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L’editorial

Per promoure la salut
de les persones cal
reduir les desigualtats
socioeconòmiques
Les desigualtats econòmiques i socials són
també desigualtats en salut.
Està més que demostrat que condicionen l’esperança i la
qualitat de vida molt per damunt d’altres causes com ara les
biològiques, les sanitàries o les relacionades amb els hàbits.
La salut no està només determinada, doncs, per la genètica
o per mantenir unes conductes saludables. També, i
sobretot, depèn d’aquelles condicions generals que ens
donen oportunitats de viure una vida digna. Unes condicions que, injustament, no tothom pot assolir.
Podem dir, sense cap por a equivocar-nos, que una
societat més justa és una societat més sana. Malauradament, no sembla que avancem cap aquesta direcció, sinó
tot el contrari. La riquesa continua en mans de pocs i per
moltes persones és fa del tot impossible escapar de la
pobresa i l’exclusió.
Per això des de Dipsalut, l’Organisme de la Diputació de
Girona que vetlla per a la salut pública als municipis,
treballem per reduir les desigualtats, per avançar cap a un
món més just, amb una distribució més equitativa de la
riquesa i del benestar.
El pressupost de l´Organisme -ja des del 2016, any en que
la competència d´acció social va ser assumida per Dipsalutha anat incrementant la quantitat destinada a aquest àmbit;
per donar resposta a aquestes necessitats. En concret, per
aquest 2018, comptem amb 4 milions d’euros dedicats a
diferents polítiques socials: servei de teleassistència, línies
de foment a projectes del món local i del tercer sector, per
a la cooperació internacional, per combatre la pobresa

energètica... Posteriorment, hem destinat 700 mil euros
més a aquest àmbit. Els recursos, addicionals al pressupost ordinari, estan servint per incidir en un aspecte
especialment problemàtic, el de l’habitatge. Proporcionem
suport als ajuntaments gironins per tal que es pugui
continuar donar resposta a les necessitats més bàsiques
de les persones. Concretament, aquesta aportació
addicional està servint per crear una nova línia de subvencions als ajuntaments per a compra d’habitatge d’ús social,
per a adquirir material per a llars vulnerables i per a poder
atendre altres necessitats de les famílies en situació de
pobresa i risc d’exclusió.
També, han de servir també per a inversions i equipaments
de caràcter social i per a fer front a altres problemes que
cal abordar de manera urgent, com el dels joves extutelats.
Combatre la pobresa i treballar per a una societat més
equitativa, més justa, és per a nosaltres una prioritat. Per
això procurem tenir-ho en compte i incidir-hi des de cada
servei, cada programa, cada acció. És un objectiu
transversal, que es treballa també a través d’aquells serveis
que no estan situats estrictament dins l’àmbit de l’acció
social. Els programes de promoció de la salut, les línies de
suport econòmic, la formació...Mirem d’incloure aquesta
perspectiva sempre que és possible i busquem contínuament noves i millors formes de contribuir a aquest difícil
però possible objectiu: el de construir una societat més
justa i, per tant, també més sana.
Josep M. Corominas i Barnadas
President de Dipsalut
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Breus

700 mil euros addicionals per a
polítiques socials
S’afegeixen als 6 milions i mig d’euros destinats aquest 2018 a projectes d’acció social i
de promoció de la salut i qualitat de vida.
Aquests recursos addicionals han de servir per endegar –
en col·laboració amb l’Àrea d’Habitatge de la Diputacióaccions relacionades, principalment, amb el problema de
l’habitatge. 350 mil euros es destinaran a la creació d’una
nova línia de subvencions als ajuntaments per a compra
d’habitatge d’ús social i 150 mil, a l’adquisició de material
per a llars vulnerables de les comarques gironines.
200 mil euros han de servir per a inversions i equipaments
de caràcter social i per a fer front a altres problemes que
cal abordar de manera urgent, com el dels joves extutelats.
Aquest total de 700 mil euros se suma als prop de 6
milions i mig que l’Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona va reservar del pressupost 2018 per a
de promoció de la salut, qualitat de vida i d’acció social.

Platges cardioprotegides
Hem cedit temporalment desfibril·ladors
addicionals als municipis costaners que
necessitaven reforçar els dispositius de salvament de les seves platges.
Per aquesta temporada d’estiu, hem deixat més d’una
vintena d’aparells. S’han afegit als que ja tenien els
dispositius de vigilància i socorrisme de les platges de
Castelló d’Empúries, Begur, L’Escala, Santa Cristina d’Aro,
Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret i Blanes.
Dipsalut disposa de desfibril·ladors (els anomenats “lliures”)
que deixa de manera temporal a aquells ajuntaments o
entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona
que en demanen per a cardioprotegir espais o activitats
considerats de risc, ja sigui per les característiques que
presenten o pel fet que s’hi concentren moltes persones.
Es tracta d'aparells idèntics als que l’Organisme ha
implantat arreu de la demarcació en el marc del programa
“Girona, territori cardioprotegit”.

43 persones, recuperades amb
els desfibril·ladors

Formació gratuïta en salut
pública

Des que es van implantar fins avui*, els
desfibril·ladors d’ús públic de la xarxa de
Dipsalut han permès recuperar 41 persones
que havien patit una mort sobtada cardíaca.

Per aquest segon semestre de 2018 us
proposem una quinzena de cursos tant de
l’àmbit de la protecció de la salut com del de
la promoció.

Els últims casos han succeït aquest estiu a Palafrugell, Salt,
Roses i Llagostera.

Tots són gratuïts. Estan dirigits, principalment, a treballadors municipals.

Majoritàriament, els aparells han estat utilitzats per agents
de les policies locals i efectius d’altres cossos d’emergències de la demarcació.

S’ofereixen cursos sobre la gestió d’instal·lacions amb risc
de transmissió de legionel·losi, sobre xarxes d’aigua de
consum humà, per a operadors i mantenidors de les
piscines d’ús públic i per a manipuladors d’aliments.
També, s’ha programat formació en primers auxilis
psicològics, d’autoprotecció per a integrants dels equips
d’emergències i per poder atendre adequadament víctimes
de violència sexual. A més, hi ha cursos de marxa nòrdica i
d’entrenament d’habilitats per a la vida dirigits als dinamitzadors dels Parcs Urbans de Salut i de les Xarxes d’Itineraris Saludables, així com formació relacionada amb els
desfibril·ladors d’ús públic.

En total, els municipis gironins compten amb 783 desfibril·ladors cedits per Dipsalut. Els cossos de primera resposta
en duen dins els seus vehicles i també n’hi ha de disponibles a l’espai públic, a places, carrers i façanes d’equipaments. A aquests aparells cal sumar-hi la cinquantena de
desfibril·ladors que deixem de manera temporal a ajuntaments i entitats per a cardioprotegir activitats de temporada
o actes considerats de risc.
(*dades a 9 d’agost de 2018)

El Butlletí de Dipsalut
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Notícies

Treballem amb els
municipis per reduir
les desigualtats
socioeconòmiques

Impulsem la teva salut
www.dipsalut.cat
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Notícies

Activitats divulgatives
als municipis
Continuem duent a terme accions per
donar a conèixer la tasca que
desenvolupem, conjuntament amb els
ajuntaments, en prevenció de la
legionel·losi i control de la qualitat de
l’aigua de boca.
Ho fem a través d’estands, dinamitzats per professionals
especialitzats, que muntem a fires, festes, mercats i altres
esdeveniments d’arreu de la demarcació.
Amb l’ajuda de lents binoculars, mostres d’aigua, elements
gràfics, jocs i altres materials, s’explica què és la legionel·losi, què la causa, com es contrau i què fa Dipsalut i els
ajuntaments de la demarcació per prevenir-la. També es
trenquen falses creences sobre aquesta qüestió i es mira
de resoldre els dubtes que els participants plantegen. Pel
que fa al control de la qualitat de l’aigua de consum humà,

s’hi detalla el cicle de l’aigua, els riscos que podria portar
associats si no se’n fes un tractament adequat i com es
duen a terme aquestes accions de control, des de la
captació fins que arriba a la nostra aixeta.
Les activitats que es proposen a l’estand van dirigides a un
públic familiar i inclouen des de l’observació de macro i
microorganismes presents a diferents mostres d’aigua
(aigua de bassa, de riu, tractada...) fins a un joc, pensat per
als més menuts, d’identificació i eliminació dels elements
patògens de l’aigua a través del tacte.

Hem revisat més de mig miler de piscines
Aquest estiu hem avaluat 573 piscines d’ús públic de 154 municipis gironins.
N’hem analitzat les condicions higièniques i arquitectòniques per procurar que
siguin segures.

S’avaluen piscines tant de titularitat pública com privada.
Totes elles, però, d’ús públic, és a dir, que pot usar
qualsevol persona encara que sigui pagant una entrada
(piscines de centres esportius, d’hotels, càmpings, parcs
aquàtics, restaurants...).Els controls es fan en aquells
equipaments que sol·licita cada ajuntament.
Garantir la salubritat de les piscines és competència dels
ajuntaments. Des de Dipsalut se’ls dona suport en aquesta
tasca amb dos programes de servei directe: el d’avaluació
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic i el de suport
a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de

titularitat i/o gestió municipal.
Des de l’Organisme analitzem les condicions higièniques i
arquitectòniques de les piscines per tal de garantir que són
segures per a la salut de les persones. Si es detecten
deficiències es recomanen mesures correctores i, després,
es comprova que s’hagin aplicat i que siguin eficaces.
També, en el cas de les municipals, donem suport continu
a la gestió i manteniment d’aquests equipaments. A més,
formem gratuïtament els responsables i a les persones que
s’encarreguen directament del manteniment de les piscines
per tal que puguin anar actualitzant els seus coneixements.
El Butlletí de Dipsalut

5

Notícies

El servei comença amb una primera visita en què els
tècnics examinen les piscines que el municipi sol·licita que
s’avaluïn. Prenen mostres per conèixer la qualitat de l’aigua
i revisen els vasos, l’entorn de la piscina, el paviment, el
magatzem de productes químics i el conjunt de les
instal·lacions. Es mira si els nivells de desinfectant i PH són
correctes, si els productes desinfectants s’apliquen
adequadament, si l’aigua està lliure de bacteris i paràsits, si
els vasos estan nets (lliures d’algues, sòlids i escumes), si
l’entorn de la piscina és higiènic i segur, si els productes
químics estan degudament envasats i etiquetats...També
es mira si es compta amb un servei de socorrisme d’acord
amb el que estableix la normativa (professionals acreditats,
que es cobreixi tot l’horari d’obertura de la instal·lació...).

condicions tant pel què fa a la higiene, al manteniment i a la
seguretat. Els resultats de l’avaluació es comuniquen a
l’ajuntament pertinent. Si hi ha deficiències que suposin un
major risc, es fa saber de manera immediata tant al gestor
de la piscina com a l’ajuntament i si cal s’assessora
tècnicament de les millors solucions i de com aplicar-les.
Un cop efectuades, si l’ajuntament ho ha demanat, es fa
una nova revisió per assegurar que les accions correctores
hagin estat efectives.
A les piscines municipals, a més d’aquesta tasca d’avaluació, es dona suport a la gestió i manteniment continuats de
cada piscina. L’Organisme dissenya els plans de gestió i
autocontrol adaptats a les peculiaritats de cada equipament
i s’encarrega de fer-ne el seguiment.

L’objectiu és determinar si l’equipament està en bones

Detectat un nou mosquit invasor gràcies a
Mosquito Alert
S'ha trobat a Astúries, amb el projecte
de ciència ciutadana Mosquito Alert,
en el què Dipsalut col·labora. Té la
capacitat de transmetre diversos virus,
com per exemple el del Nil Occidental.
El mosquit Aedes japonicus ha arribat per primera vegada a
Espanya i al Sud d'Europa. Així ho ha confirmat un primer
informe d'avaluació ràpida de risc emès pel Centre de
Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries aquest
passat mes de juliol.
A principis del mes de juny, la plataforma de ciència
ciutadana Mosquito Alert (coordinada pel CREAF, el
CEAB-CSIC i ICREA impulsada per l'Obra Social "la Caixa"
i cofinançada per Dipsalut i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya) va rebre una foto d'un mosquit
sospitós a través de l'app, enviada des del Principat
d'Astúries. Després de rebre aquesta primera notificació es
va sol·licitar a la persona l'enviament per correu d'exemplars d'adults i larves, sobre els quals es va confirmar la
sospita. Posteriorment, es va realitzar una inspecció de
camp en el lloc de la troballa liderada pels entomòlegs de
Mosquit Alert al costat de membres de l'equip entomològic
de la Universitat de Saragossa i responsables del projecte
de Vigilància Entomològica del Ministeri de Sanitat, Consum
i Benestar Social. Segons les declaracions del cap de
l'equip d'entomòlegs de Mosquit Alert Roger Eritja,
"després de revisar la zona hem pogut trobar totes les
fases biològiques del vector en diversos punts allunyats
entre si, el que suggereix que el mosquit està ja establert en
una àrea que pot ser molt més àmplia, tot i que es
necessitaran més estudis per confirmar-ho.
La major preocupació de l'arribada del mosquit Aedes
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japonicus és que, a part de causar molèsties amb les seves
picades similars a les dels altres mosquits, té la capacitat
de transmetre diversos virus entre els quals el més rellevant
a Espanya seria el del Nil Occidental. En condicions de
laboratori també s'ha comprovat que és capaç d'infectar
amb dengue i Chikungunya. No obstant això, els experts i
les autoritats remarquen que en aquest moment el risc que
aquest mosquit pugui transmetre malalties de forma
autòctona a Espanya és molt baix. "Cal considerar que el
risc de transmissió d'aquestes malalties depèn de la
quantitat de mosquits presents i de si el virus està circulant
entre la població. D'altra banda, hi ha altres factors com el
contacte que pot haver-hi entre el vector i hoste. En aquest
moment la quantitat de mosquits no creiem que sigui molt
elevada i tampoc es donen les altres condicions a
Astúries", explica Roger Eritja.
Mosquito Alert anima les persones a descarregar l'app i
col·laborar activament amb el projecte. Recordem que més
enllà del mosquit tigre i d'haver trobat ara l'Aedes japonicus, seguim buscant el mosquit de la febre groga ", explica
Frederic Bartumeus, director de Mosquit Alert. Les
autoritats recorden també que cal aplicar mesures de
control per part de la ciutadania per evitar la proliferació
dels mosquits invasors com el mosquit tigre, que ja està
estès per tota la costa espanyola i alguns punts de l'interior.
El consell principal és evitar les acumulacions d'aigua, per
petites que siguin, retirant o buidant periòdicament els
recipients o altres objectes que puguin acumular-ne.

Notícies

Donem suport
als municipis per
evitar les plagues
urbanes
Protegim la teva salut
www.dipsalut.cat
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L’anàlisi

Avaluant la nova llauna de rescat aquàtic
Estem duent a terme l’última fase d’avaluació d’una nova boia per al rescat de
víctimes aquàtiques. Ha estat dissenyada amb el suport de Dipsalut.

Per tal de realizar-ne l’avaluació, es fan proves diverses com,
per exemple, simulacres de salvament a platges de la
demarcació. Per a fer-los, es compta amb la col·laboració
dels ajuntaments i dels equips de socorrisme de Creu Roja,
Proactiva i Rescatadores, així com amb la participació de Vies
Braves i de l’Institut Nacional d’Educació Fisica de Catalunya.
Aquestes proves serveixen per determinar si el material
s’adequa a les necessitats dels seus usuaris intensius, els
socorristes. A partir de les seves experiències, es farà
l’avaluació qualitativa de la llauna i s’introduiran les millores
necessàries als prototips.
El nou dispositiu de rescat aquàtic s’anomena Quick
Rescue i ha estat dissenyat per professionals experts en
socorrisme i pel Centre d’Innovació i Desenvolupament de
la Universitat de Girona. S’ha fabricat a l’empresa Tecnodimensión. Dipsalut ha ofert el recolzament tècnic i econòmic
indispensable per tal que aquesta innovació esdevingui una
realitat i pugui representar una millora dels serveis de
salvament i socorrisme de les platges gironines.

