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Context i objectius

VISIÓ DE FUTUR

La voluntat de Vic és incorporar la Salut en la planificació urbana des d’una 

perspectiva àmplia. La nostra visió de la “ciutat saludable” inclou aspectes 

relacionats amb el medi ambient, les zones verdes, la mobilitat o la promoció 

d’estils de vida saludables. L’objectiu de la ciutat és desenvolupar un entorn urbà 

que contribueixi a la millora de la salut i qualitat de vida, des d’un punt de vista 

físic, però també social i ambiental.

La ciutat de Vic aspira a generar una estructura urbana capaç de millorar la 

qualitat de vida dels seus habitants a través de la cohesió social, la integració dels 

diferents barris, el suport a l’economia local, la consolidació de la universitat i la 

posada en valor del seu patrimoni; tot incorporant el concepte de sostenibilitat i 

salut en totes les accions.

PRESENTACIÓ DE L’OBJECTIU I VISIÓ ESTRATÈGICA 

La interacció entre l’entorn urbà i la salut és ampli i divers, amb molts possibles 

enfocaments i oportunitats. Es tracta d’un tema tan ampli que demana una visió 

integrada i transversal, però sempre mantenint la mirada posada en el planejament 

urbanístic com a principal disciplina capaç d’articular diversos aspectes que afecten 

la ciutat.

Per a aprofitar el màxim potencial de la ciutat cal tenir en compte com el disseny i 

l’estructura de l’entorn urbà influeix en el nostre estil de vida, ja sigui de manera 

positiva o negativa; considerant l’impacte que produeix sobre la salut cadascuna 

de les nostres decisions.

Va ser en aquest context que la ciutat de Vic va desenvolupar el seu Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM). Redactat sota la perspectiva de salut, es va 

incorporar una metodologia per a obtenir una visió global de l’impacte en salut 

de les accions previstes, la qual cosa permet prioritzar les accions.

1

2

3

4

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

3



És per això que ara, en el marc del projecte Healthy Cities, Vic centra el seu Pla 

d’Acció en la recuperació i integració de la gran zona verda anomenada “Puig dels 

Jueus” (54 Ha), situada al nord de la ciutat, entre el centre urbà i la zona industrial.

Es preveu que aquest projecte tindrà un impacte important sobre els indicadors 

d’activitat física, salut mental, sobrepès i qualitat de vida, però necessitem dur a 

terme una avaluació de l’impacte en salut personalitzada i acotada a cada acció 

per a fer-lo visible.

DEFINICIÓ DELS PROBLEMES I REPTES INICIALS

La ciutat de Vic es planteja dos grans reptes en el marc de la xarxa Healthy Cities:

OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ

El Pla d’Acció Integrat de Vic es centra en la recuperació integral de l’entorn del 

“puig dels Jueus”, un espai de 57Ha situat al nord de la ciutat.

Aquesta àrea es localitza entre el teixit urbà-residencial i la zona industrial. És un 

gran espai, de gran potencial estratègic, però sense un projecte clar.

Al llarg dels anys, la zona del Puig dels Jueus s’ha anat consolidant com a “darrere” 

de la ciutat, un simple espai de separació de la zona industrial, sense un projecte clar 

que en permetés el seu ús per part de la ciutadania. D’altra banda, els grans 

equipaments que hi confronten, no disposen d’un accés clar des del nord, i els 

límits de l’àmbit es desdibuixen sense un final clar que permeti configurar una 

façana de la ciutat. 

Vic planteja l’empoderament ciutadà de la zona, actuació que respon a 

múltiples objectius:

• Integrar la zona verda a la ciutat

• Preservar l’espai del turó de qualsevol procés urbanitzador

• Facilitar els accessos i ordenar els possibles usos de l’espai

• Donar continuïtat a l’anella verda, com a itinerari saludable al voltant 

de la ciutat

El Pla d’Acció és un projecte de regeneració, amb un alt contingut de planificació 

urbanística, però abordat des d’un enfocament transversal. La redacció del Pla 

permetrà afrontar el debat sobre la mobilitat, l’entorn, els serveis, els usos, les 

activitats o l’accessibilitat.

 

RESUM DE LA VINCULACIÓ AMB EL CONJUNT  
DE LA XARXA URBACT. COM L’APRENENTATGE 
DURANT ELS INTERCANVIS TRANSNACIONALS  
HA INFLUIT EN L’ENFOCAMENT DEL PROJECTE   

L’objectiu de la xarxa URBACT Healthy Cities és identificar/analitzar/aprofundir en els 

diferents aspectes de l’entorn urbà que generen un impacte sobre la salut, per tal 

d’utilitzar el planejament urbanístic com a eina per a millorar la salut de les persones.

La xarxa, a través dels intercanvis transnacionals i les reunions temàtiques (“deep-

dive”), ha estat una oportunitat per a aprofundir en aspectes com les zones verdes 

(disseny, característiques, usos, gestió, etc.), la mobilitat (connectivitats de la ciutat, 

relació amb la planificació, mobilitat activa, característiques de les ciutats que les 

converteixen en entorns més caminables o ciclables, etc.) o la relació de l’entorn 

urbà amb els estils de vida (mixticitat d’usos i tipologies, qualitat de l’espai públic, 

disseny dels carrers, etc.).

De fet, el nostre Pla d’Acció inclou (en un primer moment com a objectius, i després 

com a accions) aspectes relacionats amb tots els eixos temàtics que s’han tractat a 

la xarxa.

El primer, és la integració de les 

zones verdes a la ciutat, i en especial 

la recuperació integral de la zona 

coneguda com el “Puig dels Jueus”, 

seguint els criteris definits el Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal,  

a partir del seu enfocament 

transversal i holístic.

El segon repte passa per l’ajust 

i la posada en pràctica de la 

metodologia i la definició dels 

indicadors de seguiment per a dur 

a terme l’avaluació de l’impacte en 

salut d’aquesta acció.
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COMPOSICIÓ I ROLS DEL GRUP LOCAL URBACT

Per a dur a terme la redacció del Pla d’Acció, cada soci del projecte ha constituït 

un Grup Local (URBACT Local Group), format pels diversos agents, entitats i 

responsables de la ciutat i el territori relacionats amb el projecte que es vol 

desenvolupar.

Objectius del Grup Local

L’objectiu principal del Grup Local URBACT és utilitzar la metodologia URBACT i el 

seu marc de treball per a dissenyar un Pla d’Acció Integrat a nivell local que 

segueixi els principis de desenvolupament urbà sostenible, així com reforçar la 

capacitat dels agents locals en el desenvolupament de polítiques eficients. 

Per tal d’aconseguir-ho, s’estableix una cooperació estables entre els diversos 

agents implicats, utilitzant la metodologia URBACT. Aquesta metodologia es basa 

en una enfocament holístic i integrat, que incorpora les dimensions físiques, 

econòmiques i socials del desenvolupament urbà, des d’una perspectiva 

sostenible.  L’estratègia participativa –creació d’un Grup multidisciplinar format per 

agents públics, privats i societat civil- esdevé la pedra angular de les polítiques de 

desenvolupament urbà eficient. 

El Grup Local URBACT (ULG) tradueix aquests principis en dinàmiques concretes a 

nivell local, amb l’objectiu de fomentar la responsabilitat compartida en el procés 

de planificació urbana. Un element clau d’aquest procés és el desenvolupament de 

les capacitats dels diversos agents implicats per tal que puguin participar 

activament en l’elaboració de polítiques participatives i en la creació conjunta de 

Plans d’Acció Integrats a nivell local.

 
Rol del Grup Local URBACT

El Grup Local (ULG) garanteix la viabilitat de les propostes del Pla d’Acció Integrat 

(IAP) a nivell local, assegurant-ne la sostenibilitat i els resultats a llarg termini, 

més enllà de la finalització del projecte. El Grup Local també ha de vetllar perquè 

l’impacte de l’intercanvi d’experiències a nivell transnacional, es difongui de la 

manera més àmplia possible; i ha d’identificar i reunir tots aquells agents/entitats/

sectors que puguin contribuir activament en l’elaboració del Pla d’Acció per tal 

d’involucrar-los en les activitats de la xarxa.

Les activitats del Grup Local URBACT inclouen:

• Analitzar els reptes a nivell local, buscar solucions i desenvolupar un 

Pla d’Acció Integrat que doni resposta als reptes.

• Incorporar els aprenentatges de l’intercanvi transnacional 

(coneixement pràctic, experiències positives, revisions entre socis, 

etc., tant entre socis de la xarxa com d’altres ciuats) en el procés 

d’elaboració de polítiques locals.

• Contribuir en el procés d’intercanvi i aprenentatge transnacional.

• Comunicar els resultats a nivell local, mitjançant la màxima difusió.

