
      

 

 

 

 

FACULTAT D’INFERMERIA   

MÀSTER EN PROMOCIÓ DE LA SALUT 

TREBALL FINAL DE MÀSTER  

 

Els actius per a la salut a 

Torroella de Montgrí 

 

  

 Estudiant: Cristina Esparraguera Cla 

Tutores: Dra. Carme Bertran i Dra. Dolors Juvinyà 

 

 

Curs acadèmic 2017-2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les persones han de saber “quines coses els fan vibrar” per ser felices.  

Eduard Punset.  

(2011) 

 

  



 

 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

AGRAÏMENTS 

Voldria agrair a totes les persones que han estat partícips, de forma directe o 

indirecta, de les vivències durant l’elaboració i redacció del treball. 

En primer lloc, a la Dra. Carme Bertran i la Dra. Dolors Juvinyà, tutores del 

treball, que durant tot el procés m’han ofert el seu recolzament tècnic i 

professional, però també des del costat més humà amb la seva comprensió i 

motivació per tirar-lo endavant.  

A Dipsalut per deixar-me formar part d’aquest projecte dels Plans Municipals de 

Salut, juntament amb la Càtedra de Promoció de la Salut, i  poder-me introduir 

en la vessant de la Promoció de la Salut. L’inestimable col·laboració d’en 

Narcís també ha estat clau.   

Un agraïment molt especial a l’ajuntament de Torroella de Montgrí i els seus 

veïns per poder desenvolupar dit treball dins l’elaboració del seu Pla Municipal. 

Gràcies Sandra per deixar-me escriure una petita part del procés. I a l’Angi pel 

munt de feina feta, inclòs les hores i hores dedicades a l’entrada de dades. 

Fent pinya s’avança més ràpid.  

No podria oblidar d’agrair des de l’inici als companys de classe i companys de 

feina per aclarir-me les idees i animar-me en els moments necessaris. Laura i 

Imma les opinions aportades, sempre des del costat bo de les coses, eren una 

injecció d’energia positiva.  

Als amics per la comprensió de la intensitat de dedicació en aquest treball. 

Jordi merci pels cafès i les hores de conversa.  

Als pares no només agraïda pels ànims en aquest treball, sinó per tots els anys 

d’estudi on m’han fet costat en moments d’estrès, de dubtes i confusions. 

A en Sergi, en Nil i la Gina per les hores de distracció entre tema i tema, 

resultat i resultat i aportar-me les mil i una alegries. Per tu i pels bitxis! 

 

A tots, moltes gràcies.  

Cristina 

  



 

 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

RESUM 

  

Introducció: Les polítiques municipals en salut tenen una gran importància en la millora i qualitat 

de vida dels ciutadans. Els Plans Municipals de Salut són una de les eines per dirigir i avaluar les 

polítiques municipals, amb les quals, es vol aconseguir millorar la salut i qualitat de vida de la 

població. Des de Dipsalut i juntament amb la Càtedra de Promoció de la Salut i l’Ajuntament de 

Torroella de Montgrí s’està desenvolupant un Pla Pilot sobre l’Elaboració de Plans Municipals de 

Salut a la demarcació de Girona. Dins la fase de diagnosi dels Plans Municipals de Salut es troba 

l’enfocament dels actius per a la salut. Els actius per a la salut són qualsevol factor (o recurs) que 

millora la capacitat de les persones, grups, comunitats, poblacions, sistemes socials i/o 

institucions per mantenir i conserva la salut i el benestar. Per tant, la identificació dels actius d’un 

municipi no és només un recull d’actius sinó una oportunitat de crear xarxa i visualitzar la salut de 

forma positiva més enllà de la prevenció de la malaltia. 

Objectius: Identificar i analitzar els actius per a la salut de Torroella de Montgrí per àmbit d’anàlisi 

i percepció dels participants, i elaborar el mapa d’actius del municipi per poder dinamitzar-lo i 

millorar la salut i el benestar dels ciutadans. 

Metodologia: Es tracta d’un estudi descriptiu transversal, a partir d’una tècnica qualitativa 

d’investigació participativa com és el mapeig, realitzat durant els mesos de març i abril de 2018, a 

Torroella de Montgrí, on s’han fet 3 sessions de mapeig per grup de participants (representants 

polítics, tècnics i experts) per identificar els actius per a la salut del municipi. Amb les dades 

obtingudes es fa un anàlisi de contingut descriptiu temàtic per categoritzar els actius (recursos 

humans, institucions, activitats, espais i intangibles) i encaixar-los dins els àmbits d’anàlisi (estat 

de salut, estils de vida, factors socials i econòmics, medi i entorn i desenvolupament personal). 

Alhora, s’analitza des de les perspectives dels participants per descobrir actius ocults. 

Posteriorment, s’elabora el mapa d’actius del municipi per poder dinamitzar-los.   

Resultats: S’han aconseguit identificar un total de 854 actius per a la salut. Aquests s’han agrupat 

en 34 categories i s’han identificat en diferent mesura. Destaquen els espais i les activitats, 

concretament els espais naturals, l’activitat física i els equipaments del municipi. Els factors 

socials i econòmics i el medi i entorn es perceben com a àmbits més rellevants per afavorir la 

salut. Els actius més identificats són coincidents en els diferents grups de participants i s’han 

descobert actius ocults pels diferents grups.  

Conclusions: L’elaboració del mapa d’actius permet identificar els espais naturals, l’activitat física i 

els equipaments com els actius més rellevants per contribuir a la millora de la salut i el benestar 

dels ciutadans. Així com, descobrir actius ocults per les persones i la importància de la interrelació 

existent entre els actius que permetrà una futura dinamització.     

Paraules clau: actius per a la salut, promoció de la salut, salutogènesi, determinants socials de la 

salut i participació comunitària. 
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ABSTRACT 

  

Background: Health public policies are very important as a citizen’s life quality improvement. 

Local Community Health Plans are one of the used tools to manage and to assess local 

community policies; they are used to improve people’s health and life quality. Dipsalut along with 

the Càtedra de Promoció de la Salut and the borough of Torroella de Montgrí, they are 

developing a pilot plan to elaborate Health Municipality Plans in the Girona region. Health assets 

focusses are into de Local Community Health diagnose phase. Health assets are any factor (or 

source) that can improve the ability of individuals, groups, communities, population, social 

systems and/or institutions to maintain and to preserve their health and welfare. Therefore, the 

identification of local health assets is used for both, as a way of assets gathering and to create a 

network to understand health in a positive way and beyond the idea of disease prevention.  

Objective: Identify and analyse the health assets of Torroella de Montgrí by analyse areas and 

perception of the participants. Elaborate the community health assets map to be able to 

revitalize it and improve the health of the citizens. 

Methodology: It is a transversal descriptive study from a qualitative investigation participatory 

technique, such as the mapping technique. It has been elaborated in Torroella de Montgrí from 

March to April of 2018. Local health assets were identified through three sessions depending on 

the group members (politicians, technicians and experts.  

The obtained data has been processed with a subject-descriptive-content-analyse to categorize 

the health assets (human resources, institutions, activities, sites and intangible) and put them 

into different analyse areas ( health status, life style, social and economic factors, environment 

and individual development). At the same time, it is analysed from the perspectives of the 

participants to discover hidden assets. Later, the community health asset map is elaborated to 

be able to energize them. 

Results:  854 health assets were identified. Each one was put into 34 categories. It has been 

stressed in different measure: natural sites, physical activity and local equipment. The social and 

economic factors and environment were the most important for the promotion health. The most 

important assets are the same for the three groups and hidden assets have been discovered by 

different groups. 

Conclusions: The asset map elaboration allows us to identify natural sites, physical activity and 

local equipment as the most relevant health promotion in Torroella de Montgrí.  Also, discover 

hidden assets by people and visualize the interrelationship between the assets that will allow a 

future revitalization. 

Key words:  Health assets, mapping, Health promotion, Salutogènesi, Social Determinants 

of Health and public participation.  
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1. INTRODUCCIÓ  

Les polítiques municipals en salut tenen una gran importància en la millora i 

qualitat de vida dels ciutadans. Aquestes es tradueixen en programes i accions 

a desenvolupar a territori que han d’incloure les noves demandes com són la 

transversalitat, la visió positiva de la salut i la sostenibilitat (1).  

Els Plans Municipals de Salut són una de les eines per dirigir i avaluar les 

polítiques municipals, amb les quals, es vol aconseguir millorar la salut i qualitat 

de vida de la població. Així mateix, també serveixen per establir vincles en les 

diferents àrees i sectors implicats que afavoreixin el benestar i la salut establint 

una xarxa compromesa que tingui en compte la Salut en Totes les Polítiques i 

la Participació Ciutadana. Pel que fa a territori, cal tenir en compte que el món 

es va urbanitzant. S’estima que el 2050 aproximadament el 80% de la població 

viurà en assentaments urbans, d’aquí que la salut urbana adopti gran 

protagonisme: la interacció de les persones amb el seu entorn físic afecta en el 

nivell de salut, tant de manera positiva (actius) com negativa ( factors de risc). 

Això, fa que els governs locals esdevinguin agents claus de la salut pública, no 

tan sols perquè les ciutats i comunitats són entorns essencials per a la salut, 

sinó perquè és també en aquest context on les accions són més efectives, per 

la seva proximitat amb la ciutadania i la realitat (2).  

Des de Dipsalut i juntament amb la Càtedra de Promoció de la Salut i 

l’Ajuntament de Torroella de Montgrí s’està desenvolupant un Pla Pilot sobre 

l’Elaboració de Plans Municipals de Salut a la demarcació de Girona i la 

posterior redacció d’una Guia d’Elaboració dels Plans per tal que serveixi per la 

resta de municipis. 

El procés d’elaboració dels Plans Municipals consta de diferents fases. La fase 

inicial on cal un compromís polític i tècnic per dur-ho a terme. La fase de 

diagnosi per veure la situació de salut del municipi. La fase de disseny on cal 

prioritzar i analitzar les accions a dur a terme. El desplegament del Pla per fer 

les actuacions. I la fase de seguiment i avaluació que analitza com funciona el 

Pla i revisa si cal tornar a concretar alguna fase (3). 
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El Pla Municipal dins la fase de diagnosi de la salut incorpora diferents accions 

com són la recollida d’indicadors, la visualització dels plans i programes que 

s’estan fent al municipi, un anàlisi qualitatiu del què està passant i la 

identificació d’actius en el territori (3). 

Dins la fases de diagnosi l’enfocament dels actius per a la salut és un fet 

interessant i rellevant que s’aproxima a la visió positiva de la salut.  

Els actius per a la salut són qualsevol factor (o recurs) que millora la capacitat 

de les persones, grups, comunitats, poblacions, sistemes socials i/o institucions 

per mantenir i conserva la salut i el benestar (4). Els actius es troben en el 

context social de la vida de les persones i per tant poden influir en la reducció 

de les desigualtats sanitàries i en l’aplicació de noves polítiques amb una visió 

més enfocada a aprofitar el que tenim i millorar la salut  i benestar (5).  

Per tant, la identificació dels actius d’un municipi no és només un recull d’actius 

sinó una oportunitat de crear xarxa i visualitzar la salut de forma positiva més 

enllà de la prevenció de la malaltia (6). La detecció dels actius per a la salut 

d’una població a partir d’un mapeig és un fet innovador perquè no s’ha fet fins 

ara a les comarques gironines, i  a més a més, al utilitzar una metodologia que 

busca implicar la comunitat i les persones, serveix per afavorir la participació, la 

transversalitat i facilitar un apoderament en salut de la població. També, es 

podrà veure si amb l’aplicació d’aquesta metodologia es recull la informació 

necessària a territori i aporta una visió dels actius per a salut en tots els àmbits 

d’anàlisi que s’engloben dins els Plans de Salut Municipals.    

Per aquests motius es veu oportú considerar la identificació d’actius dins la fase 

de diagnosi dels Plans Municipals com a treball de recerca de la detecció i 

identificació dels actius per a la salut a Torroella de Montgrí. 

Al final amb tota la informació recollida dels actius per a la salut i la resta de 

fases de la diagnosi es podrà dur a terme un perfil de salut local del municipi. A 

partir d’aquest, juntament amb les altres fases del Pla es podran fer noves 

intervencions i línies d’acció d’acord amb les evidències en salut de Torroella 

de Montgrí, o bé, millorar les existents.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. La Salut i els Determinants Socials de la Salu t 

La Salut, en la constitució de la OMS el 1946, es va definir com “L’ estat  de 

complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o 

malalties” (7). Al Desè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, 

celebrat el 1976, es definí la salut com una “manera de viure autònoma, 

solidària i joiosa” (8). Amb aquestes definicions, s’obrien nous camins per 

avançar en el concepte de salut i tot el que en deriva.  Es parla de prevenir 

però des de l’origen, abans de manifestar-se una dolència, per això cal que les 

persones s’enriqueixin d’aptituds, d’habilitats, de recursos per poder controlar-

se la salut, tenint en compte, no només la cura a nivell físic sinó també els 

aspectes socials i mentals. A vegades, un pot sentir-se bé i no està al cent per 

cent de condicions físiques, però pot ser feliç i tenir un bon recolzament social, 

per tant, percep que gaudeix de bona salut. Llavors és molt rellevant incloure 

els tres aspectes: físic, social i mental. El terme de salut parlant del benestar i 

no partint de les malalties o dolències és un nou enfoc. 

