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Editorial

El treball social sanitari: la cura
social més enllà de la malaltia
El treballador social sanitari forma part i treballa conjuntament amb la
resta de professionals de l’equip d’atenció primària. Amb la nostra intervenció social contribuïm a poder assolir l’objectiu comú de l’equip
per garantir una atenció integral, un abordatge de les necessitats socials
detectades i un tractament dels factors socials que concorren en la salut
de les persones que atenem, donant lloc a una millora qualitativa de la
nostra assistència. Hem de tenir present que molts problemes socials,
familiars, econòmics... influeixen directament en la salut de les persones. Aquests són elements cabdals per la nostra intervenció i és necessari integrar-los per poder donar resposta, i més si tenim constància que el
80% dels determinants de la salut són socials.
El passat 15 de març es va celebrar el Dia Mundial del Treball Social. Durant els anys 2015 i 2016 es persegueix el compromís de l’Agenda Global
del Treball Social i Desenvolupament Social, sent el lema: “Promoure la
dignitat i el valor de les persones”. Aquest compromís posa en valor la
nostra intervenció com a professionals que promovem el benestar de
persones, grups i comunitat.
La nostra tasca diària, a la consulta o al domicili, té per objectius apoderar a la persona davant de les dificultats i acompanyar-la en els canvis
que es van succeint, molts cops associats a la pròpia malaltia, així com
l’actuació preventiva en situacions que comporten un risc social per a la
persona i la seva família. La intervenció es basa en el respecte als principis professionals bàsics d’autonomia, justícia social, acceptació, confidencialitat, actitud exempta de judicis i aplicació de mètodes i tècniques
específiques.
El context actual en què vivim fa necessària l’actuació conjunta de tots
els professionals que treballem al centre d’atenció primària amb la resta
de dispositius socials, sanitaris, educatius, jurídics...
En definitiva, la mirada del treball social aporta al camp sanitari la comprensió de la relació existent entre els factors psicosocials i la qualitat de
vida i salut de les persones.

Olalla Montón Lozano
Treballadora social
EAP Dreta de L’Eixample
CAP Roger de Flor
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Des de ben petits és important adquirir la higiene i el
raspallat com a hàbits diaris.
Us expliquem com tenir cura
de la boca de l’infant des del
naixement fins a la seva adolescència.
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conductors
especialment
vulnerable a l’hora de patir una col·lisió de trànsit.
Us donem alguns consells
i recomanacions a tenir en
compte.
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Salut bucodental en la infància
Mantenir la boca i les dents netes i ben cuidades
és essencial per la nostra salut bucal. Per això
és important prendre’n consciència des de ben
petits, i adquirir la higiene i el raspallat com
a hàbits diaris. T’expliquem la millor manera
de tenir cura de la boca de l’infant des del
naixement fins a la seva adolescència.
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Nens

Cuidem-nos la boca i les
dents des del primer dia
Els primers mesos de vida del
nadó són molt importants
per començar a tenir cura
de la seva boca. Amb activitats quotidianes com bufar
una cullera per refredar-ne el
contingut, podem traspassar
bacteris a un nen de pocs mesos de vida. Els nens colonitzen la seva cavitat oral amb
patògens els primers mesos
de vida. Per això cal reforçar
l’hàbit de netejar la boca i les
dents des de ben petits.
La preocupació per la bona
salut oral dels nens ha de començar ben aviat, abans i tot
del naixement. Els estudis
han demostrat que la salut

oral dels pares, i sobretot la
de la mare, condicionaran el
risc del fill de patir càries o
malalties de genives durant
la seva vida.
Durant l’embaràs és aconsellable que la mare faci revisions i tractaments dentals,
si cal, per tenir la boca en les
millors condicions possibles.
Els canvis hormonals propis
de la gestació afavoreixen
el sagnat de les genives i cal
mantenir una higiene oral
acurada per evitar la gingivitis. Algunes embarassades,
a més, pateixen vòmits que
poden afavorir el desgast
dental.

