria ser necessari demanar 

un co-pagament a les famílies beneficiàries.  

L’atenció d’un vetllador/a és un dret reconegut 

en l’educació escolar obligatòria per als infants 

amb discapacitat o trastorns que ho requereixen. 

En canvi, el lleure educatiu (inclòs el menjador 

escolar) és un àmbit on aquest dret no està 

reconegut, fent inviable en molts casos que 

infants amb discapacitat puguin accedir a 

aquestes oportunitats educatives.   

✓ Major accés i inclusió d’infants amb 

discapacitat en activitats de lleure educatiu 

(esplais, casals) i extraescolars, tant 

esportives com artístiques o d’altres tipus. 

✓ Major normalització social de la discapacitat. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Salut

Regidoria d’Acció social

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Cultura

Regidoria d’Esports

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Associacions esportives dels Hostalets de 

Pierola

Associacions de lleure educatiu dels Hostalets 

de Pierola

Fases
Estat 
d’execució

Formació de vetlladors  No iniciat

Selecció i contractació de 
vetlladors

 Fet

Creació d’un sistema per accedir 
al servei de vetlladors

 No iniciat

Atenció d’infants amb discapacitat 
durant activitats de lleure educatiu 

 No iniciat

6. Contractació de personal vetllador per al lleure educatiu*

Atenció individualitzada de vetlladors

Font: Fundesplai.
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Addiccions i salut mental

Eixos d’acció

7. Programa d'educació emocional a l’Institut Escola

8. Programa de prevenció de consums de risc en joves
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a dissenyar una acció 

educativa preventiva en salut mental i educació 

emocional que comenci a primària i tingui 

continuïtat fins a l’ESO. 

L’acció comptaria amb la implicació del CAP, a 

través de la Referent de Benestar Emocional, i 

amb l’equip docent de l’Institut Escola 

Renaixença.  

Aquesta acció suposaria crear un itinerari 

educatiu estructurat en salut mental i educació 

emocional, que vagi més enllà de tallers 

dispersos i inconnexos. 

Actualment, hi ha una gran conscienciació social 

sobre la necessitat de cuidar i prevenir en salut 

mental, en totes les edats. 

Es fan campanyes i tallers puntuals, però es veu 

necessari fer una actuació més continuada i 

coherent per tenir un major efecte. Es realitzen 

moltes campanyes de conscienciació, però no es 

creu que siguin efectives. 

El CAP de Piera ha incorporat a una Referent de 

Benestar Emocional i això facilita fer una acció 

més continuada i coordinada entre CAP, Institut 

Escola i altres agents de l’entorn.

✓ Millora del benestar emocional d’infants i 

adolescents. 

✓ Prevenció de malalties de salut mental. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

CAP de Piera (Referent de Benestar Emocional)

Institut Escola Renaixença

Regidoria de Salut

Regidoria d’Ensenyament

Fases
Estat 
d’execució

Disseny entre CAP i Institut Escola 
d’un itinerari educatiu en salut 
mental i emocional

 No iniciat

Cerca de col·laboracions i 
activitats complementàries per 
desenvolupar l’itinerari

 No iniciat

Inici de les activitats de l’itinerari a 
primària

 No iniciat

Inici de les activitats de l’itinerari a 
l’ESO

 No iniciat

7. Programa d'educació emocional a l’Institut Escola

Activitats de salut emocional.

Font: Institut Escola La Renaixença
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a donar continuïtat al GPS 

(Grup Promotor de la Salut del Consell Comarcal 

de l’Anoia) i al Punt Jove en la seva tasca, ja 

engegada, de prevenció de consums de tòxics i 

socioaddiccions i conscienciació sobre les 

conseqüències d’aquestes, especialment entre 

els joves. 

En aquesta tasca es proposa implicar a tots els 

agents socials i educatius del municipi, 

especialment als clubs esportius, locals on es 

venen begudes alcohòliques i l’Institut Escola. 

Per tant, l’acció inclouria la sensibilització 

d’aquests agents i la seva capacitació per 

detectar i orientar davant de conductes de risc, i 

contribuir a reduir-les. 

La diagnosi de salut realitzada detecta un 

consum de tabac elevat, consum d’alcohol 

vinculat a l’oci, normalització del consum de 

marihuana, abús de l’entreteniment amb 

pantalles i augment del consum de psicofàrmacs 

(en alguns casos automedicats). 

Aquests consums de risc preocupen 

especialment en el cas dels joves. En aquests, a 

més, es detecta un elevat consum de begudes 

energètiques. 

✓ Disminució dels consums de tòxics i 

socioaddiccions en el jovent. 

✓ Major coneixement del jovent sobre com 

reduir riscos en cas de consumir tòxics o tenir 

alguna socioaddicció. 

✓ Major corresponsabilitat social dels clubs 

esportius i comerços en la disminució de les 

addiccions. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria de Salut

Clubs esportius dels Hostalets de Pierola

Comerços dels Hostalets de Pierola

Regidoria de Festes

Institut Escola Renaixença

GPS (Grup Promotor de la Salut) del Consell 

Comarcal de l’Anoia

Fases
Estat 
d’execució

Disseny d’una estratègia de 
prevenció i reducció d’addiccions

 No iniciat

Implicació d’agents socials del 
poble

 No iniciat

Desenvolupament d’accions amb 
agents socials

 No iniciat

Desenvolupament d’accions 
complementàries (campanyes, 
xerrades) de sensibilització.

 No iniciat

8. Programa de prevenció de consums de risc en joves

El GPS ha fet 

formacions a agents 

socials per contribuir al 

a reducció de consums 

i conductes de risc en 

ambients festius. 

Font: Web de 

l’Ajuntament dels 

Hostalets de Pierola.
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Medi ambient, espais verds i animals

Eixos d’acció

9. Campanya continuada sobre civisme i cura de la 

natura*

10. Videovigilància dels punts de recollida de residus

11. Foment de la tinença responsable d’animals

12. Conscienciació sobre l’alimentació d’animals de 

carrer i els residus orgànics

13. Control continuat de la qualitat de l’aire

14. Programa de mesures alternatives vinculat a 

l’ordenança de civisme

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut. 
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

Aquesta actuació implica donar continuïtat i 

reforçar una estratègia múltiple com la realitzada 

durant la Primavera Verda de 2022, per al 

foment del civisme medi ambiental. 

A nivell de residus i cura de la natura, aquesta 

estratègia ha d’incloure les següents línies: 

• Campanyes informatives de sensibilització 

sobre civisme amb els residus.

• Introducció del porta a porta per a la recollida 

de residus.

• Activitats participatives com Let’s Clean Up 

Europe o d’altres que impliquin al jovent 

Durant la pandèmia s’ha estès la pràctica de 

sortir a caminar en l’entorn natural del poble. 

Aquest fet és molt positiu però va acompanyat 

de conductes incíviques que embruten i danyen 

l’entorn natural. 

Així mateix, la població dels Hostalets fa encara 

un reciclatge insuficient dels residus, hi ha 

abocaments reiterats i el  volum de residus per 

càpita és molt elevat. 

Aquest fet contrasta amb ser ubicació d’un gran 

abocador i el desig d’avançar cap a una societat 

de residu zero que no obligui a ampliar aquest 

tipus d’instal·lacions. 

✓ Reducció de la brutícia a l’entorn natural i als 

parcs dels Hostalets de Pierola. 

✓ Reducció dels abocaments entorn dels 

contenidors. 

✓ Reducció dels abocaments a l’entorn natural. 

✓ Major ús de la deixalleria.

✓ Augment de la recollida selectiva de residus.

✓ Reducció de la generació de residus per 

càpita. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Salut

Comissió de Civisme

Fases
Estat 
d’execució

Campanyes informatives de 
sensibilització

 En curs 

Introducció del Porta a Porta  En curs 

Continuïtat del Let’s Clean Up 
Europe

 En curs 

Campanya de civisme liderada pel 
jovent

 No iniciat

9. Campanya continuada sobre civisme i cura de la natura*
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a augmentar la videovigilància 

de punts que poden ser objecte d’abocaments, 

com la deixalleria, zones naturals i les Àrees 

Tancades de Can Térmens i Boscos de Can 

Martí/Can Rovira de l'Estela. 

