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· Col·laboració  campanyes  sensibilització

En aquesta àrea i dins de les competències que tenim, continuarem
col·laborant  amb la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  en  aquelles
campanyes  de  sensibilització  i  prevenció  de  la  salut,  com  ara:
Càncer  de  Mama  i  Colorectal,  Dia  Mundial  sense  Tabac,  Sida,
Vacunes, Colps de Calor, etc.. així com en el control sanitari per a
prevenció  de  la  Ràbia  en  totes  les  mossegades  produïdes  per
animals que s'ocasionen.

· Col·laboració amb entitats i associacions

Es continuarà col·laborant també, pel que fa a l'àrea de salut, amb
les  diferents  entitats/associacions  que  ho  sol·liciten,  així  com en
centres educatius.

Podem  destacar  el  curs  realitzat  de  primers  auxilis  per  a  les
associacions de veïns i la campanya SangValentí, realitzada junt els
col·legis d'Arnauda, Sant Roc, Santa Anna i Sant Vicent de Paul, la
qual  complementa  la  campanya  anual  ‘Marató  de  Sang’ que  en
modificar  la  seua  ubicació  ha  millorat  els  resultats  d'edicions
anteriors.

També es va realitzar l'activitat 'Exposalud' el passat 7 de juny en la
Plaça d'Al-Azraq,  promoguda  per  l'Associació  de  prevenció  del
tabaquisme i càncer, per a la sensibilització i prevenció de la salut. 

Existeix la possibilitat de repetir aquestes campanyes o aquelles 
que ens demanden els col·lectius. 

· Observatori d'Animals de Companyia

Es celebren trimestralment les reunions de l'Observatori d'Animals
de Companyia, un espai de participació on estan representades les
associacions que es dediquen a l'àmbit, veterinaris i grups polítics i
en el qual s'intercanvien idees i suggeriments.També s'adona de les
activitats  que  realitzem  en  el  departament  respecte  al  benestar



animal, entre les quals podem destacar enguany la campanya cuida
la teua mascota ‘El  teu animal és el teu amic’ i  el  control de no
alimentar gats fora de les nostres colònies urbanes, conscienciant a
la gent que el benestar animal i la salut pública van moltes vegades
interrelacionats.

· Rutes Urbanes Saludables

Realitzarem una nova campanya de l'activitat  RUTES URBANES
SALUDABLES

· Adhesió a la Xarxa Salut

Així  mateix,  volem destacar  que hem iniciat  una nova trajectòria
amb l'adhesió a la fi d'any a la Xarxa Salut, amb la qual s'espera
puguem aportar aspectes interessants a la població.

· Cens municipal animals de companyia

En l'àmbit administratiu s'ha fet un treball important per a tindre al
dia el  cens municipal  d'animals de companyia i  s'ha dut  a terme
conjuntament  amb  la  Policia  Local  la  tramitació  de  tots  els
expedients  sancionadors  a  realitzar  per  actes  de  denúncia
d'infraccions  a  l'Ordenança  sobre  tinença  d'animals  en  l'entorn
humà. Es continuarà treballant en aquest cens.

· Salubritat en habitatges

Intervenció en habitatges per  a  poder  retornar  la  salubritat  a  les
mateixes i protegir la convivència veïnal.

· Col·laboració amb la Societat Protectora d'Animals i Plantes

I com tots els anys se segueix amb el conveni i col·laborant amb la
Societat Protectora d'Animals i Plantes d'Alcoi, per a la gestió de
l'Alberg municipal i la realització de diferents activitats com poden
ser  les  Brigades  informatives  a  peu  de  carrer,  el  control  de  les
colònies felines urbanes, etc.



· Conveni ambulatoris

A nivell de centres mèdics, segueixen en vigor els convenis amb la
Conselleria de Sanitat pels quals ens encarreguem del manteniment
del consultori del barri de Batoi i del de la Zona Alta.


