
LA SALUT com a eix vertebredor de la qualitat 
de vida i l’economia local

UN MODEL DE SALUT BASAT EN LA SALUT

Creiem que la nostra comunitat ha de canviar el paradigma de la malaltia i caminar vers un model sanitari 
basat en la salut. Un poble que empra els recursos solament en impedir la malatia, es passa la vida sobre-
visquent a la por. 
Un poble que es dedica a viure, fomentar i celebrar la salut, VIU!

SAUT, ACOMPANYAMENT I VOLUNTARIAT

Cal que millorem la nostra salut transformant el model d’assistència sanitària en un acompanyament hu-
manitzant de les persones.

El nou paradigma de la Salut com a forma de vida, precisa com a ingredient necessari la solidaritat. 
És per això que caldrà organitzar-nos per ajudar els professionals de la salut en el desplegament dels seus 
programes. Caldrà organitzar equips de voluntaris i voluntàries que complementin i humanitzin més enca-
ra l’acompanyament de qualitat a les persones de la nostra comunitat.

SALUT I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: SOM EL QUE MENGEM

La Salut i la qualitat de vida té els seus fonaments en una alimentació saludable. El nostre poble ha 
d’invertir decididament en educar a la ciutadania en l’adquisició d’una nova cultura alimentària 
saludable, que ens ajudi a viure en plenitud el nostre cos i la nostra vida.

SALUT I LES NOVES TECNOLOGIES: UNA OPORTUNITAT PER A LA PARTICIPACIÓ

Les noves tecnologies han de ser una de les eines claus per arribar a implementar un model de salut inte-
gral, participatiu i excel·lent per a totes les persones del nostre territori.

SALUT I HÀBITS SALUDABLES

La comunitat ha de poder facilitar els mecanismes per a la reflexió col·lectiva, vers la prevenció i el foment 
dels hàbits saludables, en el seu més ampli espectre.

Viure a Cardona ha de ser sinònim de vida i salut en tots els seus sentits, esdevenint un lloc punter en 
quant a una cultura de vida saludable: des de l’esport, la nutrició, el desenvolupament intel·lectual, la qua-
litat de les relacions socials, el paisatge i tot allò que afecta a un concepte de salut i qualitat de vida.
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