• Participar en els programes de formació URBACT, organitzats a nivell 

nacional o europeu, per tal de desenvolupar les capacitats dels 

agents locals

Descripció del procés
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Composició del Grup Local URBACT

La recuperació i integració de la zona del Puig dels Jueus té en compte aspectes 

relacionats amb el disseny de l’espai lliure, la qualitat de la vegetació, la protecció 

de la biodiversitat, l’accessibilitat o la connectivitat amb la resta de la ciutat, així 

com els usos de l’espai, la possible programació d’activitats esportives o cultuals o 

la previsió d’espais de suport als equipaments sanitaris i docents que hi 

confronten. Tot això, sense oblidar aspectes com el confort o la seguretat per tal 

d’aconseguir un espai acollidor i integrat amb la resta de zones verdes de la ciutat.

L’enfocament és totalment transversal, per la qual cosa el Grup Local de Vic ha 

incorporat representants de tots els àmbits implicats (planejament, medi ambient, 

salut, esports, educació o mobilitat), representants tant de l’àmbit públic com 

privat; així com entitats socials, veïns, empresaris, la Universitat de Vic i la 

Diputació de Barcelona.

D’altra banda, com a projecte de ciutat, el Grup Local també compta amb 

representants de tots els grups polítics amb representació al Ple Municipal.

ROL/IMPACTE DE L’INTERCANVI I  
APRENENTATGE TRANSNACIONAL 

Es va preveure l’organització de 12 reunions de Grup Local  URBACT (ULG) al llarg 

del projecte. Les reunions s’han organitzat abans i després de les reunions 

transnacionals (TM):

Abans de les TM: L’ULG comentarà/discutirà l’agenda de la reunió per tal 

d’identificar aquells temes en els quals l’ULG pot aportar contingut o qüestions per 

a ser tractades durant la reunió.

Després de les TM: Els membres de l’ULG que hagin participat a la reunió, 

traslladaran les respostes a les qüestions i els aprenentatges obtinguts. 

Les primeres 4 reunions del Grup Local es van centrar en establir els reptes i 

acordar els objectius principals del Pla d’Acció. 

Les següents 4 reunions (de la 5 a la 8) van ser reunions temàtiques, durant les 

quals es can tractar aspectes relacionats amb la mobilitat, l’entorn natural, els usos 

i les activitats. Es va comptar amb experts convidats, que van aportar nous punts 

de vista i també es van realitzar dues visites; una a la zona del Puig dels Jueus i 

una altra a l’Hospital d’Olot.

Les conclusions de les reunions transnacionals s’han traslladat a les reunions del 

Grup Local. De fet, les temàtiques s’han desenvolupat en paral·lel, de manera que 

el coneixement s’ha anat construint de forma conjunta.
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Pla d’acció 
MILLORA DELS ACCESSOS F01

Avaluació qualitativa / Recomanacions

L'objectiu de l'Acció és millorar l'accés al parc en general, però també de forma especial per als usuaris 
de l'Hospital General. La millora dels accessos i l'accessibilitat tindrà un impacte positiu en els indicadors 
relacionats amb l'activitat física i, en conseqüència, sobre l'obesitat i el sobrepès. També destaca l'impacte 
sobre els indicadors de salut mental, especialment sobre la felicitat percebuda.

Tipologia de l'Acció: 

Estratègia, nova infraestructura

Objectiu:

Millora de la Salut Física
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

L'acció consisteix en en un conjunt de mesures i activitats per a millorar els diferents accessos a la zona 
del Puig dels Jueus. L'objectiu és millorar els accessos tant des dels dos equipaments clau que hi confron-
ten (Consorci Hospitalari de Vic i Seminari), com des de la ciutat. Els accessos des dels dos equipaments 
requereixen projectes grans i complexos per superar les barreres físiques actuals. Els accessos des de la 
ciutat es milloraran mitjançant senyalització i definició de rutes des del centre de la ciutat.

Participants: Consorci Hospitalari de Vic, Seminari de Vic, Ajuntament de Vic, Associacions de veïns
Propietaris de terrenys i edificis, Associacions per l'accessibilitat inclusiva.

ACTIVITATS

 1  Definir un accés clar des de l’edifici de l’Hospital 
Redefinir la part posterior de l’aparcament de l’hospital per permetre l’accés peatonal cap al parc 
Dates: TR2-TR4 2024  |  Outputs: Projecte i implementació

 2  Definir/Millorar l’accés des del recinte del Seminari 
Senyalitzar/Millorar els accessos existents i crear-ne de nous 
Dates: TR4 2023  |  Outputs: Projecte i implementació

 3  Millorar tots els accessos al parc. Fer-los més visibles. Més senyalització 
Dates: TR1-TR3 2023  |  Outputs: Nova senyalització

 4  Definir uns “eixos cívics” des de la ciutat cap al parc. Eixos verds, trànsit pacificat 
Dates: TR1-TR2 2023  |  Outputs: Millorar la continuitat de la infrestructura verda

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT

Millora de la salut física                   (3 accions / 14 activitats)

ANÀLISI DE LES ACCIONS

D’aquesta manera, hem arribat a una classificació final, resumida en 10 accions 

agrupades sota els objectius de millora de la salut física (3), mental (4), ambiental 

(3), i 2 accions generals: Avaluació de l’Impacte en Salut i Coordinació.

Algunes d’aquestes accions són concretament sobre planificació i disseny urbanístic, 

de manera que ha estat possible aplicar l’eina d’Avaluació de l’Impacte en Salut 

desenvolupada en el sí de la xarxa “Healthy Cities Generator” (incloure l’enllaç a la 

web: https://www.healthycitiesgenerator.com/home).

Els gràfics amb els resultats de l’aplicació de l’eina s’inclouen en cadascuna de 

les fitxes, i mostren els indicadors de salut que es veuran més influenciats per 

cada acció. Per a aquelles Accions que no estan relacionades directament amb la 

planificació urbanística  (per exemple, la programació d’activitats o les campanyes 

de comunicació), hem incorporat un anàlisi qualitatiu de l’impacte en salut.”
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CONTINUITAT I MILLORA DELS CAMINS F02 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DE LES RUTES I CAMINS F03

Avaluació qualitativa / Recomanacions 

Aquesta acció està orientada a facilitar les rutes caminables i accessibles per a tota la població. S'estima 
que tindrà un impacte considerable sobre l'activitat física, però també sobre la resta d'indicadors de salut 
física, especilament sobre les malalties cardiovasculars.

Avaluació qualitativa / Recomanacions 

La millora de la comunicació és el requisit previ per a l'èxit en l'ús del parc i de totes les rutes. S'estima que 
l'Acció millorarà la caminabilitat i el paisatge, la qual cosa tindrà un efecte positiu en els indicadors de 
salut física.

Tipologia de l'Acció: 

Estratègia. Nova infraestructura

Objectiu:

Millora de la Salut Física
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Definir una estratègia global dels camins: jerarquia, amplades, paviments, etc. Conjunt d'activitats per a la 
millora de les discontinuitats actuals dels camins, i la seva accessibilitat.

Es preveu que aquesta actuació requererixi la compra de sòl/acords de custòdia/drets de pas, per part de 
l'Ajuntament, així com les corresponents obres d'adequació dels camins.

Participants: Ajuntament de Vic, Diversos propietaris, Entitats de diversitat funcional.

ACTIVITATS

 1  Habilitar el camí nord-sud com a via ciclable segura 
Dates: TR3-TR4 2023  |  Outputs: Augmentar la mobilitat activa cap a la zona industrial

 2  Resoldre la discontinuïtat dels camins (Burniola) 
Dates: TR4 2022  |  Outputs: Major ús dels camins

 3  Nou camí (vianants i bicicletes) est-oest 
Dates: TR2-TR4 2024  |  Outputs: Projecte i implementació

 4  Millorar l'accessibilitat dels camins. itinerari circular 
Dates: TR3-TR4 2023 |  Outputs: Senyalització i promoció de la ruta

 5  Habilitar un accés controlat al turó del Puig dels Jueus 
Dates: TR1-TR2 2024 |  Outputs: Projecte i implementació

 6  Definir i delimitar els camins principals 
Dates: TR3 2023 |  Outputs: Projecte i implementació

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT

Tipologia de l'Acció: 

Comunicació

Objectiu:

Millora de la Salut Física
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció inclou totes les activitats de comunicació relacionades amb la promoció de les rutes i els 
camins, així com la millora del mobiliari de suport, manteniment i il·luminació.

També es preveu la posada en marxa d'un pla de senyalització dels itineraris, tant del propi parc com des 
d'altres zones verdes de la ciutat.

Participants: Departaments municipals (medi ambient, esports, comunicació), Consorci Hospitalari de Vic
Osonament, Consultori Bayés, Escoles.

ACTIVITATS

 1  Definir i senyalitzar recorreguts des de les altres zones verdes de la ciutat. Eixos verds 
Dates: TR3 2023-TR1 2024  |  Outputs: Projecte de Senyalització

 2  Senyalitzar i promocionar rutes circulars Saludables (cardio, mental, bio) 
Dates: TR1-TR3 2024  |  Outputs: Projecte de Senyalització

 3  Millorar la senyalització de les rutes i camins 
Més quantitat i amb més informació. Incloure indicacions de salut 
Dates: TR3 2023-TR1 2024  |  Outputs: Projecte de Senyalització

 4  Promoció Online de les rutes i camins 
Dates: TR4 2023-TR3 2024

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT
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PROGRAMACIÓ REGULAR D'ACTIVITATS M01 RELACIÓ AMB ELS EQUIPAMENTS I LA ZONA INDUSTRIAL M02

Avaluació qualitativa / Recomanacions

S'estima que el binomi "Activitats+Natura" tingui un impacte positiu en diversos indicadors de Salut Mental 
i benestar emocional de la població.

