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PARC URBÀ I
ITINERARI SALUDABLE



Definició
QUÈ ÉS UN PARC URBÀ I UN ITINERARI 
SALUDABLE?

PARC URBÀ SALUDABLE
Conjunt d’aparells ubicats en un espai a l’exterior, a poca distància entre ells de manera que
formin un conjunt visible com a mínim des d’un punt i destinats a fer exercici físic moderat.

La distribució d’aquests ha de permetre:
que un professional en l’esport pugui dinamitzar-lo i pugui actuar correctament corregint 
i ajudant als practicants en l’execució dels exercicis.
Afavorir les relacions socials entre els practicants per facilitar la adherència1 a fer
activitat física moderada de forma regular.

És aconsellable que un parc saludable tingui un mínim de 6 aparells que permetin 
treballar:

les extremitats inferiors (EEII-cames), 
el tronc i les extremitats superiors (EESS-braços), 
l’equilibri (propiocepció) i 
un espai on poder fer els estiraments.

Es recomana que hi hagi una zona d’hidratació amb una font i bancs.
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1 Prochaska, J. and Bess, M. (1994). The transtheoretical Model. In Advances in Exercise Adherence. Dishman, R. (edit). Nueva York: Human Kinetics.
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OBJECTIU A
TREBALLAR

Cames

Tronc i
braços

Equilibri 
(propiocepció)

Flexibilitat

La força- resistència
de l’extremitat inferior,
així com també la
mobilitat articular.

La mobilitat articular
de l’extremitat superior,
la força -resistència
dels braços, l’abdomen
i l’esquena.

Les articulacions de tot
el cos sotmetent-les a
una inestabilitat per tal
de reforçar-les de
forma global i així
poder respondre millor
davant una caiguda o
desequilibri i evitar o
prevenir el cos de
lesions.

La flexibilitat realitzant
estiraments musculars
de tot el cos.

Sentadeta (és un exercici molt complert pel
treball de les cames. El moviment és similar a
quan ens volem assentar a una cadira.
Dobleguem els genolls tirant els braços enda-
vant i l’esquena també es
flexiona una mica per
equilibrar el moviment.
Pugem i baixem sense
arribar a tocar la superfí-
cie on ens podríem
seure. Els genolls doble-
gats no han de passar la
línia dels peus) 

Flexions de braç en bipedestació. (recolzem
les mans a una superfície com per exemple una
paret i dobleguem els colzes intentant només fer
la força amb els bra-
ços. Utilitzarem el pes
del nostre cos per a
treballar. Els colzes al
flexionar-se, s’acosta-
ran a les costelles o
s’allunyaran segons el
grup muscular que vul-
guem treballar)

Podríem treballar l’equilibri a peu coix, rebotant
una pilota a una paret i agafant-la sense recol-
zar el peu al terra.

Estiraments de: 
Cames: quàdriceps, bessons, isquiocrurals, 
Braços: bíceps, tríceps sural, deltoides,...
Tronc: coll i esquena...

APARELL QUE
PERMETI
EL TREBALL DE...

EXEMPLE



ITINERARI SALUDABLE
Un itinerari saludable és un recorregut per anar a peu o amb bicicleta., senyalitzat adequada-
ment per a fer activitat física recomanable 
(veure característiques de senyalització a l’apartat d’urbanisme.)

Al final o al principi d’aquest hi pot haver un parc urbà saludable. 

Es recomana que hi hagi zones de descans amb bancs, cadires i ombra, punts d’hidratació
amb fonts i serveis públics.
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Estiraments de: 
Cames: quàdriceps, bessons, isquiocrurals, 
Braços: bíceps, tríceps sural, deltoides,...
Tronc: coll i esquena...



PROPOSTA PER A L’ELABORACIÓ / DISSENY /
PLANIFICACIÓ D’UN PARC URBÀ I/O UN 
ITINERARI SALUDABLE
Tal i com s’explica a l’apartat de salut, els últims estudis sobre el sedentarisme mostren una
vegada més, la necessitat de fer propostes per a combatre’l.
L’OMS (Organització Mundial de Salut) l’any 2004, va anunciar que calia fer una estratègia
Global sobre Alimentació, Activitat Física i Salut.
Així doncs, els parcs i itineraris saludables són una bona estratègia per a combatre el sedenta-
risme sempre i quan tinguem les eines adequades i ho gestionem correctament. Per això, ens
anirà bé disposar d’alguns  recursos com:

La piràmide poblacional d’edats
(ens ajudarà a decidir a quin grup d’edats ens hauríem de dirigir)

La diagnosi participativa2, per implicar la població en el procés i alhora conèixer les 
seves necessitats

També és important promoure la coordinació i implicació de les diferents institucions.

Per exemple:
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2 Veure IAP apartat de participació

ESCOLA Manca d’espai per a fer la
classe d’educació física.

Recuperació d’espai d’interès
natural.

Dinamització de sessions per
a grups de població amb
patologia crònica.

Manca d’aparells per a 
realitzar la preparació física.

Itinerari i parc saludable

Itinerari saludable

Itinerari i parc 
urbà saludable

Parc urbà saludable

NECESSITAT COM ASSOLIR-LES?

AJUNTAMENT

CENTRE
SANITARI

ENTITATS
ESPORTIVES

Altres: casal de la gent gran,  associacions, clubs, etc.



CLASSIFICACIÓ DELS DESTINATARIS
Tipus de població i de practicants

Nivell d’activitat física
Abans d’entrar a definir el nivell d’activitat física cal que diferenciem aquest concepte del con-
cepte d’exercici físic i aquest del concepte esport. Cal entendre bé això perquè el nivell d’activi-
tat física és el determinant en la preescripció del l’exercici físic.
1- S’entén que l’activitat física (AF) és qualsevol moviment del cos produït per la musculatura
esquelètica i que suposa una despesa energètica. D’aquesta manera, tots els moviments que
realitzem per desenvolupar-nos en la vida diària són activitat física.
2- Podríem dir que l’exercici físic (EF) és una modalitat d’activitat física perquè es tracta de l’ac-
tivitat física que és planificada, estructurada i repetitiva, i que es fa de forma intencionada amb
l’objectiu de millorar o de mantenir la forma física. Així doncs, sota aquest terme podem consi-
derar totes les pràctiques físiques (fer gimnàstica, caminar, nedar,practicar un esport...) que es
fan amb aquesta intenció
3- L’esport és l’exercici físic dut a terme en un marc reglamentat i competitiu.
El nivell d’activitat física de cada individu, dependrà de l’etapa3 en la que es trobi. El professio-
nal de la salut pot fer una entrevista motivacional per saber en quina etapa es troba la persona
i així poder saber a quin nivell es troba l’usuari i planificar la millor estratègia per a motivar i
començar a fer activitat física.
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GENERAL
Qualsevol persona
que pugui fer activitat
física moderada  amb
condicions normals.