Sabies que... la lactància materna és clau
per un bon creixement dels maxil·lars?
Els moviments de succió al pit
afavoreixen el desenvolupament de l’estructura facial del
nadó. Cal netejar bé les genives del nadó des del primer
dia i després de cada àpat per
eliminar les restes de llet que
puguin quedar.

La raspallada ha de ser sempre
després de cada àpat i la de després de sopar és la més important del dia perquè a la nit disminueix el flux salival. Cal raspallar
les dents després de menjar i no
esperar a fer-ho abans d’anar a
dormir.

Quan les dents comencin a
erupcionar, més o menys als
sis mesos de vida, cal començar a utilitzar un raspall de
dents per netejar-les. Es comercialitzen uns petits raspalls amb el capçal tou per evitar que es facin mal.

Falsos mites
• El fet que durant l’embaràs surten càries no és del
tot cert, en realitat està
associat al fet que de vegades es menja més sovint i no sempre es fa una
bona higiene oral en cada
menjada o beguda.
• La sortida de les dents,
encara que podria ocasionar malestar, no és causa
de febre en els nounats.
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La pasta dental.
Quina he d’utilitzar?
Al voltant dels dos anys i mig o
tres ja es pot començar a utilitzar dentífric per a nens amb una
concentració de fluor de 1000
ppm (parts per milió) de fluor.
A partir dels cinc o sis anys comencen a sortir les dents i els
primers queixals definitius i en
aquest moment s’ha d’utilitzar
una pasta de dents amb més
fluor que la dels primers anys.
La pasta dental per nens conté
menys fluor que la dels adults.
Si el dentista ho recomana, es
podria utilitzar una pasta de
dents per adults si es considera
que el nen o nena té un alt risc
de patir lesions de càries amb

una concentració de 1450 ppm
de fluor. Les pastes de dents
amb què avui ens raspallem
tres vegades al dia contenen
com a mínim deu ingredients.
Uns serveixen per protegir i altres per donar gust i consistència. Els ingredients que netegen
es barregen amb aigua i formen
una pasta espessa gràcies a un
agent aglutinador que sol ser
un alginat que s’extreu d’algunes algues. A aquesta mescla
s’afegeix sovint un detergent
per crear espuma. Si hem d’escollir una pasta dental per un
nen, hem de tenir en compte
l’edat que té i utilitzar-ne una
que porti fluor.

Dietes sanes,
dents sanes
L’esmorzar de l’escola i el berenar, on no tenim un raspall de
dents a mà, hauria de ser de
baix poder cariogènic; pot ser un
entrepà amb formatge o pernil
o bé fruita sencera o fruits secs.
Cal fer una dieta dura i fugir dels
brioixos, pans de motlle, pastes
industrials i sobretot dels sucs
envasats i les begudes ensucrades. Els nens han de beure
aigua, llet i, si beuen sucs, han
de ser acabats de preparar. Les
begudes energètiques contenen una gran quantitat de sucres i no aporten cap benefici a
aquestes edats.

No picar entre
hores ens ajuda
a protegir la
salut dental

Els beneficis del fluor en els dentifricis
El fluor, present a la majoria de
pastes dentals, té tres efectes
molt beneficiosos per les dents:
• Augmenta la resistència de
l’esmalt en formar fluorur
de calci.

• Afavoreix la remineralització en els primers episodis
d’una càries i té acció antibacteriana.
• També ajuda a prevenir la
sensibilitat dental al fred.

És important ensenyar als
nens a menjar durant els àpats
i a no picar entre hores. Cada
vegada que es menja, la saliva
tarda uns vint minuts a neutralitzar l’àcid que provocarà
les càries. Aquest àcid prové
dels bacteris cariogènics que
utilitzen els sucres com a aliment. Si es menja més sovint,
hi ha més atacs àcids a l’esmalt dental i més risc de patir
lesions de càries. La saliva ens
ajuda a neutralitzar l’àcid, és
antibacteriana i remineralitza
l’esmalt.
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Tècnica de la
raspallada dental
Després de menjar cal anar al
lavabo i glopejar força aigua
per treure les restes de menjar que hagin pogut quedar
entre les dents. Seguidament,
posarem una petita quantitat
de dentifrici al raspall i raspallarem totes les dents i la llengua. Podem glopejar després
o bé només escopir.
El raspall ha de netejar les
dents i les genives amb moviments verticals o en cercles per les cares externes i
internes de totes les dents i
per les cares on masteguem.
S’aconsella canviar-lo cada
tres mesos. Cadascú ha de

