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L’editorial

Creant un model
d’elaboració de Plans
Municipals de Salut
Aprofito aquesta ocasió per parlar-vos d’un nou projecte,
d’una prova pilot que hem iniciat recentment.
Estem acompanyant tres municipis gironins, de
realitats ben diferents, en l’elaboració i desplegament
dels seus Plans Municipals de Salut. Des de Dipsalut i
en col·laboració amb la Càtedra de Promoció de la Salut,
fem l’acompanyament tècnic i metodològic a aquests
ajuntaments. Partim d’una guia inicial d’elaboració d’els
plans que hem elaborat i que anirà evolucionant i millorant
amb i per als municipis i segons les seves necessitats.
Aquesta guia incorpora les darreres i més innovadores
perspectives de treball en salut pública, com la de Salut
en totes les polítiques i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, determinants de la salut, perspectiva
salutogènica, actius en salut...També inclou mètodes
de seguiment de la implementació dels plans a través
d’indicadors que en permetin l’avaluació.
L’objectiu de la prova pilot és anar testant, modificant i
millorant aquesta guia per tal d’acabar establint un model
d’elaboració de plans municipals de salut vàlid, útil, idoni,
per a tots els municipis de les comarques gironines (i les
seves diferents realitats i necessitats).
Com bé sabeu, un pla municipal de salut és un
document de planificació estratègica, un full de ruta,
que articula totes les actuacions públiques que afecten
la salut dels veïns i veïnes d’un municipi. Serveix per
aconseguir resultats reals i duradors, per coordinar els
diferents agents del territori que impacten en salut (que
són molts més dels que es podria pensar inicialment), per
treure el màxim rendiment als recursos disponibles i per
portar a la pràctica, entre altres, principis com el de Salut
en totes les polítiques, és a dir, un enfoc de les polítiques

públiques en el qual es tenen en compte sistemàticament
les repercussions en la salut de les decisions preses en
tots els àmbits d’actuació.
Considerem que aquesta eina de planificació
estratègica en salut des de l’acció de govern és clau per
assolir uns objectius ambiciosos en la millora de la salut
dels ciutadans. Per això estem decidits a ésser al costat
dels municipis per facilitar-los l’elaboració, implementació
i avaluació d’aquestes valuosos instruments, així com
per donar-nos l’oportunitat - a nosaltres mateixos- de
repensar els programes, buscant l’orientació del servei i
la millora contínua.
Pensem que és un nou exemple d’implicació de
l’Organisme i de clara voluntat de treballar per i amb els
municipis gironins.
Josep M. Corominas i Barnadas
President de Dipsalut
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Breus

Platges segures
i cardioprotegides

III Simposi Mediterrani
de Promoció de la Salut

Un any més, hem cedit temporalment desfibril·ladors
per garantir la cardioprotecció de les platges gironines.
Concretament, s’ha deixat una cinquantena de
dispositius que s’han sumat als que ja hi ha implantats a
cada municipi, als que duen els cossos d’emergències i
als propis dels operatius de socorrisme.
Per tal de vetllar per la seguretat dels usuaris de
les platges, l’Organisme de Salut Pública també ha
cofinançat els serveis de vigilància i salvament de les
platges. Enguany hi ha destinat un total de 376.000 euros
Vint municipis han sol·licitat aquesta ajuda per a un
centenar de platges.
Dipsalut assumeix fins a una quarta part del cost dels
operatius. Subvenciona la contractació i formació de
personal, el pagament a empreses o entitats proveïdores
del servei, la compra o lloguer de material per a la feina
de vigilància i salvament i les despeses de mantenir els
equips i instal·lacions.
El suport econòmic només es concedeix als municipis
on se certifica que s’ha donat un servei adequat.

La Càtedra de Promoció de la Salut de Dipsalut i la
Universitat de Girona ha organitzat aquest simposi,
que s’ha celebrat el 22 i 23 de juny al Parc Científic i
Tecnològic.
El III Simposi Mediterrrani de Promoció de la Salut
ha tingut com a tema central Xangai 2016 en els països
mediterranis: Nous reptes per a la promoció de la salut.
Els objectius principals de l’esdeveniment han estat
reflexionar i debatre sobre els nous reptes plantejats a la
Declaració de Xangai de Promoció de la salut, aprovada el
2016, en el context dels països mediterranis i consolidarse com a espai d’intercanvi i estudi de la promoció de la
salut a la mediterrània a través de la presentació i difusió
de coneixements, experiències d’aprenentatge i bones
pràctiques.
Dipsalut hi ha participat. Concretament, el cap de
Polítiques de Promoció de la Salut, hi ha parlat sobre
com construir ciutats saludables posant els focus en els
determinants socials i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible. La gerent de l’Organisme ha moderat la taula
rodona que debatrà sobre els reptes de promoció de la
salut a l’arc mediterrani.
El Simposi ha comptat amb una alta participació de
professionals i ha permès iniciar projectes basats en el
treball en xarxa i l’intercanvi de coneixements.

Teatre per incidir en les habilitats
per a la vida dels infants
Han començat les representacions de l’obra El cas del
Doctor Hopper; un recurs complementari del programa
“Sigues Tu, eines i actius per a la salut”.
Aquest espectacle, protagonitzat per l’actor Pere
Hosta, té per objectiu reforçar l’aprenentatge de les deu
habilitats bàsiques per a la vida i dels hàbits saludables
que es treballen de manera continuada a les aules amb
el programa “Sigues Tu”.
L’obra està adreçada a alumnes de 5è de primària.
Dura uns cinquanta minuts i es duu a terme a la mateixa
classe, de manera que no té cap requeriment tècnic
especial.
De moment, es representarà a una trentena d’escoles
de la demarcació. Totes elles estan implementant el
“Sigues Tu”. S’han prioritzat en funció de les condicions
socioeconòmiques i de la seva implicació en el programa.
A partir del curs vinent, està previst ampliar l’oferta a
tots els centres de primària que estiguin duent a terme el
programa d’educació per a la salut de Dipsalut.

Hem participat al congrés
d’actius per a la salut comunitària
Dipsalut ha estat al congrés Activos para la salud
comunitària que s’ha celebrat aquests passat 25 i 26 de
maig a Granada.
Tècnics de l’Organisme hi han presentat el programa
d’educació per a la salut “Sigues Tu, eines i actius per
a la Salut”, que es desenvolupa a escoles i instituts
gironins. També hi han explicat com s’ha introduït el sentit
de coherència en els materials pedagògics d’aquest
programa.
El congrés, organitzat per l’Escola Andalusa de
Salut Pública, reuneix entitats i professionals destacats
del camp de la promoció de la salut per tal que puguin
compartir coneixements i experiències.

El Butlletí de Dipsalut

3

Protecció de la salut

Treballem per al control de les
instal·lacions amb risc de legionel·la.
Protegim la teva salut
Utilitzes les dutxes d’algun equipament esportiu?
Saps que tens drets i deures?

Tens el dret que estiguin desinfectades i que s’hi facin controls analítics
per assegurar que estan lliures del bacteri de la legionel·la.
Tens el deure d’advertir els responsables de l’equipament si trobes les
dutxes brutes, amb calç o amb desperfectes.

Notícies

Hem avaluat les condicions sanitàries de platges i piscines

Avaluació inicial de la qualitat de l’aigua d’una piscina municipal.

Aquest estiu, Dipsalut ha revisat 87 platges i 600
piscines d’ús públic de la demarcació per tal de garantir-ne la salubritat.
Pel que fa a les platges, s’ha revisat les dels 21 municipis
del litoral gironí. S’ha fet neteges, desinfeccions i controls
a totes les dutxes i rentapeus per garantir que estaven
lliures del bacteri legionel·la. També s’ha vigilat la higiene
de les plataformes d’aquests serveis. A més, els tècnics
han pres periòdicament mostres de sorra en diferents
punts de cada platja i les han analitzat. En els casos
en què s’hi ha detectat concentracions destacables de
microorganismes, s’han recomanat canvis en les pautes
de neteja per tal de millorar les condicions sanitàries de
la sorra i prevenir possibles problemes dermatològics
als usuaris.

En relació a les piscines, els controls s’han fet en
aquelles que ha sol·licitat cada ajuntament i que pot fer
servir qualsevol ciutadà (encara que calgui pagar una
entrada per accedir-hi), com ara les municipals, les de
parcs aquàtics, d’hotels, de càmpings o de centres
esportius.
L’Organisme n’ha analitzat les condicions higièniques
i arquitectòniques, ha recomanat mesures correctores
quan ha estat necessari. Entre altres coses, es mira si
els nivells de clor o altres desinfectants i l’acidesa són
correctes. Els tècnics també es fixen en si els productes
químics estan degudament desats i en si s’apliquen
adequadament. A més, comproven que la piscina compti
amb socorristes acreditats i que no tingui elements de
construcció perillosos. Si en les revisions es detecta
alguna deficiència, es comunica de manera immediata
i es recomanen accions per corregir-la. Dipsalut també
dissenya plans de gestió i autocontrol adaptats a les
peculiaritats de cadascuna de les piscines municipals i
s’encarrega de fer-ne el seguiment.
Resultats dels controls
La majoria de les platges i piscines avaluades estava
en bon estat sanitari i no presentava deficiències
remarcables. Pel que fa als problemes detectats a la
resta, en el cas de les platges, s’han trobat restes fecals
en una petita part de les mostres de sorra. A les piscines,
les deficiències han estat majoritàriament relacionades
amb la dosificació del clor, el lloc d’emmagatzematge
dels productes químics i l’obligatorietat de registrar
diàriament els paràmetres de qualitat de l’aigua de bany.

Més de setanta participants a la formació del “Sigues Tu”
72 mestres i professors d’escoles i instituts de la
demarcació de Girona han participat en els últims
tallers del programa “Sigues Tu”.
Entre els mesos de gener i maig, se n’ha dut a terme cinc
de presencials i un curs online.
Tots, adreçats a docents, tant de primària com de
secundària. Especialment, als que desenvolupen el
programa de Dipsalut “Sigues Tu, eines i actius per a la
salut”.
Els objectius d’aquesta formació han estat donar una
visió completa de les deu habilitats per a la vida definides
com a bàsiques per l’Organització Mundial de la Salut
i potenciar les capacitats dels docents per treballarles idòniament a les aules. També s’ha procurat crear
sinèrgies entre els diferents centres implicats en aquest
programa d’educació per a la salut.
Tots els tallers estan acreditats pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Han estat
impartits per professionals experts en cadascun dels
àmbits que s’han tractat.
Entre altres, s’ha dut a terme sessions dirigides a
entrenar les habilitats de comunicació interpersonal, les

que permeten generar i consolidar canvis, les habilitats
de negociació, cooperació i treball en equip, la capacitat
de solucionar problemes o les habilitats per a la gestió de
les emocions i de l’estrès.
Segons les enquestes de valoració, un 89% dels
participants considera que la programació de les
sessions és adequada i un 87% les recomanaria a d’altres
companys ja que consideren que aporten coneixements
útils per al desenvolupament de la seva feina.
El “Sigues Tu” és un programa d’educació per a la
salut que utilitza com a estratègia l’entrenament de les
habilitats per a la vida dels alumnes. L’objectiu és enfortir
la capacitat d’infants i joves d’afrontar els desafiaments
de la vida quotidiana i de gestionar la seva salut.
El treball es fa a l’aula, en sessions específiques
i també, de manera transversal. Se n’encarreguen,
principalment, els mestres i professors. Per a poder-ho fer
idòniament, compten amb formació específica així com
amb assessorament i suport continu dels professionals
de Dipsalut. Periòdicament també es programen tallers i
sessions per complementar la seva preparació, resoldre
dubtes i compartir experiències.
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Notícies