Es detecten abocaments incontrolats de 

diferents materials (runa, etc.) a la via pública i a 

l’entorn natural. 

Així mateix, els espais de contenidors són un 

punt d’incivisme, perquè s’hi deixen andròmines 

que haurien d’anar a la deixalleria. 

Les campanyes informatives i de sensibilització, 

així com les facilitats per a la recollida a domicili 

d’aquest tipus de materials són necessaris. Però 

també cal acompanyar-ho d’una major vigilància 

i sanció de les conductes incíviques. 

✓ Reducció dels abocaments il·legals. 

✓ Major ús de la deixalleria. 

✓ Major ús del servei de recollida de 

voluminosos.

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Guàrdia Municipal

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria d’Urbanitzacions 
Fases

Estat 
d’execució

Mapeig dels punts on hi ha més 
abocaments

 No iniciat

Autorització jurídica per a realitzar 
videovigilància 

 No iniciat

Adquisició d’un sistema per fer 
videovigilància

 No iniciat

Posada en marxa de la 
videovigilància

 No iniciat

10. Videovigilància dels punts de recollida de residus

Exemple de videovigilància de contenidors de la 

Policia Local.

Font: Ajuntament de Tordera
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a una estratègia múltiple per 

fomentar i alhora facilitar la tinença responsable 

d’animals domèstics. 

Aquesta estratègia passa per:

• Informació sobre la obligatorietat de censar i 

xipar els animals domèstics i control del 

censatge a la via pública. 

• Augment dels dispensadors de bosses 

compostables.

• Sensibilització sobre l’obligatorietat de recollir 

els excrements i demès normes recollides a 

l’ordenança de civisme. 

• Habilitació d’espais correcan per poder 

passejar els gossos sense lligar. 

Hi ha una queixa reiterada per les femtes de gos 

a les voreres i als parcs, així com també per la 

presència de gossos sense lligar en l’espai 

públic i en parcs infantils. 

A més, encara hi ha un censat molt insuficient 

dels gossos, que fa fracassar campanyes com la 

de identificació de l’ADN de les femtes de 

gossos.

✓ Augment del censat d’animals domèstics 

(gossos, gats i fures).

✓ Disminució dels excrements de gossos a la 

via pública. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Salut 

Guàrdia Urbana

Comissió de Civisme

Fases
Estat 
d’execució

Nova campanya sobre 
l’obligatorietat de censar i xipar

 No iniciat

Augment dels dispensadors de 
bosses

 No iniciat

Campanya informativa sobre 
tinença responsable

 No iniciat

Habilitació d’espais de correcan  No iniciat

11. Foment de la tinença responsable d’animals
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció proposa fer una campanya específica per 

conscienciar sobre la relació que hi ha entre 

alimentar per compte propi animals de carrer i 

deixar restes orgàniques a la vida pública, i la 

proliferació de focus d'insalubritat i plagues que 

poden ser vectors de malaltia per als humans. 

Alguns punts on es concentren gats de carrer 

estan en condicions insalubres, amb restes de 

menjar que provoca brutícia i males olors. 

D’altra banda, l’incivisme amb els residus al 

voltant de contenidors i en els parcs fa que 

s’acumulin restes orgàniques que atrauen tota 

mena d’insectes i rosegadors. 

Hi ha encara poca consciència entre la població 

sobre les conseqüències que té alimentar de 

forma descontrolada animals de carrer (coloms, 

gats...) i deixar restes d’aliments al carrer. 

✓ Millor control de les colònies de gats. 

✓ Eliminació de punts d’insalubritat en la via 

pública. 

✓ Millor control de la població de rosegadors i 

paneroles. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Salut

Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Parcs i Jardins

Associació Gatets dels Hostalets 

Fases
Estat 
d’execució

Disseny i consens de la campanya  No iniciat

Cerca de col·laboracions per 
difondre la campanya

 No iniciat

Realització de la campanya  No iniciat

Avaluació de la campanya  No iniciat

12. Conscienciació sobre l’alimentació d’animals de carrer i els residus orgànics

Font: Instagram de 

l’associació Gatets 

dels Hostalets
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a implementar el Pla de Gestió 

d’Olors i donar continuïtat a l’acord amb la 

Universitat Politècnica de Catalunya per analitzar 

l’estat de l’aire en cada episodi de mala olor, pel 

qual és possible fer un mostreig de Compostos 

Orgànics Volàtils (COV’s) mitjançant captació 

activa amb la finalitat d’aportar dades sobre 

l’impacte de les olors de l’abocador i l’Ecoparc 4.

També s’incorpora la plataforma APP NASAPP, 

eina que serveix per tenir un control estadístic 

dels episodis de pudors provinents de les 

instal·lacions de residus molt més tècnic i rigorós 

i, homogeni als cincs municipis afectats per les 

pudors.

Als Hostalets de Pierola i als municipis veïns hi 

ha preocupació sobre els efectes per a la salut 

que poden tenir les males olors que de tant en 

tant emanen de l’abocador i l’Ecoparc. Preocupa 

que l’olor pugui estar vinculada a substàncies 

nocives per a la salut. 

Per això, es demana fer un seguiment exhaustiu 

de la qualitat de l’aire, tenint en compte de 

manera específica els possibles contaminants 

lligats a l’acumulació de residus. 

✓ Coneixement de l’origen de les males olors. 

✓ Millor prevenció per part de l’abocador i de 

l’Ecoparc dels episodis de males olors. 

✓ Coneixement dels efectes per a la salut de les 

males olors. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Medi Ambient

Fases
Estat 
d’execució

Elaboració del Pla de Gestió 
d’Olors

 Fet

Conveni amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya

 Fet

Anàlisi dels episodis de males 
olors

 En curs 

Implementació de mesures 
preventives a l’abocador i 
l’Ecoparc

 En curs 

13. Control continuat de la qualitat de l’aire

Presentació de l’aplicació NasApp

Font: Web de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

Elaborar, amb la participació de la comissió de 

civisme, un catàleg d'accions de mesures 

alternatives – educatives i restauratives- que 

seria factible oferir a les persones sancionades 

que es vulguin acollir a les mesures alternatives 

a la sanció econòmica. 

Aquestes mesures hauran de tenir relació 

infraccions habituals i estar relacionades amb el 

fet sancionat. 

L’execució de les mesures haurà de comptar 

amb l’acompanyament i supervisió de personal 

dels serveis o equipaments on es desenvolupi la 

mesura. 

Durant el 2021 i 2022, s’ha realitzat als Hostalets 

de Pierola un procés participatiu per renovar  

l’ordenança de civisme i convivència. 

El nou text d’ordenança preveu prestacions 

substitutòries de la sanció econòmica, que 

tindran caràcter educatiu quan l’infractor/a sigui 

menor d’edat i caràcter reparador quan 

l’infractor/a tingui edat laboral. 

L’aplicació pràctica de les mesures reparadores 

requereix, no obstant, d’una previsió i planificació 

del tipus de mesures alternatives que es poden 

oferir a les persones sancionades.  

✓ Reducció de les infraccions per incivisme. 

✓ Menor reincidència de les persones 

sancionades.  

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Comissió de civisme

Regidoria de Medi Ambient

Guàrdia Urbana

Regidoria de Salut

Fases
Estat 
d’execució

Aprovació final de la nova 
ordenança de civisme

 Fet

Consens d’un catàleg inicial de 
mesures alternatives

 Fet

Aprovació del catàleg de mesures 
per part de tots els serveis 
implicats

 Fet

Aplicació de les mesures 
alternatives

 En curs 

14. Programa de mesures alternatives vinculat a l’ordenança de civisme

Aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme dels 

Hostalets de Pierola. 

Font: Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 

https://elshostaletsdepierola.cat/ple2022511/
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Mobilitat i urbanisme

Eixos d’acció

15. Eliminació de barreres arquitectòniques a la via

pública i priorització del vianant.

16. Camins escolars i entorn escolar sense cotxes

17. Aparcament de bicicletes i patinets arreu del poble

18. Plataforma de vehicles de lloguer o compartits

19. Via verda entre Piera i els Hostalets de Pierola

20. Habitatge de lloguer adaptat i ajuts per adaptar

l’habitatge
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a donar continuïtat a la política 

de mobilitat sostenible i saludable. 

En concret:

• Extensió dels carrers de plataforma única (ex. 

Carrer Església).

• Accessibilitat de tots els passos de vianants.

• Ampliació de voreres on no sigui possible 

posar plataforma única.

• Millora de les voreres de les urbanitzacions.

• Reducció d’aparcament de vehicles al nucli 

urbà. 

• Limitació de 30km/h en el nucli urbà, amb 

elements reductors i de control de velocitat.  

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha iniciat 

un procés de millora de la mobilitat a peu al 

municipi i reducció de l’ús del cotxe que passa 

per: 

• Conversió de carrers en plataforma única

• Reducció de barreres arquitectòniques

• Pacificació del trànsit

Aquestes actuacions es valoren molt 

positivament perquè faciliten la convivència, 

milloren el medi ambient i afavoreixen la salut de 

les persones.  

✓ Augment dels desplaçaments a peu dins del 

municipi. 

✓ Disminució del trànsit rodat al nucli urbà. 

✓ Augment dels desplaçaments autònoms de 

les persones grans o amb mobilitat reduïda. 

✓ Disminució de la sinistralitat associada a la 

mobilitat. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme

Regidoria de Medi Ambient
Fases

Estat 
d’execució

Sol·licitud de subvencions del 
PMUS

 En curs

Planejament d’obres  No iniciat

Execució d’obres  No iniciat

Sensibilització ciutadana per 
prioritzar la mobilitat a peu.

 No iniciat

15. Eliminació de barreres arquitectòniques a la via  pública i priorització del vianant

Carrers del nucli urbà prioritaris per transformar en 

plataforma única.

Font: D-CAS (Col·lectiu d’Analistes Socials)
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a habilitar camins escolars 

segurs a peu i crea una zona escolar de baixes 

emissions, amb restricció d’entrada de vehicles.

Això implica: millorar la seguretat vial dels 

principals trajectes escolars; sensibilitzar a les 

famílies per anar a peu a l’escola, dinamitzar els 

camins escolars amb “bicibús” o “bus a peu”, pel 

qual alguns adults fan acompanyament a grups 

d’infants que van a l’escola.   

Gran part de l’alumnat va i torna de l’Institut 

Escola en cotxe, encara que visquin al nucli 

urbà. Això provoca aglomeracions de vehicles a 

l’entorn escolar cada matí, creant un ambient 

més insegur, contaminat i estressant, que no 

afavoreix l’entrada tranquil·la al centre ni la 

relació social.   

✓ Major percentatge d’infants i adolescents que 

van diàriament a l’escola a peu. 

✓ Menor presència de cotxes durant les 

entrades i sortides a l’escola.  

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme

Regidoria d’Obres/serveis

Regidoria d’Ensenyament

Institut Escola Renaixença

AFA Institut Escola Renaixença

Fases
Estat 
d’execució

Identificació dels principals 
camins escolars

 No iniciat

Millora de la seguretat vial al llarg 
dels camins escolars

 No iniciat

Sensibilització a les famílies per 
anar a peu a l’escola

 No iniciat

Restricció dels vehicles en l’entorn 
escolar. 

 No iniciat

16. Camins escolars i entorn escolar sense cotxes

Font: Institut Escola Renaixença
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a instaurar pàrquings segurs 

de bicicletes i patinets a l’entrada de l’escola 

Institut i també davant dels equipaments i 

comerços locals. 

Part de l’alumnat d’ESO de l’institut Escola es 

desplaça en bicicleta però es troba amb poca 

disponibilitat d’aparcaments segurs. Aquesta 

manca d’aparcaments limita que la bicicleta sigui 

un mitjà de desplaçament – dins del poble i cap 

a l’institut- més utilitzat. 

✓ Augment de l’ús de la bicicleta dins del poble i 

per anar a l'Institut Escola. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme

Regidoria d‘Obres i Serveis

Regidoria de Joventut / Punt Jove
Fases

Estat 
d’execució

Consulta a joves i usuaris de 
bicicleta per mapejar en quins 
punts del poble es necessiten 
més aparcaments. 

 No iniciat

Selecció d’un model 
d’aparcaments segurs. 

 No iniciat

Instal·lació d'aparcaments segurs 
a l’Institut Escola.

 No iniciat

Instal·lació d'aparcaments segurs
davant d’equipaments i comerços.

 No iniciat

17. Aparcament de bicicletes i patinets arreu del poble

Font: Mobipark
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

El propòsit d’aquesta acció és fomentar la 

transició d’un model de vehicle privat i individual 

a un model d’ús més racional i comunitari del 

cotxe. 

Concretament, e proposa fer arribar als 

Hostalets de Pierola alguna plataforma de cotxe 

compartit o de lloguer. S’esmenta una empresa 

instal·lada la Conca d’Òdena de lloguer de 

vehicles elèctrics per hores que es poden recollir 

en diferents punts. Aquesta empresa, o una 

equivalent, podria estendre’s als Hostalets. En 

aquest sentit, des de l’Ajuntament es podrien 

crear incentius per a la ubicació de la plataforma 

el poble i per al seu ús.

La mobilitat saludable és un puntal de 

l’estratègia de salut de poble. Aquesta passa per 

reduir els desplaçaments i la tinença de vehicle 

privat. 

Els Hostalets de Pierola té, de fet, una taxa de 

vehicles per cada 100 habitants bastant més alta 

que la mitjana de Catalunya, pròpia d’un territori 

amb poca disponibilitat de transport públic i 

compartit. Amb tot, les necessitats de 

desplaçament podrien cobrir-se amb un parc de 

vehicles molt més reduït, sempre i quan aquest 

es compartís.

✓ Reducció de la taxa de vehicles per 100 

habitants. 

✓ Menor ocupació de l’espai públic amb 

aparcament de vehicles privats.

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme

Regidoria d’Obres i Serveis 

Regidoria de Comunicació i noves tecnologies

Regidoria de Promoció Econòmica

Fases
Estat 
d’execució

Pacte amb Mobico o empresa 
similar per instaurar una 
plataforma de cotxe compartit de 
lloguer.

 No iniciat

Difusió de la plataforma  No iniciat

Aplicació d’incentius econòmics 
per als usuaris de la Plataforma

 No iniciat

Ampliació progressiva dels 
usuaris de la plataforma

 No iniciat

18. Plataforma de vehicles de lloguer o compartits

Plataforma de lloguer de vehicles elèctrics de la Conca 

d’Òdena. Font: Mobico.cat
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha arribat 

a un acord amb Diputació de Barcelona per 

facilitar fer el vial verd de connexió a peu i en 

bicicleta entre els Hostalets de Pierola i Piera, a 

través de la carretera BV-2243, de titularitat 

provincial. 

Els costos de l’obra seran assumits 

conjuntament per Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i de Piera. 

Aquest projecte ja està planificat però està 

pendent d’execució.

La connexió a peu i en bicicleta a través de la 

carretera B-2243 és una demanda des de fa molt 

temps de la població de Piera. 

Per a la salut és una demanda important, ja que 

facilitaria l’accés a serveis fonamentals com el 

CAP de Piera o residències de gent gran a 

persones que no tenen vehicle propi.

Es tracta, a més, d’un trajecte relativament curt 

(2 Km) que podria fer-se de manera saludable.  

✓ Possibilitat d’anar a peu, en bici o vehicles de 

mobilitat personal (patinets, scooters de gent 

gran) fins a Piera de manera segura i 

saludable. 

✓ Major accés a peu i en bici al CAP de Piera.