tenir un raspall de dents propi i no es pot compartir.
Si tenim un raspall amb bateria o piles necessitarem
una mica més d’estona per
fer una bona raspallada, però
són una bona eina per fer
massatge a les genives i tenir
cura de les dents. En aquests
casos, cal seguir la tècnica
de raspallada que indica el
fabricant segons si el capçal
és rodó o allargat. Si el capçal
és rodó, cal mantenir a cada
cara de la dent o queixal el
raspall ben quiet uns deu segons i així netejarà acuradament les dents i la geniva.

Consells
• Hem de dedicar com a mínim
2 minuts a raspallar-nos les
dents després de l’àpat. Si
utilitzem un raspall elèctric,
necessitarem uns 6 minuts
per fer-ho correctament.
• Els col·lutoris s’han d’utilitzar com un complement a la
pasta dental, però mai pot
substituir la raspallada.

Visita periòdicament el dentista
per assegurar
el bon estat i el
desenvolupament
bucal de l’infant

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Vídeos Canal Salut
“Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents” - https://youtu.be/7f_f9iD9Srk
“Com hem de raspallar-nos les dents” - https://youtu.be/iWT7NjIV1TI
Vídeos You Tube
“Así crecen los dientes” - https://youtu.be/x4ULKtohSAs
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Dra. Judit Masdevall
Odontòloga
EAP Albera Salut
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Gent gran

Conduir per sobre dels 70 anys:
consideracions a tenir en compte

L’augment de l’esperança de vida i la millora de la seva qualitat ha
contribuït al progressiu envelliment de la població. S’estima que cap a
l’any 2050 el 30% de les persones conductores seran majors de 70 anys.

Recomanacions relacionades amb la salut
Existeixen problemes de salut
obvis que alteren la capacitat
per conduir com els problemes
visuals i auditius, però potser la
persona conductora no pensa
que hi ha problemes crònics de

salut com la diabetis mal controlada, les arítmies, l’insomni
o la pèrdua de memòria, que
poden posar en perill de patir
una col.lisió de trànsit a la persona que la pateix.
És recomanable fer-se revisions anuals de la vista i
l’oïda i dels problemes de
salut crònics per tal de detectar situacions de risc.
Els professionals sanitaris
d’Atenció Primària, on el
pacient es fa els controls habituals, poden ajudar a aquests
conductors a detectar
aquestes situacions
de risc.

L’envelliment suposa una
pèrdua de les capacitats necessàries per conduir, que
associades a problemes de
salut i presa de medicaments fan que la gent gran
sigui un grup de conductors
especialment vulnerable a
l’hora de patir una col·lisió
de trànsit.
Segon dades de l’Informe de
Sinistralitat de la Direcció
General de Trànsit de l’any
2014 la taxa de morts per
col·lisió de trànsit més alta
per grups d’edat, tant en
homes com en dones, va ser
per al grup d’edat major de
75 anys.
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Recomanacions
relacionades
amb l’ús de
medicaments

Des de l’any 2007, els fàrmacs
que poden alterar la capacitat
per conduir porten a l’envàs
un símbol que alerta del perill
de conduir sota els seus efectes. S’haurà d’evitar la conducció mentre duri el tractament. Els efectes adversos
són, entre altres: la somnolència, la visió borrosa, l’alteració
de la percepció i el mareig.
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Recomanacions relacionades
amb la seguretat viària
• Evitar la conducció en situacions que suposen una major
exigència: a la nit, a les hores
punta, sota la pluja, la neu o
amb boira. També si fa massa
calor.
• Evitar recorreguts llargs i fer
sempre parades per recuperar-se abans que aparegui la
fatiga, el cansament o la son.
• Evitar la conducció després
dels àpats, si no es troba bé,
si acaba de començar un tractament que avisa que és perillós per conduir i si ha passat
una mala nit o té son.
• Evitar la conducció si té pro-

