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2 El Butlletí de Dipsalut

L’editorial

Deu anys treballant 
plegats per millorar la 
salut de la ciutadania
Ja fa deu anys que, amb la imprescindible 
col·laboració dels ajuntaments i de moltes 
altres administracions i entitats de les comar-
ques gironines, procurem millorar la salut i el 
benestar de les persones.

Coordinació, elaboració i edició: Servei de Difusió de Dipsalut
Disseny i maquetació: VITI Agència Creativa
Fotogra�a: © Dipsalut
Impressió: en paper reciclat a càrrec de Palahí Arts Grà�ques
Dipòsit legal: GI-985-2010 
Periodicitat: quadrimestral 
Tiratge: 2.000 exemplars

Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.
Parc Cientí�c i Tecnològic. Pic de Peguera 15, Edi�ci Jaume Casademont – 17003 Girona – Tel. 972 41 47 20 / Fax 972 41 47 30

Aquest butlletí és editat per Dipsalut i es distribueix gratuïtament als ajuntaments de la demarcació de Girona i a d’altres institucions. En com- 
pliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades �guren en un �txer automatitzat de
Dipsalut. Si no voleu rebre més el butlletí o les vostres dades són incorrectes, podeu comunicar-ho a través del correu info@dipsalut.cat.

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

A �nals del 2007 s’aprovaven els estatuts de Dipsalut i el 5 
de juny de 2008 es presentava públicament el pla estratè-
gic de l’Organisme. Des de llavors hem anat creixent i 
evolucionant junts, �dels a una idea que s’ha anat perfec-
cionant i reforçant: la d’una visió integral de la salut, que 
requereix d’accions intersectorials, transversals. Un marc 
teòric i una posada a la pràctica d’aquest que ens ha anat 
situant, dia a dia, com tot un referent en salut pública, 
també en l’àmbit internacional.

Des dels inicis ens movia la certesa que, per a millorar la 
salut de les persones, calia mirar i actuar molt més enllà de 
l’àmbit sanitari. Érem una institució innovadora, que 
començava a posar sobre la taula una visió transversal i 
positiva de la salut. Fèiem una proposta de serveis en 
àmbits que, a priori, podia semblar que mantenien poca 
relació: qualitat de l’aigua, seguretat alimentària, salubritat 
dels espais públics, però també promoció d’estils de vida 
saludables, accions per incidir en les condicions socioe-
conòmiques... però que són, tots ells, decisius per a la 
salut de les persones. Poc a poc vam anar contribuint a 
que aquesta manera d’entendre la salut prengués força, 
vam anar sumant companys de viatge i vam anar evolucio-
nat i millorant el nostre Catàleg de Serveis. 

Aleshores i ara ens movia i ens mou la profunda convicció 
que la salut és un dret universal i la con�ança en les 

capacitats que tenen els individus i les comunitats de 
generar salut i benestar. Ens impulsava i ens impulsa el 
convenciment que en el món local, des de la proximitat, és 
on es pot donar resposta de manera més ràpida, encertada 
i efectiva a les necessitats de la ciutadania. Deu anys 
després, continuem treballant des d'aquestes certeses.

Vull apro�tar aquesta ocasió per expressar el nostre 
agraïment a totes les persones que han fet possible aquest 
aniversari; en especial, al primer president de l'Organisme, 
Josep Marigó i Costa. 

Gràcies a totes i a tots els que, des dels seus inicis, heu 
cregut en Dipsalut i heu treballat al nostre costat, fent 
possible petits i grans èxits, sempre compartits amb els 
municipis i amb el territori. Us proposem continuar 
avançant plegats, colze a colze, com a mínim, deu anys 
més.

Josep M. Corominas i Barnadas
President de Dipsalut
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Breus

1.400 participants
als cursos de Dipsalut

Al llarg d’aquest 2017, 1.400 persones han 
cursat alguna de les formacions que l’Organis-
me de Salut Pública ofereix de manera gratuïta.

S’ha dut a terme cursos relacionats amb el control 
d’instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi, la 
salubritat de les piscines d’ús públic, la prevenció de riscos 
associats a l’aigua de boca i de seguretat alimentària. 
També s’ha ofert formació en primers auxilis psicològics en 
situacions de crisi, per atendre adequadament víctimes 
d’agressions sexuals i perquè els professionals de les 
emergències aprenguin a autoprotegir-se psicològicament 
de l’impacte de la seva feina. A més, s’ha realitzat cursos 
de marxa nòrdica per a dinamitzadors de les Xarxes 
d’Itineraris Saludables i formació, tant per a usuaris 
intensius com per a la població en general, per saber usar 
idòniament els des�bril·ladors d’ús públic.

L’oferta formativa de Dipsalut es pot consultar al web de 
l’Organisme, apartat “Formació”.  

Procés d’avaluació del Centre 
de Distribució d’Aliments

Al llarg d’aquest 2017 s’ha dut a terme una 
revisió del projecte Centre de Distribució 
d’Aliments (CDA) amb l’objectiu d’identi�car-ne 
els punts forts i febles i introduir-hi millores.

L’Organisme de Salut Pública l’ha �nançat. S’ha fet de 
manera participativa i sota la tutela d’especialistes en 
processos d’avaluació. 

Entre altres coses, ha de permetre avançar encara més en 
la digni�cació dels sistemes de lliurament d’aliments. Una 
direcció en la que Càritas camina des de fa anys.

