
26 - 

Dia Mundial de l’Activitat 
Física
Els centres d’atenció primària 
de l’àrea Metropolitana Nord de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
van organitzar activitats per 
promoure l’activitat física entre 
els ciutadans i els professionals 
de la salut, emmarcades en la 
celebració del Dia Mundial de 
l’Activitat Física (6 d’abril), pro-
mogut per l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS), amb 
l’objectiu de difondre el missat-
ge “Acumula 30 minuts d’acti-
vitat física diària si ets adult i 60 
minuts si ets un infant o adoles-
cent!”.
El Dia Mundial de l’Activitat 

Física se celebra des de l’any 
2002 a tot el món i Catalunya 
hi participa per vuitè any con-
secutiu amb iniciatives arreu 
del territori, que tenen lloc tot el 
més d’abril i que estan impulsa-
des pel PAFES sota el lema “+ 
actius cada dia”. 
Els equips de Llinars del Vallès 
(Alt Mogent), Sant Celoni, La 
Garriga, Vall del Tenes i Cano-
velles van organitzar caminades 
populars per a tots els públics i 
exercicis per als més grans. 

Direcció d’Atenció Primària 
Metropoliana Nord

opinió Entitats i Bústia del lector

Racó de Salut:  
Drets i deures de la ciutadania 
en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària 

La Carta de drets i deures de 
la ciutadania en relació amb la 
salut i l’atenció sanitària és un 
contracte social entre la ciutada-
nia i el sistema de salut. A la carta 
trobarem la definició del que es-
peren del sistema sanitar (és a dir, 
dels seus drets) i també els deures 
que tenim  envers aquest sistema 
sanitari que ens empara.
La carta es basa en reconeixe-
ment dels següents principis: dig-
nitat, llibertat, autonomia, igualtat, 
accés a la informació i coneixe-
ment en salut i el compromís cívic. 
Hi ha prop de cent drets i deures 
que agrupem en els deu àmbits 
següents: 
1. Equitat i no- discriminació de 
les persones:
- Tenim dret a: rebre una atenció 
sanitària equitativa i respectuosa, 
sense discriminació, que protegei-
xi de les situacions de vulnerabi-
litat 
- Tenim el deure de: respectar i no 
discriminar els professionals i els 
altres usuaris
2. Protecció i promoció de la sa-
lut i prevenció de la malaltia:
- Tenim dret a: disposar de segu-
retat ambiental i alimentàira a l’en-
torn on vivim i rebre una educació 
en salut que ens permeti adoptar 
les mesures necessàries per pro-
tegir i promoure la salut individual 
i col.lectiva
- Tenim el deure de: contribuir a 
la cura i millora del nostre entorn, 
vetllar per la nostra salut i la de les 
persones que estan sota la nostra 
responsabilitat, evitar riscos per a 
la salut d’altres persones i fer un 
bon ús de les mesures preventi-
ves. 
3. Accés al sistema sanitari:
- Tenim dret a: accedir als serveis 
sanitaris en un temps adequat 
d’acord amb criteris clínics, ob-
tenir informació sobre les presta-

