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L’editorial

“Dipsalut ha d’esdevenir un
referent pel que fa al disseny
i implantació de polítiques i
programes de salut al món local”
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La salut és un bé molt preuat que cal preservar i enfortir.
En aquesta tasca hi ha molts elements que són responsabilitat directa de cada persona, però també hi ha factors
que són de responsabilitat col·lectiva. Aquí és on les Administracions hem d’actuar amb eficàcia.
La Diputació de Girona ha estat la primera de l’Estat a
disposar d’un organisme específic per treballar molts dels
aspectes que defineixen la salut pública: el Dipsalut. En
aquest context, podem establir dos tipus d’actuacions:
d’una banda, les dirigides a evitar o corregir tots aquells
factors que poden disminuir la salut dels ciutadans; i aquí
parlem del control del risc d’infeccions en aigües, equipaments esportius, sorrals... o bé la lluita contra determinades plagues, com rosegadors, per posar alguns exemples. De l’altra, les destinades a promoure la salut de les
persones i a millorar-ne la qualitat de vida, incidint sobre
els hàbits que contribueixin a assolir un millor nivell de salut personal i comunitària. Tenim com a objectiu actuar
en tots dos àmbits d’una forma activa, impulsant actuacions que disminueixin els riscos i proposant programes
que facilitin la implementació d’hàbits saludables entre la
població. I tot això, en col·laboració amb els ajuntaments
gironins.
La voluntat de l’equip de govern de la Diputació de Girona per als propers quatre anys és continuar impulsant
el paper de Dipsalut en el marc del món local i enfortir les
seves capacitats per assolir amb èxit aquests propòsits.
Dipsalut ha d’esdevenir un referent pel que fa al disseny i implantació de polítiques i programes de salut al
món local.
El primer objectiu seguirà essent millorar la salut de les
gironines i gironins mitjançant actuacions en salut pública,
amb l’aplicació de totes aquelles mesures que, des de
l’Administració, van dirigides a protegir i promoure la salut
de les persones i a prevenir la malaltia, i que depenen, en
gran part, de factors estructurals i ambientals, així com de
factors lligats als estils de vida.

Tots els organismes que depenen de l’Administració
tenen també, en aquests moments, una responsabilitat ineludible: ser eficients en la utilització d’uns recursos que són escassos. Per això, treballarem per millorar
l’organització i dotar-la de tots aquells mecanismes que
ens ajudin a aconseguir els nostres objectius amb la màxima eficiència possible.
El lligam amb el món universitari –i, més explícitament,
amb la Universitat de Girona– ha de ser, juntament amb la
capacitat d’innovar, un altre dels nostres signes d’identitat.
Per això seguirem col·laborant estretament amb la Càtedra de Promoció de la Salut i amb la Facultat de Medicina
de la UdG, impulsant projectes d’investigació i participant
en congressos i fòrums de salut pública. Hi exposarem,
de forma rigorosa, les nostres accions, i hi presentarem
públicament els resultats aconseguits en l’àmbit de les
comarques gironines. Al mateix temps, establirem acords
de col·laboració amb els organismes internacionals de referència en l’àmbit de la salut per al desenvolupament de
projectes i actuacions conjuntes.
Seguirem estant al servei de tots i cadascun dels municipis gironins, als quals oferim els nostres programes i
serveis, i continuarem, alhora, amatents a les seves necessitats amb la voluntat de fer de la salut pública i de la
qualitat de vida un dels signes d’identitat de les comarques gironines.
Jaume Torramadé i Ribas
President de la Diputació de Girona i de Dipsalut
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Breus

Catàleg de Formació per al
segon semestre de 2011
Per a aquest segon semestre, Dipsalut ha programat diversos cursos sobre la gestió d’instal·lacions amb risc de
transmissió de legionel·losi, per a manipuladors de xarxes
d’aigua de consum humà, sobre mobilització comunitària,
per a dinamitzadors de Parcs Urbans i Xarxes d’Itineraris
i de primers auxilis psicològics. Es tracta de formació gratuïta dirigida principalment a treballadors municipals, tot i
que també poden optar-hi professionals del sector privat
de l’àmbit de la salut pública. Les inscripcions s’han de
fer des del web de Dipsalut –www.dipsalut.cat– accedint
a l’apartat “Formació”. En aquest espai també es recull la
informació detallada sobre cada curs.

Lluita i control integrat de les
plagues urbanes
El dia 30 de setembre s’ha tancat el període de sol·licitud
del programa de “suport econòmic a les actuacions per
a la lluita i control integrat de plagues urbanes”, que,
per a aquest exercici, compta amb una dotació total de
400.000 euros.
El programa està destinat a cofinançar la lluita i el control integral de plagues d’insectes, rosegadors i aus per
tal que els ajuntaments disposin dels recursos econòmics
necessaris per poder fer-hi front idòniament. I és que, tal
com recull la normativa, els ens locals són responsables
de la identificació i la lluita contra les plagues que puguin
afectar la via i espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de primària i llars d’infants, i
els centres esportius i piscines.
Aquest servei permet a Dipsalut recopilar i analitzar tota
la informació relacionada amb el control de plagues. Així,
Dipsalut pot determinar quines hi ha al territori, les formes
de lluitar-hi, l’efectivitat de les mesures... L’objectiu final és
planificar una línia de suport tècnic per lluitar de manera
integral i coordinada contra les plagues que afecten la demarcació de Girona.

Entra en funcionament el
“Registre Electrònic Específic
SIMSAP”
Des d’aquest estiu passat, el Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP) incorpora el “Registre
Electrònic Específic SIMSAP”.
Aquesta aplicació permet completar el procés de
sol·licitud de programes o serveis en línia, sense necessitar d’entrar la sol·licitud en paper al registre presencial de
Dipsalut.
Quan els ajuntaments de la demarcació accedeixen al
SIMSAP, visualitzen una nova pestanya (anomenada “Indicacions Registre”), on poden consultar les instruccions de
funcionament de la nova eina. Un cop conegut el seu funcionament, el consistori pot iniciar el procés de sol·licitud
dels diferents programes del Catàleg de Serveis de Dip-

salut. En arribar a l’últim pas, se li mostren dues opcions:
finalitzar-lo de la manera tradicional (imprimint la sol·licitud
en paper i fent-la arribar al registre presencial de Dipsalut)
o bé registrant-la telemàticament.

Cap a 300 alumnes han
participat en els primers cursos
de desfibril·ladors
261 alumnes han participat en la primera edició dels cursos de formació en l’ús dels desfibril·ladors. Es tracta de
personal dels equips de primera resposta i altres treballadors municipals de 67 ajuntaments de la demarcació de
Girona. Aquests consistoris són els que, des d’aquest setembre, ja disposen dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut
en el marc del “Girona, territori cardioprotegit”. Els cursos
s’han impartit durant mes de juny a Figueres, Palamós,
Banyoles, Girona, Puigcerdà, Olot, Blanes, Santa Coloma
de Farners i Ripoll.
Dipsalut ofereix gratuïtament aquesta formació als principals usuaris potencials dels desfibril·ladors. L’organitza i
coordina el grup de recerca Salut i Atenció Sanitària de la
Universitat de Girona.
Al curs, s’hi ensenya a actuar en cas d’aturada cardíaca, a utilitzar els desfibril·ladors automàtics i s’hi imparteixen també nocions de suport vital bàsic. Els alumnes
que el superen obtenen la certificació del Consell Català
de Ressuscitació i el carnet oficial d’usuari format en l’ús
del desfibril·lador automàtic, expedit per l’Institut d’Estudis
de la Salut.
Dipsalut prepara la segona edició dels cursos, pensada
per a la resta d’ajuntaments de la demarcació.

Curs d’“Intervention Mapping”
per millorar l’efectivitat en
promoció de la salut
Aquest estiu passat, la Càtedra de Promoció de la Salut
ha ofert el curs Intervention Mapping, de disseny, desenvolupament i avaluació de programes per a la promoció i
l’educació en salut.
Aquesta formació busca augmentar l’eficiència i millorar els resultats dels programes de promoció de la salut a
través del protocol de desenvolupament d’intervencions
Intervention Mapping. Els participants hi aprenen a fer una
anàlisi acurada de les necessitats en salut pública de cada
comunitat. També se’ls ensenya a identificar factors determinants a l’hora d’aplicar un programa i a dissenyar plans
de transformació contínua. A més, s’hi exposen diferents
mètodes i estratègies d’intervenció i es forma els alumnes
en l’elaboració de programes de salut pública, en com
desenvolupar-los i en els diferents mètodes d’avaluació
de resultats.
El curs Intervention Mapping ha estat dirigit per la
doctora María Eulalia Fernández, que és professora de
l’Escola de Salut Pública Centre de Promoció de la Salut i
la Investigació de Prevenció de la Universitat de Texas.
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Mapa d’implantació dels Parcs Urbans
de Salut i dels Itineraris Saludables a
les comarques gironines

Notícies

Els desfibril·ladors implantats per Dipsalut ja salven vides
El passat 9 d’agost, els desfibril·ladors implantats per Dipsalut van salvar per primer cop una vida. Va ser al municipi
de Calonge.
La Policia Local va rebre l’alerta per una aturada cardiorespiratòria en un domicili de Sant Antoni de Calonge.
La primera persona a arribar-hi va ser l’agent de barri,
que ja va començar les maniobres de reanimació. Al cap
de poc, va fer-ho la patrulla amb un dels desfibril·ladors
mòbils que duen dins els vehicles policials, i acompanyada d’un metge de l’ambulatori. Un dels agents va aplicar
el desfibril·lador, que va efectuar dues descàrregues. En
aquest moment va arribar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i es va realitzar una tercera desfibril·lació.
El pacient –un home de 57 anys que estiueja a Sant
Antoni– es va poder recuperar i no va patir seqüeles. És
la primera persona salvada gràcies als aparells implantats
per Dipsalut.
Calonge disposa de dos desfibril·ladors mòbils cedits
per Dipsalut. El municipi també tindrà cinc desfibril·ladors
fixos que estaran instal·lats a espais públics i a l’aire lliure
per tal que qualsevol persona els pugui utilitzar en cas
d’una emergència.
Els desfibril·ladors mòbils es van lliurar als municipis el
dia 21 de juny. El lliurament es va fer durant un acte celebrat al Parc Científic i Tecnològic de Girona, en el transcurs
del qual també es va poder visionar un documental de Televisió de Catalunya sobre la incidència de la mort sobtada
i la importància d’iniciatives com la de Dipsalut. En total,
l’Organisme va fer entrega de 112 desfibril·ladors mòbils a

membres d’equips de protecció civil, policies locals, vigilants municipals i altres representants de 53 ajuntaments
gironins. Aquests aparells es van donar juntament amb un
vídeo-tutorial on es mostra pas a pas com cal actuar en
cas d’aturada cardíaca i com funciona el desfibril·lador.
Aquest recurs també es troba disponible al web de Dipsalut i al del programa “Girona, territori cardioprotegit” (www.
gironaterritoricardioprotegit.cat).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, fins al moment* se
n’han implantat a catorze poblacions de la demarcació. Es
preveu que la resta d’aparells s’instal·lin a partir d’aquest
mes d’octubre.
Dipsalut implanta 650 desfibril·ladors automàtics a
pràcticament tots els municipis de la demarcació de Girona. 500 d’aquests aparells són fixos. Estan protegits per
una columna connectada automàticament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i se situen a l’aire
lliure en places, carrers i façanes d’equipaments. 130 són
portables. Van dins dels vehicles dels equips de primera
resposta. Els 20 desfibril·ladors restants són lliures. Dipsalut els cedeix temporalment per cobrir activitats puntuals o
de temporada.
Posant desfibril·ladors d’ús públic ben a l’abast de tothom, formant la població perquè sigui capaç de fer-los
servir i divulgant conductes beneficioses per a la salut cardiovascular, l’Organisme de Salut Pública pretén reduir la
mortalitat per afeccions cardíaques.
* dades en data 15 de setembre de 2011

Més d’un miler d’infants de les comarques gironines han participat
en la campanya “Disfruita-la”
Més d’un miler d’infants de les comarques gironines han
participat en els tastos de fruita de la campanya “Disfruitala”, organitzats aquest passat estiu. La iniciativa té per objectiu promoure el consum de fruita dolça entre els més
menuts. Per aconseguir-ho es fan tastos de diverses fruites de temporada que es donen ja preparades i tallades
dins d’una carmanyola en forma de poma. Els nens i nenes estan en tot moment guiats per un grup d’animació
infantil que, de manera divertida i participativa, els explica
els beneficis de menjar fruita diàriament.
En finalitzar l’espectacle, s’anima els menuts que expliquin als seus pares tot el que han après, i se’ls obsequia
amb la carmanyola per tal que la facin servir per desar-hi
la fruita i endur-se-la per poder-ne menjar durant el dia.
L’activitat s’ha dut a terme per als nens i nenes dels
casals d’estiu de Porqueres, Figueres, Girona, Sant Feliu
de Guíxols, Salt, Caldes de Malavella i Blanes.
La campanya “Disfruita-la”, d’Unió de Pagesos, va començar el 2005, però enguany ha arribat per primer cop a
la demarcació gràcies a la col·laboració amb Dipsalut. La
iniciativa ha rebut el premi Estratègia Naos 2010 en la categoria de promoció de l’alimentació saludable en l’àmbit
escolar.
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Presentació de la campanya “Disfruita-la” a les comarques gironines, amb
els nens i nenes del casal d’estiu de Porqueres.
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Innovació, proximitat i serveis al municipi: el model Dipsalut
El procés de creació, l’estructura organitzativa i el model
de gestió de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona s’ha recollit en el llibre Innovació, proximitat i
serveis al municipi: el model de Dipsalut.
La publicació es va presentar el passat 6 de juliol a
l’Espai Caixa Fòrum Girona i va comptar, entre altres personalitats, amb el seu autor, Marc Alabert i López, i els
artífexs del pròleg i l’epíleg: el professor d’ESADE Manuel
Férez, i el degà de la Facultat de Medicina de la UdG,
Ramon Brugada.
El llibre, editat per Documentia Universitaria, aborda la
creació i el desenvolupament de Dipsalut. S’hi exposen
les claus del model segons el qual s’ha articulat l’ens,
com la clara orientació a la prestació directa de serveis,
l’orientació als resultats, la creació d’una organització
moderna i flexible, el treball en xarxa i l’aplicació de les
noves tecnologies. També s’hi destaca l’esforç conjunt
de polítics i tècnics per fer-ho possible i la implicació dels
ajuntaments gironins. A més, recull els primers resultats
obtinguts per l’Organisme i n’avança alguns reptes de futur.
Innovació, proximitat i serveis al municipi: el model Dipsalut esdevé una reflexió sobre com l’Administració pública pot donar resposta a les necessitats reals explorant
nous sistemes d’actuació i treballant per assolir la màxima
eficiència en la gestió.
L’autor, Marc Alabert i López, és gerent de Dipsalut des
de l’any 2008.

Imatge del llibre Innovació, proximitat i serveis al municipi: el model Dipsalut.

Cursos sobre higiene postural dels escolars
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Dipsalut i el Fòrum Sanitari de Girona (aliança dels col·legis
professionals gironins de l’àmbit sanitari) ofereixen gratuïtament als ajuntaments de la demarcació cursos sobre
higiene postural dels escolars.*
Es tracta d’una formació molt pràctica dirigida a alumnes i mestres de les escoles de primària gironines. Està
impartida per professionals en la matèria i incideix en la
importància de mantenir una postura correcta en les activitats del dia a dia per tal de prevenir patologies.
S’hi ensenya a seure correctament, a dur bé la motxilla
o a ajupir-se sense fer patir l’esquena. També s’hi donen
pautes als mestres per tal que puguin detectar quan els
alumnes adopten postures incorrectes i els corregeixin.
Finalment, es lliura als nens i nenes un joc de memòria on
es recullen els conceptes bàsics del curs. Està pensat per
jugar-hi en família, de manera que els pares i mares també
aprenguin com mantenir una postura correcta.
Aquest curs forma part del pla de formació que Dipsalut, conjuntament amb el Fòrum Sanitari, ofereix gratuïtament als ajuntaments gironins. El pla inclou cursos
sobre temes diversos com l’exercici físic i la prevenció de
caigudes en gent gran, el sòl en la transmissió de malalties
o la formació a cuidadors no professionals. Les dates i el
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lloc de realització de la formació es pacten amb els ajuntaments que els sol·liciten.
* En l’últim trimestre del curs 2010-2011, la formació en higiene postural
es va dur a terme a escoles de 37 municipis de la demarcació. Hi van
participar mig miler de nens i nenes.

Joc de memòria editat per Dipsalut que es lliura als escolars en finalitzar el
curs d’higiene postural.

Notícies

32 municipis gironins disposen ja de la seva
Xarxa d’Itineraris Saludables
Dipsalut ha completat la implantació de 32 Xarxes
d’Itineraris Saludables. En total s’han senyalitzat uns 400
quilòmetres de camins.*
Els municipis que, a dia d’avui, ja compten amb la seva
Xarxa són: Platja d’Aro, Riudellots de la Selva, Fontanals
de Cerdanya, Pedret i Marzà, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Guíxols, Llambilles, Bescanó, Salt, Vilajuïga, Tortellà, la Cellera de Ter, Maià de Montcal, Sant
Jaume de Llierca, les Planes d’Hostoles, Castellfollit de
la Roca, Palau-sator, Santa Cristina d’Aro, Besalú, Celrà,
Porqueres, Camós, Vall-llobrega, la Bisbal, Serinyà, Sant
Gregori, Fontcoberta, la Vall d’en Bas, Vilablareix, Sant Ferriol, Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador.
Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins del nucli urbà com pels afores. Estan
senyalitzats de manera permanent per facilitar la pràctica
d’activitat física moderada, principalment, per promoure
l’acció de caminar. Aquestes rutes estan connectades entre si, i formen les Xarxes d’Itineraris Saludables. Aquest
model presenta avantatges sobre els itineraris inconnexos
ja que dóna gran autonomia a l’usuari per crear nous recorreguts segons les seves necessitats.
Dipsalut implanta un total de 105 Xarxes d’Itineraris
Saludables al mateix nombre de municipis de la demarca-

ció. Es va començar a condicionar-les la tardor del 2010.
Per donar-les a conèixer i explicar-ne el funcionament,
s’organitzen quatre sessions dirigides per un dinamitzador
a la Xarxa de cada localitat. El calendari de dinamitzacions
es pot consultar al web www.itinerarisiparcsdesalut.cat
* dades a setembre de 2011
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Sessió de dinamització duta a terme a la Xarxa d’Itineraris Saludables de Riudellots de la Selva.

El Butlletí de Dipsalut

L’anàlisi

Atendre psicològicament les víctimes
de situacions traumàtiques
Pau Batlle, cap de l’àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut, explica per què es
va crear i en què consisteix el programa
de Suport i atenció psicològica en
situacions d’emergència al municipi.
Dipsalut el duu a terme en col·laboració
amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya.
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Malauradament, quan menys t’ho esperes, la vida pot
mostrar-te la seva cara més amarga. Un fet inesperat, una
mort sobtada, un accident de trànsit, un desastre natural... poden deixar-te al límit de les teves capacitats per
reaccionar-hi d’una forma adequada.
Als nostres municipis, periòdicament ens trobem amb
circumstàncies com aquestes, que provoquen situacions
d’estrès traumàtic, tant en els afectats directament com
en el seu entorn. En aquests casos, la rapidesa i la decisió
amb què les persones afronten els fets és clau per superar
la crisi amb les majors garanties per a la seva salut i per
evitar el desenvolupament posterior de patologies psicològiques posttraumàtiques. Perquè això sigui possible és
molt important comptar amb atenció psicològica professional immediatament després que es produeixin els fets.
Per això, Dipsalut va creure oportú crear un servei
d’atenció psicològica a les persones afectades per aquest
tipus de situacions i que no estiguessin cobertes ni pel
Departament de Treball ni pel Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya. Així es va posar en marxa
el programa Pm04 – Suport i atenció psicològica en
situacions d’emergència al municipi. Es va fer en el
marc del nostre Catàleg de Serveis i en col·laboració amb
el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Així doncs, des del 2009, els municipis de la demarcació de Girona disposen, de forma gratuïta, d’un equip
de psicòlegs especialitzats en emergències que cobreix la
majoria de situacions que requereixen suport psicològic a
les víctimes i/o a altres afectats com ara familiars o, fins
i tot, els professionals que intervenen en aquests casos
com, per exemple, agents de policia.
El programa –per garantir la velocitat i l’agilitat en la
resposta– és l’únic servei de Dipsalut que s’activa sense
sol·licitud prèvia. Es fa trucant a un telèfon d’emergències
actiu les 24 hores. El número, per raons de confidencialitat i racionalització del seu ús, es facilita exclusivament a
l’alcalde del municipi o, si aquest així ho sol·licita, a alguna
altra persona de l’ajuntament que assumeixi responsabilitats en situacions de crisi (caps de policia, de protecció
civil...). Aquesta informació es facilita mitjançant una carta
adreçada directament a l’alcalde. S’hi adjunta una targeta
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Pau Batlle, cap de l’àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut.

amb el número del telèfon del servei i amb les dades de la
persona de contacte.
El funcionament del Pm04 és molt senzill: si en un
municipi s’ha patit una situació de crisi, emergència o situació traumàtica (mort sobtada o traumàtica de nadons,
infants i adolescents, accidents amb múltiples víctimes,
desastres amb víctimes, danys materials quantiosos o
que generen alarma social...), l’ajuntament ha de trucar
directament al telèfon esmentat. El coordinador del servei valora immediatament la situació i decideix si cal o no
cal activar el programa. Després es decideix la tipologia
del suport necessari, i l’equip de psicòlegs es desplaça
al municipi per atendre de forma directa i personalitzada
aquelles víctimes directes i indirectes del fet traumàtic que
ho necessitin.

El programa – per garantir la
velocitat i l’agilitat en la resposta–
és l’únic servei de Dipsalut
que s’activa sense sol·licitud
prèvia. Es fa trucant a un telèfon
d’emergències actiu les 24
hores. El número es facilita a
l’alcalde del municipi o, si aquest
així ho sol·licita, a alguna altra
persona de l’ajuntament que
assumeixi responsabilitats en
situacions de crisi.

L’opinió del municipi

Quines considera que són les principals
necessitats del seu municipi en l’àmbit
de la salut pública?
Josep Pi i Negre, alcalde de la Pera
En tractar-se d’un municipi molt petit i en no disposar de serveis tècnics, històricament no es
feien controls en matèria de salut pública. Gràcies als serveis de Dipsalut es va començar a
fer-ne. Un dels problemes greus que teníem eren les plagues d’aus, sobretot de coloms. Des
del 2008, s’han portat a terme diferents campanyes que han aconseguit reduir sensiblement el
nombre d’aquests ocells, de manera que han deixat de ser un problema. També tenim diversos equipaments –com ara la sala polivalent, l’escola i el camp de futbol– on s’efectuen totes
les accions necessàries per garantir-ne la salubritat, com controls de legionel·la, d’higiene de
les sorreres infantils... Un punt que sempre hem considerat important des de l’Ajuntament és
la promoció de la salut. Des de fa tres anys, celebrem la “Setmana de la Salut”, durant la qual
diàriament es fan activitats de promoció d’estils de vida saludables, com xerrades, activitats
físiques a l’escola... totes elles amb un èxit notable.

Olga Guillem i Pujol, alcaldessa de Vilobí d’Onyar
Al nostre municipi tenim diversos equipaments amb molta activitat: els dos pavellons poliesportius, l’escola, la llar d’infants, els Delmes (el centre cultural i social de Salitja), la llar de jubilats...
En tots aquests espais cal realitzar les accions necessàries perquè en quedi garantida la salubritat. S’han de dur a terme controls de legionel·la, d’higiene a les sorreres infantils i assegurar
–ja des de la captació i fins a l’aixeta del consumidor final– que l’aigua de la xarxa és totalment
segura per cuinar i per beure. També considerem vitals les accions de promoció de la salut – és
a dir, de foment d’estils de vida saludables basats en una alimentació equilibrada i activitat física
habitual– per tal d’aconseguir que els veïns i veïnes del municipi previnguin malalties i obtinguin
un nivell òptim de salut.

Esteve Pujol i Badà, alcalde de Camprodon
Camprodon està adherit al catàleg de serveis de Dipsalut. Aquest acord preveu la participació
en diversos programes per tal de garantir el control i la salubritat necessaris en espais d’ús
comú, com ara piscines, equipaments municipals, sorreres... En aquests espais es porten a
terme tant desinfeccions com controls periòdics. També es fan regularment campanyes de desratització i de conscienciació ciutadana perquè es tinguin netes i endreçades les parcel·les i
immobles deshabitats. Com a actuació més recent, hem sol·licitat el programa “Girona, territori
cardioprotegit”, mitjançant el qual se’ns han concedit quatre desfibril·ladors –un de mòbil i tres
de fixos– que s’instal·laran en zones estratègiques per tal de donar la màxima cobertura ciutadana. També hem estrenat una Xarxa d’Itineraris i un Parc Urbà de Salut, on a l’estiu s’han fet
diverses activitats per a la seva promoció. Totes aquestes accions serveixen per anar responent
a les necessitats que, en matèria de salut pública, té un municipi com el nostre, que en èpoques
concretes concentra un alt índex de població.

Martí Armadà i Pujol, alcalde de Vilabertran
El nostre municipi gestiona directament la xarxa d’aigua potable. Per això ens és molt necessari
anar fent els controls de la qualitat d’aquesta aigua, tant des que s’agafa a la captació com
fins que arriba a l’aixeta del consumidor, per tal de garantir que és totalment segura. A Vilabertran també tenim diversos equipaments –com la Torre d’en Reig, on estan ubicats els serveis
d’escola, consultori mèdic i Ajuntament, o el Centre Cívic–, on ens cal realitzar totes les accions
necessàries per garantir-ne la salubritat, com els controls de legionel·la, assegurar que les sorreres on juguen els nens estan netes... Des del nostre municipi també considerem vital fer accions
de promoció d’hàbits de vida saludables per tal d’aconseguir que els veïns i veïnes millorin la
seva salut i previnguin malalties.
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Al detall

Mig miler de persones ha participat en
les primeres demostracions públiques
de l’ús dels desfibril·ladors
500 persones han participat en les dotze primeres demostracions públiques de l’ús
dels desfibril·ladors que s’han fet a diversos municipis de la demarcació. Es tracta
de sessions obertes a tota la població, on s’explica com funcionen els aparells implantats per Dipsalut i com s’ha d’actuar davant un cas d’aturada cardíaca.

Demostració pública duta a terme a Cornellà de Terri el passat 14 de juliol. (Fotografia: Vanessa Sánchez)
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Per divulgar el programa “Girona, territori cardioprotegit” i ensenyar a utilitzar els desfibril·ladors, Dipsalut –en
col·laboració amb els municipis de la demarcació– organitza sessions obertes a tota la població. De moment,*
se n’han dut a terme dotze a sengles municipis gironins.
Concretament se n’han fet a Garrigàs, Sant Pau de Segúries, Cornellà del Terri, Palau-sator, Sant Miquel de Fluvià,
Besalú, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Guils de Cerdanya,
Bolvir, Jafre, Vilallonga de Ter i Espinelves. Es tracta de
les primeres poblacions on s’han instal·lat desfibril·ladors
fixos. Aquests municipis sumen un total d’uns 10.000
habitants. D’aquests, 500 han participat a les demostracions públiques de l’ús dels desfibril·ladors.
En les sessions es transmet la importància d’actuar en
cas d’una possible aturada cardíaca, es donen les pautes bàsiques que cal seguir, es mostra com funcionen els
desfibril·ladors automàtics i s’anima els assistents a practicar amb un desfibril·lador de proves. També hi ha temps
per resoldre dubtes. L’objectiu final és combatre les possibles pors i limitacions psicològiques a l’hora d’utilitzar els
desfibril·ladors demostrant la simplicitat d’ús de l’aparell i
la impossibilitat de fer cap mal a la víctima.
Les demostracions comencen amb una breu explicació
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del Programa “Girona, territori cardioprotegit”. Després,
els tècnics del Grup de Recerca Salut i Atenció Sanitària
de la Universitat de Girona –a qui Dipsalut ha encarregat
realitzar aquesta formació– exposen les característiques
dels desfibril·ladors implantats per l’Organisme, entre les
quals destaca el fet que són automàtics.
Posteriorment es duen a terme simulacions de casos
reals durant les quals s’anima el públic a participar-hi per
tal que pugui manipular el desfibril·lador i aprendre a fer-lo
servir. Amb l’ajuda d’un maniquí, es mostren els passos
que s’han de seguir en cas de trobar-se davant una possible aturada cardíaca (l’anomenada “cadena de supervivència”): comprovar que la persona no respira ni està
conscient, demanar la col·laboració d’algun vianant per
–si és possible– repartir-se les tasques i guanyar temps,
trucar al telèfon d’emergències (112) i explicar la situació, anar corrents a buscar el desfibril·lador més proper,
portar-lo ràpidament al lloc dels fets, obrir-ne la tapa, seguir les indicacions de veu que dóna i, finalment, esperar
l’atenció mèdica.
Els tècnics insisteixen en com cal usar l’aparell. Expliquen que només s’han de seguir les indicacions que dóna
la mateixa màquina a través d’una locució i d’uns dibuixos
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impresos i adherits a la caixa. Els passos són: descobrir el
tors de la víctima, col·locar els elèctrodes seguint les instruccions (un dalt del pit i l’altre a la zona de les costelles)
i esperar que el desfibril·lador determini si ha d’administrar
la descàrrega. Si és així, avisa que la donarà i que cal que
ens apartem de la víctima. Després, tot sol, l’aparell fa la
descàrrega.
En les simulacions es demostra que no hi ha cap risc
perquè el desfibril·lador és un aparell intel·ligent. Analitza
en tot moment les constants de la víctima i només dóna la
descàrrega si determina que és necessari. Si la persona es
recupera, deixa d’actuar i ja només cal esperar els serveis
mèdics. Si no és així, l’aparell continua monitoritzant la
víctima i, si determina que és oportú, segueix administrant
descàrregues. També es recorda que els desfibril·ladors
fixos estan connectats al telèfon d’Emergències –el número 112– que rep una alerta automàtica i amb geoposicionament quan algú agafa l’aparell. D’aquesta manera
el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) sap quin és
exactament el desfibril·lador que s’ha activat i pot enviar
de manera immediata una ambulància al lloc dels fets.
Aquesta alerta també arriba al proveïdor del servei per
tal que substitueixi en un termini màxim de 24 hores el
desfibril·lador que s’ha utilitzat.
Les sessions per familiaritzar la població amb els
desfibril·ladors s’ofereixen als municipis poc temps després que s’hi completi la instal·lació dels desfibril·ladors
fixos. Són un recurs complementari als cursos de formació dirigits als que seran els principals usuaris dels aparells (policies locals, conserges de poliesportius i altres
equipaments municipals, vigilants...). La primera edició
d’aquests cursos per a “usuaris intensius” es va fer el mes
de juny passat. Hi van participar treballadors municipals
de les primeres poblacions que van tenir desfibril·ladors
fixos, i membres dels equips de primera resposta dels 53
ajuntaments gironins que disposen de desfibril·ladors mòbils.

L’objectiu final és
combatre les possibles
pors i limitacions
psicològiques a
l’hora d’utilitzar
els desfibril·ladors
demostrant la simplicitat
d’ús de l’aparell i la
impossibilitat de fer cap
mal a la víctima.