De fet, està demostrat que l'activitat física incrementa el seu efecte positiu si es desenvolupa en un entorn 
natural. El mateix és aplicable a les activitats culturals. De fet, durant l'Acció a Petita Escala, es va realitzar 
un concert a la zona, amb resultats mol positius i ben valorats.

Avaluació qualitativa / Recomanacions

Es preveu que aquesta Acció tindrà un impacte positiu sobre els indicadors de Salut Social (interacció 
social) i de Salut Mental (benestar emocional, qualitat de vida, felicitat, etc.)

Tipologia de l'Acció: 

Comunicació / Coordinació

Objectiu:

Millora de la Salut Física, Mental i Social
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta acció és que la zona del Puig dels Jueus entri a formar part de la programa-
ció habitual d'activitats de la ciutat.
 
Vic és una ciutat molt activa en l'organització d'esdeveniments de tot tipus, especialment els relacionats 
amb la múscia.

La idea és que la zona del Puig dels Jueus s'incorpori al conjunt d'espais destinats a determinats tipus 
d'activitats de petit format que puguin veure's afavorides pel fet de tenir lloc en un entorn natural. 

Participants: Ajuntament de Vic, Entitats esportives, Centres mèdics, Associacions de veïns, Escoles, 
Entitats ciutadanes.

ACTIVITATS

 1  Organització d'esdeveniments esportius i d'activitat física 
Dates: 2023-2024-2025

 2  Organització de caminades per a col·lectius vulnerables  
Dates: 2023-2024-2025  |  Outputs: Caminades mensuals

 3  Organització regular d’activitats culturals de petit format  
Dates: 2023-2024-2025  |  Outputs: Concerts, teatre, dansa, grups de lectura, etc

 4  Co-disseny d’activitats amb el sector sanitari per tal d’adaptar les propostes a les necessitats  
específiques de col·lectius específics 
Dates: 2022-2023  |  Outputs: Programa d'activitats

Tipologia de l'Acció: 

Comunicació

Objectiu:

Millora de la Salut Social
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Un aspecte clau per incorporar la zona del Puig dels Jueus a la vida quotidiana de la ciutat és la relació del 
parc amb els seus "veïns" més directes: l'Hospital, les escoles i la zona industrial.

Per això es proposa aquesta Acció, que consisteix en sensibilitzar i 
promoure l'ús del parc de forma especial entre aquests tres agents.

Es plantegen activitats específiques per a cadascun dels tres col·lectius, fomentant el coneixement de 
l'espai i les possibilitats que ofereix.

Participants: Ajuntament, Escoles, Consorci Hospitalari, Centres sanitaris, Zona Industrial, Associacions de 
veïns.

ACTIVITATS

 1  Parc com a recurs pedagògic. Estudi del relleu, vegetació, fauna, sector industrial, ecosistemes, etc.
Activitats escolars / educatives al parc 
Dates: 2023-2025  |  Outputs: Campanya pedagògica a les escoles

 2  Promocionar l’ús del parc entre els empleats de la zona industrial 
Dates: 2023-2024  |  Outputs: Campanyes específiques per a donar a conèixer la zona entre els 
treballadors de la zona industrials

 3  Campanya informativa entre els professionals sanitaris 
Programes de prescripció de natura - prescripció social 
Dates: 2023  |  Outputs: Informació, prescripció de natura, activitats al parc

Millora de la salut mental              (4 accions / 20 activitats)

1

2

3

4

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.

Lorem ipsum
Lorem ipsum cology
energy green whash.
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PROMOCIÓ DE LA ZONA VERDA M03 MILLORA DELS SERVEIS I LA INFRAESTRUCTURA M04

Avaluació qualitativa / Recomanacions

Es preveu que aquesta Acció fomenti l'ús del parc per part dels ciutadans. També s'espera que augmenti 
la conscienciació sobre la relació entre la salut i l'entorn urbà; la qual cosa podrà comportar un millora 
dels indicadors generals de salut.