Persones de col·lec-
tius que necessiten
d’una activitat física
específica i adaptada
com per exemple:
dones embarassades,
persones amb mobili-
tat reduïda, etc.

SEDENTARI
ACTIU
ESPORTIU

SEDENTARI
ACTIU
ESPORTIU

TIPUS DE POBLACIÓ TIPUS DE PRACTICANTS

ESPECÍFICA

3Prochaska, J., DiClemente, C. and Norcross, J. (1992). In search of how people change. American Psychologist, 47, 1102-1114.



ESPORTIUSACTIUSSEDENTARIS

Etapes de l’activitat física
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1. ETAPA
PRE-CONTEMPLATIVA
No fan exercici ni en pen-
sen fer!desinterès total per
a canviar els hàbits d’acti-
vitat física.

3. ETAPA DE
PREPARACIÓ
Fan exercici sense complir
els criteris recomanats.
Fan moltes faltes però
tenen la consciència que
han da canviar!

4. ETAPA D’ACCIÓ
Fan exercici al nivell reco-
manat però no més de 6
mesos. Tenen moltes
recaigudes perquè sospe-
sen contínuament pros i
contres.

6. ETAPA FINALITZACIÓ
O FIDELITZACIÓ
Persones que diàriament
practiquen activitat física
amb un objectiu de rendi-
ment esportiu, normal-
ment estan dins l’àmbit de
la competició.

2. ETAPA
CONTEMPLATIVA
Tenen mala consciència,
saben que han de fer
exercici però no en fan
perquè tenen la sensació
de falta d’habilitats per a
fer-ho. (80%!)

5. ETAPA DE
MANTENIMENT
Més de 6 mesos de segui-
ment, fan exercici de
forma regular. L’exercici és
un hàbit inconscient!



CLASSIFICACIÓ DELS ITINERARIS SEGONS
CARACTERÍSTIQUES OROGRÀFIQUES

RECOMANACIONS ESPORTIVES PER ESCOLLIR
ELS APARELLS
Hem de recordar però, que els parcs i itineraris saludables tenen com a
objectiu la SALUT i no el RENDIMENT ESPORTIU, per tant, els aparells
han d’anar enfocats a poder realitzar un treball de prevenció de malal-
ties cròniques relacionades amb el sedentarisme i a millorar els movi-
ments de les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida
de les persones.
Per tant, si no ets un professional en l’àmbit esportiu, et recomanem que
demanis assessorament per escollir els aparells (per exemple: als
Consells Comarcals hi ha un tècnic esportiu)
I en qualsevol cas:

• S’ha de promoure l’exercici físic que tinguin transferència positiva a les activitats de la 
vida diària (AVD)

EXERCICI QUÈ MILLORA A LES ACD?
Sentadeta Ajudarà a pujar i baixar millor les escales
Flexions de braços       Es podrà agafar millor les bosses de la compra i no es cansarà tant
Equilibris Ens poden ajudar a prevenir caigudes
Estiraments Ens corderem més fàcilment les sabates.

• S’ha de poder realitzar l’exercici amb les dues cames o els dos braços alhora.

• Cal evitar els aparells on s’hi realitzin exercicis contraproduents com per exemple:
dominades (penjar-se amb els braços d’una barra i pujar tot el cos amb la força dels 

braços), abdominals amb flexió de maluc i cames estirades, pistes americanes,…
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DISTÀNCIA
D’1 a 4 km

(els 8.000-10.000 passes
diàries que es recomanen)

De 4 a 8 km A partir de 8 km

3-5% 5-8% Més de 8%

LLEUGER MODERAT INTENS

PENDENT
MITJANA
DURANT TOT EL
RECORREGUT
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En resum:

ESTUDI
NECESSITATS
POBLACIÓ

DESTINATARIS

LLEUGER MODERAT INTENS
TIPUS 
D’ITINERARIS
PARCS

PARC URBÀ I ITINERARI 
SALUDABLES
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DECÀLEG ESPORTIU

QUÈ NO HEM D’OBLIDAR?
• Estudiar les necessitats dels diferents àmbits de la població

• Disposició propera entres aparells en els parcs urbans saludables

• Facilitar sessions dinamitzades perquè la gent pugui adherir-se a fer activitat 
física

• Tenir diferents aparells en un parc  perquè es puguin treballar les qualitats físi-
ques bàsiques que ens ajudin a millorar la salut (força, resistència, flexibilitat,
coordinació, equilibri)

• Escollir un espai on ubicar el parc que sigui de fàcil accés.

QUÈ CAL EVITAR?
• Col·locar els aparells molt separats

• Escollir aparells complexos

• No facilitar rutines de treball

• No disposar de zones d’hidratació ni bancs on descansar.
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SALUT I EXERCICI FÍSIC



SALUT
1 .1 [LC] [MD] Estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves

funcions. 
. 2 [LC] “fer salut” Fer alguna activitat saludable, estar-se en un lloc on la naturalesa 
afavoreix la salut.

Tots els estudis duts a terme fins a aquest moment demostren i confirmen els beneficis que supo-
sa la pràctica diària d’un estil de vida actiu.

Està demostrat que la manca d’activitat física i el sedentarisme tenen incidència sobre les malal-
ties cròniques més freqüents com, per exemple, l’obesitat, la diabetis, les dislipèmies, la hiper-
tensió arterial, les malalties cardiovasculars o respiratòries i un impacte negatiu sobre un total de
20 malalties cròniques, entre elles l’osteoporosi i l’artrosi. 

