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Un nou curs ple de reptes
Aquest setembre comença
amb dues bones notícies:
la situació epidemiològica
està millorant i entre totes
i tots hem assolit una cobertura vacunal del 77% en
persones de 12 anys o més.
Aquestes dues notícies tenen el seu revers. En relació amb la primera, portem ja 5 onades i quasi un
milió de casos d’una malaltia impredictible i, malgrat que sabem molt més
d’ella, de com prevenir-la,
diagnosticar-la i tractar-la,
no sabem ni quan, ni com

arribarà la sisena onada (si
és que arriba, com és probable). Aquests mesos ens
han obligat a canviar la
nostra manera de treballar
i de viure i han deixat cicatrius importants en les persones més vulnerables de
la societat i en els professionals sanitaris i sociosanitaris (que han fet un treball
exemplar). La pandèmia és
en realitat una sindèmia
que està determinada per
factors
socioeconòmics
i que a part dels efectes
directes de la pròpia COVID-19, té efectes en els
problemes de salut crònics
i en la salut mental.
Quant a la segona, hem
assolit molt bones cobertures per sobre dels 40 anys,
però tenim quasi un terç
de les persones joves a qui
no està arribant la vacunació. Per evitar la sisena
onada o per mantenir-la tan limitada
com sigui possible, és essencial
que les persones joves es vacunin, i assolir
àmplies cobertures. Però és

difícil arribar a la població
jove, que se sent invulnerable i que està lluny del sistema sanitari.
L’atenció primària està jugant un paper clau en la
vacunació, arribant primer
a les persones grans, i progressivament ocupant-se
de les persones que més
costa que es vacunin, en
un treball excel·lent basat
en la proximitat, el coneixement, l’experiència de
dècades de programes de
vacunació i el treball comunitari.
Necessitem assolir cobertures àmplies i controlar
la situació epidemiològica,
perquè la COVID-19 passi a
ser “només” una malaltia
més i l’atenció primària i
tot el sistema sanitari pugui recuperar el seu funcionament normal, la seva
presencialitat al màxim, i
la seva dedicació a tots els
aspectes de la cura de la
salut de persones i comunitats, i de la prevenció i la
promoció de la salut.
Aquests són alguns dels
reptes: màxima cobertura

Editorial
de vacunació, recuperar
la normalitat en la vida i
en la manera de treballar,
malgrat que sigui una normalitat adaptada als temps
i que necessàriament ha
d’evolucionar, tenint en
compte
l’aprenentatge
d’aquests mesos tan durs.
A principis de juny vaig
acceptar la responsabilitat
de ser la secretària de Salut Pública. Tinc el privile-

gi de ser la primera dona
que assumeix aquesta responsabilitat. Els reptes que
he explicat abans són part
dels reptes compartits. Per
a la salut pública aquest és
un període crític: la pandèmia ha posat de manifest
la necessitat dels serveis de
salut pública, especialment
de la vigilància epidemiològica, dels programes de
vacunació, de la salut comunitària, de l’actuació in-

tersectorial en salut... Moltes d’aquestes funcions es
fan colze a colze amb el sistema sanitari, en especial
amb l’atenció primària en
salut. Altres requereixen a
més l’acció intersectorial
i interdepartamental: per
exemple, treballar amb el
Departament d’Educació
per a contribuir a que les
escoles estiguin obertes i
siguin segures és essencial
per treballar per la salut de
la població, etc.
En aquests moments més
que mai cal reforçar els
serveis de salut pública,
com a part del sistema sanitari, perquè desenvolupin totes les seves funcions
i perquè juguin el seu paper d’interfase entre el sistema sanitari assistencial
i els recursos comunitaris
per impulsar la salut a partir del treball sobre els seus
determinants.
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Escoles obertes, escoles
segures

Àcid úric elevat? Dieta
restringida en purines

Arrenca el curs 2021-22
amb un 100% de presencialitat escolar, però cal seguir
mantenint les mesures de
protecció i prevenció per
evitar nous rebrots i incrementar el ritme de vacunació contra la Covid-19 entre
els més joves.

Recomanacions dietètiques per prevenir la
hiperuricèmia i els atacs
de gota. En cas de tenir
nivells d’àcid úric elevats
cal reduir la ingesta d’aliments rics en purines,
com la carn, el peix i el
marisc.
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Sostenibilitat alimentària
i salut

Eutanàsia: el dret a decidir
com volem morir

L’alimentació sostenible
va més enllà de la nutrició
i les dietes saludables.

El passat 24 de juny va entrar
en vigor la nova Llei reguladora de l’Eutanàsia.

L’entrevista

Dipòsit legal: B-41601-2003
Reservats tots els drets. Aquesta
publicació no pot ser reproduïda ni
totalment ni parcialment sense el
consentiment de l’editor.
2003. Premi “Jaume Aiguader i Miró” a
la millor comunicació sanitària.

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem sobre la llei de regulació de l’eutanàsia

Revista impresa en paper reciclat

Entrevista a la Sra. Núria Terribas Sala, Llicenciada en Dret. Jurista
especialitzada en bioètica, Directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas
i de la Càtedra de bioètica de la UVic-UCC.
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Escoles obertes,
escoles segures
Comencem el curs 2021-22
amb un context molt millor
que el de l’any passat, amb
un 100% de presencialitat
en tots els grups i nivells i
una cobertura vacunal alta
entre personal docent i en
augment entre l’alumnat
de 12-19 anys. Així i tot, la
impossibilitat de vacunació
en l’educació infantil
i primària i l’afectació
de la variant delta, més
contagiosa en els joves,
fan que es mantinguin la
majoria de les mesures del
curs anterior i se centrin tots
els esforços a incrementar el
ritme de vacunació entre els
més joves, a fi d’aconseguir
un curs el màxim de
normalitzat possible.

Infants
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Aquest curs també presenta
un escenari nou, amb una
cobertura vacunal alta en
adults i en creixement entre
els joves de més de 12 anys
que ens apropa cada cop
més a la immunitat de grup,
però l’altra cara de la moneda és l’impacte de la variant
delta que s’ha mostrat més
infecciosa i amb més afectació en l’edat infantil i juvenil, una franja encara amb
un índex baix de vacunació.
Cal seguir actuant de forma
responsable per evitar nous
rebrots.
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Tot i així, aquest any comptem amb tota l’experiència
i el coneixement acumulat
del curs anterior i amb la
bona feina feta de tota la
comunitat educativa i sanitària, que en estreta col·laboració van aplicar amb eficàcia un seguit de protocols
amb resultats molt positius
de l’impacte de la Covid-19

a les escoles: durant el curs
2020-21 es van contagiar
menys d’un 6% dels alumnes
i professionals, i en el 78,3%
dels casos no van coincidir
amb cap altre cas positiu en
el mateix grup de convivència estable.

www.fersalut.cat

Aquest curs arrenca amb
l’objectiu de garantir la presencialitat per a tot l’alumnat, però com l’any passat
tornarà a ser un curs diferent a causa de la pandèmia
per la Covid-19, que provoca
canvis en l’organització de
l’escola i en la manera de
relacionar-se amb els companys i companyes de classe
amb qui cal seguir mantenint les mesures de protecció, higiene i seguretat.

Infants

Virus sota control

www.fersalut.cat

Per tal d’aconseguir que
l’escola esdevingui un entorn segur, s’ha establert
un pla d’actuació i un seguit de mesures organitzatives dins dels centres
educatius, de protecció i
prevenció per evitar noves
onades.

Nº 107
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També s’ha establert un
procediment d’informació i actuació coordinada
entre el centre educatiu,
els centres d’atenció primària, els equips de vigilància epidemiològica i
les famílies en cas que es
produeixi un cas de sospita o cas positiu. En aquest
sentit, es manté la figura

clau del Referent Covid
Escola (RECO)
del curs passat com a professional
de
l’equip d’atenció primària
encarregat de
la contenció i
identificació
de brots de la
infecció dins
de l’escola, i que actua en
coordinació amb el centre
educatiu, l’equip d’AP i el
Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial que
és qui pren les decisions
de com cal actuar en cada
escola.