La fase d’avaluació
es duu a terme en
col·laboració amb
ajuntaments, socorristes i l’Institut Nacional
d’Educació Física
A diferència de les boies de rescat que s’utilitzen habitualment (que són rígides, amb forma aerodinàmica), es tracta
d’un dispositiu inflable. Es porta plegat a la cintura, en forma
de ronyonera, i s’infla automàticament– estirant un cordó,
amb una sola mà- quan s’arriba al punt on es troba la
víctima. D’aquesta manera, el socorrista pot nedar sense
entrebancs ni resistència, reduint el temps de resposta
davant d’una emergència.
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Hi ha dos models d’aquesta nova llauna de rescat: un pensat
per al salvament de víctimes que es troben conscients i
l’altre, per a víctimes que estan inconscients. Aquest segon
model és una altra gran novetat, que ha estat patentada per
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut). Incorpora una cavitat especialment dissenyada per
acollir el coll de la víctima. A més, té una zona de recolzament addicional configurada per proporcionar la inclinació del
coll adequada per tal de mantenir obertes les vies respiratòries i per facilitar que estiguin en tot moment fora de l’aigua
mentre es fa la maniobra de remolc de la víctima.
En el rescat d’una persona que es troba inconscient a
l’aigua és determinant evitar l’obstrucció de les vies
respiratòries tan ràpid com sigui possible. La manera més
bàsica de fer-ho és col·locant el cap de la víctima fora de
l’aigua i en la posició adequada. Per aconseguir-ho, els
socorristes han de realitzar maniobres per obrir i mantenir
obertes les vies respiratòries de la persona. Per a fer-ho
necessiten mans i braços, de manera que han de
desplaçar-se o mantenir-se flotant (a l’espera d’una barca o
un altre mitjà de rescat) amb l’única ajuda de les seves
cames. Aquest fet canviaria amb l’ús de la nova llauna de
rescat ja que facilitaria la desobstrucció de les vies respiratòries i mantindria la víctima en aquesta posició alliberant les
mans i els braços del socorrista perquè pugui desplaçar la
víctima amb menys dificultat.

L’anàlisi

Cursos gratuïts per
a professionals de
l'àmbit de la salut
pública i l’acció social

Impulsem la teva salut
www.dipsalut.cat
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Creant un model d’elaboració de plans
municipals de salut
Estem duen a terme una prova pilot per tal de definir un model d’elaboració de
plans municipals de salut. Hi treballem amb la Càtedra de Promoció de la Salut i
tres ajuntaments gironins.
Un pla municipal de salut és un document de planificació
estratègica, una eina que ha d’orientar les polítiques de
salut pública i benestar que s’han de dur a terme en un
poble o ciutat en els propers anys.
L'elaboració i execució d'aquests plans locals ofereix una
gran oportunitat per desenvolupar, en els municipis, xarxes
fortes i compromeses que treballin de manera coordinada
per millorar la salut de la població. Aquestes xarxes han de
tenir, entre els seus principals eixos d’actuació, l’impuls del
treball intersectorial en salut i la participació ciutadana.
Des de Dipsalut volem promoure l’elaboració d’aquests
plans a la demarcació de Girona. Considerem que poden
servir per coordinar els diferents agents del territori que
impacten en la salut, optimitzar i racionalitzar els recursos
disponibles i aconseguir resultats reals i duradors pel que fa
a la millora de la salut i el benestar de les persones.
Pe tal d’impulsar-ne la redacció i execució, estem dissenyant i, en un futur proper, oferirem una pauta de creació de
plans locals de salut. Un model alineat amb el concepte de
salut en totes les polítiques i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). És a dir, un model en el que
es té en compte, de manera sistemática, les repercussions
en la salut de totes les decisions i que fixa una forma de
treballar totalment intersectorial. A més, té en compte i
busca maneres d’incidir en els ODS de les Nacions Unides.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un
conjunt de metes relacionades amb el desenvolupament
internacional. Aborden, de manera interconnectada, els que
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es consideren temes clau per aconseguir un desenvolupament sostenible. Aquestes temàtiques són, entre altres, la
pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del
planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els
territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i
la governança.
Actualment estem treballant en aquest model d’elaboració
de plans municipals de salut. Ho fem conjuntament amb la
Càtedra de Promoció de la Salut i amb la col·laboració de
tres municipis de la demarcació: Torroella de Montgrí,
Arbúcies i Sant Feliu de Guíxols.
Josep M. Corominas, president de Dipsalut, explica que
“busquem generar metologia i coneixement que, després,
es pugui posar a disposició de tots els ajuntaments
gironins. El model ha de ser vàlid per a pobles i ciutats de
característiques ben diferents”.

El model d’elaboració
de plans locals de salut
ha de ser vàlid per a
municipis de característiques ben diferents

Al detall

La prova pilot consisteix en acompanyar aquests tres
municipis en el disseny i desplegament dels seus plans
municipals de salut. Es fa partint d’un model inicial
d’elaboració d’aquests plans ideat per la Càtedra de
Promoció de la Salut i Dipsalut; una guia que anirà
canviant, millorant, amb l’experiència obtinguda en la prova
pilot amb aquests municipis.
La gerent de Dipsalut, Sílvia Oliveras, explica que “actualment estem completant la fase de diagnosi, d’anàlisi de les
realitats dels municipis de la prova pilot i també de detecció
de necessitats. És una fase molt important ja que sinó es fa
una bona diagnosi és impossible elaborar un bon pla”.
La ciutadania participa molt activament en aquesta fase i
continuarà fent-ho en tot el procés. Es duen a terme
sessions de treball amb les entitats locals, amb col·lectius
diversos, com ara escolars, i, és clar, també els treballadors municipals i els representants polítiques. Es procura
obtenir una visió del municipi tant àmplia i objectiva com
sigui possible.
Pau Batlle, cap de l’àrea de Polítiques per a la Promoció de
la Salut i Qualitat de Vida, remarca la importància d’elaborar
els plans municipals de salut de manera participativa: “És
clau i no només en la fase de diagnòstic. Per poder canviar
coses de veritat cal la implicació de tots els agents del
territori que intervenen en salut”.