Les sessions per
familiaritzar la població
amb els desfibril·ladors
s’ofereixen als municipis
poc temps després
que es completi
la instal·lació dels
desfibril·ladors fixos.
Fins al moment,* Dipsalut ha implantat desfibril·ladors
fixos a catorze municipis de la demarcació i continua treballant per instal·lar la resta d’aparells. En total, s’implantaran
500 desfibril·ladors fixos a 214 municipis dels 221 que té
la demarcació. Pel que fa als mòbils, Dipsalut ja els ha
lliurat tots (112) als 53 municipis als quals es van concedir
(els de més de 1.500 habitants que disposen de cos de
primera resposta i que van sol·licitar els aparells). La resta
de màquines són lliures: l’Organisme les manté en propietat i les cedeix de manera puntual per cobrir activitats de
risc.
Amb la implantació dels desfibril·ladors d’ús públic
arreu de la demarcació, Dipsalut vol facilitar la ràpida intervenció en casos d’aturada cardíaca. Amb aquesta iniciativa, es preveu passar d’un 2 % de persones que sobreviuen a una mort sobtada cardíaca extrahospitalària a
un 20 %.
*en data de 15 de setembre de 2011
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Demostració pública duta a terme a Sant Pau de Segúries el passat 12
de juliol. (Fotografia: Ajuntament de Sant Pau de Segúries)
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El reportatge

Dipsalut ha revisat 679 piscines d’ús
públic i 78 platges de la demarcació
Aquest estiu, Dipsalut ha revisat un total de de 679 piscines d’ús públic de 184 municipis de les comarques gironines amb l’objectiu de garantir que són segures per a
la salut de les persones. L’Organisme també ha examinat la sorra i els serveis de 78
platges.

Una tècnica de CECAM (empresa proveïdora de serveis de Dipsalut) comprovant els nivells de PH i desinfectant de l’aigua de la piscina municipal
de La Tallada d’Empordà.
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En el transcurs d’aquest passat estiu Dipsalut ha revisat
un total de 679 piscines d’ús públic de 184 municipis de
les comarques gironines. Ho ha fet dins dels programes
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.
Són “piscines d’ús públic” totes aquelles que poden
ser utilitzades per qualsevol persona (encara que calgui
pagar una entrada per accedir-hi) com ara les municipals, les de parcs aquàtics, d’hotels, càmpings, centres
esportius... En aquestes instal·lacions hi poden confluir
riscos per a la salut dels usuaris. Poden estar associats a
elements arquitectònics poc apropiats, al deficient manteniment de les instal·lacions o a una insuficient qualitat
sanitària de l’aigua.
Garantir la salubritat de les piscines d’ús públic –siguin de titularitat pública o privada– és una competència
dels ajuntaments. Dipsalut els dóna suport en aquesta
tasca assumint els serveis de revisió, avaluació i control
i recomanant les mesures correctores necessàries per tal
d’assegurar que són instal·lacions segures per la salut de
les persones i perquè es compleixi perfectament la normativa vigent en aquest àmbit.
El servei comença amb una primera visita a les piscines que el municipi sol·licita que s’avaluïn. Els tècnics de
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Dipsalut examinen l’entorn de la piscina, el paviment, el
magatzem de productes químics, els vasos i el conjunt
de les instal·lacions. Miren si hi ha elements arquitectònics
perillosos, si el terra és prou net i antilliscant, si els productes químics estan correctament aïllats i etiquetats, si el
magatzem només és accessible a persones autoritzades,
si els vasos estant lliures d’algues, sòlids, escumes i olis,
si l’aigua de la piscina es renova suficientment... També
agafen mostres d’aigua de cada vas i miren si els nivells
de desinfectant i pH són correctes, si aquests productes
s’apliquen adequadament i si l’aigua està lliure de bacteris
i paràsits. L’objectiu és determinar si s’està fent una gestió
i un manteniment adequats de l’equipament.
Els resultats es comuniquen a l’ajuntament pertinent. Si
hi ha alguna deficiència, es fa saber de manera immediata
i es recomanen mesures correctores. Un cop efectuades,
es fa una nova inspecció i controls analítics per assegurar que les accions hagin estat efectives. L’Organisme de
Salut Pública de la Diputació de Girona també dissenya
plans de gestió i autocontrol adaptats a les peculiaritats
de cadascun dels equipaments i s’encarrega de fer-ne el
seguiment.
Dipsalut també ofereix cursos gratuïts a les persones
responsables de la gestió i el manteniment de piscines
d’ús públic. Els participants hi aprenen la normativa vi-
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gent, quines són les propietats i característiques fisicoquímiques de l’aigua, les característiques generals d’una
piscina, els riscos sanitaris que pot comportar, a fer-ne un
correcte manteniment i com aplicar de manera adequada
els diferents programes de gestió i autocontrol.
En els controls efectuats per Dipsalut al llarg d’aquest
estiu s’han detectat majoritàriament problemes que no
suposaven riscos importants per a la salut de les persones, com ara petites deficiències en la higiene de l’aigua o
no mostrar al públic els resultats de les analítiques. En tots
els casos, Dipsalut ho ha comunicat a l’ajuntament afectat
i li ha recomanat mesures correctores, com instaurar un
pla de control analític de l’aigua o formar el personal encarregat del manteniment de les instal·lacions.
Pel que fa a les platges –en el marc del Programa de
suport a la gestió del risc derivat del seu ús– Dipsalut ha

Si hi ha alguna
deficiència, es fa saber
de manera immediata i
es recomanen mesures
correctores. Un cop
efectuades, es fa
una nova inspecció i
controls analítics per
assegurar que les
accions hagin estat
efectives.

revisat 78 platges dels 19 municipis costaners. L’objectiu
és garantir la salubritat de la sorra i de serveis com les dutxes i rentapeus.
El programa comença amb la neteja i desinfecció de
tots els difusors de totes les dutxes i rentapeus per tal
d’assegurar que estiguin nets del bacteri legionel·la.
Aquesta feina es fa a principi d’estiu, just quan s’instal·len
aquests serveis.
Passades unes setmanes –el temps necessari perquè,
en cas d’haver resistit la a la desinfecció, els bacteris es
puguin reproduir– s’agafen mostres d’aigua dels difusors i
s’analitzen al laboratori per determinar si hi ha legionel·la.
En cas de detectar-se novament el bacteri, Dipsalut ho comunica de manera immediata a l’ajuntament i es programa
urgentment una nova desinfecció amb la posterior analítica
per comprovar-ne l’eficàcia.
Encara amb les dutxes i rentapeus, els tècnics de Dipsalut comproven la higiene de les plataformes. Per fer-ho,
a banda de la inspecció ocular, miren si hi ha fongs. Si és
així, es recomana millorar-ne la neteja.
Pel que fa a les sorres, s’agafen mostres de la zona
humida al voltant de les dutxes, ja que és la que presenta
més riscos de concentrar paràsits i bacteris. Al laboratori
es mira si conté microorganismes, ja que aquest fet és indicador d’una neteja deficient. El resultat es comunica al
consistori afectat. Si s’han detectat bacteris o paràsits, se
li recomanen mesures com millorar els protocols de neteja
de la platja.
Aquest 2011, Dipsalut no ha trobat legionel·la en cap
dutxa ni rentapeus de les platges revisades. Pel que fa a les
plataformes d’aquests equipaments, un 46 % han donat
positiu per fongs i llevats. Per corregir-ho, Dipsalut ha recomanat als ajuntaments afectats implantar un pla de neteja
i desinfecció. De les mostres de sorra avaluades, només
quatre presentaven bacteris com l’E. coli, indicadors d’una
higiene deficient. Per posar-hi remei, Dipsalut ha instat els
responsables a millorar els protocols de neteja.
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Una tècnica de CECAM (empresa proveïdora de serveis de Dipsalut) realitzant les tasques d’avaluació de la piscina municipal de la Tallada d’Empordà.
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Consells saludables