Inactivitat física: un risc per a la salut

És un dels 10 factors de risc que contribueixen a l’aparició de malalties cròniques:
Malalties cardiovasculars
Càncer
Obesitat
Diabetis mellitus tipus 2

Causen un 60% del total de morts i un 47% de la càrrega de malaltia mundial1

Prevalença de l’obesitat a l’UE

Prevalença d’ obesitat a Europa entre el 10-20% en  homes i 10-25% en dones amb 
tendència a l’increment 

La prevalença de sobrepès i  obesitat en nens i adolescents va en augment; 1 de cada 4 
presenten sobrepès. (International Obesity Task Force, 2002)

La obesitat a Espanya

Espanya és un dels  països europeus amb  una prevalença més elevada de sobrepès en nens
solament superat per Grècia, Malta e Itàlia

El 14,5% dels  espanyols adults son obesos (IMC>30) i  un 39% pateixen  sobrepès (IMC>25),
amb tendència ascendent e inici cada vegada més precoç. 1 de cada 2 espanyols té excés 
de pes. Font: Estudio SEEDO 2000
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1 Organització Mundial de la Salut (2002). Informe sobre la salut en el món 2002: reduir els riscs i promoure una vida sana



OBESITAT, EXCÉS DE PES I SEDENTARISME 
EVOLUCIÓ A CATALUNYA
> 15 ANYS.  (1992-2006

Excés de pes IMC 25 – 29 ENCAT, EXAMEN SALUT
Sedentarisme ESCA
Obesitat IMC > = 30 ENCAT, EXAMEN SALUT

L’activitat física a la RSGI

18,8% de la població a les comarques gironines es declara sedentària i un 17,3% 
mínimament actius. El 15,7% es declara molt activa o moderadament activa.

Les dones presenten un nivell d’intensitat d’activitat física inferior respecte als homes, la 
proporció de dones sedentàries (21,7%) és superior a la dels homes (17,6%). 

El percentatge de persones sedentàries en la població de Girona es relativament inferior a la
mitjana catalana.
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Prevenir
1 v. tr. [LC] Advertir per endavant (algú) d’alguna cosa. 
2 v. tr. [LC] Preveure (alguna cosa) per impedir-la, evitar-ne l’efecte, etc. Prevenir una 
objecció, una dificultat. 
3 v. tr. [LC] Disposar per endavant l’ànim (d’algú) en un sentit favorable o desfavorable. 

Educar per ajudar a reconèixer i afrontar els riscos i els perills sense coartar.

Objectius 
Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, atesos els beneficis de la pràctica de
l’activitat física i l’exercici físic, no tan sols en persones aparentment sanes, sinó també en aque-
lles amb certes “limitacions” per a la pràctica esportiva, tenint en compte la variable edat: nens i
gent gran.

Treball multidisciplinar: Afavorir la participació de tots els professionals implicats en el consell de
l’exercici físic com a eina terapèutica en tots els àmbits.

Agents Implicats
Àmbit sanitari 
Professionals de la salut

Metges
Infermeres
Pediatres
Infermeres pediàtriques
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Consell
Població diana 

Tota la població demandant d'ambdós sexes de 15 anys o més. 
Els grups d'edat sobre els quals pot tenir més importància el consell i la prescripció de 
l'exercici  físic són les dones de 15 anys i més, i els homes de 25 anys i més.

Incidir i treballar
La motivació
L’adherència
Avaluació de resultats en salut

Actitud motivacional envers l’exercici físic. 
Valoració de l’estadi del canvi
Precontemplació

Contemplació
Determinació
Canvis actius
Manteniment
Recaiguda

Consolidació

Actitud motivacional envers l’exercici físic. Fases estratègiques
Precontemplació

Proporcionar més informació
Ajudar-lo a creure en la seva capacitat de canvi (autoeficàcia)
Personalitzar la valoració

Contemplació
Ajudar-lo a desenvolupar habilitats pel canvi de conducta
Oferir recolzament
Ajudar-li a desenvolupar un pla de canvi
Proporcionar material d’ajuda

Recaiguda
Ajudar-lo a entendre els motius de la recaiguda
Proporcionar informació sobre el procés de canvi
Ajudar-lo a fer plans pel pròxim intent
Facilitar la confiança en la seva capacitat de canviar
Oferir recolzament
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… cap a una alimentació i activitat física saludables…

Objectius PAAS
Sensibilitzar la població per tal que percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut
mitjançant la pràctica regular d’activitat física i d’una alimentació saludable

Desenvolupar accions informatives i educatives així com intervencions sobre l’entorn que afa-
voreixin l’adquisició i manteniment d’estils de vida saludables

Promoure acords i compromisos en els diferents àmbits per a  potenciar estratègies de coope-
ració amb la finalitat de ser més eficients en la utilització dels recursos

Àmbits d’actuació
EDUCATIU

SISTEMA DE SALUT

COMUNITARI

LABORAL

18

MARC 
CATALÀ 1



Materials de suport
Tríptics, cartells, piràmides...
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Piràmide exercici físic nens i adolescents

Piràmide exercici físic gent gran Piràmide alimentació

Piràmide exercici físic adults



MOBILITAT I URBANISME



Introducció
Els beneficis de l’activitat física poden augmentar o disminuir depenent de la qualitat de l’entorn,
trencar la rutina diària en un entorn natural saludable, sense fums i sense sorolls augmenta les
emocions positives i ajuda a sentir-se millor.
Els parcs urbans i els itineraris saludables són un bon instrument per facilitar la pràctica de l’e-
xercici i l’activitat física en aquestes condicions.

PARCS URBANS SALUDABLES
Definició
Podem definir un parc com un conjunt d’aparells ubicats en un espai a l’exterior, a poca distàn-
cia entre ells de manera que formin un conjunt visible com a mínim des d’un punt i destinats a
fer exercici físic moderat.

Característiques
No existeix cap tipus de normativa específica per projectar i dissenyar aquests tipus de parcs.
Per aquest motiu hem agafat de referència i com a recomanacions tècniques el que es diu en la
normativa europea UNE-EN 1176 i 1177, que estableix un seguit d’exigències en matèria de
seguretat per evitar accidents als parcs de jocs infantils.
De forma breu i esquemàtica caldrà tenir en compte:

Ubicació en el territori
Dependrà de les consideracions següents:

• A qui va destinat, necessitats de la població 
(veure recomanacions dels apartats d’esport)
• Existència i localització d’altres equipaments esportius i de salut. És convenient tenir-los
en compte a l’hora de decidir la ubicació dels parcs ja que aquests equipaments disposen
de serveis i de professionals que potencialment poden programar i dinamitzar activitats 
esportives i de salut.
• Accessibilitat: dissenys accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

•Localització d’itineraris de salut: cal buscar espais que tinguin un emplaçament 
enjardinat allunyat de sorolls i amb un entorn el més natural possible.

Característiques de disseny1

Accessibilitat:
L’espai haurà de disposar d’un itinerari adaptat que permeti un recorregut pel seu interior i l’ac-
cés als seus elements singulars. 
(Annex 1 - Normes d’accessibilitat urbanística).