•

•
•
•

blemes de concentració, visió, oïda i orientació.
Evitar la conducció si ha patit
un problema de salut agut
que requereixi un temps de
recuperació, com pot ser una
pneumònia, un infart o una
descompensació recent del
seu problema de salut crònic.
Fer sempre recorreguts coneguts i anar acompanyats.
Respectar la distància de seguretat i els límits de velocitat.
Fer ús dels dispositius de seguretat, com el cinturó, i els
sistemes de retenció infantil
quan portin nens al cotxe.

Recomanacions relacionades amb
la decisió de deixar de conduir
Deixar de conduir no és una decisió fàcil de prendre. Tan perillós
pot ser que una persona amb risc
de col.lisió continuï conduint,
com que una persona capacitada per conduir abandoni la conducció si no cal, ja que se sap que
deixar de conduir es relaciona
amb pèrdua de mobilitat i això
amb l’abandó de les activitats
d’oci, vida social i familiar, afavorint l’aïllament i els seus efectes
negatius per a l’estat d’ànim.

Encara no existeixen eines per
ajudar a decidir sobre aquest
tema, per això avui ha de ser
una decisió presa per
la pròpia persona
conductora
amb
l’ajuda de familiars
i professionals sanitaris. La persona que deixa de
conduir necessitarà el suport
social i familiar

per poder garantir la seva mobilitat.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.dgt.es
·Seguridad vial personas mayores
·“Los medicamentós viajan contigo” Campaña DGT 2012
·“Tu experiencia es el mejor seguro de vida. No dejes de aprender”.
Campaña DGT 2007

Dra. Susana Valiente Hernández
Metgessa de família
CAP Vallcarca-Sant Gervasi
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Mosquit tigre.
Com evitar que n’hi hagi
tants i que ens piquin!
L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya
la presència del mosquit tigre, que s’ha anat estenent
arreu del territori, sobretot en àrees urbanes. A més de les
molèsties que produeixen les seves picades, també poden ser
transmissors de malalties. Per això, es fa necessari prendre
mesures de prevenció i control de la seva proliferació.

Què cal saber sobre el mosquit tigre
Com és?
És originari del sud-est asiàtic i
se’l coneix com “mosquit tigre”
o “tigre asiàtic” per la seva coloració característica: negre amb
ratlles blanques al cap, al cos i a
les potes. Fa entre 2 i 10 mm.

On viu?
El seu cicle vital presenta 4 fases:
ou, larva, pupa i adult. Els ous i
larves viuen en petites masses
d’aigua estancada de qualsevol
cavitat natural (interior de troncs
d’arbre) o dins de recipients artificials (bidons, plats de testos,
safareig, etc.). Si l’aigua en la qual
s’estan desenvolupant s’evapora
o s’elimina, les fases aquàtiques

del cicle moren. L’estiu i la tardor
són els períodes més favorables
per al seu desenvolupament.

Com actua?
Són les femelles les que piquen,
ja que necessiten sang per desenvolupar els ous. Ho fan principalment de dia, poden produir
gran nombre de picades, es concentren a l’exterior de les cases i
tenen preferència per les àrees
ombrívoles. Volen només fins a
uns 400 metres del lloc de cria.

Quins efectes causen les
picades?
Aquest mosquit té un comportament molt agressiu, ja que les pi-

cades són molt més nombroses i
doloroses que les dels mosquits
autòctons. Produeixen una fava
gran molt pruriginosa que dura
més temps que les picades per
altres espècies de mosquit.

