LÍNIA ESTRATÈGICA 8. SALUT

Programa d’Actuació

8.1

Foment de la pràctica d'activitats esportives. Combatre el sedentarisme.

Acció

8.1.1

Donar a conéixer els recursos que hi ha disponibles al municipi per a la
pràctica de l’esport.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar la pràctica d’activitats esportives.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Difondre els recursos que té Alginet per a la pràctica de l’esport.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Donar a conéixer els recursos que hi ha disponibles al municipi per a la pràctica de l’esport: els horaris, el
funcionament (horari d’alquiler de pistes, preus,etc), de manera que la ciutadania conega com i quan els
pot fer servir i se’n fomente la utilització.

Programa d’Actuació

8.2

Foment de l’alimentació saludable.

Acció

8.2.1

Promoure l'alimentació saludable.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar els hàbits d’alimentació saludable.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Organitzar jornades i tallers encaminats a fomentar l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Incloure activitats encaminades a promoure hàbits d’alimentació saludable en la Fira de la Salut que
organitza la regidoria de benestar social i sanitat en col·laboració amb el centre de salut pública d’Alzira,
l’Hospital de la Ribera i el centre de Salut d’Alginet.

Programa d’Actuació

8.2

Foment de l’alimentació saludable.

Acció

8.2.2

Incorporar hàbits d'alimentació saludable a les escoles.

Objectiu proposat: (què volem aconseguir amb la posada en marxa d’aquest/a projecte/actuació)
Fomentar els hàbits d’alimentació saludable en els centres educatius.
Descripció: (en què consisteix aquesta acció/projecte)
Organitzar activitats encaminades a fomentar l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable en els centres educatius
per als escolars de primària i secundària.
Accions a desenvolupar: (com ho aconseguirem,: fases, etapes, passos...)


Posar-se en contacte amb Conselleria de Sanitat i amb l’Hospital de la Ribera per conéixer els programes
a què els centres escolars es poden adherir.



Explicar la proposta al Consell Escolar per saber quins col·legis volen participar.



En cas de no existir programes, formar un grup de treball, on s’involucrarà el centre de salut, hospital de
la ribera, la regidoria de benestar social i el consell escolar municipal, encarregat de dissenyar un
programa d’activitats que es pot coordinar amb la organització de la Fira de la Salut que es fa des de la
Regidoria de Benestar Social i Sanitat. Entre les activitats es poden organitzar tallers de cuina per a
xiquets i xiquetes amb fruites i verdures.