Paviments:
Cal substituir les superfícies dures, com el formigó o la pedra, per paviments que amorteixin cops
i caigudes (cautxú i materials sintètics). Si són de sauló (un material acceptable), requereixen
una aportació periòdica, un manteniment i una renovació constant. 
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1. Els parcs i itineraris s’hauran de planificar de manera que resultin adaptats i accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda (llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques – Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques).



Cal considerar també la utilització d’altres materials més econòmics que els sintètics i que
necessiten menys manteniment que el sauló, com per exemple el sòl-ciment que és un material
amb menys impacte visual, més econòmic i que necessita menys manteniment, o el lligant amb
polímers que té les mateixes característiques que el sòl-ciment però és més elàstic.

Mobiliari:
• Fabricats amb materials no tòxics ni conductors d’electricitat.
• No han de desprendre estelles ni restes que puguin causar danys.
• Han de ser segurs i resistents, amb subjeccions fermes i estables.
• S’han d’evitar els sortints i les arestes en l’estructura, sobretot en els punts d’unió i 
soldadures.

Senyalització:
Caldria que com a mínim es tingués en compte:
1 - Un plafó d’informació general amb recomanacions sobre l’exercici físic i la salut
2 - Plafons informatius on s’indicaran les utilitats de cada element i els exercicis que s’hi poden
desenvolupar per tal de fer-ne un ús correcte i adequat a les necessitats de cada usuari.
Els plafons informatius es col·locaran sobre una estructura i es protegiran del sol i de la pluja per
tal d’allargar la seva vida útil.
Cal alhora que els parcs i els itineraris s’incloguin en la senyalització general del poble-ciutat de
manera que la seva ubicació es pugi trobar amb facilitat. 

Seguretat i manteniment
Seguretat
El més recomanable és que els parcs han d’estar a 30 m del trànsit rodat i el perímetre ha d’es-
tar tancat amb mitjans naturals (bardisses o arbustos) o artificials (murs o tanques) de com a
mínim 1 m, per tal que no es pugui accedir a la calçada amb facilitat. De tota manera el millor és
instal·lar les zones d’aparells lluny del trànsit rodat.

Manteniment
Els parcs s’han de mantenir en les millors condicions d’ús possible. Això serà possible gràcies
als materials d’alta qualitat utilitzat en la construcció dels elements que aporten una gran resis-
tència enfront del vandalisme i la climatologia adversa.
En qualsevol cas cal:
1 - Advertir i impedir l’entrada d’animals.
2 - Considerar la necessitat d’inspeccions periòdiques per tal de garantir el correcte manteniment
de les instal·lacions.

Complements o serveis
Caldria valorar la instal·lació dels següents elements:
1 - Vegetació: A banda de les seves virtuts paisatgístiques, proporciona protecció davant les con-
dicions meteorològiques desfavorables com la pluja, el vent, la sequedat i el sol. 
2 - Aigua: seria interessant la col·locació d’una font
3 - Elements urbans: estudi de la col·locació de bancs, paperera i d’enllumenat ,depenent de la
seva ubicació.
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ITINERARIS SALUDABLES
Definició
Es pot definir un itinerari saludable com un recorregut per anar a peu o amb bicicleta, senyalit-
zat adequadament per a practicar l’exercici físic recomanat.

Classificació
1 -Segons la distància i el pendent mitjà els itineraris es poden classificar en:

Alhora d’escollir els itineraris prioritzarem la construcció d’itineraris lleugers, després els mode-
rats i finalment els intensos.

2 -Segons el tipus de recorregut es poden classificar en

Circulars: si per tornar al punt de sortida no cal passar pel mateix recorregut.

Lineals: si per tornar al punt de sortida has de passar per mateix recorregut.

Els dos tipus d’itineraris són igualment vàlids i no hi ha evidències per decantar-se per un o
altre, tot i que l’itinerari circular pot ser més motivador perquè el camí és més variat.
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LLEUGER MODERAT INTENS

DISTÀNCIA
D’1 a 4 km

(els 8.000-10.000
passes diaris que

es recomanen)

De 4 a 8 km

3 - 5% 5 - 8% Més de 8%

A partir de 8 km

PENDENT MITJANA
DURANT TOT EL
RECORREGUT

Casc Urbà

Casc Urbà

Itinerari Circular

Itinerari Lineal



Criteri mediambiental
És un factor important en el disseny, la construcció i l’explotació dels itineraris saludables. En
aquest sentit s’hauran de prendre algunes mesures per a la defensa i la protecció del medi
ambient, com:

• Evitar els paviments bituminosos en zones d’especial protecció. Els paviments granulars s’in-
tegren millor en el paisatge i l’entorn natural.

• Incorporar en el traçat i el seu entorn elements vegetals com arbres, arbustos i plantes i ele-
ments minerals, per tal d’integrar-lo en el paisatge, respectant les espècies autòctones.

• Si passa per un espai natural, reduir al mínim el moviment de terres.

• Reduir al mínim el nombre d’obres de fàbrica, i fer servir la fusta o la pedra en elements
estructurals i construccions auxiliars.

• Dissenyar un mobiliari urbà respectuós amb el medi ambient.

• Fer un manteniment acurat de la via i el seu entorn així com de les instal·lacions associades
(manteniment i reomplert del material del ferm, recollida dels residus generats pels usuaris,
podes necessàries per mantenir gàlibs i amplades, etc.).

• Disposar de sistemes de drenatge que respectin l’entorn i que mantinguin en tot moment el
bon estat de la capa de trànsit.

Ubicació en el territori
Dependrà de les consideracions següents:

• Existència i localització d’altres equipaments esportius i de salut: igual que als parcs, és con-
venient tenir-los en compte a l’hora de decidir la seva ubicació ja que aquests equipaments
disposen de serveis i de professionals que potencialment poden programar-hi i dinamitzar-hi
activitats esportives i de salut.

• Infraestructura viària existent: es prioritzaran pel grau d’accessibilitat i intensitat de vehicles
de les mateixes.

• Existència de vies segregades del trànsit a motor (Vies Verdes).

• Que l’accés a l’itinerari sigui proper al major nombre de població possible. 

• Que tingui en compte els elements d’interès cultural i natural del municipi.
Tenir en compte els elements de seguretat descrits en l’apartat Seguretat i manteniment
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Característiques de disseny
Accessibilitat
Els itineraris lleugers s’hauran de planificar de manera que resultin adaptats per a les persones
amb mobilitat reduïda (Normes d’accessibilitat urbanística).

Inclinacions longitudinals 
Es recomana que les inclinacions longitudinals no superin el 5%
Recomanacions per longituds màximes en funció de la inclinació longitudinal adoptada.

Amplades
Si suposem un itinerari segregat del trànsit rodat, per a tota mena d’usuaris (ciclistes, vianants,
persones de mobilitat reduïda) i de dues direccions, podem recomanar una amplada lliure
d’obstacles d’entre 2,4 i 5 m.
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INCLINACIÓ LONGITUDINAL %                 LONGITUD MÀXIMA EN m

No suposa cap problema per a cap
tipus d’usuari de la via

120

45

27

Són pendents més properes a 
entrenaments esportius de nivell alt

3%

5%

8%

10%

més del 12%



Inclinacions transversals
Es projectarà una inclinació transversal (recomanació - 2%) cap a un únic costat de manera
que s’evacuï amb facilitat l’aigua superficial i que el seu recorregut per sobre la via sigui el
mínim possible. En el cas de vies adjacents a vies existents, aquesta inclinació serà sempre
cap aquestes vies, aprofitant el sistema de drenatge existent.
Si l’amplada és molt elevada (> 4 m), la inclinació transversal del 2% serà cap als dos costats.

Ferms i paviments
S’han de considerar diferents aspectes per tal de fer una bona elecció.

• Tipus d’usuaris
• Integració visual
• Continuïtat
• Manteniment
• Cost

La qualitat dels itineraris dependrà de l’estat de la superfície del paviment, que haurà de
garantir una circulació còmoda i segura.

• Bona adherència sobretot quan estigui molla
• Les tapes dels pous de registre o altres irregularitats han d’estar anivellades amb la 
superfície
• Les juntes en paviments rígids han d’estar en condicions
• L’orientació de les reixes de drenatge ha de ser perpendicular al sentit de circulació.

L’activitat física, es desenvolupa de manera menys agressiva sobre una superfície amb certa
flexibilitat, com poden ser paviments d’àrids naturals compactats. Però tot el que es guanya en
comoditat per l’usuari es perd en manteniment i durabilitat. Per això seran interessants els
paviments de sòl-ciment o el lligant amb polímers ja que són materials que s’integren millor en
l’entorn natural, tenen més flexibilitat que paviments durs com formigó o asfalt i necessiten
menys manteniment que el sauló compactat.

Drenatge
El drenatge haurà de tractar d’a-
profitar la topografia del terreny
evitant, sempre que sigui possible,
la instal·lació de xarxes complica-
des per a l’evacuació de les aigües
pluvials.
Els sistemes de drenatge respec-
taran l’entorn mediambiental i
s’hauran de configurar per tal que
mantinguin en tot moment el bon
estat de la capa de trànsit.
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Senyalització
Funcions
Senyalització externa:

• Accedir a l’itinerari des de l’entorn més proper i, especialment, des de punts preferents
com centres sanitaris, centres educatius, casals de jubilats, centres socials, etc.

Senyalització interna:
• Guiar l’usuari al llarg de l’itinerari i no generar dubtes a les interseccions.
• Circular amb seguretat amb senyalització específica de prioritats.
• Saber en tot moment la distància recorreguda - senyalització cada 500 m.

Característiques de la senyalització
1 - Es senyalitzarà tot l’itinerari en les dues direccions.
2 - La tipologia de panells i altres elements serà uniforme (dimensions, colors, alçades, etc).
3 - Variarà el color segons el nivell de dificultat de l’itinerari i del sentit de circulació. 
4 - La mida estarà adequada als diferents perfils de població, sobretot a gent gran amb capaci-
tats visuals reduïdes.
5 - La seva ubicació haurà de permetre una identificació ràpida en abdues direccions (les indi-
cacions no s’han de buscar). 

Plafons informatius
1 - Es col·locarà un plafó informatiu a l’inici i al final de l’itinerari amb informació sobre el nivell
de dificultat d’aquest i altres informacions generals d’interès per l’usuari (recomanacions sobre
l’exercici físic moderat, informació d’interpretació de la senyalització, etc).
2 - Es recomana afegir-hi algun telèfon o correu electrònic de contacte per tal que els usuaris
puguin informar de deficiències que hagin detectat al llarg del recorregut o simplement per fer
suggeriments de millores.
3 - Es col·locaran sobre una estructura de fusta si es troba fora del nucli urbà o d’altres mate-
rials segons normativa urbanística del municipi si es troba dins del nucli urbà i es protegiran
del sol i de la pluja per tal d’allargar la seva vida útil.

Al llarg del recorregut es col·locarà senyalització de PK cada 500 m per tal que els usuaris
puguin calcular les distàncies recorregudes i ajustar-se al programa que se’ls hagi recomanat.  
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Seguretat i manteniment
Seguretat
Per tal que els itineraris saludables siguin segurs caldrà, sempre que sigui possible, dissenyar-
los segregats del trànsit motor i evitant al màxim els encreuaments amb aquests. Per resoldre
aquesta última qüestió caldrà considerar:

• Limitar al mínim imprescindible les interseccions
• Escollir per travessar els indrets on la velocitats dels vehicles a motor sigui més 
reduïda o encreuaments ja existents (rotondes, passos de vianants, etc.)
• Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i senyalització tan 
horitzontal com vertical que adverteixi de la presencia de l’encreuament, tan en els 
usuaris dels vehicles a motor com els usuaris de l’itinerari saludable.

Les barreres de seguretat o baranes seran elements de protecció de l’entorn de la via i de cai-
gudes. S’aconsella no fer-ne un ús indiscriminat sinó solament en casos de risc de caigudes
perilloses o en elements naturals o paisatgístics que així ho aconsellin. Les barreres seran de
fusta tractada en els casos que ho recomani la integració amb el paisatge. En la resta de
casos es faran servir baranes convencionals procurant que no disposin d’elements tallants.
L’alçada oscil·larà entre els 110 i els 140 cm (si és previst el pas de ciclistes).

Manteniment
El manteniment i la neteja seran factors decisius pel bon funcionament de la via i per la sensa-
ció de seguretat per part dels usuaris. Un bon disseny del drenatge, tractament dels marges,
accessos a la via i plantacions serà important ja que condicionarà l’esforç en el manteniment
de la via.
Les inspeccions periòdiques que s’hauran de realitzar per tal de garantir el correcte manteni-
ment de la via:

• Sega: un mínim de 2 cops l’any per tal de garantir l’amplada mínima de la via. S’haurà
de considerar augmentar aquest mínim en zones humides de comarques gironines.
• Poda: almenys 1 cop l’any per garantir el gàlib necessari, tenint cura de no deixar 
troncs tallats que representin un perill
• Escombrada: 1 cop al mes. S’augmentarà la freqüència a la tardor per les fulles i en 
èpoques de pluja.
• Recollida d’escombraries: un mínim 1 cop per setmana i sobretot després d’activitats 
excepcionals sobre la via
• Manteniment senyalització: caldrà revisar i repassar les marques viàries en el cas de 
senyalització horitzontal i repassar de pintades i reposar pals en mal estat o trancats en 
el cas de la senyalització vertical.
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• Quan calgui es farà una revisió i reposició del ferm.

Complements o serveis
Vegetació
A banda de les seves virtuts paisatgístiques, la vegetació proporciona protecció davant les
inclemències climatològiques

• Ombra contra les condicions extremes d’insolació
• Suavització de la força de la pluja
• Consolidació del sòl
• Minimització de les escorrenties

En zones urbanes caldrà estudiar les plantacions per tal que siguin compatibles amb la resta
d’usos viaris.
Es recomana agrupar els arbres en fileres de manera alterna a cada costat per tal de propor-
cionar ombra intermitent. 
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Mobiliari urbà 
Es col·locaran papereres i bancs cada 500 m aproximadament, encara que dependrà de cada
cas.
S’intentarà fer passar l’itinerari per algun lloc on ja hi hagi col·locada alguna font o on sigui fàcil
la seva instal·lació.

Il·luminació
En zones urbanes la via tindrà el mateix nivell d’enllumenat que la calçada. En zones interur-
banes la seva necessitat serà estudiada en cada cas. 
Serà important il·luminar les interseccions amb altres vies convencionals perllongant l’enllume-
nat més enllà de l’encreuament per tal de garantir la visibilitat dels usuaris de la via per part
dels conductors de la via convencional.
En zones fora del casc urbà caldrà estudiar la conveniència d’instal·lació de fanals solar.
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DECÀLEG URBANISME

CAL TENIR EN COMPTE

1 Necessitats de la població
2 Ubicació d’equipaments esportius i de salut
3 Ambient agradable a la vista i la oïda
4 Proximitat a la majoria de població
5 Accessibilitat
6 Fàcil manteniment i econòmic
7 Bona senyalització en ambdues direccions i en les interseccions
8 Integració dins el paisatge
9 Seguretat dels usuaris
10 No oblidar zones de descans

CAL EVITAR

1. Grans moviments de terra o grans obres
2. La projecció d’un itinerari intens o moderat abans de projectar-ne 
un de lleuger
3 Ubicacions molt allunyades del nucli urbà
4. Zones amb molt de trànsit motor i/o soroll
5. Zones de difícil accés
6. Zones amb manteniment costós
7. Interseccions amb trànsit rodat
8. Zones massa exposades a les inclemències meteorològiques
9. Senyalització confosa
10. Elements o materials que no s’integrin en el paisatge
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LA PARTICIPACIO I ELS MUNICIPIS
Pilar Monreal Bosch. 
Departament de Psicologia. 
Universitat de Girona. Febrer 2009

La investigació acció participativa (IAP) és la metodologia d’intervenció social pròpia de la psico-
logia social comunitària (sobretot a Llatinoamèrica), ja que és un corrent de pensament que sor-
geix en paral·lel amb els desenvolupaments d’aquesta subdisciplina i que fa èmfasi en el fet que
les persones que estan afectades pels problemes socials han de ser part de la solució d’aquests
problemes.

Per tant, el disseny, execució i avaluació dels programes i accions es fa a partir del diàleg entre
els qui hi intervenen i els membres de la comunitat. En els últims anys, la investigació acció par-
ticipativa ha tingut un apogeu accelerat com a forma d’intervenció social tant en l’àmbit llatinoa-
mericà com a l’Estat espanyol i en altres parts del món com als Estats Units o l’Àfrica. Encara
que la seva aparició data dels anys seixanta i setanta, actualment es defineix com una alterna-
tiva vàlida per a promocionar canvis socials que augmentin la qualitat de vida de certs col·lec-
tius, sobretot d’aquelles persones que estan en risc d’exclusió social, econòmica o cultural.

L’aspecte fonamental que diferencia la metodologia d’investigació acció participativa d’altres for-
mes d’intervenció social és, com hem dit abans, que promou que les persones afectades pels
problemes participin tant en la seva definició com en la seva solució mitjançant l’acció social
organitzada. Ara bé, és fonamental, per a entendre la metodologia d’IAP, fer un repàs de dife-
rents desenvolupaments teòrics que s’han elaborat entorn del concepte de participació. 

El concepte de participació és un concepte polisèmic, és a dir, allotja molt diferents sentits depe-
nent de l’àmbit en què s’utilitzi (si en les ciències socials, els organismes internacionals de coo-
peració, una reunió d’un partit polític, etc.).
Per tant, la participació pot ser vista -i promoguda o frenada- des de molt diferents marcs teòrics
i accions pràctiques. En aquest apartat estudiarem algunes de les maneres en què ha estat defi-
nida la participació i les distincions entre les definicions de participació política, participació asso-
ciativa i participació comunitària. L’objectiu és fer un repàs d’alguns dels camins que ha seguit
el concepte de participació per a entendre quins elements d’aquestes conceptualitzacions ser-
veixen per al desenvolupament del treball teòric i pràctic de la psicologia comunitària.

Literalment el concepte “participació” fa referència a prendre o tenir part en alguna cosa. Ara be,
prendre o tenir part en alguna cosa es una acció que implica dos subjectes diferenciats, on un
es mou per obtenir, usar o gaudir d’una parcel·la de l’altre, d’aquesta cosa que li es aliè. Des d’a-
questa consideració sol derivar-se que el pla del disseny i direcció de les macro-intervencions
socials es competència “d’altres” (polítics, professionals, grans institucions no governamentals)
i allò propi dels ciutadans seria participar en les mateixes, be per invitació, quan l’altre pren la
iniciativa, be per irrupció, quan els ciutadans lluiten o pressionen davant dels altres en defensa
del seus propis interessos. Distingir entre participació “per invitació” i “per irrupció” resulta de
gran utilitat a l’hora d’analitzar els canvis ocorreguts en las formes de participació ciutadana, sin-
dical i política abans i després de la anomenada transició democràtica. 

