RESUM REUNIÓ MESA TÈCNICA de 22 i 29 de setembre de 2020

Reunió de la Mesa Tècnica de Museros. Formacions en matèria de participació i
diagnòstic de salut


Assistents: coordinadora d’infermeria del Centre de Salut, coordinadora

mèdica del Centre de Salut, tècnic de medi ambient, tècnica de l’Agència
d’Ocupació i Desenvolupament Local, tècnica de cultura, aparellador,
treballador del SAE, director de l’IES de Museros, dinamitzadors de La Dula.


Dia: 22 i 29 de setembre de 2021



Hora: de 09.00 h a 14.00 h



Lloc: sala de conferències de la Casa de Cultura de Museros.



Pròxima reunió: desembre/gener (realització del mapa d’actius)

El 22 i 29 de setembre de 2020, van tindre lloc unes jornades formatives sobre participació
comunitària dirigides a la Mesa Tècnica de Salut del municipi de Museros. A aquestes
jornades, assistiren vuit persones, entre les quals cinc formaven part del personal tècnic
municipal, dos de l’àmbit sanitari i una de l’àmbit educatiu.
L’objectiu d’aquestes va ser oferir al personal tècnic les eines teòriques i pràctiques per a
reflexionar sobre les oportunitats i les necessitats de cada àrea per a impulsar
experiències i accions participatives innovadores i arrelades a la realitat del municipi. A
més, el segon dia es va decidir començar el diagnòstic perceptiu de salut, que
s’emmarca en el procés de desplegament local del IV Pla de salut de la Comunitat
Valenciana. Cal dir que el personal tècnic que estava present en la sessió del dia 29, ja
havia assistit a una altra formació de salut a l’inici d’any en la qual es contextualitzà el
paradigma dels determinants socials i de les línies estratègiques del IV Pla de salut. Durant
el transcurs de la primera jornada, les persones assistents van transmetre la seua voluntat
de treballar de manera activa l’impuls intersectorial d’accions que milloraren la salut del
municipi, motiu pel qual es va decidir adaptar una de les dinàmiques participatives
previstes per al segon dia, per tal de desenvolupar una primera aproximació tècnica al
diagnòstic perceptiu de salut.
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Fotografies preses durant la reunió formativa i el posterior taller de diagnòstic

Aquesta dinàmica es va centrar en la detecció de necessitats i problemàtiques, com un
avançament de l’objectiu d’abordar els actius de salut en una segona sessió que estava
ja plantejada per als pròxims mesos. Va ser una sessió molt propositiva en la qual es
remarcaren algunes oportunitats d’actuació al municipi i es generaren sinergies entre
determinats sectors tècnics (com ara Cultura) i el Centre de Salut. A continuació, es
detallen els resultats d’aquesta sessió.

Principals temes abordats durant la sessió de diagnòstic amb el personal tècnic

La proposta de dinamització ha sigut molt ben rebuda pel personal tècnic assistent i s’ha
donat un procés de construcció de coneixement col·lectiu satisfactori i propositiu. Els
resultats d’aquest diagnòstic es faran públics pròximament en el web de l’Ajuntament.