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme 

Regidoria d’Obres i Serveis

Diputació de Barcelona 
Fases

Estat 
d’execució

Acord per fer el vial entre totes les 
tres administracions necessàries

 Fet

Planificació del vial  Fet

Execució de les obres  No iniciat

Posada en funcionament del vial  No iniciat

19. Via verda entre Piera i els Hostalets de Pierola

Font: Notícia Ajuntament Els Hostalets de Pierola
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció inclou tres línies diferenciades: 

• Donar ajuts conjuntament amb la Diputació 

de Barcelona (programa arranjament 

d’habitatges) per facilitar l’adaptació 

d’habitatges on viuen persones amb mobilitat 

reduïda.

• Revisió de les noves llicències per tal que els 

nous habitatges siguin accessibles a 

persones amb mobilitat reduïda. 

• Creació d’oferta pública d’habitatge adaptat 

de lloguer. 

El futur nou Pla d’Habitatge hauria de recollir 

aquestes tres possibilitats i dimensionar-les en 

funció de la diagnosi d’habitatge. 

La diagnosi de salut detecta que 

aproximadament un 68% dels habitatges no són 

accessibles per a nua persona amb cadira de 

rodes . Les barreres arquitectòniques a la llar 

seran un inconvenient creixent a mesura que 

envelleixi la població, fent necessaris 

arranjaments a la llar (instal·lar plats de dubtes, 

rampes, elevadors, ampliar marcs de portes, 

posar a cota cero sortides a terrasses etc.) o 

disposar d’habitatges adaptats de lloguer per a 

persones que han de canviar de llar. 

reduïda

✓ Allargament de la vida autònoma i a la pròpia 

llar de la gent gran o amb dependència. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Urbanisme

Regidoria d’Obres i serveis

Regidoria d’Acció social

Regidoria de Gent gran

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Fases
Estat 
d’execució

Diagnosi del nou Pla d’Habitatge  No iniciat

Ajuts anuals per arranjaments  Fet

Requisits d’accessibilitat a totes 
les noves llicències d’habitatge

 No iniciat

Creació d’oferta d’habitatge 
públic adaptat i de lloguer

 No iniciat

20. Habitatge de lloguer adaptat i ajuts per adaptar l’habitatge

Programa d’arranjament d’habitatges.

Font: Diputació de Barcelona, 
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Sanitat 

Eixos d’acció

21. Prescripció social des dels serveis sanitaris

22. Tallers periòdics i descentralitzats sobre ús de 

La Meva Salut
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció ja està en marxa i està impulsada pel 

Departament de Salut, a través del CAP de 

Piera. S’ha fet durant el 2022 una primera 

presentació del projecte a les entitats dels 

Hostalets de Pierola. 

La prescripció social consisteix a poder receptar 

des de l’Atenció Primària del CAP 

(metge/infermera/treballador social) activitats 

saludables apropiades a cada persona. És una 

manera d’evitar o complementar el tractament 

farmacològic. 

El projecte prioritza persones amb dificultat per 

relacionar-se, amb algun trastorn mental o 

simplement necessitat de fer esport. 

La medicina moderna i l’atenció sanitària es 

basa actualment, en gran mesura, en la 

prescripció de fàrmacs. El desenvolupament de 

la indústria farmacèutica afavoreix aquesta 

simbiosi entre sanitat i farmacologia. 

Es troben a faltar, en canvi, opcions 

terapèutiques basades en la modificació d’hàbits 

i l’acompanyament. 

Els municipis disposen de recursos que 

representen actius de salut (recursos d’activitat 

física, social i educativa) i que també haurien de 

poder receptar-se.

✓ Millora de l’estat anímic i de salut general de 

les persones que han seguit alguna 

prescripció social. 

✓ Millora de l’Índex de Qualitat de prescripció 

Farmacèutica al CAP de Piera. 

✓ Disminució del consum de fàrmacs en la 

població. 

✓ Dinamització del teixit associatiu. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

CAP de Piera

Regidoria de Salut

Associacions dels Hostalets de Pierola
Fases

Estat 

d’execució

Disseny el projecte de prescripció  Fet

Presentació del projecte a 

associacions i agents que 

promouen actius de salut

 Fet

Mapeig i actualització continuada 

dels actius de salut
 En curs

Prescripció social i seguiment dels 

resultats.
 No iniciat

21. Prescripció social des dels serveis sanitaris

Font: Presentació de la prescripció social als 

Hostalets de Pierola
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Pla de Salut dels Hostalets de Pierola 2023-2027

3/4

Sanitat

https://elshostaletsdepierola.cat/prescripciosocial/


 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció dóna continuïtat a l’acord entre el CAP 

de Piera i l’àrea de Salut dels Hostalets de 

Pierola per capacitar a la població per a un bon 

accés i ús dels serveis sanitaris (programa “El 

CAP a prop teu”. 

Es tracta de fer edicions múltiples dels tallers de 

La Meva Salut per arribar a tota la població que 

encara no utilitza aquesta plataforma. 

Els tallers es descentralitzarien a les 

urbanitzacions de Can Fosalba i Serra Alta, es 

farien també en llocs de trobada com el Centre 

de Serveis i Oficina d’atenció per a la Gent Gran, 

i es crearia col·laboració amb la Farmàcia i el 

programa “esTIC + a prop” per donar suport a 

les persones en l’ús de La Meva Salut. 

Els serveis sanitaris públics estan implantant 

sistemes de gestió i atenció telemàtica, que 

tenen en la Plataforma virtual de La Meva Salut 

una de les principals apostes. 

L’ús i aprofitament de La Meva Salut requereix 

per part de la població competències digitals, així 

com disposar de dispositius i connexió. 

Es dona actualment la paradoxa, que els 

col·lectius amb més necessitat d’atenció 

sanitària (gent gran, sobretot) són els que tenen 

més dificultats d’accés a la telemedicina. 

✓ Accés i ús normalitzat de tota la població 

adulta dels Hostalets de Pierola de la 

plataforma sanitària de La Meva Salut. 

✓ Reducció de la bretxa digital en la població. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

CAP Piera

Regidoria de Salut

Regidoria de Gent Gran

Regidoria d’Acció Social

Centre d’Atenció a la Gent Gran

Farmàcia

Associació de la Gent Gran

Associacions veïnals

Fases
Estat 

d’execució

Conveni entre l’Ajuntament i el 

CAP per fer capacitació a la 

població sobre el sistema sanitari

 Fet

Programació de tallers de La Meva 

Salut dirigits per personal del CAP
 Fet

Creació d’una xarxa d’agents 

col·laboradors en la difusió dels 

tallers

 No iniciat

Realització dels tallers  Fet

22. Tallers periòdics i descentralitzats sobre ús de La Meva Salut

El CAP i l’Ajuntament han ofert formacions sobre TESEO 

i La Meva salut.

Font: Web de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Última revisió: Juny 2022

Pla de Salut dels Hostalets de Pierola 2023-2027

3/4

Sanitat



23. Programació de tallers de cuina i compra 

saludable*

24. Promoció dels esmorzars saludables i amb

fruita a l’ESO

25. Foment dels aliments de Km 0 

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut. 

Alimentació

Eixos d’acció
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

Es proposa programar anualment tallers sobre 

cuina saludable, dieta equilibrada i la importància 

del menjar productes de qualitat. 

Són especialment importants els tallers destinats 

a les famílies, els infants i joves. 

En aquest sentit, es podria: 

• Realitzar una extraescolar de cuina, amb 

participació d’infants i famílies. 

• Fer activitats de cuina intergeneracionals al 

casal d’avis.

• Tallers periòdics sobre cuina al Punt Jove

Davant d’un augment del consum de menjar 

ràpid i precuinat, i la pèrdua del costum i 

habilitats de cuinar, es considera pertinent dur a 

terme de forma reiterada tallers de cuina i 

alimentació saludable, especialment entre la 

població jove i entre els col·lectius més 

vulnerables. 

✓ Augment del consum de fruita i verdura entre 

la població. 

✓ Reducció del consum d’ultraprocessats i 

menjar ràpid o precuinat. 

✓ Reducció de les malalties més habituals 

relacionades amb l’alimentació (ex. colesterol, 

obesitat, diabetis...). 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Salut

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria de Gent Gran

Regidoria d’Acció Social

Institut Escola Renaixença

AFA de l’Institut Escola Renaixença

Fases
Estat 

d’execució

Programació d’una oferta anual i 

articulada de tallers de cuina per a 

diferents edats. 