El CDA és un projecte de Càritas Diocesana de Girona en 
conveni amb la Fundació Banc dels Aliments de les 
comarques de Girona, Dipsalut, el departament de Treball 
de la Generalitat i l'Obra Social "la Caixa". Facilita aliments 
-en coordinació amb els serveis socials del territori- a 
persones i famílies que tenen di�cultats econòmiques. A 
més, des del CDA, es treballa per afavorir la corresponsabi-
litat i l’empoderament dels usuaris. 

Dipsalut assumeix un 20,2% del �nançament d’aquests 
centres. Des de l’Organisme també es promouen accions 
per proporcionar recursos, eines, a les persones per 
ajudar-les a sortir de la situació en la què es troben. 

Controlant els equipaments 
amb risc de transmissió de
legionel·losi

Aquest 2017, hem ajudat a controlar 283 
equipaments municipals considerats d’alt risc 
de 104 localitats gironines i 520, de baix risc, 
de 135 municipis*. 

S’ha detectat legionel·la i s’ha dut a terme les actuacions 
necessàries per eliminar-la en 27 instal·lacions d’alt risc (un 
9,5% de les controlades). En 2 d’aquestes (7%), s’ha trobat 
el bacteri per primera vegada. En 25 (93%), ja s’havia 
detectat anteriorment.* En tots els casos s’han dut a terme 
les mesures necessàries per eradicar-lo i evitar riscos als 
usuaris dels equipaments.

Pel que fa al programa per a instal·lacions de baix risc, 
aquest 2017 s’ha detectat el bacteri en 8 instal·lacions (un 
1,5% de les controlades). Totes han estat circuits d’aigua 
calenta sanitària i en tots els casos s’ha adoptat les 
mesures de control necessàries per eliminar-lo. A la resta 
d’instal·lacions –regs i fonts- no s’ha detectat presència al 
llarg del 2017. 

*dades a novembre de 2017

Benestar i Comunitat

El programa Salut i Crisi evoluciona i canvia
el seu nom pel de Benestar i Comunitat.

Continuarà �nançant els dispositius (programes, accions, 
plans...) existents al territori dirigits a combatre la pobresa i 
a reduir les desigualtats socials. No obstant, busca 
incorporar noves perspectives en aquests dispositius, 
relacionades principalment amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS).

Els ODS són un conjunt de metes relacionades amb el 
desenvolupament internacional. Van ser creats per les 
Nacions Unides després d’un procés de participació que va 
involucrar prop de 200 estats i representants d’àmbits ben 
diversos de la societat civil. Són d’aplicació a tots els 
països del món i aborden, de manera interconnectada, els 
que es consideren temes clau per aconseguir un desenvo-
lupament sostenible. Aquestes temàtiques són, entre altres, 
la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigual-
tats, 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.
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Notícies

Entra en funcionament la planta pionera 
d’eliminació de nitrats
Ha estat �nançada per la Unió Europea i Dipsalut i es basa en la tecnologia
d’electrodesnitri�cació de l’empresa Hydrokemós. 

Potabilitzarà l’aigua del municipi de Borrassà; el primer de 
Catalunya a disposar d’aquesta nova tecnologia.

L’estació d’eliminació de nitrats ideada per l’empresa de 
Torelló Hydrokemós ha començat a funcionar de manera 
contínua. Durant aproximadament quatre mesos, l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) n’analitzarà l’aigua 
resultant del procés d’electrodesnitri�cació que utilitza per 
tal de comprovar que compleix tots els paràmetres de 
qualitat. Passat aquest temps i un cop realitzats, si cal, els 
ajustos necessaris, la planta es connectarà a la xarxa 
municipal i subministrarà aigua a tota la població. 

La planta és annexa al dipòsit municipal d’aigua de 
Borrassà. Ha costat aproximadament 200.000 euros, el 
70% dels quals han estat subvencionats per la Unió 
Europea en el marc del programa H2020 SME instrument, 
del projecte Watify atorgat a Hydrokemós. El 30% restant a 
anat a càrrec de l’Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona. 

La nova tècnica que s’utilitza ha estat concebuda per 
l’empresa Hydrokemós, que l’ha desenvolupat amb el 
suport de Dipsalut. Es basa en un procés d’electrodesnitri�-
cació que aconsegueix transformar els nitrats en nitrogen 
gas i oxigen. Aquests gasos es poden alliberar a l’atmosfe-
ra ja que són totalment innocus tant per al medi ambient 
com per a la salut de les persones. A diferència d’altres 
tractaments, la nova tecnologia aconsegueix eliminar els 
nitrats en comptes de transformar-los en altres residus 
també contaminants i difícils d’eliminar (salmorres de nitrats 
i altres sals). A més, permet apro�tar tota l’aigua, consu-
meix poca energia i no usa additius químics ja que fa servir 
com a reactius el contingut natural de clorurs de les aigües 
de pou. El seu cost, d’entre 0,2-0,3 euros per metre cúbic 
és més baix que el de les tècniques existents �ns ara. 

El sistema opera en continu i a la sortida de la planta 
s’analitzen els paràmetres i es comprova que s’hagin 
eliminat els nitrats per sota de 50ppm, que és el que 
recomana l’Organització Mundial de la Salut. Només llavors 
s’incorpora l’aigua ja descontaminada a la xarxa pública, 
per al consum humà. 

La nova tecnologia ja s’ha testat amb èxit en dues proves a 
petita escala dutes a terme al mateix municipi de Borrassà i 
al de Caldes de Malavella. Ara entra en fase industrial amb 
la posada en ús de la planta de Borrassà, que permetrà 
potabilitzar uns 100 metres cúbics d’aigua del subsòl al dia.