6.500 alumnes han participat a la vuitena edició del Projecte
Educatiu del Mosquit Tigre
El programa manté un percentatge de participació
de més del 80% de les escoles de la demarcació,
tant publiques com privades.
Enguany, 6.500 nens i nenes de cinquè de primària
d’escoles d’arreu de les comarques gironines han après
a combatre el mosquit tigre gràcies al Projecte Educatiu.
La iniciativa, de Dipsalut i el Servei de Control de
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, busca
implicar els més joves i les seves famílies en el control
d’aquest insecte que pot arribar a transmetre malalties
com ara el dengue o el chikungunya.
El programa consta de sessions teòriques i pràctiques.
Al llarg del primer trimestre, tècnics del Servei de Control
de Mosquits visiten les escoles i expliquen als alumnes
les particularitats del mosquit tigre, el seu cicle vital, on
diposita els ous, com es desenvolupen les larves i tot el
que cal saber per evitar la proliferació d’aquest insecte.
També mostren exemplars adults i larves de mosquit
tigre perquè els nens i nenes aprenguin a reconèixer-los.
Finalment lliuren a cada alumne un estoig d’entomòleg
amb el material necessari per prendre mostres a casa,
al veïnat, a l’escola o en altres indrets habituals. Quan
comença la calor, els petits, amb l’ajuda de pares i mestres,
recullen larves que, posteriorment, s’envien al laboratori
del Servei de Control de Mosquits per determinar si

realment es tracta de mosquit tigre. Aquests mostreigs
serveixen per complementar els que fa habitualment
el Servei, però sobretot perquè els alumnes i les seves
famílies s’adonin que tenen el mosquit en el seu entorn,
identifiquin els possibles punts de cria i es responsabilitzin
d’eliminar-los. El programa aconsegueix que els alumnes
i les seves famílies s’adonin de l’important paper que
tenen en el control de la població d’aquest insecte.
Aquesta tasca de conscienciació de la ciutadania és
clau ja que més del 80% dels espais on cria el mosquit
tigre són privats i, per tant, a l’Administració li és molt
difícil d’actuar-hi. Per poder evitar la proliferació de
l’insecte, cal impedir qualsevol acumulació d’aigua, per
petita que sigui. S’ha de prendre mesures com buidar
periòdicament testos, gerros, cubells i altres estris
que puguin acumular-ne, netejar les canaleres i tapar
hermèticament els dipòsits d’aigua. Les administracions
s’encarreguen de combatre’l als espais públics amb
accions com l’aplicació periòdica de biocides per matarne les larves.
El Projecte Educatiu del Mosquit Tigre de l’Organisme
de Salut Pública de la Diputació de Girona va néixer l’any
2009. Des de llavors fins ara, ha permès implicar més de
50.000 alumnes i, de retruc, les seves famílies en la lluita
contra aquest insecte.

26.450 persones han utilitzat els Centres de Distribució d’Aliments
8.393 famílies han estat ateses en algun dels deu
centres que hi ha a la demarcació al llarg del 2016.
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Les dades mostren una estabilització del nombre
d’usuaris, després d’anys d’augments significatius. No
obstant això, s’estabilitzen en percentatges d’atenció
considerats elevats.
Pel que fa al perfil dels usuaris, el 70% són famílies
amb menors al càrrec; de manera que més del 45% dels
beneficiaris dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA)
són menors d’edat.
A l’entorn del 36% dels atesos són usuaris dels CDA
des de fa més de tres anys. Un 36,3%, es va incorporar
durant 2014 i 2015 i el 27% restant, ha arribat al projecte
al llarg del 2016.
Els CDA són un projecte de Càritas Diocesana de
Girona en conveni amb la Fundació Banc dels Aliments
de les comarques de Girona, Dipsalut, el departament de
Treball de la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”.
L’Organisme de Salut Pública assumeix a l’entorn d’un
17% del finançament dels CDA. A més, fa aportacions
en espècie d’aliments necessaris per a garantir una
alimentació equilibrada i que no acostumen a arribar en
quantitat suficient als centres. Des de l’Organisme també

El Butlletí de Dipsalut

es promouen accions per proporcionar recursos, eines,
a les persones per ajudar-les a sortir de la situació en la
què es troben.
En la roda de premsa d’exposició de la Memòria
2016 dels CDA, el president de l’Organisme, Josep
M. Corominas, ha destacat el fet que els Centres de
Distribució d’Aliments serveixin per a molt més que per
a proporcionar menjar i productes bàsics. Corominas ha
recordat que “es fa una acompanyament a les persones i
a les famílies i se’ls ajuda a aconseguir feina”.
Aquest 2016, els CDA han permès inserir laboralment
15 persones, que realitzen tasques de mosso de
magatzem, exposició de producte i atenció de les
persones participants. Aquestes persones contractades
adquireixen habilitats que els faciliten la inserció posterior
al mercat laboral ordinari.
A més, s’ha ofert 34 tallers formatius a 396 famílies,
que han après noves habilitats laborals i personals,
economia domèstica, alimentació saludable, costura i
estalvi i manteniment de la llar.
El president de Dipsalut ha subratllat també la
importància de la col·laboració entre les institucions i
organitzacions implicades per fer possible la iniciativa,
així com del voluntariat i les donacions privades.

Notícies

El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut participa en
diversos simulacres
Ha intervingut en un simulacre d’accident aeri a
l’aeroport de Girona i en la jornada Dinàmiques en
Emergències, celebrada a Platja d’Aro.
El poliesportiu de Platja d’Aro es va convertir, el passat
29 d’abril, en un centre d’acollida per a refugiats d’una
catàstrofe. Es tractava només d’un simulacre per tal de
practicar el muntatge i gestió d’un espai d’aquest tipus.
El Servei d’Emergències Psicològiques de l’Organisme
de Salut Pública hi va participar atenent psicològicament
les suposades víctimes. Els alumnes del Màster en
Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències també
hi van poder realitzar exercicis pràctics. A més, es
va celebrar un taller sobre lideratge comunicatiu i
comunicació eficaç en la gestió de les emergències.
L’esdeveniment va estar impulsat per l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Platja d’Aro i va comptar
amb la col·laboració de l’ajuntament del municipi, de Creu
Roja, d’Axios, de la Universitat de Girona, del Col·legi
Oficial de Psicòlegs, de la Generalitat i de Dipsalut.
Simulacre d’accident aeri
Recentment, els psicòlegs de Dipsalut especialitzats en
emergències han intervingut en un altre simulacre. En
aquest cas, el d’un accident d’avió amb víctimes mortals
a l’aeroport Girona-Costa Brava.
Al simulacre, s’han avaluat els procediments d’actuació
contemplats al Pla d’Autoprotecció de l’Aeroport, la seva
inclusió en el pla Especial d’Emergències Aeronàutiques
de Catalunya (AEROCAT) de la Generalitat, i la coordinació
de tots els col·lectius implicats en l’atenció davant d’una
emergència aeronàutica. A més, en aquesta ocasió,
l’exercici s’ha centrat en els mecanismes d’activació i
atenció a víctimes i familiars, i en els protocols d’actuació
per a l’aixecament i tractament de les víctimes mortals.