Transmissor de malalties?
Pot arribar a transmetre algunes
malalties, com les produïdes
pels virus chikungunya, dengue i
Zika, si ha picat abans a una persona que les tingui. A Catalunya
se n’han detectat casos però tots
ells tenen antecedents d’haver
viatjat a zones endèmiques com
són el sud-est asiàtic, l’Àfrica o
el Carib i d’haver estat picats per
mosquits durant la seva estada.

www.fersalut.org
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Consells i recomanacions
A casa, evitar les acumulacions d’aigua:
• Buidar dos cops per setmana
o posar cap avall els recipients de l’exterior que puguin
acumular aigua: joguines,
cendrers, galledes, piscines
de plàstic, etc.
• Buidar sovint o tapar amb
tela mosquitera espessa els
safareigs i basses petites.
• Treure o buidar els plats de
sota els testos quan l’aigua
s´hi acumuli i canviar sovint
els plats dels animals domèstics.
• Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzin.
Si són inflables, buidar-les
sovint.
• Evitar acumulacions d’aigua
en zones de drenatge o canals de desguassos, canaleres
de teulats i terrasses. Cobrir

El virus de Zika
La malaltia causada pel virus de
Zika es contrau per la picada de
mosquits infectats. També es pot
transmetre de les dones embarassades als seus fills durant la
gestació, a través de la placenta,
o en el moment del part i per via
sexual a través del semen d’un
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Ús de repel·lents

els forats del terreny i tapar amb sorra els forats dels
troncs d’arbre.

• Rentar i desinfectar bé la
zona de la picada i portar
a terme un tractament per
alleujar els símptomes.
• Si les molèsties persisteixen,
consulteu el vostre centre
de salut.

• Fer-lo servir només a l’exterior
i durant el temps necessari,
complint estrictament les instruccions d’ús, especialment
el nombre d’aplicacions diàries
permeses.
• No aplicar-lo en nens menors
de 2 anys. En nens més grans
s’evitarà sempre que es pugui.
Mai posar-lo a les mans dels infants, ja que se les poden ficar a
la boca o als ulls.
• No és aconsellable aplicar-lo a
la roba.
• Quan ja no sigui necessari el
repel·lent, cal netejar bé la pell
amb aigua i sabó.
• Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la
zona amb aigua i sabó i consulteu el vostre equip sanitari.

home infectat. S’ha descrit la possibilitat de transmissió per transfusió de sang. Només 1 de cada
4 persones infectades desenvolupa símptomes, que acostumen
a ser lleus i poden passar desapercebuts. La malaltia acostuma
a resoldre’s sense complicacions
i sense necessitat d’hospitalit-

zació. No obstant això, en alguns
dels països amb brots epidèmics
s’ha observat un augment d’algunes complicacions neurològiques
i autoimmunitàries, així com afectacions neurològiques en nounats
de mares infectades durant l’embaràs. D’aquí la importància de la
seva prevenció.

Per evitar les picades:
• Evitar l’entrada de mosquits
instal.lant mosquiteres a les
finestres, portes i altres obertures.
• Portar roba de màniga llarga,
millor de color clar, i mitjons.
• Limitar les activitats a l’exterior a les hores de més activitat del mosquit.

En cas de picades...

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
canalsalut.gencat.cat
Mosquit tigre. Canal Salut. Generalitat de Catalunya.
medicaments.gencat.cat
Medicaments i farmàcia. Repel·lents d’insectes. Canal Salut. Generalitat de Catalunya
www.mosquitoalert.com
APP “Mosquito Alert” per informar de la localización del mosquit.
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Més i millors polítiques socials

La Taula del Tercer Sector, entitats compromeses amb les persones
Molta, massa, gent al nostre país pateix una situació de
vulnerabilitat. A Catalunya, existeix un dens i plural teixit
d’entitats del Tercer Sector que realitzen una tasca fonamental
pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense
exclusions.
La seva contribució i lluita per una societat més justa es
desenvolupa cada dia amb força gràcies a la creixent cohesió i
vertebració en federacions, xarxes i institucions, com la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Què és el
Tercer Sector
Social?

El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats i organitzacions
privades sense afany de lucre
que treballen per la inclusió i
la cohesió social, amb especial
atenció als col.lectius més vulnerables de la societat.

