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Dues campanyes de l’Ajuntament de Mollet, presents a
la primera jornada de Salut Pública, ens locals i
PINSAP
La campanya antiestigma de salut mental “Sóc com tu, ets com jo” i la
campanya de prevenció del tabaquisme “Entorn sense fum” han estat
presents en la I Jornada de Salut Pública, ens locals i PINSAP, que s’ha
celebrat aquest dimecres a Barcelona amb l'objectiu d'implementar el Pla
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) en les diferents
administracions.
Durant la jornada, s’han presentat experiències intersectorials de salut pública
en l’àmbit local com a exemple de com es pot influir per millorar la salut de la
ciutadania, no tan sols des dels departaments específics de salut, sinó des
d’àmbits tan diversos com la mobilitat, l’urbanisme, l’educació, els serveis
socials, etc.
Dues campanyes relacionades amb la salut engegades per l’Ajuntament de
Mollet han estat presents a la jornada. D’una banda la campanya que va
impulsar la Taula de Salut Mental per lluitar contra l’estigma de les malalties
mentals, “Sóc com tu, ets com jo”, que estava exposada amb un cartell
explicatiu com a exemple de bones pràctiques relacionades amb el PINSAP.
Aquesta campanya es va desenvolupar entre els mesos de novembre de 2012 i
octubre de 2013 i es basava en dedicar cada mes a un aspecte relacionat amb
la salut mental, amb l’objectiu de combatre l’estigma i la discriminació que
pateixen les persones amb malaltia mental; promoure actituds, creences i
comportaments que afavoreixin una bona salut mental; i involucrar a la societat
i als mitjans de comunicació.
L’altra campanya present a la jornada ha estat “Entorn sense fum”, una
iniciativa per prevenir el tabaquisme des de la infància que es basa en la
senyalització dels entorns escolars com a espais lliures de tabac. En aquest
cas, l’experiència ha estat exposada per responsables de l’Ajuntament de
Terrassa, que fou el primer municipi en implantar-la, els quals han esmentat
l’Ajuntament de Mollet com a un dels primers municipis en implantar aquest
projecte pilot després de Terrassa i Girona.

PINSAP
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha engegat enguany el
PINSAP per treballar en la implementació del Pla interdepartamental de salut
pública (PINSAP) com a eina de Govern que aglutina les polítiques amb

impacte en salut. Aquesta actuació integral sobre els determinants de la salut
de la població requereix un abordatge conjunt des de molts sectors socials i de
l’Administració pública, tant de l’autonòmica com de la local. L’Administració
local, com a promotora de la salut, és una peça clau en l’articulació operativa
del PINSAP en l’àmbit territorial
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