L’alcalde del municipi, Ferran Roquer, ha destacat que “a 
partir del mes de març o abril, un cop s'obtingui l'autoritza-
ció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, podrem 
abastir d’aigua potable tots els veïns del municipi gràcies a 
aquest sistema". Ha explicat que, �ns el moment, l’aigua de 
la xarxa de Borrassà (que prové del pou municipal) només 
s’ha pogut fer servir per a la neteja o per a la higiene 
personal. En cap cas –degut a la contaminació per nitrats– 
s’ha pogut utilitzar per cuinar o per beure. 

Amb aquesta tècnica s’aporta una nova solució a la 
contaminació dels aqüífers per nitrats. El president de 
Dipsalut, Josep M. Corominas, ha subratllat, però, que cal 
abordar el problema en origen i ha demanat “un esforç a 
tothom per evitar que es contaminin els aqüífers”.

La CEO d’Hydrokemós, Ruth Canicio, i l’alcalde de 
Borrassà han insistit també en aquest punt i han demanat 
que es treballi conjuntament per evitar la contaminació per 
purins i adobs nitrogenats procedents de la ramaderia i 
l’agricultura intensives.

Imatge de la planta de potabilització d'aigua de Borrassà.
La gerent i el president de Dipsalut, l'alcalde de Borrassà
i la CEO d'Hydrokemós davant la planta d'electrodesnitri�cació.
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Notícies

Sessions d’exercici 
en grup als Parcs
Setmanalment, s’organitzen sessions de 
dinamització als Parcs Urbans de Salut que hi 
ha implantats als municipis de la demarcació 
de Girona. 

Premien el projecte “El Carrilet”

Les trobades, que estan dirigides per monitors especialit-
zats, tenen l’objectiu de promoure l’activitat física habitual i 
moderada. Alhora, busquen enfortir les capacitats 
individuals de les persones per incrementar el control sobre 
la seva salut.

Tot i que estan especialment pensades per a gent gran, hi 
pot participar qualsevol persona. Els monitors s’encarreguen 
de guiar a cada persona per tal que realitzi els exercicis 
adequats per la seva edat, característiques i condició física.

L’activitat és totalment gratuïta. Tampoc cal inscriure-s’hi 
prèviament. Per participar-hi, només cal presentar-se al 
punt de trobada (el Parc Urbà de Salut) el dia i hora 
indicats. Es recomana portar roba i calçat còmode i aigua 
per anar-se hidratant. També és convenient informar al 
dinamitzador de qualsevol molèstia, dolor o problema de 
salut que es pateixi.

Per conèixer les dates de les properes dinamitzacions als 

Parcs Urbans de Salut de la vostra comarca, us podeu 
posar en contacte amb:

- Alt i Baix Empordà: info@urbansalut.com o 972 120 334
- Cerdanya: esport@cerdanya.org o 972 884 884
- Garrotxa: dinamitzacio@edat3.com o 972 267 212
- Gironès: estela�sio28@gmail.com o 677 028 414
- Pla de l’Estany: consellesportiu@ceplaestany.cat,
   msallares@ceplaestany.cat o 972 581 344
- Selva: esports@selva.cat, xevi@totoci.net o 972 843 522 

Estem treballant per poder tornar a oferir dinamitzacions als 
Parcs del Ripollès de manera regular. Properament 
informarem sobre el calendari de sessions en aquesta 
comarca.

Aquesta iniciativa de la Fundació Ramon 
Noguera, en la que Dipsalut col·labora, ha 
estat distingida en la 12a Nit del Voluntariat. 

El passat 24 de novembre va celebrar-se la 12a Nit del 
Voluntariat a Girona. Un dels premis de la nit se'l va endur 
el projecte "El Carrilet, el jardí de tots els infants".

Aquesta iniciativa neix per la detecció d’una mancança de 
places d’escola bressol per a nens de 0 a 3 anys amb una 
alta discapacitat a la comarca del Gironès i a la resta de la 
província. Pretén, doncs, cobrir la necessitat d’escolaritzar 
els infants amb altes discapacitats, en un context d’escola 
bressol ordinària, posant en funcionament una Unitat 
Especialitzada d’Atenció Inclusiva amb els recursos 
humans i materials necessaris, dins d’una escola bressol 
pública ordinària.

El projecte pilot s'està portant a terme a l'Escola Bressol El 
Carrilet de Salt i en aquests moments l’aula especialitzada 
compta amb cinc infants en horari de 9 a 13 h, però la 
previsió és que augmenti a vuit infants i tota la jornada.

Els objectius generals d’atenció són comuns a tots els 

infants: la preservació del seu benestar físic i emocional, el 
descobriment d’un mateix i de l’entorn i el desenvolupa-
ment de l’autonomia. Allò que veritablement cal diferenciar 
és l’atenció més individualitzada i especialitzada i els 
suports a nivell tècnic més especí�cs que requereixen els 
infants amb pluridiscapacitats i que són:

- Facilitar l’atenció i la inclusió d’infants amb altes necessi-
tats educatives especials a l’escola bressol ordinària.

- Oferir als infants, tant als que tenen necessitats educati-
ves especí�ques com als que no en tenen, una experiència 
vital de col·laboració, en la que tots i cadascun d’ells, 
aprenen i en la que tothom valora i respecta l’altre.

- Possibilitar la participació dels infants amb pluridiscapaci-
tats de les activitats que es porten a terme a l’escola bressol 
juntament amb tots els infants, compartint espais i activitats.