D’acord amb el concepte de salut, en la Carta d’Ottawa de 1986, es buscava 

donar resposta a la demanda d’una nova concepció de la salut pública en el 

món. En aquesta s’indicava que les condicions i requisits per la salut són: la 

pau, l’educació, l’habitatge, l’alimentació, la renda, un ecosistema estable, la 

justícia social i l’equitat. Qualsevol millora de la salut ha de basar-se en aquests 

prerequisits, entrant en joc els determinants socials de la salut (9). 

Els Determinants Socials de la Salut són el conjunt de factors personals, 

socials, econòmics i ambientals que determinen l’estat de salut dels individus i 

poblacions.  Aquests poden intervenir bé a favor de la salut o en detriment, 

evidenciant una estreta relació entre ells i la salut i el benestar (7)(10). Aquests 

factors poden ser positius o negatius, es distribueixen desigualment en la 

població. La manera de fer-hi front consisteix a reforçar els positius i reduir els 

negatius, a partir d’una visió positiva de la salut més àmplia que la simple 

absència de malaltia, amb l’objectiu d’obtenir canvis en el patró de 

morbimortalitat i assolir una qualitat de vida més bona per a la població (10).  
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Segons els autors Wilkinson i Marmot, en el seu model de 1999, indiquen que 

els Determinants Socials de la Salut són les circumstàncies en que les 

persones neixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen, inclòs el sistema 

sanitari (11).  

El 1974 l’informe Lalonde, presentat al Canada, redefinia el paradigma en salut 

i descrivia els Determinants Socials de la Salut agrupats en quatre àmbits, que 

contribuïen a reduir la mortalitat: la biologia humana, els estils de vida, les 

condicions del medi ambient i el sistema sanitari (12).   

A posteriori, el 2014,  el County Health Rankings va redefinir les categories dels 

Determinants Socials en Salut, sorgint el model de Wisconsin, on van enfocar-

ho a factors que contribueixen a la salut d’un país. Així, s’observa que més del 

80% dels factors que afecten a la salut no depenen dels serveis sanitaris sinó 

dels determinants. L’impacte estimat dels Determinants Socials de la Salut en 

els resultats en salut és el 40% degut al context socioeconòmic, el 30% a les 

conductes saludables i estils de vida, el 20% pel sistema de salut i el 10% per 

l’entorn físic (veure Figura 1) (13)(14).  

 

Figura 1 – Determinants socials de la salut, 2015   

Font: Adaptació del Model de Lalonde i el Model de Wisconsin per Dipsalut. 
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Els Determinants de la Salut es classifiquen en quatre grans grups (13)(14): 

• Conductes saludables: consum de tabac, tipus de dieta i alimentació, 

realització d’activitat física, abús de substàncies, activitats sexuals... 

• Factors socials i econòmics: educació, ocupació, ingressos, suport social i 

familiar, seguretat... 

• Entorn físic: qualitat de l’aigua i aire, contaminació física, química i 

biològica, habitatge, trànsit...  

• Atenció sanitària: tipus de serveis sanitaris, equitat, utilització que se’n fa i 

accessibilitat... 

En el diagrama dels Determinants de la Salut, segons el model social i 

econòmic de Dahlgren i Whitehead (1991), explica com les inequitats en salut 

són resultat de les interaccions entre diferents nivells de condicions causals. Es 

pot apreciar com destaquen diferents nivells on es pot actuar des de les 

polítiques en salut. En el centre hi ha les persones i individus per enfortir-los, a 

continuació, hi ha els factors relacionats amb els estils de vida, en el tercer 

nivell es situen les influències socials i comunitàries, en el quart hi ha les 

condicions de vida i treball, i en últim nivell s’ubiquen les polítiques per 

promoure canvis en els diferents àmbits (Figura 2) (10)(15). 

 

Figura 2 –Model multinivell dels determinants de la  salut, 1991. Font: Traduït de Dahlgren i Whitehead. 

En la pràctica doncs, es tracta d’analitzar els determinants de la salut sobre els 

quals es pot intervenir des de les polítiques de sectors que no són només el 

sanitari – educació, serveis socials, transport, comerç, indústria, medi ambient, 

habitatge, urbanisme, agricultura, entre altres – per millorar les condicions de 

vida de les persones (2).  
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2.2. La Promoció de la Salut i la Salut en Totes le s Polítiques 

En la Carta d’Ottawa es defineix que la Promoció de la Salut constitueix un 

procés polític i social global que abasteix no només les accions dirigides 

directament a enfortir les habilitats i capacitats dels individus, sinó també, les 

dirigides a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, amb el fi 

de mitigar el seu impacte en la salut pública i individual. La Promoció de la 

Salut és el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre 

els Determinants de la Salut i en conseqüència millorar-la. La participació és 

essencial per sostenir l’acció en matèria de promoció de la salut (7).  

La Promoció de la Salut  és el procés que permet a les persones incrementar el 

control sobre la seva salut per millorar-la (9).  

El concepte de Salut en Totes les Polítiques es basa en els principis de la 

Promoció de la Salut desenvolupat juntament amb les idees, accions i 

evidències inicialment inspirades a la Declaració d’Alma- Ata sobre Atenció 

Primària de Salut (1978) i la Carta de Ottawa per la Promoció de la Salut 

(1986). Aquestes identifiquen les accions intersectorials i les polítiques 

públiques saludables com elements centrals de la promoció de la salut, 

l’assoliment de l’equitat en salut i l’entesa de la salut com un dret humà (16).  

L’enfocament de la Salut en Totes les Polítiques reconeix que la salut es pot 

veure influenciada per les diferents decisions preses en sectors diferents al 

sanitari (17).  

La Salut en Totes les Polítiques és una visió que busca millorar alhora la salut, 

la igualtat, el benestar, la cohesió i la riquesa de la societat mitjançant la 

innovació en les estructures, els procediments i les actuacions de sectors que 

anteriorment es consideraven aliens a la salut (18).  

La Salut en Totes les Polítiques proporciona una oportunitat per treballar de 

forma conjunta en àrees que puguin millorar la salut de la població, a través, de 

l’abordatge dels determinants de la salut i a contribuir a la creació d’un sistema 

de salut eficient i sostenible (19). 
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Observant l’evolució de les polítiques en salut, tal com citen Alvarez-Dardet i 

Ruiz Cantero, la relació de les polítiques amb la salut va començar amb el 

concepte de “Polítiques Públiques Saludables”, després va seguir de forma 

rellevant amb “Salut en Totes les Polítiques”, i al final confirmen, els autors 

juntament amb McKnight, que es pot construir una base de coneixement que 

permeti realment el desenvolupament de “Polítiques Salutogèniques” (20).  

Justament, fent la reflexió sobre les polítiques de promoció de la salut, 

s’identifica que des de la reunió de la Organització Mundial de la Salut a Ottawa 

on es va definir el concepte de Promoció de la Salut, no s’ha trobat una 

veritable teoria al darrera seguint la filosofia de la definició. Existeix un buit 

notable de coneixement científic per falta de veritables polítiques de promoció 

de la salut. Aquestes polítiques, de forma paradoxal, s’enfocaven sempre en la 

identificació de problemes i necessitats de la població, necessitant determinar 

recursos i serveis professionals sanitaris i socials on definien a l’individu i 

comunitat en termes negatius, podent fer perdre apoderament a les poblacions 

que suposadament volien beneficiar-se. Aquests casos si reportaven evidència. 

Per tant, seria bo abandonar la mirada d’aquest model clàssic i mirar altres 

models, com va fer Antonovsky (20). 

2.3. La Teoria Salutogènica i el Model d’Actius Com unitaris 

A finals dels 70, Aaron Antonovsky, un sociòleg nord-americà, es pregunta 

“Què crea salut?” i inicia una nova mirada en positiu de la salut. Antonovsky va 

donar la volta al concepte de salut  dient que s’ha de mirar allò que crea salut i 

benestar més que les limitacions i les causes de les malalties, es comença a 

formar una aproximació teòrica per a la salut anomenada Salutogènesi (21).  

Antonovsky proposa entendre la salut com un continu entre la salut i la malaltia, 

on aquests es troben en pols oposats. En cap cas, l’individu pot aconseguir els 

pols extrems de salut perfecte (màxim benestar) o el complet estat de malaltia 

(màxim malestar), sinó que es troba dins del continu. Considera la salut com un 

procés inestable, d’autoregulació activa i dinàmica (21).  

Aquesta teoria posa èmfasi sobre (22): 
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- els orígens de la salut i el benestar, 

- la principal preocupació és el manteniment i realçament del benestar,  

- i la hipòtesi que els factors estressants són negatius es rebutjada a favor 

de que els factors estressants poden tenir conseqüències saludables o 

beneficioses, depenent de les característiques i de la capacitat de les 

persones per resoldre’ls.  

Segons Rivera de los Santos et al, l’important per Antonovsky és que les 

persones siguin conscients i tinguin la capacitat d’utilitzar els Recursos 

Generals de Resistència (GRR): diners, coneixement, experiència, autoestima, 

hàbits saludables, compromís, suport social, capital cultura, intel·ligència, 

tradicions i la visió de la vida. Amb aquests recursos les persones tenen 

l’oportunitat de fer front als reptes i desafiaments vitals i de construir 

experiències coherents amb les seves vides. Aquest és el concepte que 

Antonovsky denomina com a Sentit de Coherència (SOC). El sentit  de 

coherència es va conceptualitzar com el comprendre, el manejar i el trobar 

significat del que passa a l’entorn per aconseguir influir en ell  mitjançant 

recursos interns i externs. Antonovsky donava major rellevància al SOC. 

Aquest és l’element clau de la teoria salutogènica, el que és vertaderament 

important és la capacitat per utilitzar els recursos. El SOC està format per tres 

components principals: la comprensibilitat (la capacitat per entendre allò que 

passa), el maneig ( la visió de les pròpies habilitats per manejar-les) i la 

significança (la capacitat per convertir allò que es fa en satisfactori i amb 

significat per a la pròpia vida) (23).  

Tal com afirmen Lindstrom i Eriksson, les persones han d’entendre les seves 

vides i han de ser enteses pels demès, percebre que són capaces de manejar 

la situació i el que és més important, percebre que són suficientment 

significatives com per trobar la motivació per continuar. El concepte salutogènic 

és una forma molt personal de pensar, ser i actuar, un sentiment de confiança 

interna de que les coses aniran bé independentment del que succeeixi. La 

confiança interior desenvolupada mitjançant la interiorització del sentit de 

coherència porta a identificar, beneficiar, utilitzar i reutilitzar els recursos 

generals de resiliència de l’entorn (24).  
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Lindstrom i Eriksson també indiquen que les bases del model salutogènic es 

centren en donar a les persones estratègies que els hi permetin utilitzar els 

seus recursos per millorar la salut a través d’augmentar el seu Sentit de 

Coherència (SOC) i els seus Recursos de Resistència Generalitzats (GRR) 

peces claus del model (21)(22). En el continu entre la salut i la malaltia dins del 

concepte salutogènic, les accions es representen com una metàfora del Riu de 

la Vida. En la part més alta del riu, es situa la salut i el benestar i corrent avall 

s’arriba a la cascada que representa la malaltia situant-se en aquest ordre: la 

promoció, l’educació (ensenyar a nedar), la prevenció (donar un flotador), la 

protecció (posar barreres per evitar la caiguda per la cascada) i la curació o 

tractament de les malalties (salvar a la gent d’afogar-se). Lindstrom, Eriksson i 

Wikstrom elaboren la metàfora de la Salut en el Riu de la Vida que mostra 

l’escenari de les accions per a la salut, el benestar i la qualitat de vida des 

d’una visió salutogènica. En aquí, la corrent principal no va cascada avall, sinó 

que va en direcció horitzontal de la vida. Quan es neix es cau al riu i la corrent 

arrossega i s’aprèn a nedar. Cada persona neix en un punt del riu amb més o 

menys dificultats i es trobarà al llarg del riu riscos per la salut que amb 

l’experiència, adquireixen habilitats i seran útils per identificar i utilitzar els 

recursos de millora de la nostra salut (24).   

A més a més, els anys 90 Kretzmann i McKnigth desenvoluparen el Model 

d’Actius Comunitaris que consisteix en fer visibles els recursos, capacitats i 

habilitats de què disposa una comunitat i que poden incidir en la salut dels 

ciutadans de forma positiva a partir de l’elaboració d’un mapa dels actius (25). 

Aquest Model d’Actius Comunitaris proposa identificar els actius de les 

comunitats elaborant mapes. Durant aquest procés els mateixos habitants i les 

entitats del barri identifiquen les característiques i els recursos – físics, 

personals, individuals i comunitaris, que els fan forts i els permeten resistir a 

l’adversitat. La comunitat identifica tot allò positiu i alhora s’apodera i pren 

consciència de la capacitat i de la responsabilitat pròpies per dirigir la seva vida 

en un sentit o en un altre. El més important, és que durant el procés es puguin 

descobrir actius ocults i potencials en una comunitat i crear noves relacions i 

possibilitats (26).    
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2.4. El Model d’Actius 

El Model d’Actius per a la Salut té relacions íntimes amb el paradigma de la 

Promoció de la Salut, els models de Desenvolupament Comunitari i de la 

Teoria Salutogènica d’Antonovsky, essent un punt de partida de Salut Positiva 

de la comunitat i de les persones que l’integren. Específicament el model té el 

seu desenvolupament des de l’Asset Based Community Development de John 

Mcknigth i Kretzmann (6). 