 No iniciat

Estratègia de difusió dels tallers, 

per arribar a tots els públics diana. 
 No iniciat

Realització dels tallers de cuina.  No iniciat

Renovació continuada de la 

programació
 No iniciat

23. Programació de tallers de cuina i compra saludable*

Font: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

Aquesta acció requereix la implicació de l’Institut 

Escola Renaixença. 

L’acció consisteix a consolidar dins del pla 

educatiu de centre el foment actiu durant l’etapa 

de l’ESO dels esmorzars saludables durant 

l’hora del pati, sensibilitzant als alumnes i a les 

seves famílies de quins aliments portar a l’escola 

i quins evitar, justificant-lo en raons de salut.

El projecte no pot quedar-se en una 

recomanació puntual, sinó en un treball continuat 

d’insistència, observació i facilitació a través 

d’activitats com tallers de cuina. 

La diagnosi de salut posa de manifest un 

consum especialment baix de fruita i verdura 

entre els joves. 

Tal com es fa a l’educació primària, es considera 

rellevant que a l’ESO també s’insisteixi en la 

importància de fer un esmorzar saludable durant 

l’hora del pati, evitant el consum de productes 

industrials, massa rics en carbohidrats, sucres i 

greixos.

✓ Augment dels alumnes d’ESO que fan 

diàriament un esmorzar saludable. 

✓ Augment del consum de fruita i verdura entre 

els adolescents. 

✓ Disminució de l’obesitat infantil i juvenil. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Institut Escola Renaixença

AFA Institut Escola Renaixença

Regidoria d’Ensenyament

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria de Salut

Fases
Estat 

d’execució

Comissió entre els agents 

impulsors per articular el projecte
 No iniciat

Implementació del projecte a 

l’Institut Escola. 
 No iniciat

Recull d’indicadors de la 

transformació en els hàbits 

d'esmorzar a l’ESO. 

 No iniciat

Avaluació i millora continuada del 

projecte. 
 No iniciat

24. Promoció dels esmorzars saludables i amb fruita a l’ESO

Exemple de graella escolar per fomentar els 

esmorzars saludables.

Font: Departament d’Educació

Última revisió: Juny 2022

Pla de Salut dels Hostalets de Pierola 2023-2027

0/4

Alimentació



 Descripció  Justificació  Impactes esperats

Pel que fa al foment de l’autoproducció de fruita i 

verdura, es proposa donar continuïtat als cursos 

d’horticultura ecològica i fomentar l’accés als 

hortets municipals de la Font del Comú amb 

assessorament i tallers específics.

Es proposa també la implantació al municipi d’un 

mercat d’aliments saludables o de proximitat. La 

configuració d’aquest mercat s’hauria de fer amb 

els propis comerços del poble. 

L’alimentació és un pilar fonamental de la salut. 

Actualment, en l’alimentació tenen un pes 

creixent els aliments d’origen llunyà i 

ultraprocessats. Hi ha, en canvi, un consum 

decreixent de producte fresc, especialment fruita 

i verdura, de producció pròxima i respectuosa 

amb el medi ambient. 

Per aquesta raó, es proposa promoure els horts 

urbans i l’autoproducció, així com els mercats de 

producte de proximitat.

✓ Augment del consum de fruita i verdura entre 

la població, especialment entre els joves, que 

són els que actualment en fan un consum 

més deficitari. 

✓ Augment del nombre de persones que 

practiquen l’autoproducció. 

✓ Augment de l’oferta local i compra de 

productes alimentaris de proximitat. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Medi Ambient

Regodproa de Promoció econòmica
Fases

Estat 

d’execució

Programació anual de cursos 

d’horticultura
 Fet

Assessorament als hortets de la 

Font del Comú
 Fet

Consens amb comerciants d’una 

iniciativa (ex. mercat mensual) de 

foment dels aliments saludables. 

 No iniciat

Execució de l’actuació acordada 

amb els comerciants. 
 No iniciat

25. Foment dels aliments de Km 0 

Font: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
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Activitat física i lleure

Eixos d’acció

26. Programa de lleure alternatiu saludable per a 

joves i adolescents

27. Instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure als 

parcs

28. Parcs inclusius adaptats a la diversitat funcional

29. Jornades esportives

30. Construcció d’un poliesportiu cobert

31. Programa divers d’activitat física per a persones 

de mitjana edat*

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut. 
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a posar en pràctica un projecte 

de lleure alternatiu per a joves, liderat i organitzat 

per ells mateixos. 

Es pren com a exemple el projecte de Sant Boi 

de Llobregat “Vente Pa’Ka’”, que ofereix 

alternatives a l’oci nocturn com són diferents 

torneigs de futbol, escacs, dansa, etc. Les 

activitats són organitzades pels propis joves, 

constituint una comissió o organització per 

encarregar-se’n. 

El projecte es podria fer a nivell local o entre 

municipis de l’Anoia Sud. 

El lleure juvenil s’associa habitualment a 

consums sedentaris, passius i de risc. La 

diagnosi de salut realitzada reflecteix que hi ha 

alguns grups de joves als Hostalets de Pierola 

que tenen aquest estil de lleure i que, a més, 

concentren altres factors de risc com són 

l’abandó escolar prematur. 

Es veu necessari fomentar alternatives d’oci 

saludable, implicant als propis joves de forma 

activa. 

✓ Augment de pràctiques de lleure saludables 

entre els adolescents i joves, amb menys 

consums de risc.

✓ Reducció dels comportaments incívics del 

jovent en l’espai públic. 

✓ Augment de la participació i implicació 

comunitària del jovent. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria de Participació ciutadana

Regidoria de Cultura 

Regidoria d’Esports

Fases
Estat 

d’execució

Disseny del projecte, amb la 

implicació de la comissió jove. 
 No iniciat

Acceptació d’un pressupost i 

recursos d’espais per realitzar el 

projecte. 

 No iniciat

Organització anual d’un programa 

d’activitats, liderades per joves. 
 No iniciat

Realització anual del programa 

d’activitats. 
 No iniciat

26. Programa de lleure alternatiu saludable per a joves i adolescents

La Comissió Jove proposa mensualment activitats 

per al jovent del poble.

Font: Punt Jove dels Hostalets de Pierola
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’activitat consisteix a habilitar un parc del poble 

per a la pràctica de Street Workout (calistenia) 

per animar el jovent a fer activitat física i 

visibilitzar entre la població les seves habilitats. 

Es posa com a referencia el model de parcs com 

el de Vilanova del camí (parc de lleure Les 

Moreres), que ha tingut una gran acceptació 

entre els joves. 

Aquesta instal·lació esportiva al poble permet 

també dinamitzar events esportius. 

L’habilitació de parcs de salut als Hostalets de 

Pierola, amb aparells per fer gimnàstica a l’aire 

lliure, ha estat una iniciativa amb molt bona 

rebuda per part de tota la població. Amb la 

pandèmia, s’ha estès, a més, la pràctica 

d’activitat física a l’aire lliure. 

Actualment, hi ha demanda de més parcs de 

salut i, concretament, d'habilitació d’aparells de 

cal·listenia per a joves. Respondre a aquesta 

demanda és una oportunitat per visibilitzar els 

joves que fan activitats saludables . 

✓ Augment de l’activitat esportiva en el jovent. 

✓ Disminució de l’oci vinculat als consums de 

risc (alcohol, marihuana, etc.) entre els joves 

en els parcs. 

✓ Millora de la imatge pública del jovent. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Joventut / Punt Jove

Regidoria d’Esports

Regidoria de Parcs i Jardins
Fases

Estat 

d’execució

Disseny d’un projecte amb 

participació de joves interessats
 No iniciat

Execució del projecte (instal·lació 

d’aparells de workout) 
 No iniciat

Obertura de les instal·lacions  No iniciat

Dinamització amb exhibicions i 

celebració de jornades esportives
 No iniciat

27. Instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure als parcs

Font: Vilanova 

del camí (Bulls 

bars Facebook)
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a adaptar progressivament les 

zones de joc i esbarjo dels Hostalets de Pierola 

per tal de ser inclusius per a infants amb 

diversitat funcional, sigui física o mental (ex. 

infants amb TEA). 

