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1.- INTRODUCCIÓ.
En este capítol s’analitzen un conjunt de variables que estan directament
relacionades amb la salut dels habitants d’Alginet. Primer es caracteritza el municipi
des de la perspectiva dels recursos sanitaris de què disposa i després s’estudien els
principals problemes sanitaris que hi ha al municipi mitjançant un diagnòstic genèric
de salut del conjunt de població. El capítol es completa amb l’anàlisi dels recursos de
què disposa l’administració local per a cobrir les necessitats relacionades amb el
benestar social.
Cal tenir en compte que degut a l’escala a què es desenvolupa el treball, de
vegades no hi ha dades estadístiques municipals i cal recórrer a nivells d’agregació
superior.

2.- SANITAT I SALUD.
2.1.-

CONCEPTES PREVIS.

La Lley 14/86 General de Sanitat (BOE núm. 102, 29/04/1986) té per objecte la
regulació general de totes les accions que permeten fer efectiu el dret a la protecció de
la salut reconegut en l’article 43 i concordants de la Constitució.
L’article 3 de la Llei 14/86, estableix que l’assistència sanitària pública
s’estendrà a tota la població espanyola i l’accés a les prestacions sanitàries es realitzarà
en condicions d’igualtat efectiva. També estableix que la política de salut estarà
orientada a la superació dels desequilibris territorials i socials. Per altra banda, en
l’article 4 s’estipula que les Comunitats Autònomes i demés administracions públiques
competents organitzaran i desenvoluparan les accions sanitàries que contempla la Llei
dins d’una concepció integral del sistema sanitari.
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L’article 18 estipula que les Administracions Públiques a través dels Serveis de
Salut deuen desenvolupar actuacions que garantisquen, entre d’altres aspectes,
l’educació sanitària, l’atenció primària integral de la salut, l’assistència sanitària
especialitzada, la prestació de productes terapèutics precisos, els programes d’atenció
a grups de població de major risc, la promoció i millora dels sistemes de sanejament,
abastiment d’aigües, eliminació i tractament de residus líquids i sòlids, la promoció i
millora dels sistemes de sanejament i control de l’aire, amb especial atenció a la
contaminació atmosfèrica, els programes d’orientació en el camp de la planificació
familiar, la promoció i millora de la salut mental i la protecció, promoció i millora de la
salut laboral.
Així mateix, l’article 41 de la mateixa llei indica que les Comunitats Autònomes
exerciran les competències assumides en els seus Estatuts i les transferides o
delegades per l’Estat així com se’ls atribuiran les competències que no s’hagen
reservat expressament a l’Estat.
Per altra banda, l’article 42 de la Llei 14/86 defineix les competències de les
Corporacions Locals pel que fa al compliment de les normes i plans sanitaris i indica
que hauran de sol∙licitar el recolzament tècnic del personal i mitjans de l’Àrea de Salud
en la demarcació de la qual estiguen compresos.
La Llei 3/2003 del 14 de febrer d’Ordenació Sanitària de la Comunitat
Valenciana(DOCV núm. 4440 de 14.02.2003) té per objecte l'ordenació sanitària a la
Comunitat Valenciana i en regular les actuacions que permeten fer efectiu, dins del seu
àmbit territorial, el dret dels ciutadans a la protecció de la salut.
El sistema sanitari valencià s'ordena en departaments de salut, que equivalen a
les àrees de salut previstes en la Llei General de Sanitat. Els departaments de salut són
les estructures fonamentals del sistema sanitari valencià, i són les demarcacions
geogràfiques en què queda dividit el territori de la Comunitat Valenciana a efectes
sanitaris.En cada departament de salut es deu garantir una adequada ordenació de
l'assistència primària i la seua coordinació amb l'atenció especialitzada. Les
especialitats mèdiques que es fan en l'àmbit extrahospitalari han d’estar adscrites als
establiments sanitaris. Cada província tindrà com a mínim un departament de salut, el
qual es podrà subdividir en sectors sanitaris i estos, al seu torn, en zones bàsiques de
salut.
Pel que fa a les competències sanitàries de les entitats locals, en l’article 5
s’estableixen com a responsabilitats mínimes:
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 –Control sanitari del medi ambient: contaminació atmosfèrica, proveïment
d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus urbans i industrials.
 –Control sanitari d'indústries, activitats i servicis, transports, sorolls i vibracions.
 –Control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i convivència humana, especialment
dels centres d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels
i centres residencials, escoles, campaments turístics i àrees d'activitats físiques i
esportives i de recreació.
 –Control sanitari de la distribució i subministrament d'aliments, begudes i la resta
de productes, directament o indirectament relacionats amb l'ús o consum humà, i
també els mitjans de transport.
 –Control sanitari dels cementeris i policia sanitària mortuòria.