Principals xifres del Baròmetre 2016
3.030

Entitas socials de la Taula
del Tercer Sector

1.550.000
Persones ateses

Volum
econòmic

1,42% del PIB de Catalunya

Equips
· 348.000

Persones voluntàries

· 559.000

Persones sòcies

· 563.000

Persones donants

· 85.000

Treballadors

www.fersalut.org
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La Taula d’entitats del
Tercer Sector de Catalunya
És la institució que agrupa i representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Constituïda l’any 2003, en formen
part 35 federacions que representen més de 3.000 entitats
socials no lucratives (associacions, fundacions, cooperatives i empreses d’inserció).
Totes elles actuen en l’atenció
a les persones i la defensa dels
drets socials de col.lectius molt
diversos:
•
•
•
•
•
•

Infància i família
Joves
Dones
Persones immigrades
Gent gran
Discapacitats psíquics, 		
físics i sensorials
• Drogodependents
• Persones aturades
• Persones sense llar

Actualment, les
EBA col·laboren
amb unes 30
entitats de la
Taula del Tercer
Sector

• Persones en risc
d’exclusió social
• Altres
La tasca i l’esforç diari que
desenvolupen aquestes entitats i els milers de ciutadans,
voluntaris i col.laboradors
compromesos és fonamental
per combatre les desigualtats i
promoure una societat més solidària i més justa, per estendre
el benestar als col.lectius més
desfavorits.

La seva aportació a la
societat es reflecteix
en el nombre de
persones ateses, que
van créixer de mitjana
un 2,5% entre el 2014
i el 2015

Principals activitats 2015
• Defensa dels drets socials.
Cicle de debats “Catalunya
Social” sobre diverses temàtiques (distribució d’aliments, el lleure educatiu o
l’atenció integrada social i
sanitària, centrat en les persones), cicle de seminaris
sobre la llei de la dependència, entre d’altres.

• Propostes als partits polítics. Propostes als diferents
candidats dels partits per
afrontar la reforma pen-

dent
dels
serveis socials bàsics,
fomentar
l’ocupació
en persones
amb
discapacitat
o risc d’exclusió, donar passos efectius cap a la integració de
l’atenció social i la sanitària, reequilibrar els nivells
de copagament sanitaris i
socials, etc.

• Lluita contra la pobresa i
les desigualtats. Acte per
fomentar l’ocupabilitat de
persones amb atur de llarga
durada o el curs sobre la pobresa energètica.
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Jornada “La nova directiva europea
i la concertació de serveis públics
i sanitaris a Catalunya”
La Jornada la van organitzar
conjuntament amb la Taula del Tercer Sector Social
de Catalunya, Fòrum Salut
Mental i ACEBA per debatre
sobre la nova llei que regula
la contractació pública de
serveis socials i sanitaris.

Més de 350 persones van assistir
a la Jornada “La nova directiva
europea i la concertació de serveis públics i sanitaris a Catalunya” que es va celebrar el 10 de
maig a l’Auditori ONCE de Barcelona.
Van inaugurar l’acte el Sr. Oriol
Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, el Sr.
Enric Arqués, president Fòrum
Salut Mental i el Sr. Joan Maria
Aranalde, president d’ACEBA.
La Jornada tenia per objectiu
identificar, reflexionar i debatre
sobre les novetats que introdueix la transposició de la directiva europea 2014/24/UE per a la
concertació de serveis públics
socials i sanitaris en el context
de l’economia social a Catalunya.
La ponència principal de la Jornada la va realitzar el jurista Sr.
José María Gimeno Feliu, que
presideix el Grup de Treball, nomenat fa un any pel Govern a
instàncies del Parlament de Catalunya, per impulsar la transposició de la directiva europea

2014/24/UE, que permet establir un nou marc legal per a la
provisió de serveis públics en els
àmbits social i de la salut.
També hi van intervenir representants dels Departaments de
Salut i de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat; de
la Taula del Tercer Sector Social; i de la Unió Catalana d’Hospitals. La cloenda va anar a
càrrec dels Secretaris Generals
dels Departaments de Salut i
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el Sr. Albert Serra i el Sr. Josep Ginesta,
respectivament.