Aquesta actuació hauria de fer-se amb la 

implicació de l'Associació Dispiera i Disleds, 

prioritzant els espais a millorar i les adaptacions 

a introduir. 

La diagnosi del Pla Local de Salut posa de 

manifest que l’accés al lleure és una de les 

desigualtats que més afecta a la població amb 

alguna discapacitat, ja que són encara pocs els 

espais, equipaments i les activitats dissenyades 

des d’un concepte d’accés universal. 

Un dels espais que cal millorar per tal que siguin 

inclusius de la diversitat funcional són els parcs 

infantils, de manera que s’eliminin que siguin 

aptes i incorporin propostes per a infants amb 

limitacions físiques o mentals.

✓ Major ús dels parcs i zones de joc dels 

Hostalets de Pierola per part dels infants amb 

alguna discapacitat física o mental. 

✓ Major sensibilització de la població amb la 

discapacitat. 

✓ Major interacció entre infants amb i sense 

discapacitats. 

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria de Parcs i Jardins

Associació Dispiera

Diverslets
Fases

Estat 

d’execució

Comissió entre Associació Dispiera i 

Parcs i Jardins per prioritzar espais de 

joc que cal adaptar.

 No iniciat

Planificació, per fases, d’un procés 

d’adaptació progressiva de les zones 

de joc.

 No iniciat

Aplicació progressiva de les millores 

d’adaptació. 
 No iniciat

Difusió de les adaptacions realitzades i 

foment de l’ús dels parcs inclusius
 No iniciat

28. Parcs inclusius adaptats a la diversitat funcional

Font: Web Parques Infantiles Inclusivos
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

L’acció consisteix a reprendre l’activitat de la 

Comissió d’esports i tornar a organitzar de 

manera setmanal activitats esportives, un cop ja 

s’ha suspès l’estat d’alarma i les restriccions per 

la pandèmia . 

De fet, durant la redacció d’aquest Pla Local de 

Salut, les jornades esportives ja s’han començat 

a recuperar, amb activitats com marxes 

nòrdiques, circuits de BTT i curses populars.  

Anteriorment a la pandèmia de la covid-19 es 

duien a terme diferents jornades esportives 

(pedalades, caminades, etc.) amb diferents 

graus d’exigència que tenien una molt bona 

rebuda entre la població. 

Aquestes activitats es feien un cop al mes i les 

organitzava la Comissió d’esports. 

La pandèmia ha aturat aquestes activitats, però 

es demana recuperar-les, per la seva 

importància per difondre la cultura de l’esport i 

per ser un gran dinamitzador de la vida social al 

poble.  

✓ Celebració mensual d’un event esportiu 

popular. 

✓ Visibilització d’activitats esportives i físiques 

diverses. 

✓ Participació d’un públic nombrós i divers en 

edat, sexe i condició física en events festius 

municipals relacionats amb l’esport.  

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Comissió d’esports

Regidoria d’Esports
Fases

Estat 

d’execució

Planificació anual de jornades 

esportives
 Fet

Organització mensual de les 

jornades esportives
 En curs

Difusió mensual de les jornades 

esportives 
 En curs

Celebració mensual de les 

jornades esportives
 En curs

29. Jornades esportives

Font: Activitats de la Comissió d’esports, Web de 

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

Hi ha un acord polític per a la construcció d’un 

poliesportiu cobert i es disposa del solar, del 

projecte arquitectònic i pressupost. 

El projecte preveu que el nou equipament 

disposi de pista poliesportiva, pistes de pàdel i 

sales per activitats dirigides o gimnàs.  Hi ha 

pendent la licitació de les obres i l’execució. 

Un cop en funcionament, el nou equipament ha 

d’oferir programació per a totes les edats, 

incidint en el grup de població entre 50 i 60 anys, 

senyalat per la diagnosi del Pla Local de Salut 

com un dels prioritaris per tenir indicadors de risc 

de salut i ser el més desatès per les polítiques 

existents.

Des de fa molts anys, als Hostalets de Pierola hi 

ha la demanda de construir un poliesportiu 

cobert. El Pla Local de Salut també ha copsat i 

recollit aquesta demanda. 

Disposar d’un poliesportiu facilitaria que el poble 

disposés d’una oferta estable d’activitats físiques 

diverses per a totes les edats i condicions de 

salut. De manera especial, contribuiria a 

potenciar activitats físiques en població adulta, 

que és actualment la que menys ens fa (sobretot 

entre els 50-60 anys). 

✓ Augment de l’activitat física en el conjunt de 

la població. 

✓ Augment, en especial, de l’activitat física en el 

grup de població entre 50 i 60 anys.

✓ Diversificació de l’oferta d’activitat física i 

esportiva.

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Esports

Regidoria d’Urbanisme
Fases

Estat 

d’execució

Redacció i aprovació del projecte  Fet

Licitació i obres d’execució  En curs 

Planificació i difusió de la 

programació d’activitat física
 No iniciat

Execució de l’oferta d’activitat 

física.
 No iniciat

30. Construcció d’un poliesportiu cobert

Ubicació prevista del Poliesportiu cobert.

Font: D-CAS (Col·lectiu d’Analistes Socials)
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 Descripció  Justificació  Impactes esperats

*Acció prioritzada del Pla Local de Salut.

La pandèmia ha animat a moltes persones 

d’entre 40 i 65 anys a fer ús dels espais naturals 

per caminar.  Es vol donar un pas més per 

atraure de manera estable aquest col·lectiu amb 

una oferta d’activitat física diversa i estable: ioga, 

hipopressius, sol pelvià, correcció postural, 

estiraments, tonificació, prevenció de dolors 

musculars, pràctica d’esports d’equip, etc. 

L’oferta pot vincular-se al nou poliesportiu, que 

disposarà d’instal·lacions i instructors per a 

aquest objectiu. Amb tot, l’oferta també ha 

d’integrar-se en espais a l’aire lliure. 

La diagnosi de salut posa de manifest que hi ha 

una falta d’oferta (i pràctica) esportiva i física en 

la població entre 40 i 65 anys. Es tracta d’un 

grup d’edat en el que es desencadenen molts 

problemes de salut i que en canvi no té 

polítiques específiques que enfoquin les seves 

necessitats (a diferència de la resta de 

col·lectius, com són l’infantil, adolescent, jove i 

gran).

✓ Augment de l’activitat física i esportiva en les 

persones entre 40 i 65 anys. 

✓ Prevenció de malalties i dolències cròniques. 

✓ Millora del benestar emocional en les 

persones entre 40 i 65 anys. 

✓ Diversificació de les relacions socials de les 

persones entre 40 i 65 anys.  

Agents impulsors  Execució  Info relacionada

Regidoria d’Esports 

Fases
Estat 

d’execució

Disseny d’una programació 

específica, amb criteris de salut, 

per a persones entre 40 i 65 anys. 

 No iniciat

Organització anual de l’activitat 

física dissenyada.
 No iniciat

Implementació anual d’una 

estratègia de difusió per arribar al 

públic diana.