Avaluació qualitativa / Recomanacions

Aquesta Acció tindrà un impacte important sobre els Determinants Urbanístics de la Salut relacionats amb 
la millora del medi ambient i el paisatge. En general, aquests aspectes tenen un impacte positiu sobre la 
majoria dels indicadors de salut mental. Destacala salut mental en general i la percepció de qualitat de vida, 
juntament amb la felicitat.

Tipologia de l'Acció: 

Comunicació

Objectiu:

Millora de la Salut Social
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

En general, és necessari donar a conèixer la zona del Puig dels Jueus al públic en general, per tal que es 
coneguin les seves possibilitats i els recursos que ofereix.

A més de donar a conèixer les activitats concretes que puguin tenir lloc  
a la zona, és important donar a conèixer l'espai en sí.

Participants: Ajuntament de Vic, Centres mèdics, Grup Local URBACT, Entitats ciutadanes.

ACTIVITATS

 1  Campanya informativa per a donar a conèixer l’espai 
Dates: Anualment  |  Outputs: Crear un logo i un missatge que puguin ser utilitzats en totes les cam-
panyes relacionades amb el tema de l'entorn urbà i la salut. Campanyes específiques en els centres 
sanitaris.

 2  Donar a conèixer l’impacte de l’entorn sobre la salut 
Dates: Anualment  |  Outputs: Crear un logo i un missatge que puguin ser utilitzats en totes les cam-
panyes relacionades amb el tema de l'entorn urbà i la salut. Campanyes específiques en els centres 
sanitaris.

 3  Campanya per a incentivar comportaments saludables mitjançant l’ús del parc 
Dates: Anualment  |  Outputs: Crear un logo i un missatge que puguin ser utilitzats en totes les cam-
panyes relacionades amb el tema de l'entorn urbà i la salut. Campanyes específiques en els centres 
sanitaris.

 4  Donar a conèixer els espais d’ombra com a refugis climàtics 
Dates: Anualment |  Outputs: Més ús durant les onades de calor

 5  Campanya per a la correcta gestió dels residus  
Dates: Anualment  |  Outputs: Major neteja de la zona

 6  Reforçar la seguretat i vigilància 
Dates: Anualment |  Outputs: Augment de la percepció de seguretat de la zona

Tipologia de l'Acció: 

Nova Infraestructura

Objectiu:

Millora de la Salut Mental
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Per tal de poder desenvolupar les activitats previstes a la zona, són necessàries un seguit d'actuacions 
d'adequació de l'espai. Es tracta d'actuacions puntuals, amb la idea general de mantenir la naturalitat de la 
zona i preservar-ne els seus valors.

Participants: Departaments Municipals, Associacions de veïns, Consorci Hospitalari, Escoles,  
Entitats ciutadanes.

ACTIVITATS

 1  Espai equipat per a les activitats culturals. Amfiteatre paistgístic 
Dates: TR2 2024  |  Outputs: Accessible, connexió a punt de llum, etc

 2  Espai per a realitzar activitats medicinals a l’aire lliure  
Dates: TR4 2024  |  Outputs: Bancs, fonts, accessible, ombra, etc

 3  Parc de les olors. Jardí medicinal des de l’Hospital 
Dates: TR1 2025 |  Outputs: Plantació

 4  Mobiliari urbà puntual de suport al llarg dels camins principals 
Dates: TR4 2023  |  Outputs: Millora de l'entorn

 5  Incorporar elements per seure sota els arbres 
Dates: TR1 2024  |  Outputs: Disseny i implmentació (pedres, bancs, etc.)

 6  Instal·lar més taules de pícnic 
Dates: TR2 2024  |  Outputs: Augment de l'ús del parc

 7  Incorporar alguns elements per la pràctica de l'esport 
Dates: TR4 2023

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT
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Millora de la salut ambiental           (3 accions / 15 activitats)

PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I GESTIÓ DE LA MOBILITAT A01

Avaluació qualitativa / Recomanacions

Es preveu que la qualitat de l'aire i els nivells de contaminació acústica a l'entorn urbà millorin substan-
cialment com a conseqüència de les mesures relacionades amb la reducció del trànsit. D'altra banda, el 
conjunt de les actuacions comportaran una millora de la caminabilitat, la qual repercutirà positivament 
tant en els nivells d'activitat física com en la majoria dels indicadors relacionats amb la salut física.

Tipologia de l'Acció: 

Nova Infraestructura / Regulació / Estratègia

Objectiu:

Millora de la Salut Física
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

La gestió del trànsit al voltant de les grans instal·lacions és una qüestió molt important, ja que presten 
servei a nivell territoria, i no només a nivell local. Els accessos actuals des del sud dels equipaments está 
provocant una congestió important a la Ronda Camprodon; un carrer que es converteix en una barrera a 
l'hora d'accedir al parc des de la ciutat. En el marc d'aquesta actuació, s'han previst diverses actuacions 
per gestionar el tànsit, i fer-lo compatible amb l'entorn natural.