El nou enfocament de salut condueix del model del dèficit al model d’actius. 

Els autors Hernán, Lineros i Morgan  defineixen, en la Figura 3, els diferents 

conceptes entre els dos models. En el model de dèficit s’ubica el problema a la 

base, per trobar la solució en un professional i el fa depenent del sistema 

sanitari. En canvi, en el model d’actius a la base es situen les capacitats, 

habilitats i talents, per trobar la solució positiva enfortint l’autoestima (24).   

 
Figura 3 - Perspectives dels models d’actius i dèfi cit, 2010. Font: Hernán, Lineros i Morgan. 

El Model d’Actius desenvolupat per Morgan i Ziglio (2007) estableix un marc 

sistemàtic per trobar evidències del potencial desenvolupament del model. En 

la revisió del model, els autors Morgan, Hernán i Ziglio  pretenen afegir valor a 

una sèrie de conceptes i idees existents que posseeixen el potencial de 

fomentar nocions de salut positiva. Aquest marc conceptual utilitza un enfoc de 

la salut pública en tres fases que es mostra a la Figura 4 (5).  
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El model va ser proposat com una manera de revitalitzar els elements 

relacionats amb les accions, les evidencies i les avaluacions en promoció de la 

salut. 

 
Figura 4 - Fases del model d’actius, 2011. Font: Morgan, Hernán i Ziglio. 

La primera fase, s’emmarca en el context de l’epidemiologia de la salut en 

contraposició a l’enfoc tradicional de l’avaluació de necessitats segons la 

càrrega de la malaltia o els problemes. Aplica la teoria salutogènica, s’avalua 

que els factor protectors (o actius per a la salut) són essencials per assistir a 

les persones i les comunitats en el seu desenvolupament, de consecució de 

salut, benestar i altres objectius d’indole personal. La segona fase és la fase 

d’acció. En aquesta s’inicia el full de ruta d’aquells actius en salut protectors, 

així com, una millor entesa de com els actius identificats poden integrar-se per 

construir el camí cap a la consecució de resultats positius. La identificació 

d’aquests actius és important es faci a nivell comunitari mitjançant processos 

de visibilització i mobilització, i inclou portar-ho a terreny a partir de mapeig 

d’actius. Finalment, la tercera fase promou un enfoc més sistemàtic de 

documentar perquès les accions participatives han tingut èxit. Per això, es fa 

necessari tenir un marc d’avaluació per generar evidències i enfortir el model 

utilitzant indicadors (4,5). 

Aquest model es caracteritza per dos idees principals, es centra en les 

solucions i no en els problemes. I en segon lloc, posiciona els individus en l’eix 

central del procés de desenvolupament de la salut. També, i no menys 

important en trobar els actius que aporten salut a les persones i comunitat (5).  
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Els actius per a la salut. “Un actiu per a la salut és qualsevol factor o recurs 

que millora les habilitats de les persones, grups, comunitats, poblacions, 

sistemes socials i/o institucions per mantenir i preservar la salut i el benestar, i 

ajudar a reduir les desigualtats en salut” (4).  

En la Taula 1, s’identifiquen les definicions d’actius per a la salut segons 

diferents autors.   

Taula 1 - Definicions dels actius per a la salut 

Definició   Autor Any 

“Actius per a la salut  fan referència a els recursos, a els que tenen 

accés les persones i les comunitats, que protegeixen en front a els 

resultats sanitaris negatius i/o promocionen estats de salut. Poden ser 

recursos socials, financers, físics, mediambientals o humans (28).  

Harrison et al 2004 

“Un actiu per a la salut  és qualsevol factor o recurs que millora la 

capacitat de les persones, grups, comunitats, poblacions, sistemes 

socials i/o institucions per mantenir i preservar la salut i el benestar, i 

ajudar a reduir les desigualtats en salut. Aquests actius poden actuar 

a nivell individual, familiar o comunitari com elements protectors per 

contrarestar situacions d’estrès diari” (4). 

Morgan , Ziglio 2007 

“Actius per a la salut pública – Expressió de patrimoni de les 

comunitats justes, equitatives i democràtiques, com resultat dels seus 

esforços organitzats; això s’aconsegueix facilitant l’apoderament 

comunitari i les capacitats que milloren, promouen i restauren la salut 

de les poblacions, i que poden ajudar a reduir les desigualtats” (20). 

Álvarez- Dardet, 

Morgan, Ruiz- 

Cantero y Hernán 

2015 

Font: Elaboració pròpia, 2018 

La diferència entre un recurs que no genera salut i un recurs que si genera 

salut (actiu) és que la comunitat l’assenyali i el defineixi com un element que 

millora el benestar a nivell individual, grupal o social. O sigui, els actius per a la 

salut no són només recursos que hi ha a la comunitat si no que són recursos 

que es valoren i s’identifiquen que són generadors de salut. Per això, és 

important que les metodologies de treball es facin amb processos de 

participació i d’investigació i acció participativa, en la que es treballi junts i amb 

una visió compartida (6).  
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El mapa d’actius.  El mapa és un inventari dinàmic de les fortaleses i 

capacitats de les persones que formen una comunitat abans d’intervenir 

(29)(30). El mapa d’actius per a la salut és una gran eina per conèixer els 

recursos que generen salut, connectar-los, visualitzar-los a la comunitat, als 

professionals i a l’entorn polític per poder, generar intervencions a partir de les 

riqueses conegudes i influenciar en la generació de més actius per a la salut ( 

si aquests són insuficients). Però, el més important no està en mapejar actius 

per a la salut, sinó en la revitalització de la visió que aporten aquests en la 

cultura de la promoció de la salut i en la salut comunitària (6).  

Així mateix, l’estratègia de participació pretén aprofundir en què la ciutadania 

comenci a descobrir factors positius de la comunitat i a teixir una xarxa de 

relacions i de recolzament mutus de forma que desemboqui en projectes que 

milloren la qualitat de vida i promocionen la salut (29)(30).  

A part del sistema sanitari, es pot treballar amb els actius en el 

desenvolupament de la salut comunitària des de fora de la consulta, i en aquest 

cas, el lideratge passa a ser de les comunitats ( des dels ajuntaments, escoles, 

associacions,...). En aquests casos, es sol fer una diagnosi de l’estat de salut i 

benestar de les comunitats per emprendre accions d’intervenció i establir 

indicadors de base poblacional i també de monitorització dels determinants de 

la salut (6).  

Tot i així, el treball amb actius no té perquè abandonar el terreny sanitari, tot i 

ser una metodologia molt participativa i que busca al ciutadà pensant en el 

benestar, es pot treballar des dels centres de salut. En aquests casos, és 

fonamental que els centres sanitaris tinguin una orientació comunitària i una 

visió de salut positiva. Al treballar amb el mapa d’actius suposa conèixer les 

riqueses personals, familiars i socials de la persona que tenim a la consulta i 

també conèixer quines riqueses o actius té la comunitat per poder desplegar la 

informació terapèutica que vagi més enllà d’una indicació, descartant la 

farmacològica, sinó que permeti especificar una prescripció social qui vinculi el 

problema del pacient amb el recurs que el pot ajudar. Des d’Astúries i les 

Balears s’han començat a aplicar els actius per a la salut a consulta (6)(31). 
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La identificació dels actius.  La identificació d’actius és un procés que per si 

mateix pot ser generador de salut, permet l’apoderament de la comunitat i 

possibilita als ciutadans a augmentar els seus coneixements i la percepció de 

control sobre la realitat que els envolta. Així com, els factors que influeixen en 

la qualitat de vida, millorant alhora la cohesió social de la comunitat (6)(26).  

Els autors Hernan, Morgan i Mena indiquen que dins el marc de la salutogènesi 

es plantegen preguntes sobre els factors externs que contribueixen a la salut i 

benestar, quins factors fan més resilents, què porta a una vida d’experiències 

més plenes i què provoca nivells de benestar general (24).  

Segons Foot i Hopkins, el procés de descobriment d’actius ocults i potencials 

d’una comunitat creen noves possibilitats. Per això, es pot fer una aproximació 

als actius a partir la reflexió sobre el què es té i què pot ajudar a millorar la salut 

i el benestar. A partir de les preguntes plantejades, en la Taula 2, és pot iniciar 

el procés de reflexió i identificació (25). 

Taula 2- Guió de preguntes per identificar actius 

 

Font: Foot i Hopkins, 2010 

Per la identificació d’actius existeixen diferents tècniques: 

- Quantitatives: fitxes 

- Qualitatives: entrevistes individuals a la població, entrevistes individuals 

a professionals, grups de discussió o grups focals, mapeig d’actius, 

photovoice, passejades comunitàries, bases de dades, catàlegs i xarxes 

socials.  

Es pot observar a la Taula 3, adaptada de Botello, Palacio i Garcia, pels autors 

Cofiño i Aviño que plantegen una taula amb informació sobre quines tècniques 

funcionen millor per identificar els diferents tipus d’actius (29)(32). 

QUESTIONS  

- What make us strong? 

- What make us healthy? 

- What factors make us more able to cope in time of stress? 

- What makes this a good place to be?  

- What does the community do to improve Health? 
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Taula 3 - Taula de tècniques participatives per rec ollir informació dels actius per a la salut 

 
Font: Cofiño et al, 2016 

Autors com Foot, Botello i Cofiño indiquen que la cartografia d’actius pot ser 

una bona elecció com a part de l’etapa de disseny d’una investigació i diagnosi 

(25).  

La utilització d’una tècnica o una altra dependrà de les persones que lideren el 

mapeig (en funció dels seus coneixements a nivell de tècniques qualitatives o 

d’entrevistes) i també de les persones amb qui és compta intervinguin en la 

identificació dels actius (capacitats i disponibilitat de participació) (26). 

El mapeig d’actius es basa en la reunió d’un grup de persones conduïda per 

una persona experta en el tema d’actius perquè, sobre un mapa dels carrers o 

del barri o de la zona de referència, s’identifiquin els actius. D’aquesta manera 

el mapa, que inicialment està buit, s’ha d’emplenar amb tots els actius 

identificats. El mapeig és un model íntegrament de participació comunitària, on 

intervenen de forma conjunta els diferents membres de la comunitat (26).  
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La tipologia d’actius.  Els actius per a la salut es poden classificar en actius 

interns, propis de l’individu, o en actius externs que es troben presents en la 

comunitat o institucions. En el cas dels actius externs es troben diferents 

adaptacions segons els autors. Segons el model de l’Improvement 

Development Agency, s’identifiquen les persones, les associacions, les 

institucions/organitzacions, els espais físics, els béns econòmics i els bens 

culturals. Model utilitzat en una majoria d’estudis. En la Taula 4 es detallen la 

descripció de cada tipus d’actius i exemples d’aquests (25).  

Taula 4- Classificació per tipus d’actius 

Tipus actiu Descripció Exemple 

Persones 

Són les persones que s’impliquen activament a la 
vida del barri i que, per les seves circumstàncies 
personals o per la seva professió, l’actitud o la 
motivació, poden actuar com a dinamitzadores de 
les actuacions que es duen a terme per millorar la 
salut . 

Policia de barri, professionals del centre 
de salut, professors de l’escola, 
membres de les associacions de la 
tercera edat, de veïns, de joves...  

Associacions 

S’hi inclouen no només les associacions formals 
sinó també totes les xarxes informals o les 
maneres com la gent es relaciona i intercanvia 
coneixements i experiències i que, d’alguna 
manera, poden tenir incidència a fer més 
saludable la vida i la gent del barri. 

Clubs esportius, associacions juvenils, 
grups de voluntaris, grups religiosos, 
clubs d’esplai, grups d’ajuda, bancs de 
temps, associacions de veïns, de 
pacients, d’immigrants, de la tercera 
edat...  

Institucions / 
Organitzacions 

Tots els recursos de les organitzacions formals 
que poden incidir en la promoció de la salut de la 
gent del barri, els serveis que ofereixen als 
ciutadans i, en general, qualsevol actiu que puguin 
posar al servei de la comunitat per millorar el seu 
benestar —inclòs el seu personal—, la influència i 
l’experiència, que pot servir per donar suport a 
noves iniciatives. 

Serveis de l’ajuntament, oficines de 
districte, casals de barri i de joves, 
residències de la tercera edat, policia, 
centres de salut, centres educatius, 
federacions esportives, sindicats…  

Espais físics 

Tots els recursos físics que hi ha al barri, alguns 
dels quals a vegades no es tenen en compte o 
estan infrautilitzats, però que estan a disposició de 
la gent del barri i que poden ser utilitzats pels 
veïns per fer-hi activitats diverses que resulten 
beneficioses per a la salut  

Parcs, places, jardins, piscines, carrils 
bici, carrers de vianants, edificis 
municipals, horts urbans...  

Economia 

Els comerços i, en general, totes les activitats 
econòmiques que es desenvolupen al barri tenen 
una influència important en la salut dels veïns. 
L’activitat econòmica és, de fet, un motor de canvi 
que pot incrementar els recursos de què disposa 
el barri i posar a l’abast dels veïns productes i 
serveis que facin més fàcil adoptar hàbits de vida 
saludables  

Botigues de queviures, supermercats, 
mercats, fruiteries, forns, peixateries, 
restaurants,  gimnasos, botigues de 
bicicletes o d’esports, centres infantils 
d’oci…  

Cultura 

La vida de cada dia és plena d’art i cultura. Un 
barri ple de cultura és un barri que incideix 
positivament en la salut de qui hi habita, oferint-li 
oportunitats de vida activa, de creació de xarxes i 
de millora de les relacions interpersonals i de 
l’autoestima, cosa que repercuteix positivament en 
la salut de qui hi participa  

Rutes guiades, casals culturals, centres 
d’exposicions, de música, de dansa, 
clubs de lectura...  