 No iniciat

Realització anual de les activitats 

físiques previstes.
 No iniciat

31. Programa divers d’activitat física per a persones de mitjana edat*

Font: Marxes nòrdiques de gent gran. Web de 

l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
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Quadres de 
síntesi



Àmbit Índex d’accions

Diversitat funcional i dependència

1. Xarxa veïnal de suport en situacions  de dependència

2. Punt d’orientació en dependència i discapacitat.

3. Conveni intermunicipal per crear recursos d’atenció diürna a l’Anoia Sud

4. Pisos d’emancipació per a persones amb discapacitat

5. Formació a educadors en estratègies d’inclusió a l’escola i en el lleure

6. Contractació de personal vetllador per al lleure educatiu

Salut mental i addiccions
7. Programa d'educació emocional a l’Institut Escola

8. Programa de prevenció de consums de risc en joves

Medi ambient, espais verds i 

animals

9. Campanya continuada sobre civisme i cura de la natura

10. Videovigilància dels punts de recollida de residus

11. Foment de la tinença responsable d’animals

12. Conscienciació sobre l’alimentació d’animals de carrer i els residus orgànics

13. Control continuat de la qualitat de l’aire

14. Programa de mesures alternatives vinculat a l’ordenança de civisme

Mobilitat i urbanisme

15. Eliminació de barreres arquitectòniques a la via  pública i priorització del vianant.

16. Camins escolars i entorn escolar sense cotxes

17. Aparcament de bicicletes i patinets arreu del poble

18. Plataforma de vehicles de lloguer o compartits

19. Via verda entre Piera i els Hostalets de Pierola

20. Habitatge de lloguer adaptat i ajuts per adaptar l’habitatge

Sanitat
21. Prescripció social des dels serveis sanitaris

22. Tallers periòdics i descentralitzats sobre ús de La Meva Salut

Alimentació

23. Programació de tallers de cuina i compra saludable*

24. Promoció dels esmorzars saludables i amb fruita a l’ESO

25. Foment dels aliments de Km 0 

Activitat física i lleure

26. Programa de lleure alternatiu saludable per a joves i adolescents

27. Instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure als parcs

28. Parcs inclusius adaptats a la diversitat funcional

29. Jornades esportives

30. Construcció d’un poliesportiu cobert

31. Programa divers d’activitat física per a persones de mitjana edat
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Agents impulsors de les accions
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1. Xarxa veïnal de suport en situacions  de dependència     

2. Punt d’orientació en dependència i discapacitat.    

3. Conveni intermunicipal per crear recursos d’atenció diürna   

4. Pisos d’emancipació per a persones amb discapacitat  

5. Formació a educadors en inclusió a l’escola i en el lleure         

6. Contractació de personal vetllador per al lleure educatiu        

7. Programa d'educació emocional a l’Institut Escola    

8. Programa de prevenció de consums de risc en joves       

9. Campanya continuada sobre civisme i cura de la natura    

10. Videovigilància dels punts de recollida de residus   

11. Foment de la tinença responsable d’animals   

12. Conscienciació sobre l’alimentació d’animals de carrer    

13. Control continuat de la qualitat de l’aire 

14. Programa mesures alternatives de l’ordenança de civisme    

15. Eliminació barreres arquitectòniques i priorització vianant.  

16. Camins escolars i entorn escolar sense cotxes     

17. Aparcament de bicicletes i patinets arreu del poble   

18. Plataforma de vehicles de lloguer o compartits    

19. Via verda entre Piera i els Hostalets de Pierola   

20. Habitatge de lloguer adaptat i ajuts per adaptar l’habitatge     

21. Prescripció social des dels serveis sanitaris    

22. Tallers periòdics sobre ús de La Meva Salut       

23. Programació de tallers de cuina i compra saludable      

24. Promoció dels esmorzars saludables i amb fruita a l’ESO     

25. Foment dels aliments de Km 0  

26. Programa de lleure alternatiu per a joves i adolescents    

27. Instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure als parcs   

28. Parcs inclusius adaptats a la diversitat funcional   

29. Jornades esportives  

30. Construcció d’un poliesportiu cobert  

31. Programa divers d’activitat física per a mitjana edat 



Lideratge de les 
accions



L’èxit d’un pla rau en el seu lideratge. Del lideratge depèn 

l’execució de les accions i la seva adaptació a circumstàncies 

canviants, la mobilització dels recursos necessaris i el 

sosteniment de les aliances necessàries.

A continuació enumerem les funcions que ha de cobrir el 

lideratge del Pla local de Salut, des d’una vessant de lideratge 

col·laboratiu:

Compromís i pacte polític sostingut entre els partits

Posar en marxa una política de salut requereix un consens 

polític dins del consistori: d’entrada, dins de l’equip de govern, 

de manera que es compti amb la predisposició a col·laborar del 

conjunt de regidories en les quals caldrà recolzar-se per posar 

en pràctica el Pla. 

El Pla també serà presentat al Ple del consistori i s’intentarà 

comptar amb l’adhesió del màxim nombre de forces polítiques. 

Presentar, debatre i aprovar per ple el Pla de Salut dona més 

garanties de sostenibilitat al projecte.

Cooperació transversal amb la resta de polítiques

Hi ha altres plans de l’Ajuntament que desenvolupen estratègies 

transversals i tenen taules interdepartamentals on es discuteixen 

les accions. La Regidoria de Salut participarà activament en 

aquests altres espais transversals per fer valdre la perspectiva 

de la salut.

De fet, la principal via per transversalitzar l’agenda política en 

salut passa per aquesta participació activa de Salut en els 

espais on es negocien altres polítiques.

Seguiment i avaluació continuada del desplegament de 

les accions

Una de les funcions principals de la Regidoria de Salut serà 

vetllar pel desplegament de les accions del pla, especialment 

aquelles llur lideratge recau principalment en ella. Per això, 

caldrà organitzar els recursos del seu equip intern de manera 

que es garanteixi l’execució de les accions.

Dinamització d’una Taula d’agents involucrats en el Pla 

de Salut

Durant la vigència del Pla, es dinamitzarà de manera anual una 

Taula on estiguin representants els agents que colideren

accions del Pla de Salut. A la Taula es posarà en comú el 

progrés de les accions del Pla de salut i es cercarà la 

col·laboració dels agents per continuar tirant endavant en la 

seva implementació. 

Cerca de recursos per al desenvolupament de les 

accions

Una tasca continuada de la Regidoria de Salut serà la cerca 

proactiva de subvencions i ajuts d’altres organismes (per 

exemple, de la  Diputació de Barcelona) per facilitar l'execució 

de les accions del pla.

Transparència del Pla local de salut

Es farà públic el contingut del Pla i es donarà compte anual de la 

seva implementació, actualitzat les fitxes de cada acció. . 

Pla de Salut dels Hostalets de Pierola 2023-2027
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Nota metodològica

Com s’ha fet el Pla Local de Salut dels 

Hostalets de Pierola?

Pla Local de Salut dels Hostalets de Pierola
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L’estudi de diagnosi (Fase A. Perfil Local 

de Salut) ha combinat tres fonts 

d’informació: 

• Dades secundàries

• Consulta qualitativa a informants clau

• Enquesta a la ciutadania

Expliquem a continuació els detalls 

metodològics més importants sobre 

cadascuna de les fonts: 

Dades secundàries: 

S’han revisat les dades estadístiques de 

salut disponibles procedents 

d’observatoris i portals oficials, com 

Idescat, Programa Hermes, INE, Aquas del 

Departament de Salut i Sitmun de 

Diputació de Barcelona. També s’ha 

consultat el web i documentació publicada 

per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 

Consulta a informants clau: 

Per informants clau s’entenen totes 

aquelles persones que poden donar una 

informació i visió qualificada sobre la 

situació i acció als Hostalets de Pierola. 

S’hi inclouen en aquest perfil personal 

tècnic de l’Ajuntament de serveis 

relacionats amb la salut com Salut, Serveis 

Socials, Esports, Urbanisme, Medi 

Ambient, Ocupació, referents dels serveis 

sanitaris d’atenció primària (CAP), entitats 

locals sobre salut, discapacitat, animals, 

personal directiu d’equipaments com 

centres educatius, punt jove, persones del 

sector privat com farmacèutics, 

representants de les diferents forces 

polítiques i persones a títol individual 

especialment implicades en el poble. 

En total, entre maig i juliol de 2021 han 

contestat una consulta telemàtica un total 

de 27 informants clau. 

Prèviament a aquesta consulta, al març de 

2021 es va fer un grup de debat amb 

equip de govern i representants d’altres 

forces polítiques durant el qual també es 

van recollir visions qualitatives sobre la 

salut al poble. 

La informació qualitativa aportada i la 

complementarietat entre aquest ventall 

tant divers d’informants qualificats permet 

detectar molts elements clau a tenir en 

compte i avançar en la proposta d’accions. 