Les entitats socials i
sanitàries urgeixen el
Govern a transposar les
directives europees de
concertació per protegir
la qualitat dels serveis
públics que gestionen
Una de les principals conclusions
de la Jornada va ser la urgència
de reclamar als poders públics de
Catalunya l’aplicació de la nova
directiva europea, existent des
de fa més de 2 anys, per a regular
amb garantia la concertació dels
serveis públics socials i de la salut
que es presten a la ciutadania.

www.fersalut.org
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Les EBA impulsem activitats
socials al territori per ajudar a
persones que ho necessiten
Les entitats de salut que
integren l’Associació Catalana d’Entitats de Base
Associativa vivim de ben
a prop les necessitats actuals d’algunes persones
i col·lectius socials en
determinades zones.

Els centres de salut treballem i procurem per la salut
integral de les persones i pel
seu benestar. Per això, a més
dels serveis sanitaris propis
de la cartera de serveis, realitzem activitats socials molt
diverses al territori per ajudar a millorar determinants
de vida que influeixen en la
bona salut.
Aquestes activitats s’organitzen habitualment en col.
laboració amb altres entitats
socials i institucionals del
territori.

Contribució
social conjunta
al territori

Principals iniciatives socials que
s’impulsen als diferents territoris que són l’àmbit d’acció de
cada centre de salut.

• Associació de Voluntariat.
• Banc de material ortopèdic.
• Caminada contra la violència
vers les dones.
• Col·laboració amb Aldeas Infantiles de Catalunya.
• Col·laboració amb Associació
Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH).
• Col·laboració amb Associacions de Veïns i Pla Desenvolupament Comunitari (PDC).
• Col·laboració amb Càritas.
• Col·laboració amb Creu Roja.
• Col·laboració amb Femarec.
• Col·laboració amb Fundació
Putxet.
• Col·laboració amb Metges
sense Fronteres.
• Col·laboració amb Posa’t la
gorra.
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• Fundació Estimia.
• Grup de suport a cuidadors i
xarxes de famílies cuidadores.
• Grup Protocol d’Atenció Sanitària a persones sense sostre
i/o en risc d’exclusió social.
• Odontologia solidària.
• Pacte Social.
• Polítiques d’igualtat.
• Programa de voluntariat
“Més a prop teu”.
• Servei d‘Atenció a la Infància
i a l‘Adolescència (SAIA) - Comissió Interdepartamental
de Coordinació (CTIC).
• Xarxa local comunitària.
Som professionals compromesos i responsables amb la salut
de les persones. Volem que totes les persones més desafavorides també puguin tenir al seu
abast serveis de salut, un dels
pilars fonamentals de l’estat
del benestar.

Una bona part de les activitats socials de les EBA s’organitzen en
col·laboració amb diferents entitats de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i de Fòrum de Salut Mental.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.tercersector.cat
· Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social.
· Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
· Memòria 2015 Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
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Et teu CAP t’informa

Temps compartit
com a font de salut
Encetem la col·laboració amb el Banc
del Temps, proposta guanyadora
del nostre 1er concurs intern
de responsabilitat social
corporativa.
L’objectiu és aprofitar el
coneixement que els professionals tenen dels
seus pacients, per
detectar persones
interessades a
participar-hi.

Et teu CAP t’informa
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Com funciona el
Banc del Temps?
La Xarxa de Bancs del Temps
de Barcelona compta amb el
suport de l’Ajuntament. És
una iniciativa basada en l’intercanvi de temps, habilitats o
serveis de forma gratuïta entre
veïns. A canvi d’acompanyar a
algú a fer una gestió, arreglar
un endoll o ensenyar a tocar la

guitarra, el voluntari acumula
“vals de temps” que pot bescanviar per serveis.
El Banc del Temps de Gràcia
va venir aquesta primavera a
explicar al nostre equip el seu
funcionament per posar en
marxa la col.laboració.