A banda dels professionals especialistes dedicats a la 
consecució d'aquests objectius (l'equip de professionals 
d’educació ordinària i l'equip interdisciplinari format per 
professionals de la salut i de la pedagogia especialitzada) hi 
ha un projecte especí�cament de voluntariat per a activitats 
més concretes, com ara sortides escolars.  

Imatge d'una de les dinamitzacions celebrades a un dels Parcs Urbans 
de Salut de la ciutat de Girona.
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Notícies

TREBALLEM JUNTS
DONEM SUPORT A LES ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE

Informa’t de les nostres subvencions 
per accions socials i de salut

Trobaràs tota la informació al nostre web
www.dipsalut.cat
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La col·laboració ciutadana és útil i �able
per estudiar els mosquits transmissors
de malalties globals
Ho con�rma una recerca liderada per investigadors del CREAF,
el CEAB-CSIC i la Universitat Pompeu Fabra.

Ha estat publicada a Nature Communications i posa com a 
exemple el projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert, 
impulsat per l’Obra Social “La Caixa” i per Dipsalut. 

Cada vegada són més els investigadors que demanen la 
col·laboració de la ciutadania per aconseguir dades 
massives. Però aquesta informació té prou qualitat per 
utilitzar-la en recerca? L’estudi publicat a Nature Communi-
cations posa de manifest que la ciència ciutadana pot 
revolucionar el seguiment de mosquits vectors de malalties 
globals com el mosquit tigre.

Constata que, quan els programes o�cials de vigilància i 
control de mosquits transmissors de malalties utilitzen la 
plataforma col·laborativa Mosquito Alert, les actuacions que 
es duen a terme són molt més rendibles. Segons els 
resultats del 2014 i del 2015, els autors han calculat que la 
participació ciutadana mitjançant els dispositius mòbils 
redueix �ns a vuit vegades el cost dels mètodes cientí�cs 
tradicionals, que es basen en col·locar trampes en llocs 
estratègics on les femelles de mosquit posen ous.

Però la sorpresa ha estat quan els cientí�cs han comprovat 
que els avisos fets pels ciutadans amb l’app són igual de 
vàlids que els avisos fets pels experts per elaborar models 
de distribució i predicció sobre l’expansió del mosquit tigre. 
No obstant, John Palmer, investigador Marie Sklodows-
ka-Curie del Departament de Ciències Polítiques i Socials 
de la UPF i primer autor de l’estudi, puntualitza que “abans 
d’utilitzar les dades que ens proporciona la ciutadania cal 
eliminar prèviament els possibles errors i biaixos de 
mostreig perquè siguin del tot útils i vàlides”. La plataforma 
Mosquito Alert ja incorpora una fase de validació d’aquests 
avisos, dut a terme per un equip d’entomòlegs experts. 
Segons la �abilitat de les fotos, els adjudiquen una 
categoria o bé descarten les que no són útils. “Cada 

ciutadà rep la validació de la seva foto directament al mòbil 
en poques hores i això fa que la ciutadania aprengui a 
reconèixer el mosquit tigre ràpidament. En poc temps hem 
aconseguit dades de gran qualitat cientí�ca, tal com mostra 
aquest treball”, explica Frederic Bartumeus, investigador 
ICREA al CREAF i al CEAB-CSIC i director de Mosquito 
Alert.

Els autors de l’estudi també a�rmen que, gràcies a la 
ciència ciutadana, s’han ampliat les àrees de vigilància al 
territori espanyol per estudiar el mosquit tigre. “No és el 
mateix tenir un equip d’experts que s’ha de desplaçar a 
centenars de kilòmetres, que tenir una xarxa de persones 
voluntàries distribuïdes per tot el país disposades a 
col·laborar amb la ciència”, explica Aitana Oltra, coordina-
dora cientí�ca de Mosquito Alert. Des de l’any 2014, el 
projecte ha rebut més de 3.600 avisos con�rmats de 
mosquits tigre des de tota Espanya i alguns han estat 
excepcionals. És el cas de les primeres troballes fetes a 
Andalusia, al Prepirineu de Catalunya, Aragó i Lleida gràcies 
als participants de Mosquito Alert. Totes aquestes troballes 
coincideixen en que són indrets allunyats de la costa, on el 
mosquit tigre hi resideix de manera habitual. “El mosquit 
tigre es dispersa molt ràpid localment, però també fa salts 
de llarga distància; sense l’ajuda de tots aquests voluntaris, 
que han sabut avisar a temps, hauríem trigat molt més 
temps a fer aquests descobriments clau, especialment en 
llocs remots on normalment no se’l busca”, a�rma Roger 
Eritja, entomòleg del Servei de Control de Mosquits del Baix 
Llobregat i cap de l’equip de validadors experts de 
Mosquito Alert. Totes aquestes troballes primerenques 
fetes per la ciutadania s’han validat cientí�cament en 
col·laboració amb les Universitats de Múrcia i Saragossa, 
per donar pas a més inspeccions i al desplegament dels 
protocols estatals de salut pública.

Participants utilitzant l'app de Mosquito Alert. Autor Mosquito Alert CC-BY.
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L’anàlisi

La salutogènesi en un enfocament de
la promoció de la salut i la reducció de
les desigualtats sanitàries de la població 
basat en actius
Dr. Erio Ziglio i Dr. Antoni Morgan* (article facilitat per la Càtedra de Promoció de la Salut, publicat al bepSalut n.15)

Què són els actius de salut?

Els actius de salut es poden de�nir com a “qualsevol factor 
(o recurs) que augmenta la capacitat de persones, grups, 
comunitats, poblacions, sistemes socials o institucions per 
mantenir i promoure la salut i el benestar i ajudar a reduir 
les desigualtats sanitàries”. 

Per tal de poder aplicar un enfocament basat en actius de 
salut a programes de promoció de la salut, cal estructurar 
el coneixement a � i efecte de:

- Il·lustrar com es materialitzen els actius de salut en les 
diferents comunitats i quanti�car el valor dels actius 
identi�cats per a la salut i el benestar de la població;

- Identi�car polítiques i programes que contribueixen a 
augmentar el volum d’actius de salut a disposició de les 
persones, les comunitats i les organitzacions. 

- Trobar les vies per mesurar els actius de salut que millor 
puguin protegir la salut i fomentar el benestar; i

- Possibilitar la integració d’indicadors d’actius de salut i 
millorar els sistemes d’informació de la població i de 
seguiment dels programes.

Els plantejaments de la salut i el desenvolupament basats 
en actius ofereixen un nou prisma positiu per analitzar un 
ampli ventall de reptes de gran complexitat per a la salut 
pública, com ara la necessitat d’abordar les desigualtats 
sanitàries. Els enfocaments basats en actius són cada cop 
més necessaris per complementar els models de dè�cit 
més tradicionals. En aquest cas, cal fer un èmfasi especial 
en la complementarietat, i no pas en la substitució del model 
de dè�cit. Un model de dè�cit és un enfocament que se centra 
únicament en les mancances d’un país o una comunitat.

La importància de la salutogènesi en un model 
basat en actius

El model basat en actius neix en gran mesura de la re�exió 
a l’entorn de la idea de salutogènesi plantejada per primer 
cop per Aaron Antonovsky (1979) fa gairebé quatre 
dècades. La salutogènesi centra l’atenció en la generació 
de salut, mentre que la patogènesi fa èmfasi en la gestió i la 
prevenció de la malaltia i es pregunta què fa que algunes 
persones aconsegueixin vèncer-la o com a mínim fer front a 
circumstàncies vitals adverses mentre que d’altres no 
aconsegueixen superar-la o es posen malalts en situacions 
similars. La salutogènesi posa l’accent en l’èxit i la capacitat 

de resistència i no pas únicament en el fracàs individual. El 
concepte de salutogènesi és útil en el context del model 
basat en actius, ja que planteja una re�exió positiva sobre 
com generar salut, en comptes de centrar-se en factors 
patogènics.

Un dels puntals de la teoria salutogènica és la noció del 
“sentit de coherència”. Antonovsky (1979, 1993) descriu 
aquesta idea com una visió del món i de l’entorn de les 
persones comprensible, gestionable i signi�cativa, des de la 
creença que la visió de la vida d’una persona té una 
in�uència positiva en la seva salut. La noció del sentit de 
coherència és un recurs que ajuda a les persones a 
gestionar l’estrès i els reptes de la vida i a encarar les 
circumstàncies adverses. Aquest concepte és una eina que 
permet a tothom re�exionar sobre els seus recursos interns 
i externs, identi�car-los i mobilitzar-los, trobar solucions per 
encarar les situacions i resoldre les tensions d’una manera 
que fomenti la salut (Eriksson i Lindström, 2010). L’altre 
concepte clau associat a la salutogènesi és el dels 
“recursos de resistència generalitzats” (GRR), és a dir, els 
factors biològics, materials i psicosocials que ajuden a les 
persones a sentir que les seves vides són sòlides i 
estructurades (Antonovsky, 1979, 1993).

Conclusions

Avui dia, cada cop és més nombrosa la bibliogra�a 
cientí�ca que demostra el potencial per integrar la salutogè-
nesi i convertir-la en un component fonamental dels 
programes de promoció de la salut. Tanmateix, l’enfoca-
ment basat en actius ha de conviure forçosament amb la 
tradició predominant basada en el dè�cit, més habitual en 
el context de la salut pública i �ns i tot en molts programes 
de promoció de la salut. Sempre hi haurà situacions que 
exposin les persones i les comunitats a amenaces 
sanitàries, unes situacions que reclamen la intervenció 
immediata dels professionals sanitaris i l’accés als serveis. 
Tanmateix, identi�car i reforçar els actius de salut ha de ser 
un objectiu irrenunciable de tota estratègia de salut i 
desenvolupament d’un país o una comunitat. 

* El Dr. Erio Ziglio va va visitar la Càtedra i Dipsalut en el marc 
del III Simposi Mediterrani de Promoció de la Salut celebrat els 
dies 22 i 23 de juny de 2017 a Girona. És professor honorari de 
la Universitat de Ciències Aplicades de Tirol (Àustria) i professor 
convidat al Management Centre Innsbruck. Director de l’O�cina 
Europea d’Inversió en Salut i Desenvolupament de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut (o�cina regional d’Europa). El Dr. Antony 
Morgan és degà i catedràtic de salut pública a la Glasgow 
Caledonian University de Londres.
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Al detall

Més recursos per a salut pública i reducció 
de desigualtats en el pressupost 2018
El pressupost de Dipsalut per enguany és d'un total de 13.285.314 euros.
Augmenta un milió d’euros respecte el 2017. 

El pressupost de l’Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona per al 2018 es va aprovar en el plenari 
de la Diputació de Girona del passat 21 de novembre. 
S’incrementa en un 8%, en un milió d’euros, respecte 
l’exercici anterior. 

Aquest increment prové de les transferències corrents ja
que les taxes per als serveis es mantenen estables. 

L’augment de pressupost repercutirà, principalment, en els 
projectes per a la promoció de la salut i qualitat de vida i en 
l’acció social que comptaran, aquest 2018, amb una 
partida de 6.423.943 euros.

En aquest sentit, cal destacar els quasi quatre milions 
d’euros que es dedicaran íntegrament a acció social. Entre 
els programes d'aquest àmbit hi ha, per exemple, el 
Benestar i Comunitat, successor del Salut i Crisi, dirigit a 
combatre la pobresa i a reduir les desigualtats. També 
s’augmenta el pressupost per al Servei Local de Teleassis-
tència Domiciliària; fet que ha de permetre incrementar 
l’índex de cobertura del servei a tota la demarcació.

4 milions d’euros es 
dedicaran a temes 
vinculats a acció social

Percentatge de la despesa de 2018 respecte el total dels programes de Promoció de la Salut
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L'altra gran partida – i que també puja respecte el 2017 – 
és l’assignada a l’àrea de Protecció de la Salut. És de 
4.009.059 euros. 

Entre els programes d’aquest àmbit que es bene�ciaran de 
l’augment d’atribució pressupostària hi ha el de Suport 
Econòmic a les Actuacions per a la Lluita i Control Integrat 
de Plagues Urbanes i el de Suport Econòmic per a la 
Seguretat, Vigilància i Socorrisme a les Platges.

Cal destacar que Dipsalut destinarà aquest 2018 prop de 
4.700.000 euros a la prestació de serveis directa al món 
local i que 5.800.000 més seran per a programes de 
foment econòmic dirigits també als ajuntaments (en un 
70%) i a entitats sense ànim de lucre (en un 30%) de la 
demarcació de Girona.

Des de l'Organisme també se subratlla que, aquest 2018, 
es continuarà apostant per la innovació i la recerca en 
matèria de salut pública i per seguir impulsant el pla pilot 
pel desenvolupament de plans municipals de salut.

Tots els detalls del pressupost de Dipsalut per al 2018 
es poden consultar al Portal de Transparència de 
l’Organisme: http://transparencia.dipsalut.cat

Destinataris de les subvencions

31%

12%

57%
Foment a
ajuntaments 
3.287.653,44 €

Foment a
entitats
1.758.315,62 € 

Foment a 
concorcis i CCC 
664.246,94 €

Percentatge de la despesa de 2018 respecte el total dels programes de Protecció de la Salut
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El reportatge

La personalització del 
tipus d’atenció que es 
dóna als usuaris de la 
teleassistència és una 
de les innovacions

Millores en el servei de teleassistència
El Servei de Teleassistència Domiciliària presenta novetats com l’atenció persona-
litzada segons el grau de dependència de l’usuari i un protocol per a la detecció 
precoç de maltractaments. 

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona 
enceta una nova etapa en el Servei de Teleassistència 
Domiciliària. S’incorporen nombrosos canvis amb la 
intenció de millorar una prestació cada cop més demandada 
i necessària degut a l’envelliment de la població i al fet que 
cada cop siguin més les persones grans que viuen soles. 

Entre les novetats que s’introdueixen al servei a partir 
d’aquest 2018, hi ha la personalització del tipus d’atenció 
que es dóna als usuaris de la teleassistència. El seguiment 
que se’ls farà serà més o menys intensiu depenent de les 
seves circumstàncies personals. S’han �xat quatre nivells 
de dependència, atenent a les relacions socials, l’estat de 
salut i a possibles factors de risc. El nivell bàsic és per als 
usuaris amb més autonomia, amb bona salut i amb més 
xarxa familiar. El segueixen els nivells mig, alt i d’alt risc. 
Aquests últims són els que necessitaran un seguiment més 
acurat, amb visites domiciliàries constants i una atenció 
totalment personalitzada. Aquesta assignació del nivell 
d’atenció que la persona necessita es fa d’acord amb els 
serveis socials de cada territori.

Lligat a aquest fet, s’ha previst que es produeixi un 
augment molt signi�catiu de les visites i atencions a 
domicili. Per això s’incrementa també el nombre de vehicles 
del servei, que passen de quatre a nou. Més endavant, tots 
aquests vehicles aniran equipats amb des�bril·ladors i els 
professionals de la teleassistència rebran formació per 
poder-los usar idòniament.
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Es vol anar
augmentant la
tassa de cobertura
del servei

Un altre dels canvis que s’incorpora a partir d’aquest 2018, 
és la instal·lació de dispositius de seguretat i detectors de 
diòxid de carboni, foc, gas i de manca de moviment als 
habitatges de tots els usuaris considerats de risc. L’objectiu 
és detectar ràpidament riscos sobre la salut dels usuaris o 
perills a la llar i permetre que, si ho desitgen, aquestes 
persones puguin continuar residint a casa seva amb 
seguretat. 

Altres novetats són que es mantindrà la teleassistència en 
cas de mobilitat domiciliària, que es millora i s’eixampla el 
nombre de persones que podran tenir accés al servei de 
custòdia de claus i que el servei de teleassistència s’oferirà 
en més idiomes.

Cal recordar que el servei també compta amb aparells 
especials adaptats per a persones amb di�cultats de 
comunicació. Permeten el contacte de l’usuari amb el 
centre d’atenció– per mitjà d’un telèfon mòbil intel·ligent- a 
través de pictogrames i la selecció de missatges predeter-
minats. 

A banda, s’ofereix teleassistència mòbil. Es tracta d’aparells 
de la mida d’un telèfon mòbil que incorporen GPS, de 
manera que els usuaris que tenen una vida més activa fora 
de casa poden demanar ajuda des de qualsevol lloc amb 
cobertura via satèl·lit. Des del centre d’atenció poden 
conèixer en tot moment la seva localització i enviar l’ajuda 
on es necessiti. 

Entre les millores més destacables que s’introdueix al servei 
aquest 2018 hi ha la implementació d’una estratègia per 
identi�car precoçment possibles casos de maltractament 
de les persones grans usuàries del servei de teleassistèn-
cia, d’un altre protocol per a identi�car el risc de suïcidi i 
d’un tercer per a detectar casos de Burnout (estrès crònic) 
dels cuidadors principals dels usuaris.

El canvi més notable és, però, que totes les persones de la 
demarcació de Girona que ho necessitin podran accedir al 
Servei Local de Teleassistència Domiciliària. Progressiva-
ment s’anirà universalitzant el servei per tal que estigui a la 
disposició de tothom que el requereixi. El copagament, a 
diferència de com es feia �ns ara, anirà en funció de la 
renda. 

Totes aquestes millores del servei s’han consensuat dins 
una comissió de treball amb tots els ens locals implicats en 
el Servei Local de Teleassistència Domiciliària de Dipsalut.

De 7.400 usuaris a 14.000

El Servei Local de Teleassistència Domiciliària de Dipsalut 
compta �ns ara amb 7.400 usuaris en el conjunt de la 
demarcació de Girona. Amb les noves condicions es 
preveu arribar ben aviat als 14.000.

Es tracta d’un servei públic d’atenció domiciliària que 
permet millorar l’autonomia de les persones grans que 
viuen soles o passen moltes hores soles. Aporta més 
qualitat de vida als usuaris en oferir-los seguretat, compan-
yia i atenció permanent les 24 hores i els 365 dies de l’any. 
L’ofereixen Dipsalut conjuntament amb els Consells 
Comarcals, Consorcis d’Acció Social i ajuntaments de la 
demarcació. 

Es demana a través dels serveis socials dels ajuntaments 
gironins, que s’encarreguen de tramitar-ne la sol·licitud. A 
partir d’aquí, professionals del servei visiten el domicili de 
l’interessat, l’informen de tots els detalls, instal·len els 
dispositius i comença a prestar-se.  

Im
atge cedida per Tunstall Televida.
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Consells saludables

Els símptomes d’infart en les dones
Quan es parla de malalties cardiovasculars i, especialment d’infarts, s’acostuma a 
pensar en homes. De fet la majoria de nosaltres podem reconèixer perfectament 
els símptomes d’un atac de cor en ells. En canvi, són poques les persones que 
coneixen els senyals d’alerta d’infart en dones.

Fa anys que professionals de l’àmbit de la salut alerten que 
aquesta situació és perillosa ja que ha portat a que la 
mortalitat en dones que pateixen infarts sigui substancial-
ment superior a la d’homes. Elles i el seu entorn triguen 
molta més estona que els homes a anar a un centre 
hospitalari quan en pateixen un. A més, no associen en cap 
moment els símptomes que pateixen a un atac cardíac.

Cal recordar que, a partir de la menopausa, la incidència de 
l’infart en homes i en dones es va igualant. És doncs 
important difondre’n la simptomatologia en les dones per 
tal que es pugui reconèixer i tractar tan aviat com sigui 
possible.

Quins són els símptomes d’infart en dones?

Els símptomes que tots associem a un infart són un fort 
dolor al pit i pessigolleig al braç. Són els símptomes d’un 
home que pateix un atac cardíac. La majoria de dones en 
presenten de diferents. Els més habituals són:

- Pressió o dolor a la part inferior del tòrax o a la part 
   superior de l’abdomen

- Mal d’esquena, espatlles i mandíbula

- Cremor a la panxa

- Nàusees i/o vòmits

- Mareig

- Di�cultats per respirar

- Sudoració

- Malestar general

- Forta sensació de cansament

Es tracta de símptomes que poden atribuir-se a altres 
afeccions com ara problemes digestius, musculars, ansietat 
o estrès. Per això és clau divulgar-los, per tal que, davant la 
sospita de poder estar patint un atac cardíac, es busqui 
atenció mèdica ràpidament. 

14

Font: Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti. Francina Cortés.
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Món Dipsalut

Tècnics de Dipsalut hi han presentat ponèn-
cies relacionades amb el programa de forma-
ció de l’Organisme, amb el Sigues Tu, eines i 
actius per a la salut, amb el Salut i Crisi i amb 
els programes per a la gestió i control de les 
instal·lacions amb risc de transmissió de la 
legionel·losi.

Enguany el Congrés de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) s’ha celebrat a 
Barcelona i sota el lema Ciencia para la acción. 

El Congrés reuneix cada any experts de l’àmbit de la salut 
pública per tal posar en comú i debatre línies i projectes 
que incideixen en la salut de la ciutadania i que s’estan 
duent a terme arreu de l’estat espanyol. 

Presentem un estudi sobre
els primers auxilis psicològics
i les policies locals

La tècnica de Dipsalut, Gemma Brunet Rivero, 
ha presentat el seu treball �nal del Màster en 
Promoció de la Salut a L’Institut Universitari 
d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi 
Gol de Barcelona; un centre de referència en 
la recerca i la promoció de la salut en l'àmbit 
de l'atenció primària. 

L’estudi Percepcions, experiències i estratègies d’afronta-
ment del suport psicològic a víctimes de crisi i emergències 
segons les policies locals de la demarcació de Girona 
identi�ca les diferents maneres d’afrontar les situacions de 
crisi i emergències que tenen aquests professionals. 
Compara les estratègies dels que han rebut formació en 
suport psicològic amb les dels que no n’han cursat. 

Entre les conclusions de l’estudi destaca el fet que les 
institucions de les que depenen les policies no acostumen 
a dimensionar els primers auxilis psicològics com a una 
tasca pròpia i incorporada en els protocols. Els i les agents 
tenen una encertada percepció de les necessitats de les 
víctimes i de les habilitats socials necessàries per a 
gestionar adequadament una situació de crisi psicològica, 
no obstant, no se senten preparats per a afrontar-les 
idòniament. També es posa de manifest que els professio-
nals de les policies locals pateixen afectacions com a 
víctimes indirectes d’aquest tipus de situacions i que els 
que han rebut formació en suport psicològic en emergèn-
cies en són molt més conscients. 

El treball de camp es va dur a terme a les comissaries de 
Salt, Palafrugell, Roses, Figueres i Olot entre maig i juny de 
2017 mitjançant entrevistes a una vintena de professionals.

Dipsalut, entre els experts
internacionals que recomanen 
estratègies per implementar
els ODS

Hem format part del grup d’experts que s’ha 
reunit a Berlín, aquest passat desembre, per 
consensuar unes recomanacions, vàlides per 
a tot el món, de com vincular la promoció de 
la salut i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).

L’Organisme ha estat l’únic ens de l’estat espanyol convidat 
per l’Organització Mundial de la Salut a participar en aquest 
esdeveniment internacional. Ho ha estat per ser un dels 
pocs ens que ja ha començat a portar a la pràctica el 
treball dels ODS relacionat amb la promoció de la salut. 
Concretament, ho fa en el món local (de la mà dels ajunta-
ments), incloent els ODS en els plans municipals de salut.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 
un conjunt de metes relacionades amb el desenvolupament 
internacional. Van ser creats per les Nacions Unides i 
aborden, de manera interconnectada, els que es conside-
ren temes clau per aconseguir avançar de manera 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.

La participació de Dipsalut en aquesta reunió d’experts 
s’emmarca en l’estratègia d’internacionalització de 
l’Organisme. 

Hem participat al XVII Congrés SESPAS

Trobareu tota la informació, fotogra�es, 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. 



Mar Redondo i Fornells, Tècnica de l’àrea a Polítiques 
per a la Promoció de la Salut i la Qualitat de Vida

“Tothom hauria 
d’apostar per la 
formació continuada” 
La Mar s’encarrega d’impulsar i coordinar l’oferta formativa 
que Dipsalut fa als professionals de l’àmbit de la salut pública 
i de l’acció social. Treballa a l'Organisme des del 2010. És 
geògrafa i especialista en formació de les persones. Subratlla 
la importància de formar-se per millorar en les nostres 
professions.

Posem el focus sobre...ElButlletí
deDipsalut

Per què un organisme de salut pública ofereix 
formació?

Els municipis tenen competències assignades en salut 
pública, i dins les lleis de salut pública és obligatori realitzar 
accions formatives. Des de Dipsalut cobrim aquesta 
necessitat formativa i oferim cursos per tal d’actualitzar i 
desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds 
necessàries dels tècnics de les comarques de Girona que 
treballen en aquest àmbit. 

Quantes persones s’ha format aquest 2017?

Al llarg d’aquest 2017, 1.400 persones han cursat alguna 
de les formacions que oferim.

A qui van dirigits els cursos?

Es dirigeixen especialment al personal municipal de la 
demarcació que desenvolupa tasques relacionades amb la 
protecció, la promoció de la salut i, recentment també, 
l’acció social. No obstant això, també els tenim oberts als 
professionals del sector privat. A més, s’ofereixen cursos a 
la població en general, com els orientats a transmetre les 
pautes d’ús dels des�bril·ladors.

Com és la proposta formativa?

Cada any oferim uns noranta cursos. Per exemple, 
proposem cursos on els alumnes aprenen a gestionar i 
controlar instal·lacions de baix i d’alt risc de transmissió de 
la legionel·losi o formacions on ensenyem tècniques de 

destraumatització per a integrants dels equips d’emergèn-
cies. També duem a terme cursos relacionats amb la 
salubritat de les piscines d’ús públic, la prevenció de riscos 
associats a l’aigua de boca i de seguretat alimentària, 
formació en primers auxilis psicològics en situacions de crisi 
i per atendre adequadament víctimes d’agressions sexuals. 
A més, realitzem cursos per a dinamitzadors dels Parcs 
Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables i 
formació, tant per a usuaris intensius com per a la població 
en general, per saber usar idòniament els des�bril·ladors 
d’ús públic. Cal dir que també es dóna formació continua-
da als docents implicats en el programa Sigues Tu, eines i 
actius per a la salut. S’ha de destacar que, des de Dipsalut, 
intentem anar millorant i incorporant novetats a la nostra 
oferta de cursos perquè considerem que la formació és un 
valor afegit per a les institucions, per a les empreses i per 
als seus treballadors. 

Quin és el per�l de l’alumnat?

El 65% són homes i el 35%, dones. Majoritàriament, els 
alumnes vénen del sector públic (el 55%) mentre que el 
38% procedeixen del sector privat, un 4% són estudiants i 
un 3%, aturats. 

Per què és tan important la formació?

Crec fermament que la formació contínua és fonamental en 
l’actualitat perquè permet augmentar la productivitat i les 
capacitats dels treballadors. Els programes de formació 
professional constitueixen una de les inversions més 
rendibles. 

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