La taula a continuació detalla les persones 

que han participat en la consulta 

qualitativa online i el grup de debat. 

Nota metodològica

Pla Local de Salut dels Hostalets de Pierola
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NOM CÀRREC

Irene Abad Regidora de salut, gent gran, acció social

Beatriz Fernández Administrativa referent del Pla Local de Salut

Gerard Parcerisas Alcalde i regidor medi ambient

Xavier Alberich Regidor urbanitzacions, acció de govern

Jaume Trias Regidor dels Hostalets de Pierola, PSC

Gemma Fabrés Regidora hisenda, joventut i tradicions

Iolanda Gallardo Regidora esports, ocupació, turisme...

M. Àngels Lorés Regidora cultura, ensenyament, participació ciutadana

Jordi Parcerisas Regidor d'urbanisme

Antònia López Directora del centre de la gent gran

Elena Junyent Farmacèutica

Cristina Moreno Directora Institut Escola Renaixença

Susana Caballero Infermera del poble

Modest Roca Metge del poble

Maite Luis Infermera jubilada

Nerea López Directora ABS Piera

Xavier Lozano Cap Guàrdia Municipal

Carme Paco Treballadora social municipal

Laura Segura Tècnica d’ocupació

Carolina Navarro Entrenadora patinatge

Francesc Castillo Associació excursionista

Salvador Closas Associació Can Marcet

Montse Comas Associació Dispiera (disminuïts psíquics de Piera)

Imma Gandia Arquitecta tècnica (barreres arquitectòniques)

Eva Sola Tècnica de joventut

Carles Muñiz Referent Càrites Parroquial

Gabriel Lampreave (forestal) Associació de Defensa Forestal

Joan Fenoy Gatets dels Hostalets

Carme Zaragoza Regidora dels Hostalets de Pierola, Grup Sumem pels Hostalets 

Dani Vendrell Assessor del Grup Municipal Socialista de Sabadell

Jordi Ramas Ajuntament Piera

Pla Local de Salut dels Hostalets de Pierola

Persones que han participat en la consulta grupal o individual com informants clau
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Enquesta a la ciutadania: 

Durant el mes de maig i juny es van 

enquestar un total de 206 persones. 

L’enquesta es va fer en espais a l’aire lliure 

que permetessin guardar amb seguretat la 

distància física amb les persones 

entrevistades (seguint la normativa de 

prevenció de la Covid-19 del moment). 

Donada la dificultat d’obtenir respostes a 

peu de carrer en les urbanitzacions de Can 

Fosalba i Serra Alta, es va habilitar un 

vincle online i es van imprimir qüestionaris 

en paper que van ser distribuïts via xarxes 

socials i en persona a través de persones 

de referència del municipi. 

La mostra enquestada ha procurat no 

desviar-se en la mesura del possible de 

les proporcions d’edat, sexe i grans zones 

de residència del Padró Municipal 

d’Habitants (les desviacions estan per sota 

dels 3 punts percentuals dels valors 

padronals de referència). Cal tenir en 

compte que no s’ha pogut controlar la 

composició d’edats i sexe de la mostra de 

les urbanitzacions.

Les preguntes formulades a la ciutadania 

agafen com a referència l’Enquesta de 

Salut de Catalunya, de manera que alguns 

dels resultats es poden comparar a nivell 

territorial. A més, l’enquesta inclou 

preguntes d’interès propi del Pla Local de 

Salut (per exemple en matèria 

d’alimentació o valoracions concretes 

sobre el poble). 

El detall de la mostra enquestada pot 

veure’s en els gràfics a continuació. 

.
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20% 15% 10% 5% % 5% 10% 15% 20%

16 a 24 anys

25 a 34 anys

35 a 44 anys

45 a 54 anys

55 a 64 anys

65 a 74 anys

74 a 84 anys

85 i més

Comparativa entre quotes poblacionals i quotes enquestades de 
població. Els Hostalets de Pierola 2021

◼ Mostra ◼ Població

Altres disseminats

4%

Can Fosalba

5%

Nucli urbà

84%

Serra Alta

7%

Lloc de residència de les persones enquestades

Pla Local de Salut dels Hostalets de Pierola



Per dissenyar i consensuar el Pla d’acció 

(Fase 2), es van crear tres comissions de 

treball: 

• Comissió “Salut pública”: On es van 

tractar les problemàtiques relacionades 

amb la diversitat funcional, addiccions, 

salut mental, dependència, convivència 

amb animals, medi ambient i serveis 

sanitaris.

• Comissió “Estils de vida”: On es van 

tractar les problemàtiques relacionades 

amb els hàbits de cura, nutrició, 

pràctiques de lleure, relació social, 

activitat física i esportiva, descans i 

mobilitat. 

• Comissió “Entorn natural”: On es van 

tractar les problemàtiques relacionades 

amb l’habitatge, espais verds i naturals i 

instal·lacions esportives.

Cada comissió es va reunir un cop durant 

el mes de febrer de 2022. La sessió va 

estar destinada a obtenir una pluja d’idees 

de propostes. Aquesta pluja d’idees va 

quedar plasmada en una acta compartida 

amb els participants. 

Posteriorment, a l’abril de 2022 es va fer 

una segona sessió conjunta entre els 

participants de totes les comissions. 

Aquesta sessió conjunta va estar destinada 

a prioritzar i debatre els detalls de les 

propostes prioritzades, aprofundint en com 

caldria aplicar-les,  quins advertiments cal 

tenir en compte per a la seva viabilitat i 

quins valors afegits es pot donar a les 

accions.

Les propostes resultants de les comissions 

han estat treballades, posteriorment, amb 

l’equip de Salut i la resta de membres de 

l’equip de govern, fins arribar a la 

formulació d’un pla d’acció integral que 

cobreix el conjunt de reptes de salut del 

poble. 

Les persones que han format part de les 

comissions de treball pot veure’s a 

continuació. 

Sessió final de priorització de les accions (20/04/2022)
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Comissió Participants

Comissió: Salut pública

• Antònia Lopez (coordinadora de l’oficina de gent gran i 

directora del Centre de Gent Gran). 

• Beatriz Fernández (Departament de Serveis Territorials)

• Irene Abad (Regidora Comunicació/NT, Gent Gran i Salut)

• Maria Àngels Lorés (Regidora d’Atenció i Participació 

ciutadana, CRIP, Cultura, Ensenyament, Tradicions i 

Transparència)

• Montse Comas (presidenta associació Dispiera)

• Tània Sánchez (fisioterapeuta)

• Teresa M. Bujons (Referent benestar emocional del CAP de 

Piera).

• Carme Zaragoza (Regidora dels Hostalets, grup Sumem dels 

Hostalets de Pierola).

• Laura Manuel (treballadora social referent de salut 

comunitària del CAP)

• Neus Olalla (treballadora social i coordinadora de lleure 

associació Dispiera)

• Sònia Blanco (Associació Dispiera)

• Àngels García, Diverslets

Comissió: Estils de vida

• Dani Vendrell (Regidor de l’equip Sumem)

• Laura Segura (Técnica ocupació i orientadora laboral dels 

Hostalets)

• Beatriz Fernández (Departament de Serveis Territorials)

• Carme Zaragoza (Regidora de l’oposició, Sumem)

• Grup de joves (Punt Jove, tres joves i la dinamitzadora)

• Irene Abad (Regidora de Comunicació/NT, Gent Gran i 

Salut).

• Maria Àngels Lorés (Regidora d’Atenció i Participació 

ciutadana, CRIP, Cultura, Ensenyament, Tradicions i 

Transparència)

Comissió: Entorn 

natural

• Dani Vendrell (Regidor equip Sumem)

• Gemma Fabrés (Regidora Hisenda, Joventut, Tradicions i 

Festes)

• Iolanda Gallardo (Regidora Promoció Econòmica, Esports i 

Turisme). 

• Jordi Parcerisas i Valls (Regidor d’Urbanisme).

• Beatriz Fernández (Departament de Serveis Territorials)

• Irene Abad (Regidora Comunicació/NT, Gent Gran i Salut)
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