Font: Adaptació de I&DeA  per Cabezas et al (26). 
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En els estudis realitzats es poden observar diferents actius identificats.  

Alvarez-Dardet en el seu article indica que Espanya té una taxa molt inferior a 

la dels països del nord d’Europa de malalties cardiovasculars. Sens dubtes la 

dieta mediterrània com a part del patrimoni té molt a veure si es contempla des 

de la visió salutogènica. També que les desigualtats en salut siguin menors en 

els països mediterranis que en els països del nord amb estats de benestar més 

desenvolupats, pot tenir a veure amb altres determinants de la salut, com són 

el recolzament social i familiar, que estan més redistribuïts que l’economia 

monetitzada en aquests països. Per tant, la dieta i família mediterrània es 

poden comportar com un element salutogènic molt potent del patrimoni en 

salut, són actius per a la salut (20).  

En els estudis i investigacions de Lindstrom i Eriksson, en el 2009, sobre els 

hàbits de salut, la salutogènesi i el sentit de coherència en els escolars dels 

països nòrdics ha permès identificar una llista d’actius per la salut. En la llista hi 

surten com actius el  desenvolupament de l’activitat física, el pes en rang 

normalitzat, la salut sexual, l’autopercepció de la salut, l’autopercepció de la 

felicitat, el contribuir a la comunitat, les relacions positives amb la família, els 

valors socials positiu, la percepció significativa de la vida, la interrelació amb els 

altres, la no evidència de depressió, les no temptatives de suïcidi, els no 

problemes de salut mental i emocional i el no embaràs precoç (33).  

En estudis del “Search Institute” identifiquen uns 40 actius en la infància, 

adolescència i joventut i els classifiquen i agrupen dins d’actius interns 

(compromís d’aprenentatge, valors positius sans, capacitat social i identitat 

positiva i control) i com a valors externs (recolzament, seguretat i respecte, 

límits i expectatives i ús constructiu del temps) (24).  

També, en altres investigacions dins l’acció local i de comunitat, es destaquen 

altres actius. En l’estudi realitzat per Tobarra indiquen que les places, les 

tradicions populars i les zones verdes o d’esbarjo, com els carrils-bici, s’han 

revelat com actius per a la salut en les ciutats per contribuir a millorar la qualitat 

de vida i el benestar dels seus habitants i afavorir les relacions 

intergeneracionals (34).  



 

 
18 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

2.5. Marc conceptual de Dipsalut 

El marc conceptual de Dipsalut (Figura 5) recull les principals aportacions del 

coneixement científic en l’àmbit de la promoció de la salut, i també les 

principals recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut. El marc 

contempla diferents perspectives des del model de determinants socials de la 

salut, passant per la proposta d’habilitats per a la vida, l’apoderament, el sentit 

de coherència i els actius, fins als drets humans i la convenció dels drets de la 

infància (35).  

 

 

Figura 5 – Marc substantiu de l’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut, 2012. Font: Dipsalut 

 

A partir d’aquest marc, el Pla Municipal es fonamenta en el concepte clau dels 

Determinants Socials de la Salut , i a través seu s’incorporaran en el món 

local tenint en compte la Salut en Totes les Polítiques  i el Marc Salutogènic  

en la identificació dels Actius per a la Salut . 

 



 

 
19 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

3. OBJECTIUS 

3.1. Objectiu principal  

- Identificar els actius per a la salut  del municipi de Torroella de Montgrí.  

3.2. Objectius específics 

- Classificar els actius per a la salut (persones, associacions i institucions, 

activitats, espais i intangibles) del municipi de Torroella de Montgrí i 

classificar els actius en els àmbits d’anàlisi segons l’estat de salut, els 

estils de vida, els factors socioeconòmics, el medi i entorn i el 

desenvolupament personal.  

- Comparar els actius identificats des de la perspectiva dels participants: 

- Decisors de polítiques municipals en salut 

- Tècnics municipals 

- Consell de Salut (experts) 

- Elaborar un mapa amb els actius identificats al territori.  
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4. METODOLOGIA  

4.1. Disseny de l’estudi 

El disseny plantejat és un estudi qualitatiu descriptiu transversal,  a partir 

d’una tècnica qualitativa d’investigació participativa com és el mapeig, per 

identificar els actius per a la salut del municipi i la seva tipologia (recursos 

humans, institucions, activitats, espais i intangibles). I posteriorment, encaixar-

los dins els àmbits d’anàlisi (estat de salut, estils de vida, factors socials i 

econòmics, medi i entorn i desenvolupament personal) i completar l’estudi 

revisant els actius per a la salut identificats des de les diferents perspectives 

dels participants.  

4.2. Àmbit d’estudi 

L’àmbit d’estudi és el municipi de Torroella de Mon tgrí.  

Torroella de Montgrí és un municipi del Baix Empordà. La població en el 2017 

era de 11.517 habitants es distribueix en dos nuclis diferenciats que són 

Torroella i l’Estartit.  

Torroella és el nucli de la vila i centre neuràlgic amb una població més 

assentada. L’Estartit és la població costanera  i té una població molt variable 

entre temporada d’hivern i temporada d’estiu. El municipi compte amb el Parc 

Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter. Torroella de Montgrí té una extensió de 

6.613ha i una superfície de sòl protegit de 3.850 ha. Actualment, a Torroella i 

l’Estartit conviuen més de 55 nacionalitats diferents, una xifra molt similar a la 

de municipis de la rodalia.  

El municipi consta de diferents entitats en els àmbits culturals, esportius, 

socials, mediambientals, educatius i de promoció econòmica. Així com, 

diversitat d’equipaments esportius, culturals i de serveis.  
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4.3. Població 

La població participant a l’estudi la composen els representants polítics i 

les representants polítiques del món local (23 pers ones), els tècnics i 

tècniques de l’ajuntament (28 persones) i els integ rants del Consell de 

Salut del Municipi o bé experts en salut (58 person es). Aquest Consell 

compta amb una representativitat de la població i abasteix des de professionals 

de la salut,  a membres d’associacions esportives i de veïns i inclou ciutadans 

implicats en la salut de la població.  

4.4. Elements de l’estudi 

En aquest estudi s’analitzen les variables sociodemogràfiques  de sexe i edat 

per caracteritzar amb més detall la població participant.  

- Sexe: Sexe dels participants de l’estudi. Aquesta variable és qualitativa 

dicotòmica i s’expressa en dues categories: home i dona. 

- Edat: Anys que tenen els participants de l’estudi. Aquesta variable és 

quantitativa continua.  

I per aprofundir en l’objectiu del treball s’analitzen els elements de l’estudi  que 

són els tipus de participants, els actius per a la salut i els àmbits d’anàlisi.  

- Tipus participants.  

Grup de població que representen dins la comunitat. Aquest s’expressa 

en 3 categories: polítics, tècnics, experts. 

- Actius per a la salut.  

Descripció de l’actiu per a la salut identificat pels participants i s’establirà 

segons bibliografia la classificació per tipus d’actiu, prenent les següents 

categories: individus, associacions i institucions, activitats, espais i 

objectes, intangibles. 

- Àmbit d’anàlisi . 

Relació dels actius amb els determinants i els àmbits d’anàlisi dels Plans 

Municipals de Salut. Aquest element pot prendre 5 categories: estat de 

salut, estils de vida, factors socials i econòmics, medi i entorn i 

desenvolupament personal. 
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4.5. Instrument  

La tècnica utilitzada per la recollida de dades és el mapeig d’actius  en una 

comunitat. Aquesta és un tècnica d’investigació participativa, i s’ha realitzat 

durant els mesos de març i abril de 2018, a Torroel la de Montgrí, on s’han 

fet 3 sessions segons el tipus de participants . S’ha recollit la informació a 

partir de 3 mapes de la població: nucli de Torroella de Montgrí, nucli de l’Estartit 

i el terme municipal. 

Es van fer 3 sessions una per cada tipus de participant. En aquestes sessions 

es feia conjuntament el mapeig i els grups d’anàlisi de la realitat. Es va fer una 

primera sessió amb els càrrecs polítics, un altra dia amb els tècnics i finalment 

amb els experts. La durada de les sessions era d’una hora i mitja pel mapeig, 

incloent l’exposició del marc teòric, les pautes de desenvolupament de la sessió 

i la identificació dels actius. Les sessions es desenvolupen en espais de 

l’ajuntament on hi havia unes taules per poder facilitar l’escriptura. Els mapes 

es trobaven als laterals sobre unes taules, juntament amb les preguntes 

facilitadores de la identificació d’actius i els tipus d’actius que es poden 

reconèixer com a generadors de salut.  

4.6. Procediment 

Pel desenvolupament metodològic d’un mapeig es porten a terme les fases de 

preparació i contextualització, recollida d’informació, anàlisi de la informació, 

visibilització dels actius i dinamització dels actius per generar intervencions  

(6,26,29). En el present treball es van fer les quatre primeres fases, a l’espera 

de tenir resultats de tota la fase de diagnosi per preparar intervencions.   

Fase de preparació i contextualització. 

En la realització dels Plans Municipals de Salut s’ha demanat un compromís 

polític per la participació del conjunt de la societat de Torroella i per la 

implicació dels mateixos polítics en el desenvolupament del Pla i dels seus 

resultats. Amb el ferm compromís polític s’ha fet la difusió i informat que es 

porta a terme, com a prova pilot, a tècnics de l’ajuntament i al Consell de Salut 

que són participants en l’estudi.  
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El Pla Municipal ha constituït un grup promotor que lidera les diferents accions 

del Pla, entre elles, el mapeig. Cal destacar el guiatge i suport tècnic per part 

de la Càtedra de Promoció de la Salut, juntament amb la tècnica de salut de 

l’ajuntament i els tècnics de salut del Dipsalut.  

Dins del grup promotor s’exposa el procediment d’identificació d’actius a partir 

d’un mapeig i es planteja realitzar en diferents fases segons participants la 

identificació dels actius per tal d’englobar a tota la comunitat.  

En una primera fase es seleccionen els participants i es fan grups de mapeig 

segons el tipus de participants (Polítics, Tècnics, Experts en salut). En 

posteriors fases s’inclouran altres poblacions que no quedin coberts (infants, 

gent gran, població immigrada...). 

Es delimita la zona a mapejar: nucli de Torroella de Montgrí, nucli de l’Estartit i 

el terme municipal de Torroella de Montgrí.  

Es redacta el guio de la jornada amb els temps i les activitats.  

Es redacta la presentació oral i s’elabora el suport informàtic per exposar i 

contextualitzar el procés de mapeig, així com una presentació teòrica i 

formativa dels actius per a la salut i el marc salutogènic. Annex 1. 

Es prepara diferent documentació i material necessari durant la recollida 

d’informació (fitxa de les dades dels participants en les sessions i assistència, 

els mapes, els post-its, gomets, bolígrafs,... i tot el material necessari per fer el 

mapeig. 

Fase de recollida d’informació: Identificació dels actius - mapeig. 

Es dóna la benvinguda i s’acull als participants  

Es fa el control d’assistència i la revisió de les dades dels participants. 

Es realitza la presentació de la sessió als participants que s’emmarca dins de la 

fase de diagnosi dels Plans Municipals de Salut.   

S’exposa el marc teòric i es contextualitza els actius per a la salut 

Es descriu el procés de mapeig i les instruccions per desenvolupar-lo. 
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S’indica com situar els actius en el mapa i anotar la informació necessària.  

Se’ls presenten i realitzen unes preguntes facilitadores per tal de reconèixer 

l’actiu i identificar-lo com a un recurs que els aporta salut (Taula 5). Aquestes 

preguntes estan exposades a les parets al llarg del procés.  

Taula 5 – Guió de preguntes per identificar actius.  

 

Font: Adaptació de Foot i Hopkins, 2010 

Procés de mapeig.   

Els participants resten asseguts i s’entrega el post-it per poder omplir. 

Els participants disposen d’un temps de reflexió (10min) per identificar els 

actius en base les preguntes realitzades, els participants van anotant allò que 

perceben com a generador de salut.  

A continuació, es poden aixecar i anar als mapes a enganxar l’actiu identificat 

en el lloc on creuen encaixa millor del territori.  

Seguidament, els participants fan una visualització i lectura dels actius 

identificats per altres participants. I s’entreguen 5 gomets a cada participant per 

si volen reforçar algun actiu que no havien identificat amb anterioritat.  

Es finalitza visualitzant els mapes amb tots els actius identificats.  

Es realitza la cloenda de la sessió. 

4.7. Anàlisi de les dades 

Fase d’anàlisi de la informació: Depuració de la informació recollida (els 

actius per a la salut) i entrada de dades al sistema informàtic.  

 

PREGUNTES FACILITADORES PER LA IDENTIFICACIÓ: 

- A Torroella i l’Estartit què/qui et fa sentir bé? 

- A Torroella i l’Estartit què/qui et fa saludable? 

- A Torroella i l’Estartit què/qui t’ajuda a fer front a les dificultats? 

- Què/qui fa que Torroella i l’Estartit sigui un bon lloc per viure? 