Els plans municipals de
salut s’han d’elaborar
de manera participativa

així com trobar maneres de fer-ne el seguiment i avaluar si
s’està aconseguint els resultats esperats. S’ha de poder
anar responent la pregunta de si s’estan aconseguint els
objectius fixats.
“És a dir –explica Xavier del Acebo, cap de l’àrea de
Protecció de la Salut-, que cal poder anar avaluant el pla de
salut i el seu desplegament, disposar contínuament
d’informació que et permeti saber què es fa bé i què cal
millorar. L’avaluació s’hauria d’incorporar en totes les
etapes”.

El model incorpora
els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
La directora de la Càtedra de Promoció de la Salut, Dolors
Juvinyà, subratlla que el model d’elaboració de plans
municipals de salut que s’està definint “incorpora la
perspectiva de Salut en totes les polítiques i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)”. Es preveu, doncs,
que sigui una bona eina per poder abordar, per poder
portar a la pràctica, la implementació dels ODS als pobles i
ciutats de la demarcació.
L’objectiu de Dipsalut és compartir amb tots els municipis
gironins la guia d’elaboració de plans municipals de salut
que acabi sorgint d’aquesta prova pilot. La intenció és que
aquest protocol d´el·laboració de plans incorpori les
darreres i més novedoses perspectives de treball en
protecció i promoció de la salut.

Un cop finalitzada la fase de diagnòstic, s’abordaran les
següents, com la definició d’objectius i la d’accions
concretes per poder-los assolir. És important també
assignar les accions, calendaritzar-les i pressupostar-les,
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Combatre les plagues per garantir la
salubritat
Els ajuntaments s’encarreguen del control de plagues als espais i equipaments
públics dels seus municipis. Dipsalut hi col·labora amb el “programa de suport
econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes”.

El “control integrat” dóna prioritat a les mesures alternatives
en comptes d’actuar amb verins, que tenen certs riscos tant
per al medi ambient com per a la salut de les persones.
Compartim pobles i ciutats amb insectes, aus, rosegadors... Aquesta convivència es torna difícil quan, per ser-hi
en gran nombre, deterioren l’entorn o ocasionen problemes
sanitaris. I és que aquests animals poden, fins i tot,
transmetre malalties a les persones. Per això és tan
important controlar-ne la població. Els ajuntaments
s’encarreguen de fer-ho en els espais i equipaments
públics dels seus termes municipals. Dipsalut hi col·labora
amb un programa de suport econòmic i assessorament
tècnic: el Programa de suport econòmic a les actuacions
per a la lluita i control integrat de plagues urbanes.
Hi ha casolístiques diverses, però habitualment les plagues
urbanes sobre les que més cal actuar són els coloms, els
gavians, els ratolins, les rates i les paneroles.
L’Organisme de Salut Pública promou que s’apliqui la
metodologia del “control integrat”, és a dir, la que dóna
prioritat a les mesures alternatives en comptes d’actuar
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amb verins, que tenen certs riscos tant per al medi ambient
com per a la salut de les persones.
En el cas dels coloms, per exemple, s’acostumen a
detectar els llocs de cria i refugi i a fer-ne el seguiment. En
alguns d’aquests punts s’hi posen barreres físiques com
ara xarxes, per evitar que s’hi puguin tornar a establir.
Tot i que els ajuntaments no poden actuar en propietats
privades, també gestionen les queixes dels ciutadans i els
assessoren perquè puguin evitar que les aus nidifiquin a
casa seva. En casos greus, es demana permís per
actuar-hi directament.
Des de l’àrea de Protecció de Salut expliquen que “És
fonamental la feina de diagnosi. Abans de decidir quines
mesures es prenen, cal conèixer les característiques
d’aquella espècie, com es comporta, les causes que poden
haver ocasionat la plaga…Així es poden buscar les
solucions més eficients a llarg termini. Remarquen que
sempre cal optar per aquelles que entranyen menys riscos
tant per a la salut de les persones com per a la del medi
ambient, prioritzant els mètodes mecànics als químics”.

El reportatge

Amb els gavians també s’acostuma a apostar per mesures
mecàniques. S’identifiquen com ara les xarxes per impedir
que facin niu en els teulats dels edificis municipals o en
altres espais públics.