Per al desplegament de les funcions relacionades anteriorment, hauran
d'actuar de forma coordinada amb el personal i els mitjans dels departaments de salut
en la demarcació dels quals estan compresos. Els ajuntaments hauran de tindre
coneixement dels informes d'inspecció realitzats pels servicis competents relatius a
matèries de les seues competències.

2.2.-

SISTEMA SANITARI.

El Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana és l’instrument estratègic per a la
planificació i la gestió sanitària, que permet l′ordenació del territori de la Comunitat
Valenciana en demarcacions geogràfiques diferents: departaments de salut, sectors
sanitaris i zones bàsiques de salut. Està regulat pel Decret 224/2007, de 16 de
novembre, del Consell, pel qual aprova el Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana i
regula el procediment per a modificar‐lo (DOCV núm. 5643, 20.11.2007).
El territori de la Comunitat Valenciana es divideix en 22 Departaments. El
Departament és el responsable de la salut de la seua població protegida i, per tant,
haurà d’atendre el ciutadà‐pacient en l’escaló assistencial que es considere més
eficient, tant en l’àmbit sanitari com en l’econòmic, i evitar la transferència en l’àmbit
assistencial superior si no és estrictament necessari. En cada Departament s’ha de
procurar la màxima integració de l’assistència sanitària i la continuïtat de cures a través
de la coordinació dels diferents nivells i recursos existents, i garantir una sanitat sense
escalons.
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El municipi d’Alginet pertany al Departament 11, La Ribera, que es divideix en
11 zones. Alginet pertany a la zona 6.

Imatge 1. Mapa Sanitari de la Comunitat Valenciana. Departament 11.
Font: Conselleria de Sanitat.

Els recursos assignats al departament 11 són els següents:
Atenció Especialitzada
Centre Sanitari Integrat

Alzira II, Benifaió, Carlet, Sueca.

Centre d’Especialitats

Sueca

Hospital

Hospital de la Ribera (Alzira)
Atenció primària

Centre de Salut

Alberic, Alginet, Almussafes, Alzira, Benifaió,
Carcaixent,

Carlet,

Catadau,

Cullera,

Guadassuar, l’Alcúdia, Sueca
Consultori Auxiliar

Albalat de la Ribera, Alfarp, Algemesí, Antella,
Benicull de Xúquer, Benimodo, Benimuslem,
Corbera, Favara, Fortaleny, Gavarda, la
Barraca d’Aigües Vives, Llaurí, Llombai,
Massalavés, Polinyà de Xúquer, Riola, Sueca‐
el Perelló, Sueca‐Mareny de Barraquetes,
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Tous, Sollana.
Unitats de recolzament a primària
Unitat de conducta adictiva (UCA)

Centre de conductes adictives d’Alzira
Salut pública

Centre de salut pública

Centre auxiliar de salut pública de Catadau.

Font: Conselleria de Sanitat.

2.2.1.- Atenció primària.
El municipi d’Alginet disposa d’un centre de salut amb les següents
prestacions:
Direcció

Cantó Mestre Serrano amb Major, 77. 46230 ‐ Alginet

Telèfon

96 175 2921

Serveis

Medicina general: 8:00 – 21:00 (de dilluns a divendres). 8:00 – 15:00
(de dilluns a divendres durant els mesos de juliol, agost i setembre).
Pediatria: 8:00 – 21:00 (de dilluns a divendres). 8:00 – 15:00 (de dilluns
a divendres durant els mesos de juliol, agost i setembre).
Infermeria: 8:00 – 21:00 (de dilluns a divendres). 8:00 – 15:00 (de
dilluns a divendres durant els mesos de juliol, agost i setembre).
Matrona: 8:00 – 15:00 (dilluns, dimecres i divendres), dimarts per les
vesprades de gener a juny.
Cures: 8:30 – 19:30 (de dilluns a divendres). 11:00 – 13:30 (de dilluns a
divendres durant els mesos de juliol, agost i setembre).
Extraccions: 8:00 – 9:30 (de dilluns a divendres).
Rehabilitació: 8:00 – 15:00 (de dilluns a divendres).
Treballadora social: 8:00 – 15:00 (de dilluns a divendres).
Odontopediatria: 8:30 – 14:00 (dimarts cada quinze dies)
Atenció continuada 24 h: 365 dies al any, 24h al dia.