Participants: Ajuntament de Vic, CHV, Seminari.

ACTIVITATS

 1  Redacció del projecte d'accés als aparcaments des del nord  
Dates: TR3 2024-TR2 2025  |  Outputs: Reducció del volum del trànsit

 2  Mesures de pacificació del trànsit a la Ronda Camprodon 
Dates: TR4 2023-TR2 2024  |  Outputs: Reducció del volum del trànsit

 3  Redefinir l’entorn/límits/disseny de l’aparcament dels metges del CHV 
Dates: TR3 2024-TR2 2025  |  Outputs: Aparcament paisatgístic, amb més arbres i més ben integrat en l’entorn

 4  Redefinir l’aparcament del seminari. Traslladar part dels vehicles a un nou aparcament amb accés des 
del nord  
Dates: TR3 2024-TR2 2025  |  Outputs: Millora de la caminabilitat en l'accés des del recinte del seminari

 3  Servei de bus des dels aparcaments allunyats cap a l’hospital 
Dates: TR2-TR4 2025  |  Outputs: Nou servei d'autobús 

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT
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MILLORAR L'ENTORN NATURAL I LA BIODIVERSITAT A02 CAMPANYES PER LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT A03

Avaluació qualitativa / Recomanacions 

Es preveu que aquesta Acció tingui un impacte molt positiu en els indicadores mediambientals. L'objec-
tiu principal és la millora del medi ambient, el paisatge, la protecció de l'agricultura i el manteniment de 
la diversitat dels hàbitats adequats per a tota la varietat d'espècies. D'altra banda, l'augment de la cober-
ta verda, la diversitat en les tipologies dels espais verds i la millora de la continuïtat de la infraestructura 
verda representarà un impacte positiu en el indicadors de salut mental.

Avaluació qualitativa / Recomanacions 

Es preveu que aquest conjunt d'activitats tingui un impacte positiu en els indicadors de salut ambiental i 
salut mental.

Tipologia de l'Acció: 

Nova Infraestructura / Regulació / Estratègia

Objectiu:

Millora de la Salut Ambiental
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Existeix un gran consens sobre el valor natural de l'entorn del Puig dels Jueus, de manera que les ac-
tuacions orientadesa la millora i preservació del paisatge són de gran importància. Es preveu un seguit 
d'actuacions per al manteniment del paisatge i per protegir-lo d'una possible sobreexplotació per part de 
les activitats humanes.

Participants: Ajuntament de Vic, Associacions ambientals.

ACTIVITATS

 1  Definir un projecte paisatgístic per a tot el conjunt. Espais protegits amb identitat pròpia 
Dates: TR4 2022-TR2 2023  |  Outputs: Projecte paisatgístic

 2  Plantada d’arbres. Crear més espais amb ombra, prioritàriament a l’entorn proper als equipaments 
Dates: TR1-TR3 2024  |  Outputs: Augment de la coberta verda. Entorn equipaments

 3  Delimitar i protegir els espais per al manteniment de l’activitat agrícola no intensiva. Si cal, preveure 
mesures compensatòries. Renaturaitzar i re-introduir natura en determinades zones. Incorporar 
esbarzers i arbusts espinosos per crear límits i zones de transició de la vida silvestre 
Dates: TR3-TR4 2023  |  Outputs: Mantenir la continuitat de la infraestructura verda i els ecosistemes.  

 4  Recuperar els arbusts i marges herbacis al llarg dels camins 
Outputs: Mantenir la continuitat de la infraestructura verda i els ecosistemes. 

 5  Habilitar un pas de fauna a la carretera de Roda 
Dates: TR4 2023  |  Outputs: Protegir la biodiversitat

 6  Allargar la pantalla d’aguait de la bassa 
Dates: 2025  |  Outputs: Protegir la biodiversitat

 7  Instal·lar pantalles vegetals per a esmorteir el soroll de les empreses del voltant, i prendre mesures per 
suavitzar l’impacte de la indústria sobre la zona (pintura, vegetació, etc.) 
Dates: TR4 2022  |  Outputs: Reduir el soroll de les indústries de l'entorn

ESTIMACIÓ DE L'IMPACTE DE SALUT

Tipologia de l'Acció: 

Comunicació

Objectiu:

Millora de la Salut Ambiental
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Es preveuen un seguit de campanyes de comunicació dirigides específicament a augmentar la conscien-
cia dels valors mediamebientals de la zona. També per implicar a la ciutadania en la cura i el manteniment 
del medi ambient.