altres afectats. També s’ofereix als professionals que
treballen en emergències i que puguin necessitar-ho.
L’equip de psicòlegs de l’Organisme de Salut Pública
de la Diputació de Girona s’encarrega, entre d’altres
tasques, de comunicar de manera adequada les males
notícies que sovint cal donar. També procura minimitzar
els danys que el trauma pot causar sobre les víctimes i
prepara les persones per afrontar el dolorós procés que
gairebé sempre els espera. A banda d’aquesta primera
atenció en el lloc de l’emergència, es dóna continuïtat al
tractament per als usuaris que així ho necessitin, a través
d’un mecanisme de derivació urgent a la Xarxa de Salut
Pública.
El coordinador del Servei, Jordi Frau, explica que
“l’objectiu principal en la majoria de les intervencions és
ajudar els afectats a reprendre al més aviat possible el
control sobre les seves vides i evitar que desenvolupin
patologies posttraumàtiques”.
El Servei el poden activar (les 24 hores i els 365 dies
de l’any) alcaldes i alcaldesses dels municipis gironins o
els regidors en qui deleguin, els comandaments de les
policies locals, els caps dels equips de protecció civil,
els responsables dels serveis socials i els dels diferents
cossos d’emergències de la Generalitat de Catalunya.
Ho fan trucant a un número d’ús restringit. L’equip de
psicòlegs de Dipsalut està coordinat amb els altres
ens que ofereixen serveis similars per evitar possibles
duplicitats.

Què és i com s’activa el Servei d’Emergències
Psicològiques de Dipsalut?
El Servei d’Emergències Psicològiques acostuma a
prestar-se en situacions d’alt potencial traumàtic com
ara accidents amb víctimes mortals, desastres amb
damnificats, morts sobtades, especialment d’infants i
adolescents, o agressions sexuals.
La intervenció psicològica es realitza amb la màxima
immediatesa possible i, habitualment, en el mateix lloc
on han succeït els fets. S’intervé tant amb les víctimes
directes dels esdevenimvents com amb els familiars o
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Simulacre dut a terme a Platja d’Aro.
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L’anàlisi

La promoció de la salut per al
desenvolupament sostenible
Recentment es va aprovar la Declaració de Xangai,
la darrera de les que ha anat aprovant l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i que van contribuint a enfocar
els grans reptes de la promoció de la salut.
De què parla aquesta Declaració?
En primer lloc, cal dir que (en el marc de l’Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides) reconeix la salut i el benestar com a elements
fonamentals. Com no podia ser d’altra manera, es
reafirma que la salut és un dret universal i que cal reduir
les desigualtats sanitàries. D’aquest primer punt caldria
destacar la incorporació de la paraula “benestar” que, per
primera vegada, acompanya de forma tant preeminent a
la paraula “salut”. Podria ser una bona oportunitat per
parlar no només de càrregues de malaltia (indicadors
d’absència de salut) i d’estils de vida en negatiu i començar
a incorporar indicadors positius de salut i de benestar. És
una aclucada d’ull a la perspectiva salutogènica?
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En segon lloc, la carta introdueix els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). La dimensió
ambiental sempre ha estat present en la promoció de la
salut, encara que, fins el moment, s’hagin constituït poques
aliances amb els departaments de medi ambient per a
treballar conjuntament. Ara que els indicadors ambientals
de canvi climàtic comencen a mostrar clarament els seus
efectes sobre la salut humana, sembla que podria ser
també una nova oportunitat per començar aquest treball
conjunt. Podria ser que més enllà de la concepció del
medi ambient com a determinant, situéssim el respecte
a la terra com la cinquena dimensió de la salut humana?:
bio-psico-socio-espiritual i ambiental?
En tercer lloc, la governança s’esmena com a
essencial per a la salut. A banda d’una crida explícita
a la millora dels governs i la vinculació de la presa de
decisions política amb la salut de la població, hi ha
una crítica velada al neoliberalisme i a sobreposar els
beneficis econòmics sobre la responsabilitat social
i ambiental. És la Declaració de Xangai, des d’una
perspectiva occidental, una oportunitat per aprofundir
en els nostres models democràtics? Des de la segona
guerra mundial les nostres democràcies no han estat mai
tant qüestionades, no serà també la iniquitat en salut una
de les raons?
En quart lloc, les ciutats i les comunitats (barris, pobles,
territoris...) es reconeixen com a entorns essencials per a
la salut. Sobta una tornada tan clara als models de ciutat
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saludable que es van impulsar als anys 80, malgrat no
es estrany que sigui així amb les projeccions mundials
de creixement poblacional. S’estima que el 2050
aproximadament el 80% de la població mundial viurà en
conglomerats urbans complexos. Un nou repte també
per a la cohesió social, la vinculació d’aquestes trames
urbanes amb la natura, la sostenibilitat i la seguretat.
L’equitat tant en l’accessibilitat als serveis com en termes
de salut apareix aquí amb força. Són les polítiques de
proximitat i el món local l’espai imprescindible de l’acció
política? Com repensem doncs els governs-estat?
En cinquè lloc, es reforça la idea de l’alfabetització
per a la salut con a eina essencial per a l’apoderament
i l’equitat. L’analfabetisme, la incultura i la ignorància
són els principals enemics de la justícia social, la salut,
el benestar i l’equitat. Caldrà estar atents als models
d’alfabetització per a la salut que s’impulsin i que no
es confonguin amb la simple transferència d’informació
i coneixements. Vist el biaix individualista que ha tingut
tradicionalment l’alfabetització per a la salut, caldrà
sistemàticament recordar la dimensió social de la salut,
de l’apoderament i col·locar l’equitat en salut, i ara també
el benestar, com a principis fonamentals de la promoció
de la salut. Serà la oportunitat per incloure definitivament
la dimensió social i comunitària a la salut i en la formació
dels professionals de l’àmbit de la salut?
Molts altres temes surten a la carta. Creiem, però, que
hem destacat els més rellevants i alguns altres que resten
amagats entre línies. Cal, però, anomenar explícitament
la voluntat expressa de la carta en favor de les dones,
les nenes, els desplaçats i els més vulnerables i que, en
general posa les persones, enlloc de la malaltia, al centre
del discurs.
Els compromisos van en la línia dels temes exposats
i se n’incorporen tangencialment d’altres: el paper de
la medicina tradicional, de les noves tecnologies, de la
legislació a l’hora de promoure i protegir la salut, etcètera.
És implícitament una carta vinculada a l’ètica; s’hi
dóna a entendre que el compromís amb uns valors i uns
principis haurien de ser el fil conductor de qualsevol acció
humana.

Pau Batlle i Amat
Cap de l’Àrea de Polítiques de Promoció
de la Salut i Qualitat de Vida de Dipsalut

Protecció de la salut

Treballem per la qualitat
de l’aigua potable
Protegim la teva salut
Beus aigua de l’aixeta?
Saps que tens drets i deures?
Si l’aigua és de xarxa, tens dret a que s’hi efectuïn els tractaments
i controls que en garanteixin la seguretat.
Si beus aigua d’un pou propi, ets el responsable de fer-ne la
cloració i les analítiques de control.

Al detall

Vies Braves: gaudir del mar de forma
segura
Aquest estiu s’ha dut a terme més d’un centenar d’activitats a les Vies Braves.
Han estat dirigides a tot tipus de públics: des d’esportistes professionals fins a
persones que s’inicien en la natació

Imatge d’una de les activitats celebrades a les Vies Braves.

Les Vies Braves son una xarxa pública d’itineraris marins
senyalitzats i abalisats. Transcorren paral·lels als camins
de ronda i són d’accés públic i gratuït.
Els itineraris disposen de panells informatius on es detalla el nom, el mapa topogràfic i les característiques de
cada via, a més d’indicacions sobre la biodiversitat i les
característiques del fons marí. Els panells també incorporen recomanacions d’ús i de seguretat.
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Portbou (0,6 K)
Colera (1 K)
Llançà (0,6 K)
Llançà - El Port de la Selva (1,7 K)

Garbet (1,2 K)

Cadaqués (1 K)

Actualment, la xarxa de Vies Braves compta amb prop
de 25 quilòmetres de carrils marins situats al llarg de la
Costa Brava i de la Costa de Barcelona. Cadascun d’ells
fa entre 0,3 i 2 quilòmetres de longitud. Concretament, al
litoral gironí hi ha 14 Vies Braves.
Aquesta xarxa pública de camins marins està destinada a activitats lúdiques, pedagògiques i esportives, com
poden ser la pràctica de natació en aigües obertes o la
immersió lleugera.
Per promoure’n l’ús i per transmetre les pautes per
gaudir-ne amb seguretat, periòdicament s’hi fan sessions
de dinamització. Aquest estiu, se n’ha fet entre sis i dotze
a cada Via Brava. Per dur-les a terme, s’ha comptat amb
una quinzena de monitors altament qualificats. Es tracta
de professionals locals, que tenen un gran coneixement
de la zona de la costa i de la Via Brava en la que treballen.
Les activitats dirigides a les Vies de la Costa Brava han
comptat amb el suport tècnic i econòmic de Dipsalut.
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
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Pals (1,5 K)

Girona

Tamariu (1,2 K)
Calella - Llafranc (1 K)

Platja d’Aro (2 K)
Sant Feliu
de Guíxols
(1,8 K)

Lloret - Fenals (1,3 K)
Fenals - Sta. Cristina (1,2 K)

Al detall

Imatge d’una de les activitats celebrades a les Vies Braves.

ha participat activament en el disseny d’aquestes dinamitzacions així com en la formació dels dinamitzadors de
les Vies Braves de cada població.

Qui li ha concedit aquesta distinció és l’Institut de Turisme Responsable, una entitat associada a la UNESCO i
a l’Organització Mundial del Turisme.

Entre les dinamitzacions realitzades aquest estiu, hi ha
hagut trobades per nedar en grup, sessions d’snorkelling, neteges del fons marí i del litoral, classes d’iniciació
a la natació en aigües obertes i les Vies Braves Gran Prix
(una lliga per incentivar la participació en travessies populars de natació). També s’ha organitzat diversos camps
de treball, per implicar els més joves en la preservació del
litoral i del medi marí.

En concret, al projecte Vies Braves, se li ha donat la
Certificació Biosphere Responsible Tourism.

Totes les activitats realitzades a les Vies Braves tenen
com a objectiu el foment de la pràctica d’activitat física a
l’aire lliure i de forma segura. També busquen promoure
la descoberta i la posada en valor del patrimoni natural de
la costa i les actituds respectuoses cap a l’entorn natural
i la preservació del fons marí.
Segell Biosphere de la UNESCO
Les Vies Braves han obtingut aquest prestigiós segell
que les distingeix com a experiència sostenible i de turisme responsable.

Les activitats dirigides
a les Vies Braves
estan adreçades a
tots els públics i han
estat concebudes per
fomentar la pràctica
d’activitat física al mar
de forma segura

El Butlletí de Dipsalut
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El reportatge

Lluitant per eradicar els matrimonis
forçats
Valentes i Acompanyades és un projecte de suport per a nenes, adolescents i
joves que pateixen l’amenaça d’una unió forçada. A través de l’apoderament de les
dones, es vol prevenir i eradicar aquest atemptat als drets humans.
El matrimoni forçat es caracteritza per la falta de consentiment d’un o, en ocasions, dels dos contraents. La
unió –sigui civil, religiosa o tradicional- està concertada i
organitzada per les famílies, que pressionen (amb o sense violència) perquè es dugui a terme el matrimoni.
Aquesta pràctica pot afectar tant a majors com a menors d’edat, tant a nens com a nenes. No obstant, en
la majoria de casos les víctimes en són les noies. Elles
pateixen amb més duresa la pressió, sovint violenta, i
tenen menys recursos per poder oposar-s’hi.
Els matrimonis forçats succeeixen a nombrosos indrets del món; també a Catalunya i a les comarques gironines. Per prevenir-los i eradicar-los es duen a terme
projectes diversos. Un d’ells és Valentes i Acompanyades, al que Dipsalut dóna suport econòmic.
Valentes i Acompanyades treballa, principalment, als
municipis de Girona i Salt. Tot i que també realitza actuacions a altres punts del territori.
L’associació dóna suport a les nenes, adolescents i
joves que pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat per
tal que puguin evitar aquesta situació no desitjada. També a les que volen sortir-se d’una d’aquestes unions a la
força. Ho fan amb un acompanyament sostingut, apoderant-les, enfortint-les emocionalment i capacitant-les
tant a nivell educatiu com professional.
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Es busca prevenir
i eradicar les unions
forçades a través
de l’apoderament
de les dones
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L’equip està format per educadores i integradores socials, psicòlogues, formadores, monitores i les anomenades “referents”, és a dir, joves de la mateixa comunitat
que, en el seu moment, van ser víctimes d’unions forçades i que van poder evitar-les o, després d’uns anys, van
poder desfer el matrimoni.
Les intervencions són totalment personalitzades,
adaptades a les especificitats de cada cas. Hi ha, però,
unes línies d’acció comunes.
Si es tracta d’una menor d’edat, el cas es posa en coneixement de les autoritats (Direcció General d’Atenció a
la Infància, Mossos d’Esquadra...) per tal que s’estableixin les mesures d’atenció i protecció a la nena establertes en els protocols. Des de Valentes i Acompanyades
se li dóna suport psicològic i emocional a través de les
joves referents i d’una formadora africana, experta en
la defensa dels drets de les dones i reconeguda per la
comunitat. També es treballa per aconseguir l’accés de
les menors a famílies acollidores per tal de minimitzar
els efectes del trauma que viuen i de la separació de la
família.
Quan es tracta d’una noia major d’edat, es comença per buscar i establir una forma eficaç de mantenir el
contacte i la relació amb ella, que sovint es troba pràcticament incomunicada. Les famílies acostumen a propiciar aquest aïllament per tal que les noies no puguin
trobar suport en amigues, mestres o altres persones de
l’entorn. Per evitar aquest isolament de la jove és vital el
paper de les referents, que tenen menys dificultats per
contactar i per entendre’s amb la noia ja que comparteixen cultura i comprenen els seus dubtes i la gran por
a desobeir els pares. A partir d’aquest moment, s’inicia
el suport psicològic i emocional continuat per ajudar la
jove a afrontar el seu conflicte intern i per apoderar-la.
Es procura donar-li força, confiança, dissenyar amb ella
perspectives de futur, informar-la dels recursos que té a
l’abast i acompanyar-la en la decisió presa. En aquesta
fase es mira d’implicar persones conegudes i respectades per la jove. L’atenció psicològica és clau per evitar
que la noia es faci enrere en la decisió presa i per ajudar-la a gestionar la pressió i la ruptura amb la família i
l’entorn. També es treballa per proporcionar-li espais de
protecció i vies d’incorporació a la societat.

El reportatge

El passat 2016, Valentes i Acompanyades va donar
suport a 33 noies. 18 d’aquestes joves estaven sota
l’amenaça de matrimonis forçats i patien violències familiars. Se’ls va oferir atenció integral i tractament personalitzat per tal de garantir la seva seguretat, salut psicològica i emocional i plena integració social.
Concretament, el 2016 es va aconseguir evitar un matrimoni forçat (compromís anul·lat) i es va continuar fent
el seguiment i proporcionant suport a les nenes i noies
que van aconseguir evitar matrimonis forçats en els anys
anteriors. També es va poder recuperar cinc noies que
ja havien contret aquests matrimonis a la força. A més,
es va fer el seguiment, acompanyament i apoderament
de les que estaven sota amenaça de matrimoni forçat
per tal d’evitar-lo.
En la resta de casos, 13 adolescents, es va dur a terme un treball de prevenció basat en el suport educatiu
i l’apoderament. Les sessions de reforç educatiu es van
realitzar tres dies per setmana. També es van impartir
tallers específics per desenvolupar l’autoconfiança.
La tasca de prevenció és bàsica dins el projecte ja
que permet anar facilitant recursos a les noies i mantenir
la relació tant amb l’equip de Valentes i Acompanyades
com entre elles mateixes. A més, facilita la detecció precoç de l’amenaça del matrimoni forçat.

El matrimoni forçat és
un atemptat als drets
humans

En aquesta feina de prevenció és clau el paper de les
joves referents que, a partir de la seva pròpia experiència
i en formar part de la comunitat, són capaces de detectar ràpidament els casos i de generar llaços d’empatia i
confiança.
Cal destacar també que, gràcies als mecanismes
de coordinació que s’han establert entre els diferents
agents del territori (serveis socials, ajuntaments, entitats,
centres educatius...), s’ha aconseguit constituir una àmplia xarxa de detecció i suport així com crear un model
d’intervenció contra els matrimonis forçats i establir actuacions continuades per prevenir-los.
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Consells saludables

L’impacte positiu en la salut de les
habilitats per a la vida
Desenvolupar aquestes habilitats ens ajuda a tenir
un major control sobre la nostra salut i a adoptar i
mantenir estils de vida saludables.
La salut de les persones depèn de nombrosos factors que
van molt més enllà de la genètica o de l’atenció sanitària.
Entre els que més la determinen hi ha les condicions
econòmiques, socials, culturals, ambientals..., però
també la capacitat dels individus i de les col·lectivitats
d’utilitzar els recursos que tenen a l’abast per generar
salut. Enfortir les habilitats per a la vida de les persones
permet multiplicar aquesta capacitat.

Què són les habilitats per a la vida?
Són destreses psicosocials que complementen i
optimitzen la intel·ligència i els coneixements.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
considera que n’hi ha 10 de bàsiques:
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servir la capacitat d’influència i de persuasió per incidir
en la millora del bé comú i generar canvi.
Maneig de la tensió i l’estrès
Identificar oportunament les fonts de tensió i
estrès en la vida quotidiana, saber reconèixer-ne les
diferents manifestacions i trobar eines per eliminar-les o
contrarestar-les d’una manera saludable. És aprendre a
donar el millor d’un mateix en cada moment en comptes
de mantenir-se en un auto-judici permanent. És saber
aturar-se i relaxar-se a temps.
Maneig dels sentiments i les emocions
Aprendre a navegar en el món de les emocions i els
sentiments per aconseguir una «sintonia» més gran amb
el món afectiu propi i amb el de les altres persones.
Descobrir com reaccionem davant el plaer, l’alegria,
la tristesa, la ira o la injustícia ... permetre que la raó
intervingui per identificar què ens impulsa i què ens
paralitza.

Comunicació interpersonal
Inclou tant la comunicació verbal com la no verbal
i l’escolta activa. Ens serveix per establir relacions
basades en el respecte i benestar mutu, que permetin
l’autenticitat de les parts i així ser capaç de conservar
relacions significatives, així com de posar fi o transformar
les que impedeixen el creixement personal.

Autoestima i control intern
Desenvolupar autoconfiança i autoconsciència,
descobrir gustos, disgustos, talents, debilitats i
oportunitats pròpies per autoconstruir-se. És, també,
la capacitat per definir objectius i autoavaluar-se; vol dir
construir sentit sobre nosaltres mateixos, sobre les altres
persones i sobre el món en què vivim.

Negociació i rebuig
Escoltar la pròpia veu per expressar amb claredat, i de
la manera apropiada, el que se sent, pensa o necessita.
Fer-ho en el moment adequat, de forma assertiva: sense
imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú. Ser capaç
d’argumentar una postura o una crítica encara que
contradigui el que diuen altres persones.

Pensament crític
Ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal,
documentat i reflexionat per arribar a conclusions
pròpies sobre la realitat personal i social. Qüestionarse i qüestionar per comprendre i enfortir la diversitat de
pensament. La persona crítica es pregunta, investiga i no
accepta les coses d’una manera crèdula.

Empatia
Connectar amb l’altra persona per escoltar, i
comprendre les seves necessitats, per donar-li resposta
d’una manera solidària, d’acord amb les circumstàncies.
Implica ser capaç de reconèixer que la pròpia forma de
pensar és només una més, no l’única i la correcta.

Presa de decisions i solució de problemes
Avaluar diferents alternatives tenint en compte les
necessitats, els criteris i les conseqüències de les
decisions no només per a la pròpia vida, sinó també
per a l’aliena. Suposa tenir capacitat d’anàlisi en funció
de les emocions, les actituds, els valors i la motivació
propis i tenint en compte als altres. Decidir és assumir
la responsabilitat de transformar les circumstàncies en
què vivim. També suposa pensar solucions alternatives
als problemes de forma creativa.

Col·laboració i treball en equip
Ser capaç de treballar i cooperar amb els altres de
forma respectuosa i essent conscient de les capacitats
d’un mateix, tot confiant en les de l’altre. Compartir
estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per
contribuir a l’assoliment d’un objectiu compartit.
Advocació i defensa
Ser capaç d’entusiasmar-se per una causa i mantenir
una actitud constructiva vers el conflicte. Actuar amb
flexibilitat per crear aliances amb altres persones i fer
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Desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre
bones decisions i per afrontar de manera positiva els
desafiaments de la vida quotidiana. Per aquest motiu,
incidir en elles s’ha adoptat com a estratègia en promoció
de la salut. Dipsalut ho fa amb programes com el “Sigues
Tu, eines i actius per a la salut”, que es desenvolupa a
escoles i instituts de la demarcació de Girona.

Món Dipsalut

L’Associació de Donants de Sang
de Girona ha tornat a concedir un
reconeixement a Dipsalut per la seva
col·laboració amb l’entitat
El president de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Josep Maria Corominas, ha recollit aquest
guardó que distingeix les entitats, institucions i organitzacions que contribueixen a difondre la necessitat de donar
sang de manera periòdica i que han estat, en molts casos,
donants de sang exemplars.
Les distincions s’han lliurat aquest 14 de juny en el marc
de l’acte central de celebració del Dia Mundial del Donant
de Sang, que s’ha dut a terme a Vic.
L’esdeveniment ha estat organitzat per la Federació
Catalana de Donants de Sang, amb la col·laboració del
Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut de la Generalitat, i ha reunit totes les Associacions de Donants de
Catalunya.
Al llarg de l’acte, s’ha recordat el lema d’enguany del Dia
Mundial del Donant de Sang: -”Què pots fer? Donar sang.
Donar-ne ara. Donar-ne sovint!”

Compartint experiències amb el
professor Carles Muntaner
El catedràtic de salut pública a la Universitat de Toronto
(Canadà) ens ha visitat per aprofundir en alguns dels programes que duem a terme.
Muntaner ha vingut a Girona per participar en el III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut, que ha reunit a
destacats experts d’aquest àmbit per tal de debatre sobre
els nous reptes en promoció de la salut a l’arc mediterrani
després de la declaració de Xangai.
El doctor Muntaner hi ha pronunciat la ponència Democràcia, benestar i promoció de la salut. El catedràtic ha
publicat nombroses investigacions científiques i treballs de
divulgació sobre la relació entre les desigualtats socials i
la salut. Entre altres, s’ha fixat en l’impacte que els factors
polítics tenen sobre la salut, la relació entre els nivells de
salut i la classe social, les conseqüències de la precarietat
laboral o les diferències geogràfiques de la mortalitat.

Hem participat al congrés de salut
ambiental

Acte central del Dia Muncial del Donant de Sang.

L’alcaldessa de Girona ens visita per
conèixer de primera mà la tasca que
realitzem
Marta Madrenas, i la regidora de Salut, Eva Palau, s’han
reunit amb el president, la gerent i els caps d’àrea de Dipsalut per tal de conèixer al detall la tasca que desenvolupa
l’Organisme.
La visita també ha servit per formalitzar la renovació de
l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i Dipsalut per a l’execució de programes de salut pública.
El conveni inclou suport i finançament per part de Dipsalut per tal que l’Ajuntament de Girona pugui prestar idòniament els serveis de promoció i protecció de la salut.

