
 
 

PLA DE SALUT DE CARDONA 2019-2024 
Informe de seguiment 

 

Des de l’Ajuntament de Cardona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’està portant a 

terme l’elaboració del Pla Local de Salut per al període 2019-2024 com a instrument de 

planificació en salut a Cardona. 

El Pla s’està elaborant seguint el Model de determinants socials de la salut, posant l’accent en 

la importància de les polítiques públiques locals per a la millora de la salut de les persones, 

incorporant l’estratègia de Salut a Totes les Polítiques com a enfoc des de les diferents 

regidories i àrees de l’Ajuntament implicades i les accions s’emmarquen en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

El procés portat a terme ha estat, per una banda, la creació del grup motor, format per la 

Regidora de salut, per persones amb responsabilitat tècnica a l’Ajuntament de Cardona, per 

representants de l’EAP de Cardona, representants de la Fundació SHE, i representants 

d’educació de les Escoles de Cardona. Per altra, es va convocar al grup coordinador, format per 

persones de les diferents entitats socials, culturals i esportives de Cardona, a qui es va 

presentar la proposta d’elaboració del Pla Local de Salut i van realitzar propostes de treball per 

portar a terme el procés participatiu amb la ciutadania. La regidora de salut és la persona que 

assumeix la coordinació general del Pla i és la responsable de compartir la seva evolució i les 

propostes sorgides a l’equip de govern. 

La metodologia utilitzada és la que tot seguit s’exposa: 

S’ha realitzat una anàlisi quantitativa de la situació de salut de Cardona, elaborant i analitzant 

els indicadors demogràfics, els socioeconòmics, els de salut, de medi ambient i de serveis, que 

han permès elaborar una diagnosi de salut a partir d’indicadors existents en diferents bases de 

dades i fonts d’informació. 



 
 
S’han portat a terme dues sessions de participació ciutadana mitjançant la tècnica de World 

Café. Aquest procés ha permès identificar propostes de millora sobre els diferents 

determinants de la salut.  

És a partir de l’anàlisi d’indicadors de salut i les propostes realitzades per la ciutadania que 

s’està elaborant, i en aquest moment en fase de revisió, el Pla d’Acció, definint els objectius 

estratègics, els objectius operacionals, les accions, l’origen de la proposta d’acció, els agents 

clau, els indicadors d’avaluació, la seva coordinació amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i el període previst per portar a terme l’acció. 

En el moment de realitzar aquest informe s’està portant a terme la revisió i consens de les 

propostes d’acció per part del grup motor i regidories implicades amb l’objectiu de fer un 

retorn a la població per a la seva valoració. 

Es preveu el tancament final del Pla Local de Salut per al mes de juliol de 2020. 

 


