Nota de premsa

La Taula de Salut Comunitària de Vic presenta els
resultats de la diagnosi i començarà a treballar per
millorar la salut i el benestar de la comunitat i reduir
les desigualtats socials.
● Ahir, 16 d’octubre de 2018 la Taula de Salut Comunitària va presentar els
resultats obtinguts de la Diagnosi en Salut Comunitària de Vic; dos anys de
feina, recerca de 116 indicadors quantitatius, 7 grups focals amb ciutadania
interessada en promoure la salut comunitària i recollida de 800 enquestes
d’hàbits saludables d’alimentació i activitat física.


La Diagnosi en Salut Comunitària de Vic tenia com a objectiu fer una
radiografia de la ciutat i detectar aquells actius en salut amb els que compte
la ciutat, però sobretot, detectar quins són els reptes que tenim com a ciutat i
decidir entre tots els participants quins són els prioritaris.

● Amb la presentació dels resultats, conclusions i reptes, s’ha donat per
tancada una primera fase de la Taula de Salut Comunitària. Tot i així el procés
de priorització encara queda obert fins el 31 d’octubre per aquells qui vulguin
participar-hi. A partir del 5 de novembre s’iniciarà una segona fase
d’elaboració i implementació de propostes per millorar la qualitat de vida i el
benestar dels vigatans i vigatanes. D’ara endavant, la Taula de Salut
Comunitària abordarà els reptes identificats de manera integral des del treball
en xarxa amb l’objectiu de millorar la salut del territori.

Vic, 17 d’octubre de 2018
Un total de 80 persones entre polítics, professionals i ciutadania de Vic i comarca han
assistit a la acte de presentació dels resultats, conclusions i reptes que se’n deriven de la
Diagnosi en Salut Comunitària elaborada des de la Taula de Salut Comunitària, formada
per 20 professionals d’àmbit local i comarcal de 15 serveis, recursos i equipaments
sociosanitaris.
Els professionals vinculats a la taula creuen en la importància de sumar esforços amb la
comunitat per millorar la salut i el benestar de la mateixa i reduir les

desigualtats socials, fet pel qual han estat elaborant durant els últims dos anys la
diagnosi, recollint informació quantitativa i també qualitativa, i fet pel qual també els
resultats presentats en forma de conclusions i reptes, són de tots i per tots.

El regidor de Món Rural i Medi Ambient, Recursos Humans i Ciutadania i Igualtat de
l’Ajuntament de Vic, el Sr. Josep-Ramón Soldevila i Garcia ha estat el qui ha obert l’acte
agraint la feina feta a tots els professionals vinculats amb la Taula de Salut Comunitària.
Tot seguit, alguns dels agents vinculats a la Taula de Salut Comunitària, -l’Agència Salut
Pública, l’Ajuntament de Vic, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, EAP Vic 1
Nord i l’EAP Vic 2 Sud– han presentat el procés metodologic seguit per l’elaboració de la
diagnosi, posant èmfasi en aquells aspectes a destacar que afecten positivament en la
qualitat de vida dels vigatans i vigatanes –actius en salut– i aquells temes que després de
l’anàlisi consideren que s’haurien de treballar.
Entenent la salut comunitària com el conjunt d’actuacions destinades a millorar la
situació de salut de la comunitat en les seves dimensions físiques, psicològiques i socials,
que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn”
(Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública), alguns dels resultats i conclusions
presentats en l’acte han estat: Vic compte amb 97 nacionalitats que representen el
24,48% del total de la població, al desembre de 2017 l’atur de llarga durada afectava a
1.040 vigatans i vigatanes i també amb dades de l’any 2017 es compte a Vic amb un
0,46% de dones ateses des del VicDones-SIAD Osona les quals havien set víctimes de
violència de gènere, per damunt de les dades catalanes. També s’han arribat a
conclusions com ara que a Vic hi ha una creixent preocupació pel sobre envelliment donat
que hi ha més de 500 persones més grans de 80 anys que viuen soles i que hi ha un
índex d’atropellament per 1.000 habitants de 0,8 a Vic en front del 0,4 de Catalunya. En
aquesta mateixa línia de mobilitat, s’ha detectat que hi ha molt poc ús de la bicicleta,
concretament un 1,40% en el repartiment modal a Vic, respecte un 44,84% d’ús del
transport privat. Per altra banda, hi ha un alt consum de tabac i una gran exposició al fum
en el col·lectiu de joves, una alimentació poc equilibrada per part de la major part de la
població i un estil de vida general de la població poc actiu. Finalment, segueixen havent-hi
problemàtiques associades als animals de companyia en els diferents barris i és necessari
seguir treballant per fomentar la convivència a la ciutat de Vic.
Des les mateixes conclusions a les que la Taula de Salut Comunitària ha arribat, s’han
extret i presentat 13 reptes els quals són els que ara per ara Vic ha de començar a
treballar per millorar la qualitat de vida i benestar dels seus ciutadans i ciutadanes. La
priorització d’aquests reptes s’ha començat a fer de forma comunitària comptant amb
l’opinió dels mateixos assistents a l’acte i els resultats parcials ara per ara són amb un
triple empat en l’última posició (per ordre de vots): sobrenvelliment, alimentació, activitat

física, desigualtats socieconòmiques, salut mental, addiccions i convivència. Tanmateix,
fins el dia 5 de novembre no s’obtindran els resultats finals, donat que s’ha obert un
termini fins el 31 d’octubre d’enguany per poder participar en aquesta votació, tothom qui
hi estigui interessat. Si vols participar encara hi ets a temps!; ho pots fer o bé entrant a
la web www.procescomunitarivic.cat o bé dirigint-te en persona a les Àrees Bàsiques de
Vic i allà et donaran més informació al respecte.
Més informació (premsa, entrevistes, reportatges):
Departament de Comunicació de l’ObraSocial ”la Caixa”:
Irene Benedicto:
934 042 033 / 629 547 850
ibenedicto@fundacionlacaixa.org
Coordinadora del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural de Vic
Mireia Ribas:
638.800.637
mireiaribas@tapis.cat
Departament de comunicació de l’Ajuntament de Vic
Isaac Romero:
93 881 59 08
comunicacio@vic.cat
Servei de comunicació del Consorci Hospitalari de Vic i Hospital de la Santa Creu
Anna Parcet:
93 702 77 26 (Ext. 3268) /
comunicacio@chv.cat
Àrea de comunicació de la UVIC-UCC
Anna Fàbregas:
93 881 61 67 anna.fabregas@uvic.cat
Gabinet de Premsa de la UVIC-UCC
Mercè Rocafiguera: 93 881 55 33 merce.rocafiguera@uvic.cat
Comunicació CatSalut
Oti Alberca Guevara
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Tel. 93 875 35 17
oalberca@catsalut.cat
Comunicació Agència Salut Pública de Catalunya
M.Dolors Coll i Areñas (Agència de Salut Pública de Catalunya)
mdolors.col@gencat.cat
Comunicació de Càritas Arxipestral Vic
Manel Tamayo:
comunicacio@caritasarxiprestalvic.cat
Comunicació de l’EAP Vic 2 Sud
Natàlia Hernández: nhernandez@eapvic.org
Òscar Autet:
oautet@eapvic.org

Comunicació EAP Vic 1 Nord i ASSIR
Responsable de comunicació de la Gerència de Catalunya Central de l’ICS
Assumpta Riera: ariera.cc.ics@gencat.cat
Comunicació Creu Roja
Biel Barnils:
93 885 62 62
biel.barnils@creuroja.org