Promovem solucions
que donin resultats
duradors i que siguin
inocues tant per a les
persones com per al
medi ambient
Les actuacions per mantenir a ratlla els rosegadors, en
canvi, se centren en desbrossar i netejar zones urbanes, en
un bon manteniment de les estructures dels edificis (per
reduir les zones on poden criar i amagar-se) i en tenir cura
dels desguassos per tal que no puguin accedir als edificis.
És clau mantenir adequadament la xarxa de clavegueram,
tenint-la sempre en bones condicions.
Moltes de les accions que es fan per controlar els rosegadors també són efectives per als insectes. En la majoria de
municipis gironins, les paneroles són els que donen més
problemes. Uns bons hàbits de neteja i segellar forats o
esquerdes de rajoles i parets ja poden fer canviar radicalment la situació. La norma bàsica és evitar que els animals
trobin aigua, menjar i refugi, ja sigui en els espais municipals o en les propietats privades.
Des de l’àrea de Protecció de la Salut de Dipsalunt ens
recorden que “és molt important que tots ens conscienciem del nostre paper en evitar la proliferació de plagues.
De poc serveixen els esforços dels ajuntaments si hi ha
persones que, per exemple, donen de menjar els coloms.
Mantenir en bon estat els nostres pobles i ciutats requereix
de la implicació de tothom”. Sovint, però, aquesta part és la
més complicada. A Salt es fan diverses accions per
conscienciar els ciutadans del seu important paper en el
control de plagues. Es crida l’atenció a persones que
donen menjar a les aus, s’editen tríptics amb consells per
evitar les paneroles...Fins i tot, hi ha un agent de salut que
visita les comunitats de veïns per detectar possibles
problemes i incidir en els hàbits higiènics que cal mantenir
per evitar que els insectes es multipliquin. Tot per evitar que
la població d’aquests éssers vius pugui comportar riscos
per a la salut i el benestar de la comunitat.

Hi ha factors que afavoreixen la supervivencia i proliferació
de les plagues, com que tinguin menjar i aigua a l’abast, les
temperaturas altes, una neteja i manteniment
insuficients…Alguns d’aquests factors es poden controlar.
Fer-ho és ja un gran pas per combatre les plagues urbanes.

El mosquit tigre
Un altre animaló que causa molèsties, pot arribar a
transmetre malaties i que, en molts punts de la demarcació
ja es pot qualificar de plaga, és el mosquit tigre.
Les accions de control de plagues per fer front a aquest
insect són les que més han anat augmentant els darrers
anys. Els ajuntaments gironins les duen a terme també amb
el suport tècnic i economic de Dipsalut.
Cal destacar que Dipsalut actua de manera coordinada
amb el que s´anomena “l’ estratègia catalana per la lluita
contra els vectors”, on hi están representades totes les
administracions catalanes (Generalitat de Catalunya i
diferents actors del món local) per unificar esforços i
homogeneitzar criteris.
Entre altres mesures, es duen a terme cartografies
d’embornals per identificar els que tendeixen a acumular
aigua i tractar-los periòdicament amb biocides, que
impedeixen el desenvolupament de les larves del mosquit.
La tasca més important és, però, la de conscienciació a la
ciutadania, ja que prop del 90% dels espais on cria el
mosquit tigre són privats i a les administracions els és molt
difícil poder actuar-hi. En aquest sentit, es duen a terme
diverses accions divulgatives com els estands, les brigades
informatives o el Projecte Educatiu del Mosquit Tigre. A
més, des de Dipsalut es promou la redacció d’ordenances
municipals que permeten actuar en parcel·les o altres
espais privats on proliferen molts mosquits.
La implicació ciutadana és clau també per a combatre
aquesta plaga. El que es demana és que tothom es faci
responsable d’evitar que el mosquit tigre criï a casa seva.
Només cal evitar l’aigua estancada, tapant bidons i dipòsits
o traient els plats de sota els testos.

Fomentem els
mètodes mecànics i
reduim tant com és
possible l’ús de verins
El Butlletí de Dipsalut
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Consells saludables

Com puc reduir la meva petjada ecològica?
L’anomenada “petjada ecològica” és un indicador de l’impacte ambiental generat
per una persona sobre els recursos existents al planeta.
Calcular-lo permet avaluar l’impacte d’una determinada manera
de viure. És, doncs, un indicador clau per a la sostenibilitat.

llençar-los on toca. Recorda que alguns que s’han de
portar a la deixalleria.

Contribuir a la reducció de la petjada ecològica és a les teves
mans. Et proposem algunes accions per aconseguir-ho:

Aproximadament la meitat dels residus que generem a
casa són orgànics. Tens la possibilitat de convertir-los en
adob per a les plantes.

1. Comprar responsablement
Procura adquirir només els productes que realment
necessitis i prioritza els de proximitat (s’estalvia transport i,
per tant, moltes emissions).
Refusa els que duen molt embalatge. Evita plàstics i, a ser
possible, també envasos monodosi. Sempre que sigui
possible, compra a granel. Recorda portar la bossa de
casa per evitar consumir-ne de plàstic.
Tria productes amb una llarga vida útil i cuida’ls perquè
durin. Trigaran molt més a convertir-se en deixalles.
Fixa’t en les etiquetes per saber com s’han obtingut i tria
els més respectuosos amb la natura. Per exemple, si has
de comprar un moble, assegura’t que la fusta compti amb
el segell que en certifica l’origen sostenible.

2. Dieta sostenible
Torna a la dieta mediterrània, consumint menys carn i
prioritzant verdures, llegums, cereals i fruita, també té un
impacte positiu en el medi ambient.
Opta per productes de proximitat i de temporada i fixa’t en
com s’han obtingut per tal de triar aquells més respectuosos amb l’entorn.
Millor beure aigua de l’aixeta, així evitaràs la despesa
energètica que suposa, entre altres, la fabricació de les
ampolles i el transport.