cions, escollir professionals i cen-
tres sanitaris en l’atenció primària, 
disposar d’informació sobre els 
temps d’espera i accedir a una se-
gona opinió en casos d’especial 
transcendència.
- Tenim el deure de: utilizar de ma-
nera responsable les instal.lacions 
i els serveis sanitaris, respectar els 
horaris programats i les normes 
dels centres on ens atenen.
4. Intimitat i confidencialitat: 
- Tenim dret a: privacitat i intimitat 
en l’atenció, confidencialitat de la 
informació i llibertat ideològica i 
religiosa
- Tenim el deure de: respectar el 
mateix de les altres persones
5. Autonomia i presa de decisi-
ons:
- Tenim dret a: disposar de tota la 
informació i suport necessaris per 
garantir la dignitat i autonomia en 
la presa de decisions, planificar 
les decisions anticipades (expli-
cat en números anteriors d’aquest 
butlletí) i pode viure el procés de 
final de vida d’acord amb el nostre 
concepte de dignitat
- Tenim el deure de: coresponsabi-
litzar-nos del nostre procés assis-
tencial i del d’aquelles persones 
que representem legalment, con-
sensuant les decisions en cas de 
discrepàncies
6. Informació sanitària, docu-
mentació clínica:
- Tenim dret a: disposar de la nos-
tra informació sanitària de manera 
integrada, completa i segura. Re-
bre assessorament i recomanaci-
ons d’aquesta informació disponi-
ble a la xarxa
- Tenim el deure de: facilitar infor-
mación veraç sobre les nostres 
dades i fer un ús responsable de 
les noves tecnologies 
7. Qualitat i seguretat del siste-
ma:
- Tenim dret a: rebre una atenció 

sanitària de qualitat que garanteixi 
la continuïtat asistencial i la segu-
retat clínica i personal, conèixer el 
pla de medicació, preparacions de 
mostres biològiques i el nivel de 
qualitat dels centres assistencials
- Tenim el deure de: facilitar l’ac-
tualització de dades de la història 
mèdica i correcta revisió del trac-
tament, utilizar correctament les 
prestacions i identificar-nos amb 
la documentació requerida
8. Constitució genètica de la 
persona:
- Tenim dret a : confidencialitat de 
la informació del nostre genoma, 
gaudir de les noves tecnologies 
genètiques i ser informats de les 
troballes inesperades derivades 
de proves genètiques
9. Investigació i experimentació:
- Tenim dret a: participar en pro-
jectes de recerca, no ser-ne ex-
closos, ser informats, donar con-
sentiment previ, conèixer resultats 
de les intervencions i les iniciatives 
d’innovació del procés assistenci-
al
- Tenim el deure de: cumplir les 
responsabilitats acceptades que 
es deriven de la participació en un 
projecte de recerca
10. Participació: 
- Tenim dret a: expresar l’opinió 
sobre el sistema sanitari i partici-
par-hi com a agents actius
- Tenim el deure de: conèixer el 
sistema sanitari i estar-ne infor-
mats per exercir una participació 
responsable i amb representatiti-
vitat col.lectiva
Podeu accedir a la versió íntegra 
de la carta de drets i deures en re-
lació a l’atenció sanitària a: canal-
salut.gencat. cat
Per a més informació, trucar al 
061 CatSalut Respon

Equip d’Atenció Primària Vall 
del Tenes

La Coral l’Aliança se’n va 
de passeig!

Cada primavera, els cantaires 
de la Coral, amb la seva direc-
tora al davant, surten del Vallès 
per conèixer una comarca dife-
rent i difondre-hi el seu missatge 
d’harmonia i amistat.
Enguany, el 19 i 20 de maig s’en-
caminaran cap a la Cerdanya: 
faran nit a Bellver i combinaran 
un assaig intensiu amb visites 
culturals per la comarca, culmi-
nant amb una cantada a la capi-
tal de la comarca, Puigcerdà.
El passat 3 de febrer, dins del 
cicle “Cacauets” de l’Ateneu 
l’Aliança,  la Coral va col·labo-
rar en un espectacle innovador 

que combinava sons i colors, a 
càrrec de l’artista granollerí Pol 
Aumedes, i el 21 d’abril va par-
ticipar a l’espectacle “Catalu-
nya, Princesa Meva”, punt focal 
de la festa de Sant Jordi a Lliçà 
d’Amunt.
El proper 2 de juny, la directora 
de la Coral, Sheila Garcia, diri-
girà un taller de cant coral dins 
del cicle de tallers que organitza 
l’Ateneu l’Aliança durant la pri-
mavera. Tothom a qui li agradi 
cantar i passar-s’ho bé hi està 
convidat.

Coral l’Aliança

Participació de La Coral a l’espectacle “Catalunya, princesa meva”.