- Què fa la comunitat per millorar la salut i el benestar?  
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Depuració i buidatge de les dades. De les respostes obtingudes en el mapeig 

es fa un anàlisi de contingut descriptiu temàtic  amb dos investigadors que, 

conjuntament fan la lectura, buidat de la informació i classificació d’uns 100 

actius, per sessió, per posar en comú els criteris de buidatge i classificació de 

les dades segons les categories establertes. Posteriorment un investigador 

continua amb la lectura, buidat de la informació i identificació dels actius 

restants i l’altra investigador fa la revisió de les dades entrades i consensuar els 

resultats de l’altra investigador.  

Agrupació dels actius per categories. Durant l’anàlisi qualitatiu de la informació 

recollida dels actius per a la salut es fan subcategories i categories dels actius 

agrupats (Taula 6) per simplificar el tractament de les dades. Veure Annex 2 – 

Definicions d’actius.  

Taula 6 – Actius agrupats 

 

Al llarg d’aquest anàlisi es fa evident que per la identificació d’actius a través 

d’un mapeig sobre mapes de territori, a vegades hi ha dualitat de la 

classificació de l’actiu sobre si és l’espai o l’acció que si fa. Per tenir en compte 

aquest biaix es creu convenient analitzar els actius identificats com espais de 

forma individual per saber quins perceben com a generadors de salut, veure 

categoria espais, on s’identifiquen zones del municipi que els participants 

perceben com a promotores de salut i benestar (Taula 7) i Annex 2. Després en 

la categorització global dels actius es considera l’actiu per a la salut identificat 

com l’acció que es fa a l’espai.  

Taula 7 – Espais 

 

CATEGORIA ACTIU CATEGORIA ACTIU CATEGORIA ACTIU CATEGORIA ACTIU

ACTIVITAT FISICA CLIMA FAMILIA SERVEIS

ACTIVITATS COMERÇ FESTA MAJOR I FIRES SERVEIS MUNICIPALS

AIRE NET COMUNITAT MERCAT SERVEIS SANITARIS

ALIMENTACIO CONDICIONS SOCIOECON MOBILITAT TERRITORI I PAISATGE

AMISTAT CULTURA PERSONES REFERENTS TRANQUIL·LITAT

ANIMALS EQUIPAMENTS POBLE TREBALL EN XARXA

ASSOCIACIONS ESCOLES PROD AGRIC I ALIMENTARIA URBANISME AMABLE

BENESTAR EMOCIONAL ESPAIS NATURALS RELACIONS SOCIALS ZONA ESPORTIVA

CASA ESPAIS PÚBLICS

CATEGORIA ESPAIS CATEGORIA ESPAIS

AJUNTAMENT EQUIPAMENTS ESPORTIUS

CASA EQUIPAMENTS SANITARIS

CENTRE VILA ESPAIS NATURALS

COMERÇOS I RESTAURACIÓ ESPAIS PÚBLICS

EQUIPAMENTS ESTARTIT

EQUIPAMENTS CULTURALS MAR I PLATJA

EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPI
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Classificació dels actius per tipus. Finalment, els actius per la salut es 

classifiquen per tipus d’actius que són les persones, els grups i institucions, els 

espais i objectes, les activitats i els intangibles. En el treball es fa una adaptació 

de la classificació dels actius per a la salut de l’Associació Internacional pel 

Desenvolupament Comunitari (I&DEA) – Taula 8.   

Taula 8 – Classificació dels tipus d’actius 

Model teòric  Adaptació del model  
les  persones les persones 
les associacions grups i institucions 
les institucions/organitzacions 
els espais físics espais i objectes 
els bens econòmics activitats 
els bens culturals 
- intangibles 

Font: Elaboració pròpia 

S’ha utilitzat aquesta classificació de tipus d’actius, adaptada de la bibliografia,  

degut a les directrius de l’equip tècnic que dirigeix els Plans Municipals de Salut 

(equip composat per tècnics de la Càtedra i tècnics del Dipsalut) per tal de 

reorientar els actius no com un inventari del que tenim al municipi sinó d’una 

classificació de recursos que són identificats com a generadors de salut. 

Classificació dels actius per àmbits d’anàlisi. Aquesta classificació  fa referència 

a com s’han estructurat als àmbits d’anàlisi dins Plans Municipals de Salut. 

Interessa perquè es relaciona amb els determinant socials de la salut: l’estat de 

salut, els estils de vida, els factors socials i econòmics i el medi i entorn  i 

s’afegeix un cinquè àmbit que inclou el desenvolupament personal. 

Arran del curs de Salut Espiritual, la visió salutogènica i la tendència imminent a 

incloure aquests conceptes en salut, es vol introduir aquesta vessant en l’estudi 

dels Plans Municipals de Salut.  

Exposició dels resultats. Pel que fa a l’anàlisi dels resultats es fan 

categoritzacions i s’exposen en taules els actius amb el número de cops 

mencionats i ordenats en ordre alfabètic. També, es fa una taula resum de 

relació d’actius entre el tipus i l’àmbit d’anàlisi. Així com, la informació 

qualitativa de les descripcions i motivacions del què s’inclou en cada tipus 

d’actiu.   
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Seguidament, s’analitza la percepció del que genera salut des de les 

perspectives dels participants amb taula informativa de la proporció dels actius 

identificats i el rànquing segons participants. S’acompanya d’uns gràfics de 

barres pels tipus i àmbits en funció dels participants. 

 A continuació, s’elabora un mapa d’actius per a la salut del municipi on es 

traslladen tots els actius identificats i classificats segons model Kretzmann & 

McKnight. Finalment, es fa una representació gràfica a nivell ortomapa dels 

actius identificats a Torroella de Montgrí amb la seva ubicació.  

Es pretén treballar amb el programa Microsoft Excel 2010®, per passar les 

respostes dels participants de format paper en format electrònic i analitzar-les. 

S’utilitza aquesta eina de fàcil ús i accés per tal que es pugui desenvolupar en 

altres ajuntaments que podran sol·licitar els Plans Municipals de Salut. Es 

realitza la representació gràfica a partir del programa informàtic QGis, com a 

eina de geolocalització i visualització dels actius.  

4.8. Aspectes ètics 

Al tractar-se d’una de les parts de la fase de diagnosi i del Pla Municipal de 

Salut que es porta a terme a Torroella de Montgrí, les persones participants 

estan informades dels diferents passos que es segueixen en el diferents 

moments durant l’elaboració dels plans. Se’ls ha informat del projecte i de la 

utilització que es farà de les dades. Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), es mantingué 

l’anonimat i confidencialitat de les dades. Les dades obtingudes s’utilitzen dins 

el marc global del Pla Municipal de Salut.    
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5. RESULTATS 

5.1. Característiques de la població participant 

En l’estudi han participat un total de 60 de participants dels 109 convidats. El 

percentatge de participació ha estat del 55%. 

L’edat dels participants oscil·la entre 26 i 69 anys. 

Pel que fa al tipus de participants hi ha més experts, seguit dels tècnics i 

finalment els polítics. 

La població assistent segons sexe s’ha distribuït en major part de dones (57%). 

En el cas de polítics es troben a la mateixa proporció 50% a 50% i els tècnics i 

experts aproximadament la relació és del 30% d’homes i 60% de dones. 

En la Taula 9 es pot veure la distribució de participants assistents, no assistents 

i els convidats en funció del tipus de participants i el sexe i la distribució 

percentual per sexe de cada grup.  

Taula 9 – Assistència dels participants (tipus part icipant i sexe) 

 

Pel que fa l’aportació d’actius a l’estudi per part dels participants s’ha distribuït 

majoritàriament amb actius de dones i del grup d’experts.   

 

Figura 6 – Aportació d’actius per sexe i grup de pa rticipants 

H D global H D
POLÍTICS 15 8 23 65% 35%

ASSISTENTS 5 5 10 50% 50%

NO ASSITENTS 10 3 13 77% 23%

TÈCNICS 12 16 28 43% 57%

ASSISTENTS 6 13 19 32% 68%

NO ASSITENTS 6 3 9 67% 33%

EXPERTS 20 38 58 34% 66%

ASSISTENTS 9 22 31 29% 71%

NO ASSITENTS 11 16 27 41% 59%

GLOBAL 47 62 109 43% 57%

ASSISTENTS 20 40 60 33% 67%

NO ASSITENTS 27 22 49 55% 45%

NÚMERO DE PARTICIPANTS Distribució per sexe (%)
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5.2. Els actius per a la salut identificats.  

En primer lloc es presenten els actius per a la salut identificats en el procés de 

mapeig pels participants de l’estudi.  

S’han aconseguit identificar un total de 854 actius per a la salut. Aquests s’han 

agrupat en 34 categories i s’han identificat en diferent mesura (Taula 10).  

Dels resultats obtinguts destaquen els espais naturals, l’activitat física i els 

equipaments com actius més identificats pels participants per les diferents 

possibilitats que se’ls ofereixen per millorar o mantenir la seva salut.  

Taula 10 – Categories dels actius per a la salut id entificats i número de cops mencionats 

 

S’han detallat els espais identificats com actius a l’agafar un pes important dins 

l’anàlisi (Taula 11).  

En aquest cas, un dels actius més identificats pels participants són els espais 

naturals bé sigui per relaxar-se fer activitat o l’actiu espai com a tal.  

Taula 11- Els actius identificats per espai. 

 

CATEGORIA ACTIU NÚM. CATEGORIA ACTIU NÚM.

ACTIVITAT FISICA 96 ESPAIS PÚBLICS 31

ACTIVITATS 40 FAMILIA 4

AIRE NET 5 FESTA MAJOR I FIRES 22

ALIMENTACIO 11 MERCAT 3

AMISTAT 11 MOBILITAT 22

ANIMALS 2 PERSONES REFERENTS 4

ASSOCIACIONS 33 POBLE 4

BENESTAR EMOCIONAL 8 PROD AGRIC I ALIMENTARIA 14

CASA 4 RELACIONS SOCIALS 21

CLIMA 23 SERVEIS 2

COMERÇ 17 SERVEIS MUNICIPALS 33

COMUNITAT 32 SERVEIS SANITARIS 34

CONDICIONS SOCIOECON 1 TERRITORI I PAISATGE 39

CULTURA 38 TRANQUIL·LITAT 42

EQUIPAMENTS 73 TREBALL EN XARXA 5

ESCOLES 16 URBANISME AMABLE 12

ESPAIS NATURALS 138 ZONA ESPORTIVA 14

ACTIUS IDENTIFICATS I AGRUPATS PER CATEGORIES

CATEGORIA ESPAIS NÚM. CATEGORIA ESPAIS NÚM.

AJUNTAMENT 19 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 25

CASA 4 EQUIPAMENTS SANITARIS 34

CENTRE VILA 24 ESPAIS NATURALS 195

COMERÇOS I RESTAURACIÓ 39 ESPAIS PÚBLICS 85

EQUIPAMENTS 22 ESTARTIT 11

EQUIPAMENTS CULTURALS 61 MAR I PLATJA 73

EQUIPAMENTS EDUCATIUS 18 MUNICIPI 106
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5.3. Classificació dels actius per tipus i àmbits d ’anàlisi 

En aquest apartat, s’exposen els actius per a la salut agrupats en els tipus 

d’actius (recurs humà, grups i institucions, activitats, espais i objectes i 

intangibles) i classificats pels àmbits d’anàlisi (estat salut, estils de vida, factors 

socials i econòmics, medi i entorn i desenvolupament personal) per poder 

visualitzar en quins punts la població percep que es genera salut i benestar i en 

quins no es percep (Taula 12).  

En la taula s’observa que en l’estat de salut els participants identifiquen actius 

de la institució i dels recursos humans però no les activitats i llocs associats a la 

millora de la salut.  

Referent als estils de vida no es detecta capa persona o associació referent 

sinó que en destaquen les activitats es poden fer al municipi i algun espai  i 

d’intangible l’alimentació.  

Els factors socials i econòmics, el medi i entorn i el desenvolupament personal 

si que donen cobertura i es visualitzen en tots els àmbits d’anàlisi.  