Consells saludables:
envelliment saludable
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L’Organització Mundial de la Salut defineix l’envelliment
saludable com “el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida,
amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la
productivitat i la qualitat de vida a la vellesa”.
Catalunya té més de 1.200.000 persones de 65 anys,
i la nostra esperança de vida, de 80,6 anys, és una de
les més altes de món. No obstant això, aquest guany de
longevitat no sempre va unit a una bona qualitat de vida.
No totes les persones envellim de la mateixa manera
ja que es tracta d’un procés individualitzat que depèn de
diversos factors. De manera general, els experts en la matèria afirmen que és bàsic fomentar els estils de vida saludables per poder gaudir d’aquesta última etapa de la vida
de forma autònoma i feliç. En aquest sentit, es proposen
cinc pilars per a un envelliment saludable:
Activitat física: és un factor protector contra molts
tipus de malalties cròniques, com les afeccions cardiovasculars o algun tipus de càncer. Pot ser tan senzill com
caminar entre 30 i 60 minuts cada dia i adaptar aquesta
activitat a les condicions de cada persona. A banda de
millorar la condició física, ens ajudarà a prevenir les caigudes i millorar l’estat d’ànim.
Alimentació saludable: està demostrat que una tercera part de les malalties cròniques estan relacionades
amb una alimentació inadequada. Cal retornar a la dieta mediterrània, que aporta aliments com llegums, peix,
oli d’oliva, cereals, fruites i verdures, que són un bon
patró alimentari per a totes les edats. Per exemple, els
fruits secs i el peix blau aporten greixos saludables per a
l’activitat cardíaca, fonamentals en aquesta etapa de la
vida. També cal controlar les racions i evitar qualsevol ex-
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cés. És important no oblidar-se de beure diàriament cap
un litre i mig d’aigua al dia (les infusions o brous ens hi
ajudaran) i restringir el consum d’alcohol.
Salut física i mental: cal controlar periòdicament els
nivells de colesterol i glucosa i mesurar-nos la pressió arterial. També és important utilitzar adequadament els medicaments i activar la nostra ment per evitar la pèrdua de
memòria.
Seguretat: una de les principals causes de lesions
greus i fins i tot de mort en gent gran són les caigudes.
Per tant s’hauran de prendre les mesures de seguretat necessàries. Per exemple, cal evitar escales poc il·luminades
o en mal estat, terres lliscants, fils de telèfon per terra…
Relacions socials: són de vital importància les relacions amb els altres i dur una vida social estable per tenir
una bona salut tant física com mental. Per aquest motiu,
convé participar en activitats de la comunitat i passar estones d’oci amb amics o família.
La darrera enquesta sobre gent gran del Ministeri de
Sanitat i Política Social diu que un 60 % de persones
grans inicien activitats noves a partir de la jubilació. No
hem de veure la vellesa com un moment de deteriorament
generalitzat, sinó com una oportunitat per, fins i tot, poder
millorar algunes capacitats.
L’envelliment no només s’ha de relacionar amb malalties i càrregues socials. Fent un cop d’ull al nostre entorn
ens adonarem de les importants aportacions de les persones grans en l’àmbit familiar i social.
Anna Loste
Tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció
de la Salut de Dipsalut

Ens ha visitat...

El cap dels Mossos d’Esquadra a
Girona visita Dipsalut
El cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos
d’Esquadra, Joaquim Belenguer, va visitar la seu de Dipsalut el dimarts 14 de juny. Ho va fer, acompanyat d’altres
comandaments del cos, per tal de conèixer els detalls del
programa “Girona, territori cardioprotegit”. Com a equip
de primera resposta, els Mossos tindran un paper important en el desenvolupament d’aquest programa, que
suposa la implantació de desfibril·ladors d’ús públic a
places, carrers i façanes d’equipaments de 214 municipis
gironins. El gerent de Dipsalut, Marc Alabert, els va informar sobre l’evolució del “Girona, territori cardioprotegit” i
va remarcar el fet que tots els desfibril·ladors fixos estan
connectats al telèfon únic d’emergències, el 112.

volgut conèixer de primera mà el programa “Girona, territori cardioprotegit” i les condicions de col·laboració entre
Dipsalut i el SEM en el marc d’aquesta iniciativa.

D’esquerra a dreta: Pau Batlle, cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de
la Salut; Jaume Heredia, cap del SEM a Girona; Marc Alabert, gerent de
Dipsalut, i Francesc Bonet, gerent del SEM.

La codirectora del Pla d’Activitat
Física, Esport i Salut visita Dipsalut

D’esquerra a dreta: Pau Batlle, cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de
la Salut de Dipsalut; Marc Alabert, gerent de Dipsalut; Joaquim Belenguer, cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos d’Esquadra, i dos
comandaments del cos a Girona.