Recursos humans

6 metges de medicina familiar, 2 pediatres, 7 ATS, 2 matrones.

Font: Centre de Salut d’Alginet.

Capítol 11. Sanitat i benestar social
7

Elaboració de l’Auditoria Ambiental al municipi d’Alginet (València). Diagnosi Ambiental

Imatge 2. Centre de salut d’Alginet.
Font: Elaboració pròpia.

2.2.2.- Urgències i serveis de guàrdia.
El Centre de Salut d’Alginet atén urgències les 24 hores els 365 dies de l’any.

2.2.3.- SAMU.
El Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) en Alginet té com a centre de
referència l’Hospital Universitari de la Ribera, situat en Alzira. El temps de
desplaçament és de 14 minuts. Hi ha 17 km entre Alzira i Alginet.
2.2.4.- Atenció hospitalària.
El departament 11 està adscrit a l’Hospital Universitari de la Ribera (ctra.
Corbera, km 1). La cartera de serveis que ofereix este hospital és:
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Imatge 3. Cartera de serveis de l’Hospital Universitari de la Ribera.
Font: Hospital Universitari de la Ribera.
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Imatge 4. Hospital Universitari de la Ribera.
Font: Memòria d’Activitats de l’Hospital Universitari de la Ribera 2010.

Per a desplaçar‐se a l’Hospital des d’Alginet, els mitjans de transport
disponibles són:
Autobús

Imatge 5. Recorregut de la línia Sollana‐Hospital.
Font: Autocares Buñol.

Només es disposa d’un autobús diari que ix de Sollana a les 9 h i de l’Hospital
de la Ribera a les 12 h.
En Alginet hi ha tres parades: c/Major, 86 (Parada Ambulatori), Plaça de la
Constitució i c/Valencia 80.
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Taxi
L’Ajuntament d’Alginet posa a disposició de la ciutadania un servei de taxi a
l’Hospital de la Ribera i al centre d’especialitats Alzira II. El servei oferit és:
 Dies de la setmana: de dilluns a divendres excepte festius a Alzira.
 Horari: viatge d’anada a Alzira 15 h i de tornada a Alginet 19 h.
 Parades: Av. Poble Nou, 57, c/Isaac Peral, 2 (Bar Patricia), c/Major, 2 i c/Major final
(en front de l’Ambulatori).

Imatge 6. Localització de les parades de la línia Sollana‐Hospital a Alginet (en vert) i del taxi Alginet‐Hospital (en
taronja).
Font: Autocares Buñol. Ajuntament d’Alginet
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2.3.-

SISTEMA COMPLEMENTARI: FARMÀCIES.

Segons la Llei 6/98, d’Ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana
(DOCV núm. 3273 de 26.06.1998), modificada per la Llei 5/2003 (DOCV núm. 4454 de
06.03.2003) i la Llei 7/2006 (DOCV núm. 5280 de 14.06.2006), per als municipis de les
zones farmacèutiques generals1el nombre d'oficines de farmàcia serà d'una per cada
2.800 habitants censats (art. 21).
En Alginet, on la població en 2012, segons dades del padró municipal
disponibles en el portal de l’Institut Valencià d’Estadística, era de 13.379 habitants, hi
ha quatre farmàcies:
 CHOLVI: Sant Vicent, 12
 MOLINA: Avda. 9 d’Octubre, 4
 MALDONADO: Arzobispo Sanchis, 5
 MIÑANA: Major, 50

Segons la ratio establerta en la legislació abans esmentada, al municipi
d’Alginet li correspondrien un total de 4,7 farmàcies.

2.4.-

SALUT PÚBLICA.

Segons l’article 1 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut
Pública de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5034 de 23.06.2005) s’entén per salut
pública l'esforç organitzat per la societat per a protegir i promoure la salut de les
persones i per a previndre la malaltia per mitjà d'accions col∙lectives.
Per al foment de la Salut Pública la Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció
General de Salut Pública, crea i coordina els Centres de Salut Pública (CSP). Alginet
pertany al CSP d’Alzira, que aglutina els departament 10 i 11.

1

Segons la classificació que estableix l’article 19 de la Llei 6/98, i la zonificació que estableix l’Ordre de 19 de juny de
2008 per la qual s’actualitza el Mapa de Zones farmacètiques (DOCV núm. 5815 de 28.07.2008), Alginet es considera
una zona farmacéutica general.
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Imatge 7. Àmbit d’actuació del CSP d’Alzira.
Font: Direcció General de Salut Pública.

El CSP d’Alzira es va posar en funcionament en juliol de 1992. Inicialment estava
constituït per les unitats d’Epidemiologia, Salut Laboral i Higiene dels Aliments i
posteriorment s’integraren els Serveis Veterinaris Oficials de les antigues àrees de
salut 13 i 14, ubicats en Catarroja i Alzira respectivament. En l’any 1995 es va crear la
Unitat de Promoció de la Salut i en gener de 2000 es va posar en funcionament la
unitat de Prevenció de Càncer de Mama.
Les funcions que realitza cadascuna de les unitats que s’integren en el CSP
d’Alzira així com els programes de salut que tenen associats es llisten a continuació:
Unitat

Funció

Programes de salut

Epidemiologia

Realitzar estudis epidemiològics per a

Sistema de malalties de declaració

conéixer l’estat de salut de la població i

obligatòria.

els factors de risc que incideixen en la

Prevenció i control de la tuberculosis.

mateixa.

Pla d’eliminació del xarampió.

Vigilar i analitzar els indicadors de

Vigilància de les paràlisis Flàcides.

morbilitat i mortalitat, la història natural

Vigilància

de les malalties prevalents en l’àrea i les

Espongiformes.

de

les

malaties noves.

Red Centinela Sanitària.

Encefalopaties
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Unitat

Funció

Programes de salut

Aportar
Seguritat Alimentària

Salut Laboral

informació

als

diferents

Anàlisis de la mortalitat de les àrees.

registres d’interés en Salut Pública

Vigilància especial de legionelosi.

Garantir que els aliments que arriben al

Vigilància sanitària dels aliments.

consumidor siguen aliments sans, segurs

Vigilància sistemàtica en indústries i

i saludables, controlant les diferents

establiments alimentaris.

fases de la cadena alimentària.

Ordenació alimentària.

Exercir les competències sanitàries en la

Vigilància sanitària de plaguicides i

prevenció dels riscos laborals, promoure

biocides.

la informació, formació i participació

Sistema

dels treballadors i empresaris en la salut

vigilància

laboral.

(SISVEL).

de

informació

sanitària

epidemiològica

i

laboral

Promoure la informació, formació i

Avaluació i control sanitari dels serveis

participació

de prevenció.

dels

treballadors

i

empresaris en relació amb la salut

Entitats col∙laboradores de la Seguritat

laboral.

Social.

Desenvolupar
l’administració

les

competències

sanitària

sobre

de

Seguritat química.

les

Vigilància sanitari‐laboral de l’amiant en

entitats col∙laboradores de la Seguritat

la Comunitat Valenciana.

Social en la gestió d’accidents de treball i

Promoció de la salut en els llocs de

malalties professionals.

treball. Empreses generadores de salut.

Realitzar informes per a l’autorització i

Vigilància

acreditació dels serveis de prevenció

treballadors/es

sanitària

dels/les

afectats/des

per

aliens i entitats auditores.

l’exposició a la aerografia textil.

Inspeccionar les activitats sanitàries de

Asma laboral.

tots els serveis de prevenció aliens i

Hosteleria.

entitats auditores.

Prevenció de la paràlisi del calcer

Organitzar la vigilància de la salut dels

(polineuropatia tòxica per n‐hexà).

treballadors i el Sistema d’Informació
Sanitària en Salut Laboral, incloent‐hi els
Mapes de Riscos Laborals i el Sistema de
Vigilància Epidemiològica Laboral.
Dissenyar,
programa

gestionar
de

i

seguiment

avaluar
de

el

riscos

biològics dels centres sanitaris.
Prevenció del càncer de mama

Taula 1. Funcions desenvolupades pel CSP d’Alzira.
Font: Direcció General de Salut Pública.
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Imatge 8. Localitzacíó del Centre de Salut Pública d’Alzira.
Font: Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

Segons les estadístiques elaborades per l’Àrea d’Epidemiologia de la Direcció
General de Salut, els resultats de mortalitat en el departament de salut 11, la Ribera, al
què pertany Alginet es mostren en la següent taula.
CAUSA DE MORTALITAT
Tumors malignes

HOMES DONES
403
219

Tumors benignes

0

1

Malaties cardiovasculars

248

269

Malaties de l'aparell respiratori

169

93

Malalties de l'aparell digestiu

42

28

Insuficiències renals

42

39

Malaties del fetge

24

16

Malaties infeccioses

17

19

101

158

Accidents

22

11

Leucèmia

6

5

Diabetes

29

42

3

8

105

124

7

4

Malaties mentals

Altres malaties de les glàndules endocrines, de la nutrició i del metabolisme y
de transtorn de la inmunitat
Malaties cerebrovasculars
Arteriosclerosis
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CAUSA DE MORTALITAT
Hiperplasia de la pròstata

HOMES DONES
1
0

Malaties de la pell

7

8

Malalties dels ossos

6

18

Anomalies congènites

1

1

Altres causes perinatales

1

0

Símptomes i estats morbosos mal definits

11

26

Suïcidi i autolesions

16

6

Altres causes externes

11

7

3

2

Sida
Taula 2. Causes de mortalitat. Departament 11, La Ribera.

Font: Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. Àrea de epidemiologia. Elaboració pròpia.

D’acord amb les dades anteriors les principals causes de mortalitat es deuen a
malalties

cardiovasculars,

tumors

malignes,

malalties

mentals,

malalties

cerebrovasculars i malalties de l’aparell respiratori. La principal causa de mortalitat en
homes són els tumors malignes mentre que en dones són les malalties cardiovasculars.
CAUSA DE MORTALITAT
Tumors malignes

HOMES DONES
31,61% 19,84%

Malaties cardiovasculars

19,45% 24,37%

Malaties de l'aparell respiratori

13,25%

8,42%

Malaties mentals

7,92% 14,31%

Malaties cerebrovasculars

8,24% 11,23%

Taula 3. Principals causes de mortalitat. Departament 11, La Ribera.
Font: Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. Àrea de epidemiologia. Elaboració pròpia.
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HOMES

DONES

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
TUMORS MALIGNES

MALATIES
CARDIOVASCULARS

MALATIES DE
L'APARELL
RESPIRATORI

MALATIES MENTALS

MALATIES
CEREBROVASCULARS

Gràfic 1. Principals causes de mortalitat. Departament 11, La Ribera.
Font: Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. Àrea de epidemiologia. Elaboració pròpia.

2.5.-

CONTROL SANITARI I PREVENCIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT.

L’Ajuntament d’Alginet presta el servei de desinsectació, desratització i
desinfecció dels edificis municipals i desratització del terme municipal des de l’any
2007.
En el moment de redacció d’este estudi, el servei està adjudicat a favor de D.
Cristian Andujar Roca per un periode d’1 any improrrogable a partir del dia 24 de gener
de 2013.
Els serveis contractats són els següents:


3 fases intensives de desratització en el clavegueram de tot el casc urbà i
polígons industrials.



Desinsectació en el casc urbà.



Atenció d’avisos de la ciutadania via e‐mail.



Anàlisis de perills i punts de control crític en els menjadors de les escoles.



Desinfecció de banys i vestuaris dels centres docents.

Capítol 11. Sanitat i benestar social
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Mapa sanitari d’Alginet.

La periodicitat i les instal∙lacions on es fan els treballs de desratització i
desinsectació es mostren en la següent taula:
LLOC

PERIODICITAT

Clavegueram

Primavera: 5 jornades entre març i maig
Estiu: 5 jornades entre juny i agost
Tardor: 5 jornades entre setembre i octubre

Centres docents i edificis 5 vegades a l’any
municipals
Font: Ajuntament d’Alginet.

També es realitzen controls periòdics de la qualitat de l’aigua de què s’abasteix
la xarxa d’abastiment. Els resultats es mostren en el capítol Aigua, del mòdul Factors
Ambientals.

3.- SERVEIS SOCIALS.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament d’Alginet, els programes que es
desenvolupen, a través d’una treballadora social, des de l’àrea de Benestar Social, són
els Programes de Prestacions Bàsiques definits en els capítols I al V, del títol II, de
l’Orde de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, i que són:


Programa d’informació assessorament i orientació.



Programa d’emergència social.



Programa de convivència.



Programa de cooperació social.



Programa d’intervenció per a la prevenció i la inserció en el medi social.

Per a la posada en marxa d’estos porgrames es sol∙liciten les ajudes en matèria
de servicis socials convocades per la Conselleria de Benestar Social.
En el moment de redacció d’este estudi, els programes en funcionament,
sol∙licitats a l’empara de l’Ordre 12/2012, de 28 de desembre, de la Conselleria de
Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes en matèria de servicis socials
per a l’exercici 2013, són els següents:

Capítol 11. Sanitat i benestar social
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Programa d’informació, assessorament i orientació
Té per objectiu informar, assessorar i sensibilitzar a la població sobre els drets i
recursos socials existents per a la resolució de les seues necessitats. Des d’este
programa es divulga informació d’interés social i es realitzen campanyes i jornades de
sensibilització social.
Els col∙lectius a qui va adreçat són: dones, tercera edat, família i discapacitats.
Programa d’emergència social.
Aquest servei té com objectiu atendre les necessitats bàsiques de les famílies
que no poden satisfer‐les per elles mateixes, en especial les relatives a menjadors,
albergs i prestacions econòmiques individualitzades (ajudes d’emergència i ajudes per
al desenvolupament personal de la tercera edat). Els col∙lectius a qui va adreçat són:
famílies, ancians i persones en situació de necessitat i risc d’exclusió social.
Es fa una atenció directa. Es registren les demandes i es valoren i analitzen les
necessitats per tal de planificar les intervencions.
Les activitats que es realitzen són:


Tramitació i seguiment de les rentes mínimes d’inserció.



Tramitació i seguiment dels programes menjar a casa i teleassistència
ofertats per Conselleria de Benestar Social. El programa menjar a casa està
adreçat a les persones majors i consistix en l’entrega diària en el domicili
de l’usuari dels dinars de dilluns a divendres. El programa de
teleassistència s’ofereix a majors de 65 anys que visquen sols i es troben
en situación de risc o matrimonis en els què ambdós membres presenten
dificultats objectives.



Serveis d’ajuda domiciliària (SAD), Amb este servei es pretén atendre, al
seu propi domicili, a les persones que es troben en situació de necessitat,
amb dificultats de caràcter físic, psíquic o social per a propiciar la seua
permanència en el seu entorn habitual de convivència. L’objectiu és el de
promoure i mantindre el benestar social dels usuaris i fomentar
l’autonomia personal i familiar. Dirigit a persones majors dependents que
viuen soles i a les famílies de persones majors que desitgen que
romanguen a les seues llars i necessiten ajuda per a poder oferir‐los una
atenció integral i de qualitat. S’ofereixen serveis de caràcter personal,
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educatiu, higiene, mobilitat dins i fora del domicili, gestions senzilles i
acompanyaments. El servei està coordinat amb l’àmbit de salut, la Unió
Democràtica de Pensionistes (U.D.P). i el programa de voluntariat social de
majors.


Valoració i derivació al Servei d’Atenció a la Dependència (SMAD).



Telèfon d’atenció a les víctimes de violència de gènere.

Programa de convivència.
Té per objectiu afavorir la participació de les persones majors en la comunitat
local així com promoure estils de vida sana i l’autoajuda.
Les activitats que s’organitzen són:


Taller de manteniment.



Xarrades informatives.



Activitats culturals i lúdiques.

Este servei es presta en coordinació amb l’àmbit de salud, la regidoria de
cultura i la U.D.P.
Intervenció per a la prevenció i inserció “Espai Calvari”.
L’objectiu d’este servei és aconseguir el desenvolupament personal i social de
famílies (adults i menors) en risc d’exclusió social mitjançant la intervenció socio‐
educativa i el treball integral i personalitzat. Es fomenta un espai de convivència
(“Espai Calvari”) adreçat a dones i menors per a estimular la seua creativitat i
contribuir al seu desenvolupament personal. Es treballen aspectes educatius, lúdics,
d’igualtat, valors, aspectes afectius i interculturals.
Les activitats que es realitzen són:


Tallers per a dones (manualitats, habilitats, salut, lectoescriptura, etc).



Tallers per a xiquets i xiquetes (oci i temps lliure).



Valoració i derivació al servei d’atenció a famílies amb manors en risc
(SEAFI) de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

Col∙lectiu a qui va adreçat: famílies en risc d’exclusió social.
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Este programa està coordinat amb l’àmbit de salut.
En el servei d’ajuda domiciliària les sol∙licituds d’anys anteriors mantenen la
seua vigència, malgrat ser revisades anualment. A més, cada any es reben noves
sol∙licituds. En la següent taula es mostren les dades de noves sol∙licituds rebudes així
com de les sol∙licituds que s’han atés en el període 2007‐2012.

2007

NÚM NOVES
SOL∙LICITUDS
39

NÚM SOL∙LICITUDS
ATESES
39

2008

57

50

2009

49

47

2010

33

72

2011

48

31

2012
41
47
Taula 4. Sol∙licituds per al programa d’ajuda domiciliària.
Font: Ajuntament d’Alginet. Benestar Social.
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Gràfic 2. Sol∙licituds per al programa d’ajuda domiciliària.
Font: Ajuntament d’Alginet. Benestar Social.

El número de noves sol∙licituds en el període estudiat està en una mitjana de
45 sol∙licituds anuals. Els anys on es van presentar menys sol∙licituds foren el 2010 (33)
i 2007 (39). En 2008 el número de sol∙licituds va pujar fins a 57. El número de
sol∙licituds ateses s’ha incrementat en el període estudiat, passant de 39 en 2007 a 47
en 2012. S’observa un pic de sol∙licituds ateses en l’any 2010 on en foren 72.

Capítol 11. Sanitat i benestar social
21

Elaboració de l’Auditoria Ambiental al municipi d’Alginet (València). Diagnosi Ambiental

Les sol∙licituds d’ajudes per a cobrir necessitats bàsiques dins del programa
d’emergència social s’han de sol∙licitar cada any i estan subjectes a la concessió per
part de Conselleria de Justícia i benestar Social. En la següent taula es mostren tant el
número de sol∙licituds realitzades cada any com aquelles que han sigut aprovades.
NÚM SOL∙LICITUDS

NÚM SOL∙LICITUDS APROVADES

(%) SOL∙LICITUDS APROVADES

2007

74

54

72,97

2008

32

32

100

2009

67

67

100

2010

122

122

100

2011

117

117

100

137

79,65

2012
172
Taula 5. Sol∙licituds per al programa d’emergència social.
Font: Ajuntament d’Alginet. Benestar Social.
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Gràfic 3. Sol∙licituds per al programa d’emergència social.
Font: Ajuntament d’Alginet. Benestar Social.

El número de sol∙licituds ha crescut un 132% en el període estudiat. S’han
aprovat el 100% de les sol∙licituds excepte en 2007 i 2012 on se n’han aprovat, però,
més del 70%.
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4.- CONCLUSIONS.
SANITAT I SALUT

Alginet disposa de serveis d’assistència primària en el propi
municipi.
El servei d’urgències al municipi d’Alginet es presta en el
mateix municipi les 24 h els 365 dies de l’any.
L’atenció hospitalària es cobreix a l’Hospital de la Ribera
(Alzira). El SAMU depèn de l’Hospital de la Ribera. Per a
desplaçar‐se a l’Hospital de la Ribera només es disposa d’un
autobús al dia i un servei municipal de taxi al dia.
El servei farmacèutic és just per al número d’habitants del
municipi.
Per al foment de la Salut Pública Alginet depén del CSP d’Alzira
que disposa de programes dins de les àrees d’epidemiologia,
seguretat alimentària, salut laboral i prevenció del càncer de
mama.
Les principals causes de mortalitat en el departament de salut
a què pertany Alginet són: malalties cardiovasculars, tumors
malignes, malalties mentals, malalties cerebrovasculars i
malalties de l’aparell respiratori. La principal causa de
mortalitat en homes són els tumors malignes mentre que en
dones són les malalties cardiovasculars.
L’Ajuntament d’Alginet ha realitzat campanyes anuals de
desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals
i clavegueram des de 2007.

SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament

d’Alginet

desenvolupa

a

través

d’una

treballadora social, des de l’àrea de Benestar Social, els
següents Programes de Prestacions Bàsiques tots ells
depenents de Conselleria de Treball i Benestar Social:
 Programa d’informació assessorament i orientació.
 Programa d’emergència social (inclou rentes mínimes
d’inserció, menjar a casa, teleassistència, Servei d’Atenció
Domiciliària, violencia de gènere).
 Programa de convivència.
 Programa d’intervenció per a la prevenció i la inserció en el
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medi social.
En el període estudiat les ajudes sol∙licitades per a cobrir
necessitats bàsiques s’han incrementat un 132%.
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