3. Reparar, reutilitzar i intercanviar
Intenta reparar els objectes i aparells electrònics abans de
donar-los per perduts. Si no hi ha res a fer, tingues en
compte que hi ha establiments que els compren encara
que estiguin fets malbé.
Dóna la roba i altres coses que ja no fas servir perquè algú
altre pugui utilitzar-les.
De veritat et cal comprar-ho per suar-ho només un parell de
dies l’any? Segur que algun amic està disposat a deixar-t’ho.

4. Generar menys residus i reciclar adequadament
L’objectiu és generar menys residus i evitar al màxim
aquells que són més difícils de reciclar, com els plàstics.
És important que aquells que no hem pogut evitar generar
es reciclin adequadament. No t’oblidis de separar-los i de
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5. Evitar desplaçaments innecessaris i triar el
mitjà de transport més sostenible
Procura reduir desplaçaments amb cotxe, avió, moto i
altres vehicles altament contaminants. Segur que molts
dels que fas són del tot prescindibles.
Sempre que puguis, mou-te a peu o en bicicleta. Per a les
distàncies llargues, opta per transports col·lectius prioritzant els que contaminen menys.
Si hi has d’anar en cotxe, plantejat compartir vehicle i recorda
que hi ha cotxes molt menys contaminants que altres.
Recorda que viatjar, fer turisme, deixa una important
petjada ecològica. Sigues-ne conscient i procura minimitzar-la. Una manera de fer-ho és triant els mitjans de
transport menys contaminants.

6. NO al malbaratament
No malgastis aigua, ni energia, ni tampoc menjar.
Recorda alguns dels consells per evitar el malbaratament
alimentari com planificar bé la compra de la setmana,
ajustar les racions, congelar i cuinar aprofitant les sobres.
Pel que fa a l’aigua, algunes recomanacions són optar per
dutxar-se en comptes de banyar-se, tancar l’aixeta mentre
ens rentem les dents o ensabonem, posar limitadors de
cabal o reaprofitar l’aigua que es pugui.
Encén els llums només quan sigui necessari. Apaga
completament els aparells electrònics si no els uses. No
abusis de la calefacció ni de l’aire condicionat. Aïlla bé portes
i finestres de casa teva perquè no hi hagi fugues d’energia.

7. Energies renovables
Sempre que sigui possible, opta per energies netes. En els
últims anys han sorgit diverses cooperatives energètiques
que proporcionen electricitat generada amb energia solar o
eòlica. Pots optar per aquests operadors elèctrics o, si t’és
possible, instal·lar els teus propis panells solars.
Recorda que també és a les teves mans pressionar els
governants perquè apliquin polítiques respectuoses amb el
medi com, per exemple, el forment de les energies renovables.
I, sobretot, segueix aquest consell que els resumeix tots: el
millor residu és el que no es genera.

Món Dipsalut

Col·laboració amb l'Institut
Nacional d'Educació Física de
Catalunya
Hem signat un conveni de col·laboració amb
aquest organisme de la Generalitat que es dedica
a la investigació i formació en l’àmbit de l’esport.
L’objectiu és facilitar l’intercanvi de coneixement entre
Dipsalut i l’Institut per tal d’enriquir diversos projectes.
La primera col·laboració concreta ja s’està duen a terme.
L’Institut d’Educació Física de Catalunya participa en el
procés d’avaluació de la llauna de rescat Quick Rescue; un
novedós dispositiu de salvament aquàtic que ha estat
dissenyat amb el suport de Dipsalut.

Renovació del conveni amb els
Mossos d’Esquadra
Aquest passat mes de juliol, s’ha signat la
renovació i ampliació del conveni entre el
Departament d’Interior i Dipsalut.

Trobada dels dinamitzadors
dels Parcs i les Xarxes
Els professionals encarregats de les sessions
d’exercici en grup als Parcs Urbans de Salut i
a les Xarxes d’Itineraris Saludables d’arreu de
la demarcació, s’han trobat aquest passat
mes de juny al Parc Científic i Tecnològic de
Girona.
L’objectiu de la reunió ha estat posar en comú les seves
experiències, analitzar els punts forts i febles de les
sessions de dinamització a cada territori i explorar possibles
formes de millorar.
La trobada també ha servit per avaluar el grau d’assoliment dels objectius dels Programa de Parcs Urbans de
Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.

Dipsalut, al portal europeu de
la Setmana de la Sostenibilitat

Segons l’acord de col·laboració, l’Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona cedeix gratuïtament
desfibril·ladors als Mossos d’Esquadra de la Regió Policial
de Girona per tal que els duguin dins els vehicles i els
utilitzin en cas d’emergència.
S’ha passat de 74 a 107 aparells. Cal recordar que Dipsalut
també es fa càrrec del manteniment dels aparells i de la
formació dels agents.
Des del 2014 –any en què es va signar el primer conveniEls Mossos d’Esquadra de la demarcació de Girona porten
desfibril·ladors cedits per Dipsalut dins els vehicles de les
Unitats de Seguretat Ciutadana. L’objectiu és que els
puguin utilitzar per atendre persones que hagin sofert una
aturada cardiorespiratòria.
Aquests aparells se sumen a la xarxa de desfibril·ladors
que, amb el programa "Girona, territori cardioprotegit",
l’Organisme de Salut Pública ha implantat arreu del territori i
que ja ha permès recuperar 42 persones que havien fet una
mort sobtada cardíaca.