Taula 12 – Classificació d’actius per tipus i àmbit s d’anàlisi 

 

 

ÀMBIT D'ANÀLISI RECURSOS HUMANS (73) GRUPS I INSTITUCIONS (95) ACTIVITATS (238) ESPAIS / OBJECTES (280) INTANGIBLES (168)

ESTAT DE SALUT (28) SERVEIS SANITARIS (9) SERVEIS SANITARIS (19) - - -

ESTILS DE VIDA (132) - - ACTIVITAT FÍSICA (86) ESPAIS PÚBLICS (6) ALIMENTACIÓ (3)

ACTIVITATS (23) MOBILITAT (2)

ALIMENTACIÓ (9)

PROD AGRIC I ALIMENTARIA (1)

ZONA ESPORTIVA (2)

AMISTAT (9) ASSOCIACIONS (24) ACTIVITAT FÍSICA (2) AMISTAT (2) ANIMALS (1)

COMERÇ (1) CULTURA (1) ACTIVITATS (7) COMUNITAT (1) ASSOCIACIONS (3)

COMUNITAT (19) EQUIPAMENTS (13) COMERÇ (15) CULTURA (1) CONDICIONS SOCIOECONOMIQUES (1)

ESCOLES (2) ESCOLES (11) COMUNITAT (2) EQUIPAMENTS (39) CULTURA (1)

PERSONES REFERENTS (1) SERVEIS MUNICIPALS (7) CULTURA (13) ESCOLES (2) FESTA MAJOR I FIRES (11)

RELACIONS SOCIALS (5) SERVEIS SANITARIS (1) EQUIPAMENTS (12) ESPAIS PÚBLICS (17) SERVEIS (2)

SERVEIS MUNICIPALS (5) ESCOLES (1) PROD AGRIC I ALIMENTARIA (8) TREBALL EN XARXA (5)

FESTA MAJOR I FIRES (11) RELACIONS SOCIALS (7)

MERCAT (3)

PROD AGRIC I ALIMENTARIA (3)

MEDI I ENTORN (268) PERSONES REFERENTS (3) ESPAIS NATURALS (1) ACTIVITAT FÍSICA (3) ESPAIS NATURALS (125) AIRE NET (5)

SERVEIS MUNICIPALS (4) ACTIVITATS (1) ESPAIS PÚBLICS (5) CLIMA (23)

SERVEIS SANITARIS (5) SERVEIS MUNICIPALS (15) MOBILITAT (8) MOBILITAT (12)

PROD AGRI I ALIMENTARIA (1) TERRITORI I PAISATGE (28)

TERRITORI I PAISATGE (5) URBANISME AMABLE (8)

URBANISME AMABLE (4)

ZONA ESPORTIVA (12)

COMUNITAT (8) ASSOCIACIONS (6) ACTIVITAT FÍSICA (5) CASA (3) BENESTAR EMOCIONAL (8)

FAMILIA (4) CULTURA (3) ACTIVITATS (9) COMUNITAT (1) CASA (1)

RELACIONS SOCIALS (7) COMERÇ (1) CULTURA (1) COMUNITAT (1)

CULTURA (14) EQUIPAMENTS (12) CULTURA (3)

ESPAIS NATURALS (10) POBLE (4)

ESPAIS PÚBLICS (3) RELACIONS SOCIALS (2)

PROD AGR I ALIMENTARIA (1) TERRITORI I PAISATGE (2)

SERVEIS MUNICIPALS (2) TRANQUIL·LITAT (42)

TERRITORI I PAISATGE (4)

TIPUS D'ACTIUS

FACTORS SOCIALS I 

ECONÒMICS (267)

DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL (159)
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A continuació, es detalla per cada tipus d’actiu dins els diferents àmbits 

d’anàlisi les descripcions dels actius aportades pels participants que han 

permès la classificació i l’anàlisi qualitatiu de la percepció del recurs o patrimoni 

que genera salut (Taules 13 a 17).  

En el cas dels recursos humans  s’identifiquen com actius per a la salut els 

professionals de la salut, personal de l’ajuntament i dos referents de la 

ciutadania. També el tracte relacional amb l’escola i els comerciants. A més a 

més, s’identifiquen en aquesta categoria els actius d’amistat, família, comunitat 

i relacions socials. Es pot veure la descripció dels actius a la Taula 13.  

Taula 13 – Actius identificats com a recursos human s 

 

En els grups i institucions  es fa evident la multitud d’associacions del 

municipi i la xarxa social que creen juntament amb les associacions esportives, 

culturals i també destinades a medi natural o al servei de la gent gran. El CAP i 

serveis de l’ajuntament també es detecten com actius. Es pot veure la 

descripció dels actius a la Taula 14.  

Taula 14 - Actius identificats com a grups i instit ucions 

 

 

Estat salut (9) Factors socials i econòmics (42)
“Bons professionals de la salut en el CAP” "Jordi Bellapart - cinema montgri"
“La metgessa de família em tranquil·litza” “Bones relacions amb els companys de feina”
"Grup postpart, maternitat i lactancia" "Bona atenció al ciutadà - personal amable de l'administració"
Estils de vida (0) Medi i entorn (3)
- "Josep Pasqual - el temps"
Factors socials i econòmics (42) Desenvolupament personal (19)
“Amics i família – trobades” “ Societat oberta i cohesionada ajuda al benestar emocional”
"Gent - el tracte proper" "La comunitat ajuda en les necessitats"
"Els veïns" "La gent gran pel carrer ensenyen i aprens"
"Comerciants de Torroella" "La familia - suport"
"Escola - xarxa de professors ens acosta als fills i filles" "Vida al carrer amb la gent - relacions i suport"

 Recursos humans (73)

Estat salut (19) Factors socials i econòmics (57)
"CAP" "Fundació Hospital Pobres i Malalts - depenents"
"ABS" "Acció social"
"Consultori" "Ajuntament proper"
Estils de vida 80) "Policia"
- "CAP proximitat amb pacients"
Factors socials i econòmics (57) Medi i entorn (10)
"Multitud d'entitats esportives molt consolidades" "Projecte LIFE"
"Entitats socials" "Àrea medi ambient"
"Associació reis de l'Estartit - afavoreix relació entre veïns" "ADF"
"Associacions - Fundació oncolliga" "CAP accessibilitat i ubicació"
"Creu Roja" Desenvolupament personal (9)
"Caritas "Associació de dones - acompanyament - relacions - reunions"
"Servei del blat - lloc trobada fins comuns" "Raco de rialles - petit montgrí"
"El paper de l'escola com a element d'interacció" "Teatre amteaur - trobar gent - compartir vivències"
"Llar d'avis" "Xibeques - grup pensat per dones"

"Joventuts musicals - concerts assequibles"

Grups i institucions (95)
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En les activitats , la ubicació del municipi i el seu entorn fan que destaqui 

l’activitat física i esport, així com el comerç, la cultura i les festes majors i fires 

Les descripcions dels actius a la Taula 15.  

Taula 15 - Actius identificats com a activitats  

 

En els espais i objectes , com s’ha fet menció especial al tractar-se d’una 

tècnica de mapeig de senyalització a mapa i en vist l’envergadura del municipi 

a nivell d’entorn natural i equipaments, la població detecta com a generadors 

de salut molts dels espais que existeixen a municipi des del propi estat dels 

carrers nets i de vianants fins a espais naturals de platja o muntanya, i 

reivindicant els llocs públics com places o comerços com a llocs de trobada 

(Taula 16).  

Taula 16 - Actius identificats com a espais i objec tes  

 

Estat salut (0) Factors socials i econòmics (69)
- "Activitats culturals i musicals"
Estils de vida (121) "Escoles de música - cultura i relacions"
"Caminar per la muntanya" "Sala - relacions socials"
"Nedar a la platgeta" "Activitats - festes populars"
"Passejar pel port a la primavera - menys gent" "Fires i festes - oci i relacions"
"Caminar pel Montgrí i els seus camins" "Mercat dilluns"
"Passejar per la Llera del Ter" "Agricultura"
"Bicicleta vora al riu" "Activitats de pagès - camps de pomes"
"Passejar pel passeig marítim" Medi i entorn (19)
"Ballar a la sala" "Montgrí activitats natura"
"Senderisme a les dunes" "Sortides al mar"
"Platja - banyar-se" "Carrers nets"
"Biblioteca - activitats pensades per infants" "Serveis de recollida escombraries"
"Jugar amb els fills" "Manteniment zones verdes"
"Activitats per joves" Desenvolupament personal (29)
"Alimentació saludable" "Les classes de ball que em posen contenta"
"Mercat ecològic - Món Empordà" "Centres de ioga - salut i relacions"
"Camp de futbol - activitats esportives" "Pendre el sol perquè em fa sentir més bé"
Factors socials i econòmics (69) "Comerç dona vida i alegria"
"Comerç de proximitat" "Actes culturals - presentació de llibres"
"Gran nombre d'activitats esportives" "Accés a la cultura - música, teatre, exposicions, biblioteca"
"Activitats municipals" "Conferències i cursos - educació i relacions"
"Cinema - cine club" "Expo fotografies - coneixement entorn"

Activitats (238)

Estat salut (0) Medi i entorn (160)
- "El mar i les Medes"
Estils de vida (6) "El Mar"
Parc urbà de salut "Mar, sol i bany"
Factors socials i econòmics (77) "Platges"
"Bars" "Tamariua"
"Centres animals" "L'Estartit"
"Biblioteca" "El port"
"Cinema - oci" "Places"
"Espai Ter - cultura" "Camins"
"Els patis de l'escola" "Carrers estrets del nucli antic"
"Plaça de la Vila" "Nucli històric peatonal"
"Pomes - pagesia" "Voreres sense entrebancs"
"Centre Vila" "Els camps de pomeres"
Medi i entorn (160) "Equipaments esportius"
"El castell" "Zones verdes"
"El pla" Desenvolupament personal (37)
"El pont sota el Ter" "Biblioteca - lectura i llibres"
"El riu" "Casa"
"La mota" "Espais per parlar"
"La Gola del Ter" "La plaça - no em sento sola"
"Les dunes" "Les pomeres - aporten espiritualitat"
"Les illes Medes" "Castell  - les vistes i el silenci"
"Molinet - es respira aire fresc" "Miradors i llocs especials per pensar"
"Mig Montgrí" "Esglèsia gotica - sant genís"
"Montgrí" "La Gola del Ter - Gaudir del paisatge"

Espais i Objectes (280)
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En l’apartat dels intangibles  es fa referència a les característiques del 

municipi com són el paisatge, el clima i el concepte de poble. Destacant les 

fires i festes majors i també amb un pes considerable la tranquil·litat. Descripció 

amb detall a la Taula 17.  

Taula 17 - Actius identificats com a intangibles (n úmero cops citats)  

 

En la figura 7 es pot veure l’anàlisi pel número de cops mencionats els tipus 

d’actius i àmbits d’anàlisi.  

S’observa que es detecten més tipus d’actius d’espais i activitats. I per àmbit 

d’anàlisi destaquen els factors socials i econòmics i el medi i entorn. 

 

Figura 7 – Distribució dels tipus d’actius i àmbits  d’anàlisi 

 

 

 

 

 

Estat salut (0) Medi i entorn (76)
- "El nostre paisatge"
Estils de vida (5) "Verd"
"Dieta mediterrània - a casa i al restaurant" "Les vistes i el paisatge"
"Gastronomia" "Ubicació geogràfica"
"Entorn proper - mobilitat sense vehicle" "Proximitat a la natura"
Factors socials i econòmics (24) "Arquitectura moderna de l'Estartit"
"Adopció d'animals de companyia" "Arquitectura bella vila"
"Teixit associatiu - inclusiu" Desenvolupament personal (63)
"Estatus econòmic" "Aturar-se i respirar"
"Tradicions " "Benestar emocional - sentir-se bé al lloc"
"Festa Major" "Pensar en positiu"
"Tots els serveis" "Bona convivència"
"Treball en xarxa" "La cultura de Torroella"
Medi i entorn (76) "El poble"
"Aire net" "Paisatge - benestar anímic"
"Bon clima" "La tranquil·litat"
"Clima - ni molta fred ni molta calor" "El riu - calma i serenor"
"La tramuntana antiboira" "Mota del riu - calma i relax"
"Espais assolellats" "Illes medes - pau"
"Que el poble no sigui molt gran permet anar a peu a tot arreu" "Municipi poble menys estrès que una ciutat"
"No cotxes al centre vila"

Intangibles (168)
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5.4. Actius per a la salut des de les perspectives dels participants 

Seguidament es presenten els resultats obtinguts des de la perspectiva dels 

diferents participants els polítics, tècnics i experts, revisant els actius agrupats 

coincidents entre els diferents grups de participants (Taula 18).  

En primer lloc destaquen els espais naturals com actiu identificat a tots els 

grups, però amb molta més freqüència en els polítics. Aquest actiu s’identifica 

com a espai sense acció concreta, s’entén que els participants valoren espais 

del seu territori que els fan sentir bé i els perceben com a llocs generadors de 

salut. Es troba des del Parc Natural, les Medes, la Gola, les Dunes com a llocs 

emblemàtics com el Molinet o sota el pont del Ter.   

En segon lloc hi ha l’activitat física pels polítics i experts, on els tècnics la 

identifiquen en tercer lloc, perquè en segon han destacat amb major freqüència 

els serveis municipals.  

També destacar els equipaments identificats amb freqüència elevada per 

tècnics i experts, en canvi els polítics prioritzen el territori i paisatge.   

Val a dir, que els actius coincidents per els tres grups de participants han estat 

19 del total de 34 actius agrupats, que significa un 55% d’actius coincidents. 

Pel que fa actius que no han aflorat en alguns dels grups de participants, es 

troba que els representats polítics no identifiquen escoles, festa major i fires 

actius dels quals els experts identificaven amb  certa freqüència. En els tècnics 

no ha aflorat el comerç quan si es detectava en els altres grups. I els experts la 

casa, família, serveis i condicions socioeconòmiques però que eren identificat 

per els altres grups en menor freqüència.  

 



 

 
35 

Els actius per a la salut a Torroella de Montgrí 

Taula 18 – Actius identificats per grup de particip ants 

 

Seguidament, es pot apreciar a la Figura 8 la distribució dels tipus d’actius 

segons els participants. S’observa que els polítics detecten majoritàriament 

espais, els tècnics activitats i els experts espais i activitats.  

 

Figura 8 – Tipus d’actius per la salut i grup de po blació  

 

TOTAL POLÍTICS TÈCNICS EXPERTS

ACTIVITAT FISICA 11,2% 9,7% 9,3% 12,8%

ACTIVITATS 4,7% 2,2% 7,7% 3,7% LLEGENDA

ALIMENTACIO 1,3% 1,5% 1,9% 0,9% PRIMER IDENTIFICAT

AMISTAT 1,3% 2,2% 0,4% 1,5% SEGON IDENTIFICAT

ANIMALS 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% TERCER IDENTIFICAT

ASSOCIACIONS 3,9% 1,5% 3,5% 4,8% QUART IDENTIFICAT

BENESTAR EMOCIONAL 0,9% 0,7% 2,7% 0,0% CINQUÉ IDENTIFICAT

CASA 0,5% 3,0% 0,0% 0,0% NO IDENTIFICAT

CLIMA 2,7% 5,2% 3,1% 1,7% Negreta actius coincidents

COMERÇ 2,0% 1,5% 0,0% 3,3%

COMUNITAT 3,7% 2,2% 1,2% 5,6%

CONDICIONS SOCIOECON 0,1% 0,0% 0,4% 0,0%

CULTURA 4,4% 3,0% 5,0% 4,6%

EQUIPAMENTS 8,5% 3,0% 8,9% 10,0%

ESCOLES 1,9% 0,0% 0,8% 3,0%

ESPAIS NATURALS 16,2% 27,6% 14,3% 13,9%

ESPAIS PÚBLICS 3,6% 2,2% 2,7% 4,6%

FAMILIA 0,5% 2,2% 0,4% 0,0%

FESTA MAJOR I FIRES 2,6% 0,0% 1,5% 3,9%

MERCAT 0,4% 0,0% 0,0% 0,7%

MOBILITAT 2,6% 5,2% 1,5% 2,4%

AIRE NET 0,6% 0,0% 0,0% 1,1%

PERSONES REFERENTS 0,5% 0,0% 1,2% 0,2%

POBLE 0,5% 0,0% 0,0% 0,9%

PROD AGRIC I ALIMENTARIA 1,6% 3,7% 1,2% 1,3%

RELACIONS SOCIALS 2,5% 1,5% 5,0% 1,3%

SERVEIS 0,2% 0,0% 0,8% 0,0%

SERVEIS MUNICIPALS 3,9% 3,0% 10,4% 0,4%

SERVEIS SANITARIS 4,0% 2,2% 3,1% 5,0%

TERRITORI I PAISATGE 4,6% 8,2% 2,3% 4,8%

TRANQUIL·LITAT 4,9% 7,5% 6,2% 3,5%

TREBALL EN XARXA 0,6% 0,0% 0,0% 1,1%

URBANISME AMABLE 1,4% 0,0% 1,9% 1,5%

ZONA ESPORTIVA 1,6% 0,7% 2,7% 1,3%
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En la següent figura 9, s’observa la distribució dels àmbits d’anàlisi per grup de 

participants i els criteris del Model de Wisconsin pels Determinants Socials de 

la Salut. La distribució que segueixen referent a la identificació dels actius en 

àmbits d’anàlisi es contrasta amb els factors que afecte a la salut. S’observa 

que destaca els polítics amb el medi i entorn i els expert amb els factors socials 

i econòmics.  

 

Figura 9 – Distribució dels àmbits d’anàlisi per gr up de participants 

5.5. El mapa d’actius de Torroella de Montgrí.  

Per últim, s’elabora el mapa dels actius de la comunitat de Torroella de Montgrí 

segons el model de Kretzmann&McKnight (36). Veure Figura 10. 

 

Figura 10 – Mapa d’actius de Torroella de Montgrí 

Els mapes dels actius identificats a nivell territorial i geogràfic amb ortomapa es 

mostren als annexes, s’identifica el mapa amb els tipus d’actiu o mapa amb els 

àmbits d’anàlisi per poder-los utilitzar per visualitzar. Annex 3 – Mapes.  
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6. DISCUSSIÓ  

En aquest treball s’ha plantejat identificar de què disposa el municipi de 

Torroella de Montgrí que generi salut i benestar als seus ciutadans. 

Segons el model d’actius per a la salut, tal com afirma Hernan et al (24) , el 

procés d’identificació d’actius té sentit si es vincula amb la salut positiva i es fa 

de forma participativa, i això és el que s’ha intentat fer en el treball. S’ha escollit 

el procés de mapeig que és un mètode de participació que engloba a la 

comunitat. Per dur-lo a terme s’ha realitzat un procés d’identificació d’actius per 

a la salut a partir d’una sessió informativa i del procés de mapeig aportant les 

preguntes que segons Foot (25) permeten la identificació dels actius. 

Destacar que de les respostes recollides només s’han descartat el 2.3%, per 

tant s’ha format i capacitat a les persones en el concepte d’actius de forma 

favorable, a partir de la sessió informativa, i les preguntes han estat efectives 

per aconseguir l’objectiu.   

A més a més, s’ha plantejat l’anàlisi a partir d’una visió salutogènica partint dels 

actius i no dels dèficits des d’una metodologia qualitativa per percebre el detall 

de l’elecció de l’actiu com a tal, i no com a recurs. Tal com comenta Suárez et 

al (6), cal distingir els recursos dels actius, essent actius aquells recursos que 

la comunitat els assenyali i els defineixi com a elements que milloren la salut i 

el benestar.  

En referència als actius identificats , destaca de forma clara els espais 

naturals per si sols i per múltiples causes com són la realització d’activitat 

física, o bé com espais de relacions o llocs per sentir-se bé i relaxar-se.  

Un altre actiu clarament identificat és l’activitat física, per les activitats 

promogudes a municipi o les pròpies que es poden realitzar a nivell individual, 

molts cops influenciats per la ubicació del municipi i el seu entorn que fan 

esdevingui un recurs promotor d’estils de vida saludables a la població, i per 

tant, aquest esdevé un actiu.  

També, al ser un municipi de pocs habitants “la gent es coneix” i existeixen 

unes relacions socials i una relació de veïnatge que s’identifiquen com 
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aspectes que aporten salut i benestar. Segons remarca Alvarez-Dardet (20), 

que les desigualtats en salut siguin menors en països mediterranis que en els 

països del nord amb estats de benestar més desenvolupats, pot tenir a veure, 

amb el recolzament social i familiar, que estan més redistribuïts que l’economia 

monetitzada en aquests països.  

Altres actius destacats serien el territori i paisatge i també la tranquil·litat. 

Temps enllà, Josep Pla ja parlava en la seva literatura del territori i del paisatge 

que el feien sentir bé, identifica l’Empordà com actiu. Identificant aquests tipus 

d’actius s’evidencia la relació entre la salut i el desenvolupament personal, 

concepte afegit dins els àmbits d’anàlisi perquè la definició de salut va prenent 

més cos. També, destacar que el concepte de poble s’evidencia com actiu pel 

fet d’establir vincles i relacions socials amb més facilitat, sentir-se unit al 

municipi. En estudis com el de Monreal-Bosch (37) es detecta el concepte 

poble com actiu i les associacions de l’entorn rural i culturals amb vincle a 

territori també consten com actius.  

En l’estudi d’Aviñó (38), els actius identificats amb més freqüència són les 

persones, els serveis i les institucions. Val a dir, que molts dels aspectes que 

les persones perceben com a generadors de salut, s’interrelacionen entre ells. 

Per tant, concebre un actiu per si sol és complicat, molts cops el fet de ser 

generador de salut no és només l’espai, la persona o l’acció, sinó un tot. Per 

això, en altres estudis, com el realitzat per Tobarra (34) indica que els espais 

públics de relació del barri i de la ciutat són els actius més anomenats però 

perquè si poden fer relacions socials, les quals algunes persones perceben 

com a actiu, sense necessitat de ser en un espai concret. Concretament, en 

l’estudi de Tobarra les places, les tradicions populars i les zones verdes o 

d’esbarjo, com els carrils-bici, s’han revelat com actius de la salut en les ciutats 

per contribuir a millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants i 

afavorir les relacions intergeneracionals (34). Tots aquests actius, amb més o 

menys freqüència també han estat identificats a Torroella de Montgrí.  

També, hi ha aplicacions amb actius identificats com la de l’Agència de Salut 

pública, que segons Gonzalez et al en el seu estudi (39), indiquen que han 

bolcat en una aplicació informàtica de forma directe i centralitzada sense 
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consultar a la comunitat però amb evidències que generen salut 433 centres de 

salut, 842 biblioteques i 171 rutes saludables, per tant consideren aquests 

recursos com actius per dinamitzar-los i fer intervencions. Val a dir que en 

aquest treball final de màster, si s’han identificat la biblioteca, el centre de salut 

i camins i itineraris saludables com actius en salut per la població.  

Pel que fa a la classificació de tipus d’actius , a la bibliografia trobem els 

actius classificats segons el model de IdEA, Foot i Hopkins (25), per recursos 

humans, associacions, institucions, espais, actius econòmics i actius culturals 

ara bé es fan adaptacions en funció dels resultats i el que es vol analitzar. En el 

treball s’ha volgut mantenir la classificació per tipus d’actiu amb una variació 

per contrastar la informació amb els àmbits d’anàlisi es volen dur a terme dins 

els Plans Municipals de Salut.  

En l’estudi s’han identificat en major quantitat espais i activitats coincidint amb 

la nomenclatura que molts cops s’utilitza alhora de dinamitzar i generar 

intervencions amb els actius. Molts cops quan es vol fer el treball amb els 

actius i dinamitzar-los es fa referència als actius com a activitats i recursos per 

la comunitat i individuals. Són exemples, la implementació d’eines per mapejar 

actius a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a partir de “Aquí si” (40) on 

també incorporen recursos socials. Des de l’Ajuntament de Barcelona també 

s’ha posat en marxa una aplicació “Mapa d’actius en salut” (41). Altres 

administracions, com l’Observatori de Salut d’Astúries, han desenvolupat 

repositori d’activitats i recursos per poder fer prescripció social a partir del que 

han considerat actius dins dels municipis i per la societat (42) i a nivell estatal 

l’aplicació informàtica de “Localiza Salud” (43).    

En l’anàlisi dels àmbits d’anàlisi  cal recordar que segons Moiso (10) els 

determinants socials, factors que afecten a la salut, poden ser positius o 

negatius, es distribueixen desigualment en la població. La manera de fer-hi 

front consisteix a reforçar els positius i reduir els negatius, a partir d’una visió 

positiva de la salut més àmplia que la simple absència de malaltia, amb 

l’objectiu d’obtenir canvis en el patró de morbimortalitat i assolir una qualitat de 

vida més bona per a la població.  
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Per tant, destaquem que els factors que perceben els participants com a 

positius per la generació de salut són sobretot en l’àmbit del medi entorn i els 

factors socials i econòmics. Això, ens aporta informació per poder destacar que 

en aquests àmbits es detecta una visió positiva, no caldrà descuidar-la per tal 

es mantingui, i seria bo potenciar els altres àmbits. Per això, tenint en compte el 

model social i econòmic de Dahlgren i Whitehead (10)(15), on indiquen que les 

desigualtats en salut són el resultat de les interaccions entre diferents nivells, 

observem que en els actius així ha succeït i s’han identificat en els diferents 

àmbits d’anàlisi, equivalents als determinants de la salut, i ens quedaria arribar 

a l’últim nivell que són les polítiques per promoure canvis saludables. Per tant, 

caldria implica a l’administració per tenir en compte el que s’ha identificat i el 

que no per promoure polítiques en els diferents sectors implicats.  Ressalta que 

en estat salut no es visualitzen les activitats i llocs i en estils de vida no hi ha un 

líder o grups i institucions referents per impulsar-ho. En la resta d’àmbits, 

factors socials i econòmics, medi i entorn i desenvolupament personal 

s’identifiquen els diferents tipus d’actius.  

Respecte a les perspectives dels participants  destaquem que els actius 

majoritaris són coincidents en tots els grups de participants, però es pot 

destacar que els polítics i tècnics no identifiquen amb major mesura les 

associacions i la comunitat com a factor generador de salut. Això coincideix 

amb Aviño (38), on indica que tots els col·lectius estudiats mencionen les 

categories establertes a excepció dels representants polítics que no 

identifiquen associacions sociosanitàries, les activitats comunitàries esportives i 

l’habitatge com actiu del barri. El mateix estudi indica que els espais públics de 

relació del barri i de la ciutat són els actius més anomenats. Val a dir, que el 

mapeig d’actius amb diferents participants identifica diferents actius que es 

complementen uns als altres i fa que es pugui tenir una visió més amplia pel 

moment de dinamitzar els actius.  

En l’elaboració del mapa , segons el Model d’Actius Comunitaris de McKnight  

(36) proposa identificar els actius de les comunitats elaborant mapes. Durant 

aquest procés els mateixos habitants i les entitats del barri identifiquen les 

característiques i els recursos – físics, personals, individuals i comunitaris, que 
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els fan forts i els permeten resistir a l’adversitat. La comunitat identifica tot allò 

positiu i alhora s’apodera i pren consciència de la capacitat i de la 

responsabilitat pròpies per dirigir la seva vida en un sentit o en un altre. El més 

important, és que durant el procés es puguin descobrir actius ocults i potencials 

en una comunitat i crear noves relacions i possibilitats (26). Per això, per una 

banda en la fase de diagnosi dels plans municipals es va escollir el mapeig per 

identificar els actius i apoderar a la comunitat i poder a posteriori elaborar un  

mapa d’actius de la comunitat per dinamitzar-los. Així, doncs, s’ha elaborat el 

mapa que ha de permetre poder visualitzar els actius. Sobretot per descobrir 

els actius ocults i potencials per la comunitat i per les persones, de manera que 

en puguin ser coneixedores, i també per a la pròpia administració que ha de 

formar-se i visualitzar àmbits que pel ciutadà queden amagats i també són 

generadors de salut. Un cop tenim les riqueses conegudes serà interessant 

revisar el què es fa i generar noves intervencions per la revitalització de la 

promoció de la salut. 