Un altre manera de definir el concepte de Participació es, en Psicologia Comunitària (Martín
1988), com una forta idea de implicació i d’entrega personal que sobrepassa els límits de la pre-
sencia testimonial, per establir cotes series de protagonisme en qualsevol nivell d’anàlisi, dis-
seny, gestió, decisió o avaluació de les intervencions.

33



A continuació diferenciarem diverses maneres d’entendre la participació: 

• «La participació com informació, pot ser entesa com la més bàsica i fonamental entre els
diferents nivells possibles i, correspon a aquella a la que la ciutadania participa pel fet de conèi-
xer o estar informada dels seus deures i drets. Aquest procés porta implícit un límit, conèixer
quina es la disponibilitat real de la informació pública i que aquesta sigui de qualitat, es a dir,
clara, pertinent, oportuna i precisa.

• La participació com a consulta no vinculant, correspon a una forma de participació que es
caracteritza per no implicar una relació directa amb el procés de presa de decisions. Es a dir, els
resultats de la consulta no tenen major impacte dons la decisió sol radicar en un tercer.

• La participació com a consulta vinculant es una forma més avançada de participació, dons
te en compte la opinió o la manera de pensar de las persones. Això requereix de persones infor-
mades, dons pren sentit en la mesura que aquestes tenen coneixement respecte dels temes que
se’ls pregunten.

• La participació com a co-gestió o co-ejecució, referit a la realització conjunta entre les parts,
sense que necessariament hagi existit un procés de decisió conjunta.

• La participació com a control és una forma avançada de participació ciutadana, dons eludeix
a la possibilitat d’emprendre accions de fiscalització  respecte a la gestió pública. Es a dir, en
aquest nivell, la ciutadania pot participar en instancies d’avaluació o auditoria de les diferents
etapes o fases d’ un projecte.

• La participació del tipus de co-implicació o co-direcció correspon a aquella forma que ide-
alment, incorpora a totes les anteriors, però que es tradueix en la concertació de voluntats, for-
mació d’aliances i participació en les decisions, en conjunt amb les institucions que donen forma
a una oferta de participació.»

Podem observar que tots els significats de la paraula participació es refereixen
a la manera en què una persona està involucrada en una cosa col·lectiva, és a dir, la participa-
ció sempre és vista com una cosa social, en el sentit que implica
una relació social amb altres persones en relació amb un assumpte. Ara bé, podem dir que
aquesta definició es refereix als aspectes generals de la participació. La relació que s’estableix
en la participació implica que mentre els individus formen part d’alguna cosa també reben part
d’aquesta cosa, ja que el procés els pertany i, a més, comparteixen opinions i idees en el pro-
cés de reflexió i acció que es desenvolupa. La participació, per tant, implica un procés en què
els individus influeixen –i són influïts– en les decisions d’un col·lectiu en relació amb assumptes
que són del seu interès.

Nosaltres, en aquest cas, entenem i treballem el terme de Participació Social, com la manera de
prendre part en la gestió de lo col·lectiu, de la cosa pública, participar no es solament col·labo-
rar, ni opinar sobre una determinada actuació. No es donar-se per entès o sentir-se informat, d’a-
llò que fan els representants. Participar suposa un plus de voluntat de intervenció, un sentiment
de pertinència a un col·lectiu, a un grup, a una ciutat, a un país..., un mínim esbós d’un projec-
te propi d’una finalitat pròpia. La participació ha d’anar encaminada a una finalitat; no es en sí
mateixa una finalitat sinó solsament el mitja per  aconseguir-la. (Pindado, 1999)
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Els elements clau de la participació son: 
• L’objectiu: es la transformació/el canvi
• Necessita: informació fluida i veraç
• Implica:

- La deliberació i estudi de la situació existent
- Priorització i decisió sobre les actuacions a realitzar
- Execució i gestió de les mesures consensuades
- Control i avaluació del realitzat

Els contextos socials de participació afavoreixen el desenvolupament i promouen: L’autonomia,
El sentiment de pertinença, El pensament crític, i La construcció d’un sistema de valors que
orienti l’acció. Què es un context social de participació?, dons per un costat, un context que per-
met la participació activa dels seus membres, un context que promou la participació activa dels
seus membres y també un context que valora la participació dels seus membres.

Nosaltres que treballem molt amb les persones grans, podem dir que el interès per participar, en
aquest cas de les persones grans, no solsament els permet trencar amb la monotonia de la vida
rural, sortir de casa i connectar-se amb el mon exterior, sinó que a mes facilita prendre conscien-
cia dels problemes que els afecten com a persones grans i els fa obrir els ulls de possibles
accions a realitzar, fomentant les relacions socials, potenciant la prevenció i promocionant la
salut, es a dir, en poques paraules promovent l’envelliment actiu. Així veiem que el fet de parti-
cipar, promou en les persones rendibilitats positives.

Considerem que es molt important conèixer el punt de vista de l’usuari a l’hora de dissenyar ser-
veis i planificar accions. Es per això que des del nostre equip de investigació, (Grup ECIS de la
UdG), treballem amb un disseny que ens ajuda a comprendre la realitat des de la perspectiva de
les persones implicades, aquest disseny esta centrat en l’usuari i es fonamenta amb els
següents principis:

• Entendre la persona com un tot integrada en el seu context, es tracta d’entendre a la per-
sona dins del seu marc de referència.
• Desenvolupar el programa centrat en l’usuari

Potenciar l’aproximació a l’usuari. 
- conèixer, entendre i treballar amb les persones
- incorporar el sentir de les persones grans

Conèixer el context de vida quotidiana  
- entendre els objectius/interessos de l’usuari, 
- conèixer els aspectes de la vida quotidiana de l’usuari que el servei substitueix, 

canvia, o millora. 
Satisfer les necessitats de l’usuari. 

- entendre els serveis com a eines que ajuden a continuar amb els altres àmbits de
la seva vida. 

Defensar els usuaris com avaluadors. 
- reconèixer el saber de l’usuari per valorar si l’atenció s’adequa a la seva vida 

quotidiana i potencia la seva autonomia i participació.  Es l’usuari i no els 
dissenyadors ni els implementadors els que poden determinar quan un servei, 
un recurs es fàcil d’utilitzar o si s’ajusta als seus objectius, ales seves necessitats.