Dipsalut convida el nou gerent del
SEM a conèixer l’Organisme
El dimecres 8 de juny, el nou gerent del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM), el doctor Francesc Bonet, va visitar la seu de Dipsalut amb l’objectiu de conèixer
de prop la tasca que desenvolupa l’Organisme.
Dipsalut i el SEM col·laboren estretament en el marc
del programa “Girona, territori cardioprotegit”, que suposa
la implantació d’una xarxa de fins a 650 desfibril·ladors
d’ús públic arreu de la demarcació. 500 d’aquests aparells són fixos, situats en espais públic de concurrència.
Aquests aparells estan connectats amb el SEM, que rep
un avís, tan bon punt algú agafa un desfibril·lador, per tal
de fer arribar immediatament una ambulància al lloc dels
fets.
Francesc Bonet ha pres el relleu de José Julián Isturitz
com a gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, i ha

La codirectora del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, Mariona Violán, va ser a la seu de Dipsalut
el dimecres 29 de juny.
Violán va voler conèixer de primera mà l’evolució del
programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris
Saludables ja que aquesta iniciativa ha estat dissenyada i
implementada en estreta col·laboració amb representants
del PAFES. A més, els Parcs i les Xarxes s’estan donant
a conèixer als referents del Pla d’Activitat Física, Esport i
Salut de les àrees bàsiques de salut (ABS) gironines per
tal que puguin recomanar als seus pacients l’ús d’aquests
equipaments i alhora difondre els seus coneixements entre els companys de les ABS.
La codirectora es va mostrar satisfeta de les iniciatives
conjuntes que estan duent a terme ambdós organismes
a l’hora de fer promoció de salut i foment d’hàbits de vida
saludables.
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D’esquerra a dreta: Marc Alabert, gerent de Dipsalut; Mariona Violán,
codirectora del PAFES; Maica Rubinat, coordinadora del PAFES, i Dolors
Juvinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut.

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.

El Butlletí de Dipsalut

ElButlletí
deDipsalut

Posem el focus sobre...

Àlex Morales, tècnic de Polítiques i Promoció de la Salut

“Una vida salvada
no té preu”
L’Àlex Morales és el tècnic encarregat del desenvolupament
del programa “Girona, territori cardioprotegit”. Té 39 anys,
està casat i té dos fills, de set i nou anys. Tot i que és de
Barcelona, viu a Caldes de Malavella des de fa vuit anys.
Li agrada viatjar, la natura i l’esport: esport de muntanya,
nedar, BTT, curses d’orientació… És enginyer tècnic en
informàtica de gestió, i va treballar durant molts anys en una
empresa de desenvolupament de software per a hospitals.
Es va incorporar a l’equip de Dipsalut fa un any. Entre els
seus companys té fama de ser metòdic i reflexiu, un “paio
tranquil”. Ell mateix ho acaba reconeixent. El primer que fa
quan ens trobem és treure un full ple d’anotacions: “ho porto
tot apuntat, no m’agrada improvisar”.

A aquestes alçades ja deus ser un dels millors
experts en desfibril·ladors, com a mínim de les
comarques gironines, no?
Sí, no deixa de ser un enriquiment de coneixements important. De conèixer màquines com les pot conèixer qualsevol, he passat a saber-ne molt més. N’aprens molt, ja
que passes per tot el procés…

Els ciutadans són conscients de tot el que hi
ha al darrere dels desfibril·ladors que s’estan
instal·lant als seus municipis?

Encara hi ha desconeixement tant al voltant de què pot
fer aquella màquina com del significat que té la instal·lació
que duem a terme, que, entre altres coses, porta associat
que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es desplaci automàticament al lloc dels fets. Estem facilitant una
primera intervenció en una persona que inicia una mort
sobtada. Aquesta primera actuació pot salvar una vida,
perquè passats deu minuts no hi ha res a fer. L’aparell
és allà, però molta gent encara en sap ben poca cosa.
Només n’han sentit a parlar a les notícies, quan hi ha hagut algun cas de mort sobtada en jugadors de futbol... La
divulgació és un punt que cal seguir treballant.

Aquest estiu, un dels desfibril·ladors cedits per
Dipsalut va salvar una vida. Tot i així, encara hi
ha qui diu que, en època de crisi, és un projecte
massa car.

En moments de crisi és fàcil utilitzar la crítica econòmica,
però, evidentment, quan hi ha una vida salvada, això no
té preu. Al darrere de l’aparell hi ha un factor social, amb
intervenció professional, però també de la gent del carrer,
que es mobilitza per ajudar: és un factor cultural que hem
d’estendre. La societat s’ha tornat molt individualitzada
i hi ha una mancança, com a col·lectiu, pel que fa l’ajut
que hauríem de rebre. Aquest projecte treballa per trencar
aquesta tendència; ens impulsa a involucrar-nos amb els
que tenim al voltant, i a posar de manifest que qualsevol
persona pot ajudar a salvar una vida. No hem de tenir por,
hem de vèncer el bloqueig. Després vindran els metges i
la intervenció dels experts, però aquest primer pas s’ha
de fer. Crec que compensa l’esforç econòmic que hi ha
al darrere perquè es tracta de convertir la salut no només

en el fet de tenir bons hospitals i curar les malalties, sinó
també de cuidar-se un mateix i cuidar els uns dels altres.

Quan vas conèixer aquest projecte per primera
vegada, vas tenir la sensació d’estar només davant la punta de l’iceberg?

Realment, entrar a fons en el tema m’ha fet veure que hi
ha molta feina darrere del programa. Cal lligar no solament la part material del projecte, sinó també la part de
divulgació, de formació... Els esforços que estem fent són
significatius, però també els dels ajuntaments i de tots els
organismes i persones que col·laboren en el programa.

Què li espera a un ajuntament que sol·licita participar en aquest programa?

Després d’avaluar les ubicacions proposades, es fa una
primera visita de preinstal·lació. Un cop la ubicació definitiva està clara i preparada, s’acorda amb l’ajuntament
una data per a la instal·lació, i en relativament poc temps
–unes dues setmanes– es pot resoldre. És senzill, ja que
la columna que protegeix els desfibril·ladors fixos té un
ancoratge ben simple a la paret i al terra. Només necessita una intervenció municipal per disposar del subministrament elèctric i, si és possible, d’una connexió telefònica
amb fils. Després, entrem en una segona fase –de formació i divulgació–, que és més llarga. Els ajuntaments
tenen la possibilitat de formar gratuïtament part del seu
personal en l’ús dels desfibril·ladors i també poden acollir
actes –com les demostracions públiques– perquè la població conegui els aparells i els sàpiga fer servir. En aquest
punt també són bàsiques la complicitat i col·laboració de
les entitats del territori.

Què esperes d’aquest projecte en el futur?

Que es compleixin els objectius que tenim sobre la taula
que, al final, es resumeixen a reduir la mortalitat per mort
sobtada cardíaca i a aconseguir que les persones actuïn
per prevenir les afeccions cardíaques mantenint hàbits
de vida saludables... També espero que el programa vagi
evolucionant segons els resultats que s’obtinguin, la realitat canviant... que sigui un referent per a d’altres diputacions, organismes… i que s’estengui com una taca d’oli.
De fet, ja desperta interès en molts àmbits.