Un guany múltiple per a
la salut comunitària
Aquesta mena d’intercanvis
tenen un impacte positiu
doble. Per una banda, persones que necessiten ajuda,
la reben de forma gratuïta.
D’altra, millora la qualitat de
vida dels voluntaris, ja que
passen a ser més actius. I a
més, es contribueix a enfortir
el teixit social del barri.
Per exemple, els professionals del nostre CAP poden
donar a conèixer aquesta
iniciativa a pacients que de-

gut a la jubilació o a l’atur
es trobin en un període de
poca activitat que pot afectar negativament al seu estat
d’ànim.
El projecte l’han desenvolupat el Dr. Manel Campíñez,
autor de la proposta, i la
treballadora social Cristina
Bravo i es posarà en marxa
a partir de setembre. Si esteu interessats, no dubteu en
consultar amb el vostre metge/essa o infermer/a.

Què és la RSC?
La Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) va més
enllà de fer la feina bé. La
satisfacció dels nostres usuaris i treballadors és una
prioritat per l’EBA Vallcarca,
però volem fer més i marcar
una diferència en el nostre
entorn, contribuint a millorar la salut de la comunitat
amb iniciatives que se surten del treball diari a la consulta. Enfortir el teixit social
del barri o reduir el nostre
impacte mediambiental són
alguns dels eixos de la nostra filosofia de RSC.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.aprimariavsg.com
· El CAP Vallcarca Sant Gervasi aposta pel banc del temps
· Responsabilitat Social Corporativa d’Atenció Primària
Vallcarca Sant Gervasi
www.gracia.bdtonline.org
Banc de temps de Gràcia
www.sarria.bdtonline.org
Banc del temps de Sarrià - Sant Gervasi

Cristina Bravo
Manel Campíñez Navarro
Treballadora social
Metge de família
CAP Vallcarca - Sant Gervasi CAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Tot el teu CAP a internet
Des d’Atenció Primària Vallcarca – Sant
Gervasi volem tenir-te el dia de tot el que
fem, perquè coneguis al nostre equip, quins
serveis t’oferim i tinguis més informació
sobre aspectes que afecten a la teva salut.
Per això tenim dos butlletins electrònics i
perfils a les principals xarxes socials.

Et teu CAP t’informa

Segueix-nos
a les xarxes
socials

Els nostres
butlletins
electrònics
· Butlletí APVSG

Per seguir el nostre dia a dia
i assabentar-te de novetats
i serveis que et poden interessar, segueix-nos a les
xarxes socials.
Estem a Twitter, on al maig
vam passar dels 600 seguidors, a Facebook i a YouTube.
A Twitter trobaràs informació de caràcter més professional, a Facebook publiquem totes les fotos que
fem de les nostres activitats
i a YouTube els vídeos i tutorials que passem per les
teles del nostre CAP.

Què és? Una entrevista amb
un membre del nostre equip i
un resum de les notícies més
destacades publicades al web
aprimariavsg.com
Hem entrevistat al Dr. Gràcia,
director del nostre centre, a
la treballadora social Cristina
Bravo i a l’infermer pediàtric
José Pérez.

www.fersalut.org
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· Butlletí FerSalut
Què és? És el format digital de
la revista FerSalut que editem
totes les entitats de base associativa (EBA) de Catalunya.
Quan s’envia? Els mesos imparells, que és quan surt un
nou número de la revista.
On puc trobar-lo? Llegeix la
revista amb els continguts
específics de Vallcarca – Sant
Gervasi al nostre web.
Com puc subscriure’m? 		
Escrivint a:
contactar@aprimariavsg.com

Quan s’envia? Els mesos parells.
On puc trobar-lo? Al teu correu electrònic si et subscrius!
Com puc subscriure’m? 		
Escrivint a: 		
contactar@aprimariavsg.com

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
twitter.com/aprimariavsg
www.facebook.com/aprimariavsg
www.youtube.com/user/aprimariavsg
Rosario Jiménez
Mercè Aguilar
Metgessa de família
Periodista
i responsable de comunicació
i referent de comunicació
CAP Vallcarca-Sant Gervasi CAP Vallcarca - Sant Gervasi
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Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives

eap

sardenya

ALBERA SALUT
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Entitats proveïdores del Servei Català de la Salut (CatSalut)

DE

PERAL ADA

@revistafersalut
Entrevistes al
canal de FerSalut