Participants: Ajuntament de Vic, Associacions ambientals, Grup Local URBACT.

ACTIVITATS

 1  Organitzar activitats regulars de divulgació ambiental 
Dates: Bianual

 2  Instal·lar panells informatius (flora/fauna/biodiversitat)  
en diversos punts / espai d’interpretació de la biodiversitat 
Dates: TR2-TR4 2023

 3  Organitzar activitats de ciència ciutadana 
Dates: Anualment   |  Outputs: Recollida de dades
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AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT AIS COORDINACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS AGENTS I PROCESSOS C01

Avaluació qualitativa / Recomanacions

Es preveu que el conjunt d'Accions incloses en el Pla d'Acció tinguin un impacte positiu sobre diversos 
aspectes de la Salut, tal com queda reflectit en cadascuna de les fitxes de les Accions. Per tant, és ne-
cessari realitzar un seguiment continu de les dades a mesura que es vagin implementant les accions, per 
tal de comprovar l'evolució dels indicadors de salut.

Avaluació qualitativa / Recomanacions

S'estima que el binomi "Activitats+Natura" tingui un impacte positiu en diversos indicadors de Salut Mental 
i benestar emocional de la població.

De fet, està demostrat que l'activitat física incrementa el seu efecte positiu si es desenvolupa en un entorn 
natural. El mateix és aplicable a les activitats culturals. De fet, durant l'Acció a Petita Escala, es va realitzar 
un concert a la zona, amb resultats mol positius i ben valorats.

Tipologia de l'Acció: 

Estratègia

Objectiu:

Avaluació de l'Impacte en Salut
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Per tal de dur a terme l'Avaluació de l'Impacte en Salut, es preveuen un seguit d'activitats, tant per recollir 
les dades necessàries, com pel posterior procés d'avaluació que faran posisble poder comunicar els 
resultats a la ciutadania.

Participants: Ajuntament de Vic, Taula de Salut Comunitària, Universitat de Vic, Diputació de Barcelona
Grup Local URBACT.

ACTIVITATS

 1  DADES PRÈVIES: Usuaris. Salut percebuda. Activitat física 

Dates: TR1-TR2 2023  |  Outputs: Definició i distribució de l'enquesta

 2  DADES PRÈVIES: Recollida de dades de salut 

Dates: TR2 2023  |  Outputs: Base de dades

 3  SEGUIMENT: Repetir l'enquesta de forma regular 

Dates: Annually  |  Outputs: Recull de dades

 4  SEGUIMENT: Estudi de la Biodiversitat 

Dates: 2023  |  Outputs: Dades de la biodiversitat de la zona

 5  SEGUIMENT: Control de la qualitat de l'aire 

Dates: TR2 2023  |  Outputs: Instal·lació d'una estació de control. Dades

 6  INFORMES I AVALUACIÓ: Comunicació dels resultats 

Dates: TR4 2025  |  Outputs: "Informes Regulars. Roda de premsa/conferència presentació de resultats"

Tipologia de l'Acció: 

Estratègia

Objectiu:

Coordinació
Action Owner:
Ajuntament de Vic

DESCRIPCIÓ

Per tal de garantir una correcta aplicació del Pla d'Acció, és important assegurar una coordinació ade-
quada entre els diversos agents implicats  en el seu desenvolupament, així com la coherència amb el Pla 
Especial Urbanístic del Puig dels Jueus.

Participants: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Diputació de Barcelona, Grup Local URBACT.

ACTIVITATS

 1  Coordinació entre el Pla d'Acció i la redacció del Pla Especial Urbanístic del Puig dels Jueus 

Dates: TR4 2022-TR2 2023  |  Outputs: Pla Especial Urbanístic del Puig dels Jueus

 2  Participació ciutadana en el desenvolupament/implementació de les accions i manteniment de la zona 

Dates: Contínuament al llarg de la implementació 5  |  Outputs: Reunions regulars

 3  Reunions regulars entre els departaments municipals (planejament, mobilitat, esports, cultura i salut)  
i les entitats / veïns / equipaments 

Dates: Trimestral  |  Outputs: Mantenir parcialment el Grup Local com a espai d'intercanvi  
per a tal de seguir el desenvolupament i la implementació de les accions.

Avaluació de l’impacte en salut    (1 acció / 6 activitats) Coordinació i estratègia                              (1 acció / 3 activitats)
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