Dipsalut ha intervingut al 14è Congrés Espanyol de Salut
Ambiental. Entre altres, hi hem explicat el nou model de
gestió, en funció del risc, de les instal·lacions amb possibilitat de proliferació de legionel·la.
Tècniques de l’Organisme hi han presentat comunicacions
relacionades amb la prevenció de la legionel·losi. Concretament, han parlat de la redefinició del model de gestió
del risc en els programes de Dipsalut de control de les
instal·lacions amb possibilitats de proliferació de legionel·la
(la gestió en funció del risc). També han presentat alguns
casos pràctics sobre factors de risc de difícil detecció que
afavoreixen la proliferació de legionel·la en instal·lacions
d’aigua calenta sanitària i sobre possibles solucions.
La tercera comunicació ha estat centrada en la plataforma de gestió i ciència col·laborativa per al control del
mosquit tigre.
El congrés, organitzat per la Societat Espanyola de Salut Ambiental, ha reunit entitats i professionals destacats
del camp de la salut ambiental per tal de compartir coneixements i experiències. S’ha celebrat sota el lema “La salut
ambiental, per a un futur possible”. S’ha celebrat entre el
21 i el 23 de juny.

Trobareu tota la informació, fotografies, vídeos i documents al web de Dipsalut: www.dipsalut.cat
Us demanem que ens comuniqueu els vostres dubtes, queixes, propostes o suggeriments per tal que puguem anar millorant. Podeu fer-ho al
correu info@dipsalut.cat o al telèfon 972 41 47 20.
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Posem el focus sobre...

Dolors Juvinyà i Canal, directora de la Càtedra de
Promoció de la Salut

“Ajudem a posar
en valor la promoció
de la salut”
L’any 2008 la Universitat de Girona i Dipsalut van acordar la
creació d’aquesta Càtedra, pionera tant a Catalunya com a
l’estat espanyol. En aquest temps, ha esdevingut un referent
internacional en l’àmbit de la promoció de la salut. Dolors
Juvinyà l’encapçala. És doctora en Pedagogia, Llicenciada
en Psicologia, diplomada en Infermeria i Màster en gestió de
programes de promoció i educació per a la Salut.

Per què es va decidir crear una Càtedra de Promoció de
la Salut?
La iniciativa sorgeix després d’iniciar el Màster
Universitari en Promoció de la Salut, que, entre altres
coses, ens permetia compartir coneixements amb experts
d’arreu del món. Vam pensar que, si hi havia una estructura
estable i específica, dedicada només a la promoció
de la salut, es podrien tenir moltes més oportunitats de
compartir i difondre el coneixement que s’anava generant
en aquest àmbit; també es podria donar més visibilitat i
posar en valor la promoció de la salut. Aquesta idea va
coincidir amb l’inici de Dipsalut, a qui se li va presentar la
proposta i va acceptar donar-hi suport.
Quins són els vostres principals objectius i línies de treball?
La Càtedra treballa a partir de cinc grans àrees que
estructuren el seu treball. L’àrea de Formació, que té
com a objectiu proporcionar, actualitzar i enfortir els
coneixements en promoció de la salut d’acord als
darrers avenços i tendències internacionals. L’àrea de
Publicacions, que busca difondre els avenços científics
que es produeixen, generar material editorial propi per
impulsar la progressió del coneixement en promoció de
la salut i dur a terme traduccions de temàtica estratègica,
ja sigui per la novetat del tema o pel seu impacte. L’àrea
de Recerca, que contribueix a l’aportació de coneixement
i evidència sobre promoció de la salut a través del treball
en xarxa amb grups nacionals i internacionals que
permet construir i compartir treball interdisciplinari en
diversos camps. L’àrea d’Internacionalització, que pretén
donar visibilitat internacional a Dipsalut i a la Càtedra
i a les accions que porten a terme i l’àrea de Difusió i
Transferència del coneixement, que té com a objectiu
divulgar el coneixement a nivell nacional i internacional.
Teniu una gran projecció internacional, oi?
Sí. Ens reconeixen la feina que fem i aquest fet permet
que estiguem participant en nombroses organitzacions
i comitès científics, grups de treball i que organitzem
reunions d’abast internacional . Fins el moment, hem
organitzat tres simposis d’aquest abast. Hem posat el
focus en un àmbit concret: en la promoció de la salut en
el mediterrani i en aquest darrer ens han invitat a impulsar
una xarxa d’aquest àmbit.
També participem en xarxes de treball internacional
com ara la International Union on Health Promotion and
Health Education, Health Promoting Hospitals and Health

Services Network i l’European Training Consortium in
Public Health and Health Promotion. A més, hem impulsat
la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut de
Catalunya i la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables i
coordinem les secretaries tècniques corresponents.
Aquesta projecció internacional del que fem ha portat
a que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens hagi
convidat a participar a les dues últimes conferències
mundials de promoció de la Salut.
Però també actua en l’àmbit territorial més proper...
A la Càtedra també se la reconeix aquí, a casa nostra,
com un referent en temes de promoció de la salut. Això
fa que ens arribin i que donem resposta a nombroses
peticions d’assessorament. També fem formació, facilitem
recursos...Impulsem accions que permetin el treball en
xarxa i fomentin el coneixement, la transferència d’aquest i
la recerca en aquest àmbit.
Quines accions destacaries entre les que heu portat a
terme fins ara?
L’organització dels simposis internacionals, la
participació a les conferències mundials de promoció de
la salut, la línia de publicacions que tenim, la creació del
butlletí electrònic BepSalut...Pel que fa a les publicacions,
s’ha de destacar un moment clau: la traducció al castellà
del llibre Guia del autoestopista salutogénico, que ha
tingut un altíssim impacte tant a l’estat espanyol com a
Llatinoamèrica i que ha donat una gran visibilitat i impuls
a la perspectiva salutogènica. Al final, el més destacable
és que hem ajudat a difondre i a fer entendre una visió
ampliada de la promoció de la salut; hem contribuït a
posar-la en valor.
I quines accions importants esteu iniciant o preveieu en un
futur proper?
Una d’elles és el treball en col·laboració que estem
fent amb Dipsalut i tres ajuntaments per construir un nou
model d’elaboració de plans municipals de salut que
incorpora la perspectiva de Salut en totes les polítiques
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I l’altra, el
disseny d’un observatori de salut que recopilarà i facilitarà
informació sobre indicadors de salut de les persones de
la demarcació. També cal esmentar que estem treballant
per oferir espais de formació virtuals en promoció de la
salut per facilitar-hi l’accés a la formació en aquest àmbit a
tothom que hi estigui interessat.