Potenciar el treball en Xarxa (institucional, interprofessional, intercentres)
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Molts casos hem vist dissenyar programes o serveis des dels despatxos, o des de l’òptica nomes
dels professionals, nosaltres creiem que per tot això cal tenir en compte d’una manera o altre a
l’usuari. En molts casos s’ha passat de la idea de “fes-ho amb mi” a la idea de “fem-ho plegats”
sotmetent  la iniciativa ciutadana a allò que fa l’administració.

En els municipis mitjans i petits, com son la majoria dels de les comarques de Girona, no es pot
pretendre disposar dels mateixos serveis i recursos que tenen a les ciutats grans. Es per això
que nosaltres estem treballant amb l’Ajuntament de Peralada, el CAP de Peralada i el Consorci
de Benestar de l’Alt Empordà, per trobar un model d’atenció integral a les persones grans de
l’àmbit rural. Aquest model passa necessàriament per mancomunar municipis i proposar serveis
compartits entre ells i per descomptat treballar amb xarxa.
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DECÀLEG

COSES QUE S’HAN DE FER PER AFAVORIR LA
PARTICIPACIÓ

1 Deixar clars els límits des del començament. Cal parlar de coses possibles, 
2 Voler escoltar i valorar la opinió dels altres
3 Ser amable i comunicatiu
4 Ser empàtic, saber-se posar al lloc de l’altre i entendre’l
5 Fer els possibles per donar sortida a les coses proposades i acordades
6 Saber encomanar les ganes, incitar i facilitar la implicació
7 Saber treballar i dinamitzar el grup
8 Obrir espais que facin possible de veritat la participació
9. Entendre que els altres poden millorar el que tu opines i creus  
10 Saber i valorar el treball en grup i la participació

COSES QUE NO S’HAN DE FER PER AFAVORIR LA
PARTICIPACIÓ

1 Prometre impossibles, aixecar expectatives irreals   
2 Deixar pensar que qualsevol cosa es possible
3 No escoltar als altres, no valorar el treball de grup
4 Fer valoracions negatives dels comentaris que fan
5 Pensar que els altres no et poden aportar res
6 No facilitar la opinió dels altres
7 No acceptar altres maneres de veure les coses
8 No mostrar-se interessat pel que diguin
9 Posar  sempre entrebancs a tot el que diguin
10 Ser individualista i pensar que tu ja saps els que ells necessiten 
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EIXOS ESTRATÈGIA
COMUNICATIVA
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EIXOS DE L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA
PER A LA PROMOCIÓ DE PARCS URBANS I
ITINERARIS SALUDABLES

Perquè una estratègia de comunicació?
L’administració endega molts projectes i campanyes que ajuden a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans, però molts d’ells passen desapercebuts perquè no es comuniquen correctament.
Perquè un projecte, una acció, una campanya obtingui una resposta cal que es doni a conèixer.
Els governs fan accions per als ciutadans, però necessiten d’algú o quelcom que les comuniqui.
L’estratègia comunicativa dependrà de factors com el propi projecte o acció que es vol comuni-
car, el volum de població al qual es vol arribar, el pressupost... però sobretot, de la voluntat i l’es-
forç que es dediqui a comunicar.

Públics principals: població diana.
La població diana és aquella que es veurà directament afectada per la campanya o projecte que
hem endegat.
Si parlem de parcs urbans i itineraris saludables, els nostres públics principals són, per exem-
ple, persones adultes i de tercera edat amb afeccions d’óssos o cardiovasculars; famílies a les
quals els hi agradi l’activitat física...
Arribar al “target” pel qual s’ha dissenyat un projecte ha de ser una de les principals raons d’és-
ser de l’estratègia de comunicació.

Públics secundaris: població en general, professionals relacionats amb la promo-
ció de la salut (metges, fisioterapeutes, psicòlegs, entitats esportives...) i mitjans de
comunicació.
Són tots aquells públics als quals podem arribar o bé perquè ens ajudin a la difusió de l’acció o
bé perquè també se’n poden veure beneficiats. Entre els primers s’hi compten els mitjans de
comunicació, professionals de la sanitat...i entre els segons escolars, entitats esportives...

Objectius
Cal tenir clar què es vol comunicar. Quin és el missatge?
Cal fixar-se objectius assumibles.

Eines de comunicació i/o difusió
Han d’anar en funció dels recursos disponibles (tan materials com de temps)
Hem de tenir en compte l’edat i el perfil dels destinataris.
Hem de tenir en compte el volum de públic al qual volem arribar.

Decàleg d’una bona estratègia de comunicació: les bones i les
males pràctiques comunicatives
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DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES 
COMUNICATIVES
ALLÒ QUE S’HA DE FER

- Insistir sempre en la veritat i en la informació completa.
- Mantenir un missatge senzill i sincer.
- No passar-se en arguments ni exagerar.
- Recordar que la meitat de l’audiència són dones.
- Presentar la comunicació apropiadament 

(no vestir-les en excés ni fer-les massa extravagants).
- Animar la presentació (no fer la comunicació innecessàriament avorrida i vulgar).
- Dedicar sempre temps a escoltar l’opinió pública (Comunicació activa).
- Recordar la importància vital de la continuïtat.
- Tractar de ser positiu i constructius.
- Reduir el nombre de missatges involuntaris.
- Principi general de cooperació.
- Llenguatge clar i concís.
- Transmetre idees simples.
- Evitar frases fetes.
- Bon ús d’adjectius i adverbis.
- Dir el més important al principi.
- Recórrer a exemples.
- Donar les xifres imprescindibles.
- Serenitat i tranquil·litat en declaracions públiques.
- Preveure imprevistos. (entrenament).
- Dominar el tema.
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DECÀLEG DE MALES PRÀCTIQUES 
COMUNICATIVES
ALLÒ QUE NO S’HA DE FER
- El millor és mantenir-se allunyats dels periodistes*.
- No tenir clar allò que es vol expressar
- Escollir un codi equivocat
- Pressuposar quelcom que no s’ha dit
- Sortir només quan sigui estrictament necessari*.
- No respondre trucades de periodistes.
- Ser evasiu en les respostes.
- Barrejar publicitat i informació.
- No comprendre errors.
- Queixar-se molt.

ELS TRES MANAMENTS

• L’única forma de controlar la informació és proporcionant-la.
• Una bona comunicació no consisteix a rectificar després, sinó en anticipar-se abans.
• No menteixi. Si no pot dir la veritat, calli.



Amb la col·laboració de:


