DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER A LA DECLARACIÓ DEL
DIA DE LES MALALTIES CRÒNIQUES

1. Atès que les malalties o problemes de salut crònics o de llarga durada com la
diabetis, les malalties cardiovasculars i respiratòries, el càncer o els problemes
de salut mental són la principal causa de mort i discapacitat al mon i afecten al
34,3% de la població general i estan associades a l’edat.
2. Atès que a l’any 2020, el percentatge de persones de més de 65 anys, a Sant
Cugat en el conjunt de la població de Catalunya ha augmentat fins al 18,94% i es
preveu que es duplicarà en 30 anys. Com a resultat s’estima que actualment un
40 % de la població pateix una o mes malalties cròniques i junt amb l’envelliment
són el major repte per els sistema sanitari i les polítiques de benestar social.
3. Ates que una proporció important de malalties cròniques poden ser previngudes
o millorades modificant els factors de risc com la dieta, el consum de drogues, la
inactivitat física, la manca d’adherència als tractaments i consells mèdics i altres
accions accessibles per les persones afectades, les famílies i la comunitat.
4. Ates que la informació i la presa de consciència per part de les persones
afectades o amb risc i llurs famílies i la població en general és essencial en la
prevenció i lluita contra la cronicitat, en l’apoderament i en la implementació
dels hàbits saludables i el foment del benestar físic i emocional,
És per tot això que el govern de la ciutat en nom de la Fundació Salut Plus d’atenció
Psicosocial a les persones amb malalties cròniques proposem al Ple de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar la celebració del “dia de les malalties cròniques” el 26 d’octubre ,
jornada de conscienciació, informació i solidaritat amb les persones i famílies que
pateixen malalties cròniques al nostre Municipi.
SEGON.- Introduir la difusió, informació i suport a les malalties cròniques en les
polítiques municipals, en la direcció de convertir Sant Cugat en “Ciutat saludable ”
(Healthy city) promovent el benestar quotidià i la cura de les persones per construir una
comunitat més saludables i donar millor suport a aquelles a les persones afectades.
TERCER.- Fer públic el compromís d’aquesta declaració a la ciutadania de Sant Cugat del
Vallès, al Departament de Salut i Departament de treball i afers socials de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya al Congrés dels
Diputats de l’Estat espanyol, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques

