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L’editorial

Sumar esforços per assolir objectius
compartits
Aquest passat mes de juny vam presentar la memòria de l’activitat de l’Organisme
entre l’any 2015 i el 2018.
Donar a conèixer públicament les accions que duem a
terme, els resultats que se’n deriven i l’esforç econòmic
que es dedica a cada àmbit d’intervenció és, per
nosaltres, un deure. Com a administració pública que
som, tenim l’obligació de ser transparents, d’informar en
detall la ciutadania d’on van, a què es dediquen, els
seus impostos.
Un dels aspectes més notoris d’aquest darrer balanç de
l’activitat és el notable increment d’esforços, i de
recursos, destinats a programes de l’àmbit de l’acció
social. Només el 2018 hi vam dedicar prop de quatre
milions d’euros.
Som un organisme de salut pública. Per què, doncs,
estem tant orientats a reduir les iniquitats socioeconòmiques? La resposta és senzilla: l’evidència científica ens
demostra que les condicions de vida són el que més
determina l’estat de salut de les persones. Per això, per
tal de millorar la salut de la població, cal incidir-hi.

accions encaminades a reduir-les, per avançar cap a
una societat més justa.
La memòria d’activitat també ha posat de relleu una
altra qüestió: la transcendència, l’efectivitat, del treball
col·laboratiu. El ja consolidat model de Dipsalut, basat
en el colideratge, en el treball en xarxa, tant interinstitucional com amb la societat civil, ens ha ajudat a
donar respostes eficaces a les necessitats que
sorgeixen.
Som ben conscients que, sense aquest treball en xarxa,
hagués estat impossible assolir la majoria de les fites
plantejades. Per això, us donem les gràcies per col·laborar tan decididament amb nosaltres i us convidem a
seguir sumant esforços per aconseguir un objectiu que
molts compartim: el de millorar la salut i el benestar de
les persones arreu de la nostra demarcació.

Aquesta perspectiva s’inclou també en el model
d’elaboració de plans municipals de salut que posarem
a disposició de tots els municipis de la demarcació. I és
a la base del l’Observatori de Determinants Socials i
Desigualtats en Salut i Benestar; un projecte que hem
iniciat recentment i que ens ha de permetre mesurar,
objectivar, les desigualtats per tal de pensar polítiques i
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Breus

Subvencions per als serveis de
socorrisme de les piscines

Assistència a menors que han
migrat sols

Es tracta d’una nova línea de suport
econòmic. Va dirigida als ajuntamenys i és per
cofinançar els serveis de socorrisme aquàtic
de les piscines municipals, siguin cobertes o a
l’aire lliure.

Enguany hem iniciat aquesta línia de suport
econòmic. És per accions d’acollida i inclusió
social d’infants i joves que han migrat sols.

Per poder-hi accedir, cal que el personal compleixi amb els
requeriments que la normativa estableix per poder exercir
aquesta professió. En aquest sentit, el Consell Català de
l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al
Registre oficial de professionals de l’esport de Catalunya
(ROPEC), en algun dels apartats que autoritza a exercir la
professió de socorrista aquàtic en piscines.
Aquests ajuts s’afegeixen als que ja existien per a finançar
els dispositius de salvament i socorrisme de les platges.

Platges, cardioprotegides
Cada any, cedim desfibril·ladors addicionals
als municipis costaners que necessiten
reforçar els dispositius de salvament de les
seves platges.
Per aquest estiu, n’hem deixat prop d’una trentena. S’han
afegit als que ja tenen els equips de vigilància i socorrisme,
als dels cossos de primera resposta i als desfibril·ladors que
hi ha a places, carrers i altres espais públics dels municipis
gironins.
Dipsalut disposa de desfibril·ladors (els anomenats “lliures”)
que se cedeixen de manera temporal a aquells ajuntaments
o entitats sense ànim de lucre que en demanen per a
cardioprotegir espais o activitats considerats de risc. Es
tracta d’aparells idèntics als que l’Organisme ha implantat
arreu de la demarcació en el marc del programa “Girona,
territori cardioprotegit”.

Les ajudes són per procurar garantir les necessitats
bàsiques i els drets fonamentals d’aquests menors. Es
prioritza els projectes que treballen en la línia proposada per
l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió de nens i
joves emigrats sols, especialment pel que fa als drets
fonamentals dels infants a un habitatge digne en un entorn
protegit, a l’educació i a les oportunitats formatives
adaptades, a comptar amb referents/ mentors adults i al
dret de relació i convivencia.
Aquestes subvencions van dirigides a ajuntaments, consells
comarcals i organitzacions sense ànim de lucre.

Prevenció de l’abús sexual
infantil
Oferim un nou curs dirigit a professionals que
treballen amb nens i adolescents. L’objectiu és
proporcionar-los recursos per a prevenir,
identificar i respondre davant la violència
sexual contra els menors.
Concretament, s’hi donaran a conèixer les característiques i
les conseqüències dels abusos sexuals a infants; es
reflexionarà sobre el paper dels professionals que treballen
amb menors pel que fa a la prevenció i detecció d’aquest
tipus de violència; i es compartiran les pautes d’actuació i
circuits bàsics que cal seguir en cas de tenir sospita o
coneixement d’un d’aquests casos.
El curs s’inclou en el programa de formació de Dipsalut per
al segon semestre de 2019 i està previst dur-lo a terme
entre el 4 i el 25 de novembre. És totalment gratuït. Podeu
obtenir-ne més informació, al web de Dipsalut (www.
dipsalut.cat), apartat “Formació”.

El Butlletí de Dipsalut
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Notícies

Atenció psicològica d’urgència per a víctimes
d’accidents
El Servei d’Emergències Psicològiques de Dipsalut ha participat en el simulacre
d’accident d’avió amb víctimes mortals realitzat aquest passat mes de maig a l’aeroport Girona-Costa Brava.
Aquest tipus d’exercicis serveixen per comprovar les
mesures de seguretat que hi ha previstes, per assegurar la
coordinació de tots els equips d’emergències i per corregir
les errades que es puguin produir per tal que no es
repeteixin en casos reals.
Pel que fa als psicòlegs, l’assaig s’ha centrat en els
mecanismes d’activació i, especialment, en l’atenció a
víctimes i familiars. També s’hi ha treballat els protocols
d’actuació per a l’aixecament i tractament dels morts.
Què és el Servei d’Emergències Psicològiques?
Els psicòlegs especialitzats en emergències donen suport
psicològic immediat a les víctimes d’esdeveniments
traumàtics (accidents amb víctimes mortals, desastres amb
damnificats, morts sobtades, especialment d’infants i
adolescents, o agressions sexuals).
S’encarreguen, entre d’altres tasques, de comunicar de
manera adequada les males notícies que sovint cal donar.
També procuren minimitzar els danys que el trauma pot
causar sobre les víctimes i preparen les persones per
afrontar el dolorós procés que els espera.
L’objectiu principal en la majoria de les intervencions és
ajudar els afectats a reprendre al més aviat possible el
control sobre les seves vides i evitar que desenvolupin
patologies posttraumàtiques.
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Un dels moments del simulacre dut a terme a l’Aeroport
Girona-Costa Brava.

Poden activar el Servei, alcaldes i alcaldesses dels
municipis gironins o els regidors en qui deleguin, els
comandaments de les policies locals, els caps dels equips
de protecció civil, els responsables dels serveis socials i els
dels diferents cossos d’emergències de la Generalitat de
Catalunya. Ho fan trucant a un número d’ús restringit (actiu
les 24 hores i els 365 dies de l’any). L’equip de psicòlegs de
Dipsalut està coordinat amb els altres ens que ofereixen
serveis similars per evitar possibles duplicitats.

Un dels moments del simulacre dut a terme a l’Aeroport Girona-Costa Brava.
El Butlletí de Dipsalut

Notícies

Presentem la boia de salvament aquàtic
Quick Rescue
El dispositiu per a víctimes inconscients
té una cavitat especialment dissenyada
per al coll de la víctima i una zona de
recolzament addicional per poder-li
mantenir les vies respiratòries obertes.
L’hem presentat, juntament amb l’altra
llauna Quick Rescue, al III Congrés
Internacional de Seguretat, Emergències i Socorrisme.
L’esdeveniment, que s’ha celebrat a les Illes Canàries
aquest passat mes d’abril, ha reunit els principals experts
mundials en aquest àmbit i ens ha permès donar a conèixer
els nous dispositius de salvament aquàtic.
A diferència de les llaunes de rescat que els socorristes
acostumen a utilitzar, les Quick Rescue són dispositius
inflables. Es porten plegats a la cintura, en forma de
ronyonera, i s’inflen automàticament (estirant un cordó,
amb una sola mà) quan s’arriba al punt on és la persona
que s’està ofegant. D’aquesta manera, el socorrista pot
nedar amb menys entrebancs i resistència, reduint així el
temps de resposta davant una emergència.
Hi ha dos models d’aquestes noves boies: una, pensada
per salvar víctimes que estan conscients i l’altra, per a
persones que han perdut la consciència. Aquest segon
model és una important innovació, que ha estat patentada
per Dipsalut. Incorpora una cavitat especialment dissenyada per acollir el coll de la víctima. A més, té un espai de
flotació addicional configurat per proporcionar la inclinació
idònia del coll per tal de desobstruir les vies respiratòries i
per facilitar que estiguin en tot moment fora de l’aigua
mentre es fa la maniobra de remolc.

El cap de l’àrea de Salut Ambiental amb un dels dispositius al III
Congrés de Socorrisme, celebrat a les Illes Canàries.

Tots dos models han estat testats per professionals de
salvament aquàtic en simulacres realitzats en diverses
platges de la demarcació de Girona. L’objectiu de Dipsalut
és posar-los, properament, a disposició de tots aquells
equips de salvament que ho desitgin.
Les llaunes de rescat Quick Rescue han estat dissenyades
per professionals experts en socorrisme i el Centre
d’Innovació i Desenvolupament de la Universitat de Girona.
L’empresa Tecnodimension se n’encarrega de la fabricació.
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha
donat el recolzament tècnic i econòmic indispensable per
tal que aquesta innovació esdevingués una realitat i pogués
representar una millora dels serveis de salvament i socorrisme de les platges gironines.

Per salvar una persona que es troba inconscient dins
l’aigua és determinant evitar l’obstrucció de les vies
respiratòries tan ràpid com sigui possible. La manera més
bàsica de fer-ho és col·locant el cap de la víctima fora de
l’aigua i en la posició adequada. Per aconseguir-ho, els
socorristes necessiten mans i braços, de manera que han
de desplaçar-se o mantenir-se flotant (a l’espera d’una
barca o un altre mitjà de rescat) amb l’única ajuda de les
seves cames. Aquest fet canviaria amb l’ús de la nova
llauna de rescat ja que facilitaria la desobstrucció de les vies
respiratòries i mantindria la víctima en aquesta posició
alliberant les mans i els braços del socorrista perquè pugui
desplaçar la víctima amb menys dificultat.

El Butlletí de Dipsalut
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Per la vostra
tranquil·litat i seguretat
www.dipsalut.cat/teleassistencia
#teleassistenciagi

Servei local de

Teleassistència

Demana'l al teunt!

ajuntame

En col·laboració amb els consells comarcals i els ajuntaments gironins

Notícies

Acord Nacional per a l’Agenda 2030
L’Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona ha estat un dels
ens convidats, per la Generalitat de
Catalunya, a les jornades de treball per
avançar cap l’Acord.
Els tallers participatius s’han dut a terme aquest passat
mes de maig i han comptat amb agents del món local,
econòmic, institucional i de la recerca. Els resultats que
n’han sorgit s’han traslladat a la Comissió Interdepartamental del Pla Nacional per a la Implementació de l’Agenda

2030 a Catalunya, encarregada d’elaborar el document
base de l’Acord Nacional. Posteriorment, es desenvoluparà
la segona fase del procés participatiu per recollir adhesions
a aquest Acord i compartir compromisos per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a través
de l’Aliança Catalunya 2030.
L’elaboració d’aquest pacte respon a un mandat del
Parlament de Catalunya que insta el Govern a impulsar una
aliança àmplia d’actors públics i privats compromesos amb
l’Agenda 2030 i que contribueixi a la localització a Catalunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets.
L’Agenda 2030
Va ser aprobada pels caps d’Estat i de Govern de 193
països durant la Cimera de les Nacions Unides per a
l’adopció de l’agenda per al desenvolupament per després
del 2015. Conté els anomentats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), metes com posar fi a la pobresa i la
fam arreu del món, combatre les desigualtat en i entre
països, construir societats pacifiques, justes i inclusive,
protegir els drets humans i promoure la igualtat de gènere i
garantir la protección del planeta i dels recursos naturals.
En vigor des de l’1 de gener de 2016, la comunitat
internacional disposa fins l’any 2030 per assolir els ODS i
fer efectiu el potencial transformador que hi ha darrere
l’Agenda.

Fotografia tallers Acord Nacional per a l’Agenda 2030.

Presentació del Campus Salut
Hem participat en la jornada de presentació del Campus Salut, que s’ha celebrat
aquest passat mes d’abril al Parc Científic de Girona. Dipsalut hi ha parlat de
l’Observatori de Desigualtats Socials i de Salut.
L’Observatori ha d’obtenir i compartir informació objectiva
sobre les diferents condicions de vida de les persones arreu
de la demarcació i de com aquestes desigualtats porten a
diferents nivells de salut.
El coneixement que s’obtingui ha de servir per dissenyar
polítiques, programes i accions que permetin combatre les
desigualtats socials que hi ha a la base de les desigualtats
en salut. Desenvolupem aquest projecte en el marc del
conveni de col·laboració “Girona, regió saludable”, que
implica també l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona
(IdibGi) i la Fundació Salut Empordà.
La jornada de presentació del Campus Salut ha anat
especialment adreçada a administracions públiques,
empreses, associacions i altres actors que intervenen en
aquest àmbit. L’objectiu era donar a conèixer aquest nou
campus sectorial de la Universitat de Girona i explicar com
pot donar resposta a les necessitats d’innovació del sector.
Dipsalut forma part del consell assessor del Campus Salut.

Imatge de la jornada de presentació del Campus Salut de la
UdG. 26 abril 2019.

El Butlletí de Dipsalut
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Notícies

Dipsalut, al XV Congrés de Salut Ambiental
Hem participat al Congrés de Salut Ambiental que s’ha celebrat aquest mes de
maig a la ciutat de València. Tècnics de l’Organisme hi han presentat comunicacions relacionades amb la prevenció de la legionel·losi i amb la higiene de la sorra
de les platges.
Concretament, hi han parlat de la gestió en funció del risc
de les instal·lacions amb possibilitat de transmissió de
legionel·losi, de les modificacions estructurals d’instal·lacions problemàtiques i del control sanitari que es duu a
terme a les platges.
El congrés reuneix entitats i professionals destacats del
camp de la salut ambiental per tal de compartir coneixements i experiències. Enguany s’ha celebrat sota el lema
“La salut ambiental davant el canvi climàtic” per tal de posar
el focus sobre aquesta gran amenaça per a la salut i la
supervivència de les persones d’arreu del planeta.
En aquest sentit, l’esdeveniment ha servit per intercanviar
coneixements relatius a temes tan lligats al canvi climàtic
com l’aparició de noves espècies invasores (vectors de
malalties), els problemes derivats de la contaminació
atmosfèrica o la concentració de productes químics en el
medi. Una d’aquestes qüestions és l’increment de la
presència del bacteri legionel·la a les aigües, com a
conseqüència de l’augment de temperatura.

Congrés de Salut Ambiental celebrat a València.

Més de 8.000 famílies ateses pels centres de
distribució d’aliments
Càritas ha donat a conèixer les dades de la Memòria 2018 d’aquest servei, en el
que Dipsalut i la Diputació de Girona col·laboren.
Al llarg de l’any, els deu centres de la demarcació van
distribuir 107.239 cistelles d’aliments i productes d’higiene
bàsics a persones en risc d’exclusió. Van atendre 8.313
famílies, prop d’un 4% menys que l’any anterior. Es tracta
d’un total de 24.948 persones.
Pel que fa al perfil dels usuaris, la majoria són famílies amb
infants al càrrec i de nacionalitat espanyola. El 38% tenen
menys de quinze anys.Un de cada quatre atesos compta
amb aquest recurs des de fa cinc anys o més.
Per a prestar el servei de distribució d’aliments s’ha
comptat amb 238 voluntaris i onze persones amb contractes d’inserció laboral.
Aquestes són algunes de les dades de la memòria que
cada any realitza i presenta Càritas Diocesana de Girona.
Els centres de distribució d’aliments estan gestionats per
aquesta entitat i són fruit d’un conveni de col·laboració
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Memòria CDA.

entre la Generalitat, Dipsalut, el Banc dels Aliments, l’Obra
Social La Caixa i la mateixa Càritas, amb el suport també
dels ens locals.

L’anàlisi

Avaluació de les condicions sanitàries de la
sorra de les platges gironines
(article basat en la comunicació presentada per Laura Arjona, Cristina Esparraguera, Imma Vilà, Pilar Castro i Àstrid
Desset al XV Congrés de Salut Ambiental)

El control microbiològic permet valorar la higiene i les
condicions sanitàries de les sorres. Si es detecta concentracions destacables de microorganismes, cal revisar les
pautes de manteniment i neteja de la platja. Es tracta de
protegir la salut de les persones ja que una higiene deficient
de la sorra pot causar problemes dermatològics als
banyistes.

del programa, ens fixarem en el total de 1.426 mostres
analitzades en un període de 2 anys (2017 i 2018):

Des de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona desenvolupem un programa de suport a la gestió de
la salubritat d’un total de 89 platges dels 20 municipis del
litoral. Aquest servei es presta als ajuntaments gironins i
inclou, entre altres, el citat control microbiològic de la sorra.

- La majoria de mostres amb una qualitat sanitària deficient
(per als 2 indicadors) corresponien a les sorres perimetrals;
les properes a les dutxes i rentapeus.

Els objectius del programa són determinar si les sorres
estàn en bones condicions sanitàries i si els sitemes de
neteja i manteniment són adequats i suficients. Tot plegat,
per minimitzar riscos per a la salut de les persones.

Els objectius del
programa són
determinar si les
sorres estàn en
bones condicions
Els mètodes i materials que s’usen per dur a terme el
programa són els següents:
- Es fan mostreigs de la sorra perimetral de les plataformes
de les dutxes i de la sorra de platja situada a uns 5 metres
d’aquestes instal·lacions. Es duen a terme a l’estiu, en 2
períodes diferents, a inici de temporada (juny) i a ple estiu
(agost).
- Es fa la determinació i recompte d’Escherichia coli i
enterococs fecals (utilitzant el mètode analític de recompte
del nombre més probable en medi líquid (Colilert i Enterolert)).

- Es va detectar més proporció de mostres no satisfactòries
d’enterococs fecals que d’E.coli (la mitjana de nombre de
mostres d’enterococs oscil·la entre el 10% i el 32%; per E.
coli, entre el 2% i el 8%).

- Pel que fa als períodes, les mostres presenten una qualitat
inferior en el segon mostreig, fet a ple estiu.
Les principals conclusions que es deriven dels resultats
obtinguts són les següents:
- La sorra a tocar de les dutxes té pitjors condicions de
salubritat que la del mig de la platja ja que, a l’entorn de les
dutxes, hi ha una elevada pressió d’usuaris, la sorra es
troba més humida i més a prop del pas de persones amb
animals de companyia. En aquests punts cal intensificar les
operacions de neteja i manteniment i prestar especial
atenció als sistemes de drenatge. S’ha de tenir en compte
que la neteja del perímetre de les dutxes és més complicada de realitzar ja que no es pot fer amb maquinària, sinó
que cal dur-la a terme manualment.
- Les actuacions de cribratge, capgirat i manteniment de la
sorra s’han d’incrementar a mesura que avança la temporada. S’ha de disposar d’un sistema de neteja i manteniment adequat a la densitat d’usuaris de les platges segons
cada període de l’estiu.
Dit això, cal remarcar el, en general, bon estat sanitari de
les sorres de les platges gironines, en les que només una
petita part de les mostres tenen una qualitat sanitària
deficient. El problema més habitual és la contaminació per
restes fecals, que es pot resoldre modificant algunes de les
pautes d’ús, manteniment i/o neteja de les platges i els
seus equipament.

- S’avaluen els resultats (seguint els criteris establerts per
l’Institut Pasteur de Lille).
- S’introdueixen les dades al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública i es comuniquen als ajuntaments tant
els resultats com, si s’escau, mesures correctores per
millorar les condicions sanitàries de la sorra.
Pel que fa als resultats obtinguts amb el desenvolupament
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Destinem el 40 % del pressupost a reduir les
desigualtats socioeconòmiques
És una de les dades destacades de la Memòria 2015-2018 de Dipsalut. Una altra
és el repunt del bacteri legionel·la el 2018, després d’anys d’anar de baixa gràcies
als programes de control. Es tracta d’un problema global, que es relaciona amb el
canvi climàtic.
L’Organisme de Salut Pública va presentar la darrera
memoria d’activitat el passat mes de juny. S’hi recull
l’activitat duta a terme en aquest període, així com els seus
resultats.
Concretament el 2016, Dipsalut va assumir la competència
d’acció social que, fins llavors, depenia directament de la
Diputació. L’objectiu era incidir directament sobre el
principal determinant de l’estat de salut de les persones: les
condicions socioeconòmiques.
El primer any es va comptar amb una dotació pressupostària de 3.268.000 euros. Aquesta partida ha anat
augmentant progressivament fins a arribar, el 2018, als
4.685.000 euros.
Fotografia roda de premsa Memòria.
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Al detall

Seguint en l’àmbit social, la Memòria evidencia el creixement del Servei local de Teleassistència, que va tancar el
2018 amb 8.778 usuaris, és a dir, 2.034 més que el 2015.
En aquest període s’hi han introduït millores, com una
atenció més personalitzada. També s’ha incrementat el
pressupost del Servei, per tal de poder arribar a totes les
persones que el necessitin.

Més riscos per a la salut deguts al canvi
climàtic

s
t risc
ó de

Un altre àmbit de gran impacte sobre el benestar de les
persones és el de la salut ambiental. El balanç d’activitat en
relació amb el risc de legionel·losi, evidencia que la
presència del bacteri legionel·la en instal·lacions municipals
en el període 2015-2017, s’ha mantingut estable. Gràcies a
que hi ha més consciència del risc i de la necessitat de dur
a terme una correcta gestió de les instal·lacions que
podrien arribar a transmetre la malaltia de la legionel·losi
(sistemes d’aigua sanitària, fonts, regs per aspersió...).
També han contribuït a l’estabilitat, la millora de les
tècniques de tractament i control i el fet de promoure les
modificacions
estructurals necessàries en instal·lacions
on a les
assessOrament
més cOntrOl
es detectava
legionel·la de forma recurrent. instal·laciOns
expert

participat en el projecte educatiu que pretén sensibilitzar la
població sobre aquest risc per a la salut.
Pel que fa a altres plagues, el balanç d’activitat de l’Organisme posa de manifest que s’ha donat suport econòmic i
tècnic a uns 165 ajuntaments per a la lluita i control de les
plagues urbanes. Els recursos destinats a aquestes accions
han augmentat aquest 2018 fins als 700.000 euros. També
s’ha enfortit l’assessorament tècnic i s’ha ofert per a
plagues d’ aparició recent, com la vespa asiàtica.

Reptes de futur
En el període analitzat, concretament el 2018, l’Organisme
ha complert deu anys de vida. Coincidint amb aquest
aniversari, s’ha iniciat un procés participatiu de reflexió (amb
ajuntaments, altres administracions, col·laboradors i entitats
d’àmbits diversos) per elaborar un nou pla estratègic que
substitueixi l’actual. S’hi redefiniran els objectius i les línies
d’actuació de Dipsalut de cara al futur.
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2,5

%

innOvació

2015

103

Cal recordar que, quan es troba legionel·la, es realitzen
tècnica
desinfeccions per eradicar-la i actuacions perquè no hi torni
a proliferar (millora de les pautes de control, neteja
i
Es realitzen
proves pilot per
desinfecció o canvis estructurals). Mentre es conèixer
duen a l’evolució
terme, i proliferació
legionel·la a les instal·lacions
per prevenció, s’informa que cal evitar l’ús dedelalainstal·lació
i per valorar l’aplicabilitat de les
afectada. Això ha permès que entre 2015 i 2018
no hi hagi
noves tecnologies de tractament i
hagut cap brot de la malaltia de la legionel·losi
associat a
control.
instal·lacions municipals.

265

El canvi climàtic és rere un altra problemàtica: l’augment de
plagues, especialment les d’insectes, i del risc de contraure
malalties transmeses per aquestes.

103

103

La Memòria 2015-2018 de Dipsalut recull les accions dutes
a terme per lluitar contra el mosquit tigre i el de la febre
groga, vectors de malalties com el Zika, el dengue o el
chikunguya. Entre aquestes accions, hi ha els tractaments
2017 a la
antilarvaris en els espais públics i la sensibilització
població perquè eviti que el mosquit criï en espais privats.

276

En aquest període s’han fet 152 cartografies dels punts de
cria del mosquit tigre. Aquests mapes identifiquen punts
concrets dels espais públics on l’insecte pot dipositar els
ous i les larves, desenvolupar-s’hi. Així, els ajuntaments
saben on han d’aplicar el producte antilarvari o fer canvis
estructurals per evitar petits estancaments d’aigua. S’han
atès prop de 400 incidències degudes a la presència de
mosquit tigre i uns 26.000 alumnes de la demarcació han
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El reportatge

El Servei local de Teleassistència: més
personalitzat i amb millors prestacions
Aquest servei públic, que Dipsalut presta en col·laboració amb els ajuntaments i
consells comarcals gironins, va acabar el 2018 amb 8.777 usuaris. Es tracta de
1.355 persones més que l’any anterior.

Amb aquesta prestació, es va donar cobertura al 7,5% de
la població de més de 65 anys de la demarcació. El servei
es va prestar a persones residents a 8.153 llars de 215
municipis gironins. Pel que fa al perfil dels usuaris, el 78%,
eren dones i el 80,5%, de més de vuitanta anys. La majoria,
amb un grau d’autonomia mitjà o alt. El 59,3% de les
persones usuàries vivien soles.
Segons aquestes dades, extretes de la memòria anual del
Servei Local de Teleassistència, el perfil majoritari d’usuari
continua essent el d’una dona, més gran de 80 anys, que viu
sola i gaudeix d’un nivell d’autonomia personal mitjà o alt.

Les dones més grans
de 80 anys que viuen
soles són el perfil
majoritari d’usuari
Aquest 2018, des del Centre d’Atenció del servei es van
gestionar prop de 263.000 trucades, és a dir, 34.300 més
que l’any 2017. D’aquestes, 191.000 les van realitzar els
treballadors a les persones usuàries. La resta, les van fer les
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àvies i avis o van ser trucades automàtiques, dels detectors
de seguretat que es posen a les llars. Pel que fa a visites
domiciliàries, se’n van dur a terme prop de 13.000. La
majoria d’elles, de seguiment.
La memòria anual del Servei indica que es van atendre prop
de 7.000 emergències arreu de la demarcació; 145 més
que el 2017. Més de 4.500 van ser alertes sanitàries, és a
dir, situacions de perill per a la salut de la persona per les
que es van mobilitzar recursos sanitaris públics. 1.600, eren
problemes socials, pels que es va contactar amb l’entorn
de l’usuari, treballadors socials o amb recursos propis del
servei, com les unitats mòbils. Un centenar van ser alertes
dels detectors, per a les quals es va mobilitzar serveis de
primera resposta com ara bombers, policies locals, Mossos
d’Esquadra o el Sistema d’Emergències Mèdiques.

Millores introduïdes al servei públic de teleassistència
Aquest 2018, el servei va incorporar canvis amb l’objectiu
de millorar una prestació cada cop més demandada i
necessària, degut a l’envelliment de la població i al fet que
cada cop són més els avis i àvies que viuen sols.
Una de les principals millores que s’ha introduït és la
personalització de l’atenció segons el grau de dependència

El reportatge

(alt risc, alt, mitjà i bàsic). Més enllà de la freqüència de
visites i de trucades, a cada nivell de suport li corresponen
unes determinades prestacions. Per exemple, els nivells alts
inclouen dispositius per augmentar la seguretat de la
persona, com ara detectors de manca de moviment.
La instal·lació de dispositius de seguretat i detectors de
diòxid de carboni, foc/fum, gas i de manca de moviment als
habitatges de tots els usuaris considerats de risc és
precisament una millora més incorporada al servei aquest
2018. Aquests aparells, associats al servei, s’instal·len a les
llars de persones amb importants limitacions físiques i/o
amb incidències domèstiques freqüents. L’objectiu és
detectar perills ràpidament i poder actuar amb celeritat.
Aporten un valor afegit en matèria de seguretat, tant a la
persona usuària, com a familiars i veïns.
El servei també ha incrementat les visites als domicilis.
Lligat a aquest fet, s’ha augmentat el nombre de vehicles
d’unitat mòbil, que ha passat de quatre a nou.
També s’està promovent la implantació de la teleassistència
mòbil. Es tracta d’aparells de la mida d’un telèfon mòbil que
incorporen GPS, de manera que els usuaris que viuen o es
mouen en zones aïllades, lluny de nuclis urbans (i 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, quan es rep l’alerta, es pot conèixer la
localització i enviar l’ajuda on es necessiti.
Cal recordar que també es disposa d’aparells especials
adaptats a persones amb dificultats 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 establerts en arbres
de decisions per a cada cas. El o la professional de la
teleassistència també pot escriure missatges i respostes
personalitzades si la situació ho requereix.
Una altra de les innovacions és la implementació d’una
estratègia per identificar precoçment possibles casos de
maltractament. També s’ha iniciat un programa de
prevenció de caigudes i un altre, de suport als cuidadors.
Totes les millores s’han consensuat dins una comissió de
treball amb els ens locals implicats en el Servei Local de
Teleassistència de Dipsalut.

Ajuntaments. L’ofereixen Dipsalut, l’Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona, conjuntament amb les
administracions locals del territori.
Als usuaris del servei, que tan sols han de disposar d’una
línia telefònica i connexió a la xarxa elèctrica, se’ls proporciona un penjoll que connecta directament amb el Centre
d’Atenció de Teleassistència i que els permet parlar des de
qualsevol racó de casa seva amb un professional del servei.

Per sol·licitar la
Teleassistència, cal
dirigir-se als serveis
socials municipals
Segons el perfil i les necessitats de cada persona, l’Equip
d’Intervenció Domiciliària determinarà el nivell de suport que
rebrà la persona usuària. Segons les necessitats específiques de cada persona, aquest servei també ofereix altres
dispositius que milloren el seguiment de l’usuari, com ara
els detectors de mobilitat, de fum o foc, de gas o diòxid de
carboni o d’obertura de porta.
Totes les persones interessades en el servei en poden ser
beneficiàries. Només cal sol·licitar-lo als serveis socials del
seu ajuntament i seguir els passos que s’indiquin.

Què és el Servei Local de Teleassistència i
com se sol·licita?
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, companyia i atenció permanent les 24 hores i els 365 dies de l’any.
Permet prevenir i detectar ràpidament situacions de risc i
emergències així com donar-hi una resposta ràpida.
És una prestació garantida a la Llei de Serveis Socials que
es pot demanar a les Àrees bàsiques de serveis socials dels
Consells Comarcals, Consorcis de Benestar social o

IMATGES: visites de seguiment a usuaris del servei públic de teleassistència. Sarrià de Ter.
28 de febrer de 2019. Autoria: Pere Duran / Dipsalut.
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Consells saludables

La seguretat alimentària a casa
Hi ha molts tipus de gèrmens que poden provocar intoxicacions alimentàries i les
nostres llars no n’estan lliures.
Per reduir riscos, cal prestar especial atenció a la manipulació i conservació que fem dels aliments. A continuació,
recollim algunes recomanacions bàsiques:
• El primer pas és procurar assegurar-nos, en la mesura del
possible, que el que comprem està en bones condicions.
Després, cal transportar-ho fins a casa de manera adequada. En el cas d’aliments refrigerats i congelats, hauríem
d’evitar trencar la cadena del fred.
• Un cop a casa, cal que els conservem correctament. Hi
ha menjar que s’ha de mantenir fora de la nevera (el pa, les
conserves sense obrir, la fruita que encara és verda...) i
altre, que ha d’estar refrigerat en tot moment. En tots els
casos, convé que estigui en espais nets i resguardats.
• Les condicions en què conservem els aliments dins la
nevera i el congelador són importants per evitar riscos. En
la refrigeració, la temperatura s’ha de mantenir entre 0 i 8ºC
i en la congelació, ha d’estar per sota els - 18ºC. Cal
separar bé els aliments de diferents origens (carn, peix, ous,
fruites i verdures) i també, el menjar cuinat del cru. És
recomanable conservar-lo en envasos hermètics.
• Contiuem dins la nevera: cada aliment s’ha de posar a
l’espai on pertoca. A la balda més freda, els aliments
frescos i els que es vulguin descongelar. Els crus o
descongelats que poden gotejar han de comptar amb
algun sistema per evitar que els sucs que desprenen puguin
contaminar altres aliments.La verdura i fruita han d’anar al

calaix, ja que porten sorra i altres matèries orgàniques. Els
compartiments de la porta són els menys freds i es
destinen a productes que no necessiten temperatures gaire
baixes com ara mantega o begudes.
• A l’hora de manipular els aliments, cal que extremem la
higiene tant de les nostres mans com de totes les superfícies i estris que utilitzem. Això és especialment
important amb el menjar cru, que cal rentar esmeradament.
És important fer servir ganivets i, en general estris i
superficies, diferents per a manipular cada aliment, o bé
anar netejant amb sabó les eines que utilitzem. Les mans
també s’han d’anar rentant contínuament.
• En el cas de menjar cuinat que no consumim de manera
immediata, convé deixar-lo refredar abans de posar-lo a la
nevera o al congelador per tal d’evitar un xoc tèrmic. Això
sí, mai durant més de dues hores.
• Hem de descartar els aliments que tinguin mal aspecte o
mala olor, fixar-nos en les dates de caducitat i no consumir
mai menjar que estigui en envasos rovellats, abombats o
que presentin altres deterioraments evidents.
Finalment és important recordar que alguns aliments, per les
seves característiques, tenen més riscos que altres. En aquest
sentit, cal extremar les precaucions amb les maioneses
casolanes o altres productes que incloguin ou, com ara les
cremes o les truites. També es recomana menjar la carn i el peix
ben cuits i evitar el consum de làctics no pasteuritzats.

Món Dipsalut
Menció d’honor per formar en suport vital bàsic
El Consell Català de Ressuscitació ens ha
distingit amb una Menció d’Honor “per la llarga
contribució en el desenvolupament de les
accions formatives en suport vital i ressuscitació cardiopulmonar”.
Dipsalut forma la ciutadania en l’ús de desfibril·ladors i en
suport vital bàsic des que va començar a desplegar el
programa “Girona, territori cardioprotegit”. També impulsem
accions formatives endegades per altres entitats, com el
programa del Consell Català de Ressuscitació d’ensenyament de suport vital a les escoles.
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El Consell atorga anualment aquestes distincions a
persones o entitats que s’hagin significat per la seva acció
a favor del suport vital, és a dir, que ajudin a divulgar
aquests tractaments d’emergència que cal realitzar de
manera immediata quan falla un o més òrgans vitals.
Està demostrat que dur a terme les maniobres de suport
vital bàsic de manera immediata, mentre s’espera els
serveis d’emergències, permet duplicar i, en molts casos
fins i tot triplicar les possibilitats de supervivència de les
persones que pateixen una aturada cardíaca. En aquests
casos, les maniobres inclouen la reanimació cardiopulmonar i l’aplicació d’un desfibril·lador extern com els que
Dipsalut ha implantat arreu de la demarcació.

Món Dipsalut

Sessió de treball del Consell
Assessor del Campus Cohesió
i Compromís Social
Aquest passat 22 de març, va tenir lloc la
primera trobada del grup d’experts que forma
el Consell i que inclou el cap de l’Àrea de
Promoció de la Salut, Benestar i Atenció a les
Persones de Dipsalut*.
El Consell està format per persones amb una àmplia
trajectòria en diferents àmbits del sector social, com poden
ser els moviments migratoris, la pobresa i l’exclusió social,
l’educació o la cooperació al desenvolupament. El paper
d’aquest ens és el d’actuar com a laboratori d’idees. Ha
d’aportar una visió independent i externa, assessorar sobre
el model de relació amb el sector empresarial, aconsellar
sobre com fomentar la projecció exterior i oferir recomanacions pel que fa a la planificació de les accions del propi
Campus.
La constitució del Consell Assessor representa un pas més
en l’estructuració d’aquest nou Campus de la Universitat de
Girona.
(*a juny de 2019; mes en què s’ha elaborat els continguts
d’aquesta revista)

Educació emocional a les
escoles
Els tècnics responsables del Sigues tu, eines i
actius per a la salut han participat a les XV
Jornades d’Educació Emocional 2019, celebrades a Barcelona.
Hi han parlat del programa d’educació per a la salut de
Dipsalut i de com està servint per treballar la dimensió
emocional a les aules. Concretament, han conduït un taller
en el que han explicat la teoria que hi ha sota el Sigues tu,
basada en una visió positiva de la salut, en l’entrenament
de les habilitats per a la vida i en el sentit de coherència.
Les Jornades d’Educació Emocional són un espai per
intercanviar coneixements, per reflexionar i per subratllar la
importància del desenvolupament de les competències
emocionals, que son bàsiques per la vida. En aquesta XV
edició s’hi ha plantejat qüestions com quines són les
estratègies més eficients per a la formació dels educadors,
com s’haurien d’implicar les universitats en la formació
inicial dels educadors en competències emocionals, o quin
és el model d’educació emocional que convé promoure.

Valentes i acompanyades
Continuem col·laborant amb aquesta projecte
de suport a nenes, adolescents i joves que
pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat.
Les unions forçades succeeixen a nombrosos indrets del
món; també a Catalunya i a les comarques gironines.
Valentes i Acompanyades treballa, principalment, als municipis de Girona i Salt.

Dipsalut, a la XXIII Conferència
Mundial de Promoció de la Salut
Es va celebrar a Nova Zelanda aquest passat
mes d’abril. Hi vam parlat del pla pilot d’elaboració de plans municipals de salut que inclouen els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).

L’associació dona suport a les nenes, adolescents i joves
que pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat per tal que
puguin evitar aquesta situació no desitjada. També a les
que volen sortir-se d’una d’aquestes unions. Ho fan amb un
acompanyament sostingut, apoderant-les, enfortint-les
emocionalment i capacitant-les tant a nivell educatiu com
professional. L’equip està format per educadores i integradores socials, psicòlogues, formadores, monitores i les
anomenades “referents”, és a dir, joves de la mateixa comunitat que, en el seu moment, van ser víctimes d’unions
forçades i que van poder evitar-les o, després d’uns anys,
van poder desfer el matrimoni.

Enguany la Conferència, que reuneix els principals experts
de l’àmbit, es va celebrar sota el lema“promoure la salut del
planeta i el desenvolupament sostenible per a tots”.
L’objectiu era vincular decididament la contribució de la
promoció de la salut amb la consecució dels ODS, així com
demostrar i reconèixer la forma en què els Objectius de
Desenvolupament Sostenible contribueixen a millorar la
salut i el benestar de les persones.

El Butlletí de Dipsalut

15

ElButlletí
deDipsalut

Posem el focus sobre...

Parlem amb una de les persones
recuperades amb als desfibril·ladors
i amb els seus salvadors
Xavier Falcó

“El desfibril·lador et torna a la
vida. El massatge decideix
en quines condicions”
En Xavier recorda el moment en què es decidia la ubicació
dels vuit desfibril·ladors de columna que hi ha Roses. Com
a enginyer municipal, hi va tenir un paper clau. “Havíem de
procurar cobrir el màxim de població possible i, personalment, tenia molts dubtes sobre la conveniència de posar-ne
un a Mas Oliva”, explica. Finalment, però, es va posar, a
pocs metres del centre esportiu que hi ha en aquesta
urbanització. A tocar d’on, temps després, el mateix Xavier
es va desplomar mentre jugava a pàdel amb uns amics.
Era el 5 de juliol de 2018. Amb poc més de quaranta anys
d’edat, sa, sense cap episodi previ, res feia pensar que li
podia passar a ell. Però així va ser. Va caure a terra, víctima
d’una aturada cardiorespiratòria. Els seus companys no
sabien com actuar. Per fortuna, tenia ben a prop aquell
desfibril·lador i dues persones que van resultar providencials.
“Era a la pista del costat, de casualitat, perquè normalment
vaig a jugar a un altre lloc”, recorda en Ricky, un policia
local que en aquells moments estava fora de servei. Ell va
encarregar-se de realitzar les maniobres de reanimació,
posant a la pràctica el que li havien ensenyat i que, tot just
feia un mes, havia refrescat en un nou curs. Un altre policia
local, que tampoc estava treballant en aquell moment, va
manar als companys d’en Xavier que correguessin a buscar
el desfibril·lador. “Visc aquí davant. Sortia de casa amb la
meva filla i vaig adonar-me de l’enrenou. Ningú va caure en
què hi havia un desfibril·lador aquí mateix”. En David no té
del tot clar què va fer amb la petitona. “Crec que la vaig
deixar amb la persona que porta el bar del club”. Ella ens
ho confirma i recorda, també amb emoció, aquells instants.
“Ells dos van actuar molt bé, i de pressa. Van salvar-lo”, ens
explica. En David es va encarregar d’aplicar el desfibril·lador, alternant-lo amb el massatge cardíac que en
Ricky continuava realitzant sense descans. “L’aparell va fer
dues descàrregues”, apunten. Ja no en va caler una
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tercera. El cor d’en Xavier havia recuperat el ritme. Va
arribar l’ambulància, els sanitaris el van estabilitzar i el van
traslladar a l’hospital on va estar ingressat uns deu dies.
“Em vaig recuperar perfectament, sense seqüeles”, relata
en Xavier. La rapidesa amb la que en Ricky i en David van
intervenir i la qualitat del massatge cardíac van ser clau ja
que van permetre l’arribada d’oxigen als òrgans més
vulnerables. “El desfibril·lador et torna a la vida, però el
massatge decideix en quines condicions”, sentencia.
Reunits un any després i al mateix lloc on van succeir els
fets, els tres coincideixen en el missatge a transmetre: cal
estar preparat per actuar. “Pot passar en qualsevol moment
i a qualsevol persona”, ens diu en Xavier. Per això “la
formació en primers auxilis i sobre com reaccionar en
diferents situacions d’emergència caldria fer-la des de petits
i continuar practicant en simulacres durant tota la vida”.
En Ricky i en David ressalten com, aquell dia, la majoria de
persones no sabien què fer, “estaven bloquejats”. Algunes
els demanaven que no utilitzessin el desfibril·lador per por
de causar danys. Insisteixen en la necessitat d’ensenyar
tothom a utilitzar-los per trencar la recança a fer servir
aquests aparells que mai poden fer mal perquè, sinó
pertoca, no donen la descàrrega. “Val molt la pena perdre
la por i actuar. La recompensa és molt gran”, afirmen.
“Gràcies a que ho van fer, sóc aquí”, continua en Xavier,
“Ells em van tornar la vida”.

Imatge (d’esquerra a dreta): David Martín, Xavier Falcó i Ricard
“Ricky” Díaz, a les pistes on van succeir els fets, a Roses,
aquest passat mes de juliol.