El portal web s’ha fet ressò de la sessió sobre
els Objectius de Desenvolupament Sostenible
a l’àmbit local que ha tingut lloc aquest passat
mes de juny al Consell de Relacions Laborals.
La jornada ha estat organitzada per la Comissió de
Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals de
la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de conèixer els
diferents desafiaments i oportunitats que està suposant la
implementació dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) a les administracions locals.
La gerent de Dipsalut, Sílvia Oliveras, i, Narcís Pou, de la
Càtedra de Promoció de la Salut hi han parlat de la prova
pilot per a generar un model d’elaboració de Plans
Municipals de Salut alineat amb els ODS.
La celebració i el contingut de la sessió s'ha recollit al portal
europeu de la Setmana del Desenvolupament Sostenible,
una iniciativa per a donar visibilitat a les accions d'implementació dels ODS sobre els territoris.
El Butlletí de Dipsalut
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Posem el focus sobre...

Ester Ruiz de Morales Casademont, tècnica de l’àrea de
Polítiques per a la Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida

“Els desfibril·ladors sols no
salven vides. Ho fan gràcies
a les persones que els usen”
Fa 7 anys que l’Ester treballa a Dipsalut. Va començar quan s’instal·laven els primers desfibril·ladors d’ús públic. Calia algú amb un perfil
molt tècnic per coordinar el manteniment dels aparells. Ella, enginyera
tècnica industrial, tenia els coneixements necessaris per poder-ho fer.
Des de llavors que se n’encarrega. També està implicada en la tasca
divulgativa i formativa del “Girona, territori cardioprotegit”.

Quin balanç feu del programa fins el moment?
L’evolució ha estat bona. En aquest temps, s’ha recuperat
43 persones* que havien patit una aturada cardíaca. La
majoria, amb els que anomenem “DEA mòbils”, els que duen
les policies locals, Mossos, protecció civil…Aquesta xarxa de
desfibril·ladors s’està demostrant molt efectiva i per això
l’hem anat ampliant. S’ha de reconèixer, però, que no
sempre s’arriba al final desitjat. I és que tenim un gran
limitador: el temps. Per poder recuperar algú sense seqüeles
cal intervenir dins els 10 primers minuts de l’aturada. I això
ens va a la contra, sobretot amb els “DEA fixos”, els que hi
ha dins de columnes. Perquè tot acabi bé han de confluir
moltes circumstàncies: que hi hagi un aparell a prop, que les
persones hi pensin...Per sort, a vegades, succeeix. I, en
alguns casos, els han fet servir perfectament persones que
mai n’havien usat cap abans.

Així doncs tothom pot utilitzar els desfibril·ladors?
Sí, són molt senzills d’usar. Et van donant instruccions de
veu. També indiquen quan s’ha de fer el massatge
cardiopulmonar i el boca a boca, però sinó en saps, pots
saltar-te’ls i limitar-te a posar els elèctrodes. No cal una
preparació específica per poder-ne fer servir un en cas
d’emergència. No obstant, sempre recomano que es faci
un dels cursos que oferim gratuïtament. Són molt pràctics i
t’hi ensenyen com actuar davant diferents emergències. El
fet de poder practicar amb un desfibril·lador fa que t’adonis
que no pots fer mal a ningú posant-lo. Et dóna confiança i
t’ajuda a reaccionar ràpidament.

I el podem aplicar sobre qualsevol víctima,
també en nens?
I tant! Els desfibril·ladors de les policies porten elèctrodes
pediàtrics. Els de les columnes no, però els que duen
també serveixen per reanimar una criatura. Donaran una
descàrrega una mica més forta, però això és molt millor
que no donar-n’hi cap i que pugui acabar morint. I
recordeu que l’aparell només emet l’impuls elèctric si és
necessari. És important destacar que tothom pot partir una

El Butlletí de Dipsalut també es pot trobar al web www.dipsalut.cat.

mort sobtada cardíaca, a qualsevol edat, i sense que mai
abans hagi manifestat cap problema de salut.

Què ens recomanes fer davant una mort
sobtada cardíaca?
Per mi, és clau trucar de seguida al 112, així ja es mobilitzen
els serveis mèdics. Després, pots demanar ajuda a algú per
anar més de pressa. S’ha d’anar a buscar el desfibril·lador.
Obrir la porta de la cabina que el conté estirant ben fort.
Agafar-lo, tornar on és la persona, i obrir la tapa de l’aparell.
Et començarà a donar les instruccions. Cal que facis el que
et diu: col·locar els elèctrodes com t’indica i, si en saps, fer
el massatge cardíac i el boca a boca entre descàrrega i
descàrrega. Si no en saps, deixa que el desfibril·lador vagi
fent tot sol. Finalment, cal que esperis l’arribada de
l’ambulància. Davant el dubte, posa’l. El desfibril·lador no
pot fer-li mal i, en canvi, pot salvar-li la vida.

Posar desfibril·ladors és important, però la
feina de conscienciació ho és tant o més, oi?
És bàsica i en cal més perquè tots ens poguem sentir
capaços d’actuar davant aquestes situacions. S’ha de
recordar que els desfibril·ladors sols no salven vides. Ho fan
gràcies a les persones que els usen.

Es busquen aliats en el territori per fer aquesta
feina de conscienciació?
Sí i en aquest sentit vull agrair la gran feina que fan a les
associacions de malalts del cor, que ens estan ajudant molt
en aquesta tasca sense demanar res a canvi. Volem donar
les gràcies especialment a AACIC, Corfi, Macor, el Ripollès.Cor i GICOR. I, de manera molt especial, volem també donar
les gràcies a les valentes i valents que no han dubtat a
utilitzar aquests aparells, donant noves oportunitats de vida.
(*dades a 9 d’agost de 2018)