En la recerca bibliogràfica sobre mapes d’actius, trobem majors estudis 

d’identificació d’actius en població adolescent o bé població vulnerable i 

desafavorida, per tal de treballar els actius en la millora de les desigualtats. En 

el cas de l’estudi, s’ha cregut pertinent començar a testejar la metodologia i la 

identificació dels actius de tota la comunitat amb els grups dins dels Plans 

Municipals que hi havia establerts, per conjuntar la metodologia de mapes 

comunitaris. Disposar d’un mapa d’actius per després afrontar els col·lectius 

que presentin desigualtats es creu estarem més entrenats i es podran alimentar 

d’actius no identificats.  

En definitiva, com s’ha comprovat amb el treball, tal com diuen Morgan i Ziglio 

(4), els actius es troben en el context social de  la vida de les persones, per 

tant, poden influir en l’aplicació de noves polítiques amb una visió enfocada a 

aprofitar el que tenim o revisar-ho i millorar la salut i el benestar. Doncs és en 

aquest punt que un cop identificats serà interessant poder-los visualitzar i 

analitzar per millorar les intervencions i perquè no futures polítiques dins l’àmbit 

local. 
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6.1. Limitacions 

Una de les principals limitacions que es detecta és que els participants 

tendeixen a visualitzar com actius tot allò relacionat amb la seva tasca o el seu 

entorn. A l’enfocar les preguntes a Torroella què et genera salut, es fa una 

barreja d’actius personals i d’actius de la comunitat, que a l’investigador li costa 

distingir si els actius que identifiquen són els propis o els de la comunitat. En 

aquest cas, amb alguna altre metodologia qualitativa com entrevistes es podria 

perfilar. Tot i això, la identificació obtinguda d’un gran volum d’actius del 

territori, amb major o menor proporció, orienta i aporta el que es percep com a 

generador de salut al municipi. 

Tot i comptar amb una bona participació en cada sessió, l’autora creu que en la 

sessió de polítics no comptar amb una part de l’oposició, que per  

desavinences polítiques no van assistir al procés de mapeig,  pot ser una 

limitació. Igual que la manca de dades extretes d’altres sessions enfocades a 

col·lectius vulnerables o per edat, ens fa creure que l’estudi presenta un biaix 

de classe i edat.   

Finalment, cal mencionar que tot i l’aprenentatge en els actius per a la salut, el 

procés de classificació dels actius per part dels investigadors i no del propi 

subjecte pot provocar un biaix en els resultats. Així com, el procés de buidatge 

de les dades on existeix ambigüitat de dos actius, per exemple quan s’identifica 

com actiu un espai on s’hi fa alguna activitat, que és l’actiu l’espai o allò que 

s’hi fa pot provocar abandonar alguns actius que els participants identifiquen.  

6.2. Línies futures  

- Un cop s’ha format amb la visió dels actius es pot fer recerca sobre els actius 

interns de les persones del municipi.  

- Completar el mapa d’actius del territori amb la inclusió de més grups de 

població com són els infants, la gent gran, la població immigrada, amb risc 

d’exclusió social o alguns barris on no s’hagin identificat actius per 

contemplar les desigualtats. 
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- Creació d’una guia de buidatge i classificació més concreta dels actius i un 

protocol d’elaboració del mapeig amb noves aportacions (identificar per part 

dels participants el tipus d’actiu).  

6.3. Aplicabilitat dels resultats 

- Es pretendrà poder utilitzar aquestes dades per comparar-les amb les 

necessitats detectades a la fase de diagnosi i establir accions de revisió i 

millora. Interessa poder fer un administració més eficaç en les seves 

intervencions.   

- Poder visualitzar i dinamitzar el actius del municipi a partir d’aquests mapes 

per generar intervencions i permetre reduir les desigualtats. Essent rellevant 

perquè cada cop hi ha més experiències on s’elaboren mapes d’actius però 

no obstant, encara són escasses les publicacions sobre intervencions 

basades en la dinamització dels actius (29).  

- Comparació dels resultats amb altres mapes de territori, amb 

característiques similars, per visualitzar si cal fer noves intervencions o 

millorar les existents.  
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7. CONCLUSIONS 

- A Torroella de Montgrí els espais naturals i l’activitat física són els actius per 

a la salut més identificats per contribuir a la millora de la qualitat de vida i el 

benestar dels seus habitants i afavorir les relacions socials.  

Val a dir que els actius identificats, o sigui, els aspectes que les persones 

perceben com a generadors de salut, s’interrelacionen entre ells de forma 

clara permeten la dinamització de forma connectada. 

- La classificació dels actius en diferents categories ha permès posar de 

manifest que: 

- En el tipus d’actius destaquen els espais i les activitats.  

- En els àmbits d’anàlisi, relacionats amb els determinants de salut, es 

veu major percepció de factors afavoreixen la salut en els factors 

socials i econòmics i el medi i entorn.  

- Des de la perspectiva de participants, es detecten en tots els casos els 

espais naturals i l’activitat física com actius majoritaris. Però es detecten 

diferències a nivell qualitatiu segons el bagatge de cada participant: 

- Els polítics enfoquen els actius a les infraestructures i condicions del 

territori (clima, paisatge). 

- Els tècnics a les activitats i serveis municipals realitzats al territori.  

- Els experts-entitats tenen molt més present la comunitat, les 

associacions i les relacions socials.   

En els diferents grups s’han identificat actius ocults que no havien identificat 

els altres participants essent un procés enriquidor de visualització d’actius 

per a la salut.  

- L’elaboració d’un mapa d’actius identificats al territori permet disposar d’un 

recurs per la futura visualització i dinamització dels actius, revisant i generant 

noves intervencions.  
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ANNEXES 

Annex 1 – Presentació i contextualització de les Jo rnades de Treball 

Presentació elaborada per Narcís Pou de la Càtedra de Promoció de la Salut.  
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Annex 2 – Definició d’actius agrupats 

Els actius agrupats són les diferents categories que s’han anat realitzant de 

l’anàlisi de les transcripcions dels participants:  

 

 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA

ACTIVITAT FISICA ACTIVITAT ESPORTIVA ASSOCIACIONS ASS DONES

ACTIVITAT FÍSICA ASS ESPORTIVES

BALLAR ASS EXCURSIONISTES

BANY ASS FAMILIAR

BUSSEJAR ASSOCIACIONS

CAMINAR CARITAS

CAMINAR CREU ROJA

CICLISME ONCOLLIGA

CICLISME I SENDERISME TEATRE

CORRER BENESTAR EMOCIONAL BENESTAR

EXCURSIONS PENSAR EN POSITIU

IOGA SENTIR-SE BÉ

NEDAR CASA CASA

NEDAR CLIMA CLIMA

PASSEJAR ESPAIS ASSOLELLATS

PENDRE EL SOL TRAMUNTANA

ACTIVITATS ACTIVITAST LÚDIQUES COMERÇ BOTIGUES

ACTIVITATS FAMILIARS COMERÇ

ACTIVITATS INFANTILS COMERCIANTS

ACTIVITATS JOVES PETIT COMERÇ

CAFE COMUNITAT COMUNITAT

CANTAR CONVIVÈNCIA

CURSOS GENT

JUGAR POBLACIÓ

NAVEGAR POBLACIÓ MULTIETNICA

PRENDRE EL SOL SOCIETAT

AIRE NET AIRE NET VEÏNATGE

ALIMENTACIO ALIMENTACIÓ SALUDABLE CONDICIONS SOCIOECON. COND.SOCIOEC.

DIETA MEDITERRÀNIA CULTURA CONCERTS

GASTRONOMIA CULTURA

RESTAURACIÓ LLIBRES

VERDULERIES MÚSICA

AMISTAT AMICS PROGRAMACIÓ

AMISTAT SARDANES

COMPANYS FEINA

ANIMALS ANIMALS

CATEGORIA SUBCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA

EQUIPAMENTS BIBLIOTECA MERCAT MERCAT

CAN QUINTANA MOBILITAT DESPLAÇAMENTS A PEU

CINE CLUB ORDRE CIRCULATORI

CINEMA ZONES DE VIANANTS

ESPAI DE CULTE PERSONES REFERENTS PERSONES REFERENTS

ESPAI TER POBLE POBLE

RESIDENCIA GENT GRAN PROD AGRIC I ALIMENTARIA PAGESIA

SANTA CATERINA POMES

ESCOLES ESCOLA PRODUCTES GASTRONOMICS

ESCOLA BRESSOL PRODUCTES PROXIMITAT

ESCOLA IDIOMES RELACIONS SOCIALS BON EQUIP DE TREBALL

ESCOLA MÚSICA RELACIONS SOCIALS

INSTITUT SERVEIS SERVEIS

MENJADOR SERVEIS MUNICIPALS ACCIÓ SOCIAL

PATI ESCOLA MANTENIMENT

PROFESSORS MEDI AMBIENT

ESPAIS NATURALS EL CASTELL NETEDAT

EL PLA PERSONAL ADM

EL PONT PROXIMITAT

EL PORT RECOLLIDA ESCOMBRARIES

EL RIU SEGURETAT

LA GOLA SERVEIS SANITARIS ABS

LES DUNES ACCESSIBILITAT

LES MEDES CAP

MAR CONSULTORI

MOLINET GRUPS

MONTGRÍ PROFESSIONALS CAP

PARC NATURAL PROXIMITAT

PLATERA TERRITORI I PAISATGE DIMENSIÓ MUNICIPI

PLATJA EMPORDA

TAMARIUA ENTORN

TER VELL PAISATGE

ESPAIS PÚBLICS PARC INFANTIL TERRITORI I PAISATGE

PARC URBÀ SALUT UBICACIÓ GEOGRÀFICA

PASSEIG TRANQUIL·LITAT CALMA I SERENOR

PLAÇA DE LA PAU PAU

PLAÇA DE LA VILA TRANQUIL·LITAT

PLAÇA DE L'ESTARTIT TREBALL EN XARXA TREBALL EN XARXA

PLACES URBANISME AMABLE ARQUITECTURA BELLA

FAMILIA FAMILIA FAÇANES AGRADABLES

FESTA MAJOR I FIRES FESTA MAJOR URBANISME AMABLE

FIRES VORERES SENSE ENTREBANCS

FESTES ZONA ESPORTIVA CAMP DE FUTBOL

PAVELLÓ

ZONA ESPORTIVA
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Descripció de la categoria espais: zones del municipi que s’han identificat com 
espais que afavoreixen la salut, espais on les persones es senten bé. 

 

 

  

CATEGORIA ESPAIS AGRUPADA SUBCATEGORIA ESPAIS CATEGORIA ESPAIS AGRUPADA SUBCATEGORIA ESPAIS

AJUNTAMENT AJUNTAMENT ESPAIS NATURALS CAMINS

MEDI AMBIENT CAMPS

SERVEIS MUNICIPALS CASTELL

CASA CASA EL PLA

CENTRE VILA CENTRE VILA EL PONT

COMERÇOS I RESTAURACIÓ COMERÇOS I RESTAURACIÓ EL RIU

BARS EMPORDA

BOTIGUES ENTORN

ESTABLIMENTS SALUDABLES LA GOLA

MERCAT LES DUNES

RESTAURANTS LES MEDES

EQUIPAMENTS EQUIPAMENTS MOLINET

TANATORI MONTGRÍ

ESPAI DE CULTE MONTPLA

RESIDENCIA GENT GRAN MUNTANYA

SANTA CATERINA PARC NATURAL

EQUIPAMENTS CULTURALS EQUIPAMENS CULTURALS PLATERA

BIBLIOTECA TAMARIUA

CAN QUINTANA TER VELL

CINE CLUB VIA VERDA

CINEMA ESPAIS PÚBLICS ESPAIS PÚBLICS

CONVENT DELS AGUSTINS BANCS

ESPAI TER CARRERS

MUSEUS EL PORT

EQUIPAMENTS EDUCATIUS EQUIPAMENTS EDUCATIUS JARDINS

ESCOLA BRESSOL MIRADORS

ESCOLA ESTARTIT PARC URBA DE SALUT

ESCOLA IDIOMES PARCS INFANTILS

ESCOLA MÚSICA PASSEIG

ESCOLA VELA PASSEIG ESTARTIT

ESCOLES PLACES

INSTITUT VIA VERDA

MENJADOR ESCOLAR VORERES

PATIS ESCOLA ZONES VERDES

EQUIPAMENTS ESPORTIUS EQUIPAMENTS ESPORTIUS ESTARTIT ESTARTIT

CAMP DE FUTBOL MAR I PLATJA MAR I PLATJA

CAMP DE RUGBY CALES

PAVELLÓ MAR

SKATE PARK PLATJA

ZONA ESPORTIVA MUNICIPI MUNICIPI

EQUIPAMENTS SANITARIS EQUIPAMENTS SANITARIS POBLE

ABS TORROELLA

CAP

CENTRE SANITARI

CONSULTORI
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Annex 3 – Mapes. Visualització dels actius en ortom apes. 

Visualització per tipus d’actius 

 

Visualització per àmbit d’anàlisi 

 