La detecció precoç de les
persones amb Covid-19,
la ràpida identificació i
l’aïllament dels contactes
estrets són factors claus
per mantenir el control de
la pandèmia

Símptomes típics: Covid-19 i
variant delta
• Els símptomes més habituals de la Covid-19 són: dificultat per respirar, febre
alta, tos seca i cansament general.
• Amb la variant delta, un refredat pot
amagar una infecció per Covid-19, ja
que els símptomes que sempre apareixen són el mal de coll i la congestió/
mucositat nasal. També pot acompanyar-se de febre per sobre dels 37,5ºC,
mal de panxa, diarrea, mal de cap i dificultat per respirar.
Si un alumne/a presenta simptomatologia, en cap cas ha d’anar a l’escola ni relacionar-se amb altres persones. Cal avisar
al centre educatiu quan es confirmi que
és un cas positiu de Covid-19 i cal trucar
al CAP de referència o fer una eConsulta a
La Meva Salut per poder aplicar el protocol
sanitari vigent.

Infants

La vacunació,
única sortida a
la crisi sanitària

Si els vostres fills tenen companys de classe que encara
no s’han vacunat, això els hi pot interessar!
Si estàs vacunat/ada i algú de la teva classe agafa la
COVID-19:
• No hauràs de fer quarantena a casa durant 10 dies.
• Evitaràs posar en risc la teva família.

Vacuna’t ARA! És molt senzill: només cal demanar hora a
www.vacunacovidsalut.cat, trucar al CAP o al 061, o acudir
a qualsevol dels punts de vacunació sense cita.

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z -> Coronavirus ciutadania

SETEMBRE - OCTUBRE

• Formaràs part de la solució.

| 2021 |

• Contribuiràs que les mesures de control de la pandèmia no siguin tan restrictives.

Enllaços d’interès

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z -> Coronavirus ciutadania
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Ara l’esforç vacunal se
centra en la població més
jove, l’alumnat a partir
dels 12 anys, a fi d’aconseguir el màxim de persones
immunitzades i seguir garantint l’escola presencial, oberta i segura durant
tot el curs. És important
complir les recomanacions de vacunacions que es
vagin fixant des del Departament de Salut. Les famílies també hi teniu un paper clau, ja que vacunant
els vostres fills i filles contribuïu a aconseguir entre
tots un curs el més proper
a la normalitat.

www.fersalut.cat

Segons dades del Departament de Salut, podem afirmar que la vacunació ha
evitat fins gairebé 10.000
morts a Catalunya en el
que portem d’any. L’evolució de la campanya de vacunació és molt positiva,
superant ja el 82,8% de la
població amb pauta completa, a octubre de 2021.

Gent Gran
Àcid úric
elevat? Dieta
restringida en
purines
L’àcid úric s’eleva
majoritàriament degut a
una disminució de la seva
excreció renal, en persones
amb malaltia renal, diabetis
tipus 2, hipertensió arterial,
obesitat... i en menor
mesura degut a un augment
en la seva producció. Si
és el teu cas, segur que
t’interessa conèixer les
recomanacions dietètiques
per aquest problema.

El cervell, com tots
els òrgans del cos,
envelleix amb el pas
dels anys i això es
veu repercutit en les
neurones. És per això
que mantenir-nos
actius cognitivament
al llarg de tota la vida
és clau per afavorir la
salut cerebral.
Així i tot, algunes
persones
desenvolupen una
pèrdua progressiva i
global de les capacitats
cerebrals (entre
elles la memòria),
les anomenades
demències.
L’àcid úric és un producte
del metabolisme de les purines, que són components
dels àcids nucleics -com
l’ADN i l’ARN-. Si l’àcid
úric s’acumula i cristal·litza
als teixits, pot donar lloc a
l’aparició de gota (un tipus

Alba Redón Lago
Dietista-Nutricionista
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

d’artritis: inflamació de les
articulacions) o càlculs -“pedres”- als ronyons. Per tal de
reduir els nivells d’àcid úric,
a banda de seguir un tractament farmacològic, s’ha de
dur a terme una dieta restringida en purines.

Gent Gran

Què podem
fer per mantenir
activa?
Quins
aliments
Quèuna
faigment
durant
una crisi de gota?
són
rics activa
en la ment Durant
una crisi
els aliments
que socielePer mantenir
• Fer activitats
forade
de gota,
casa, com
• Mantenir
una xarxa
es com
recomana
unao venall’àcid
úric. Superada
la
i no perdre capacitats cogcantarconsumir
a una coral
i participar
en activipurines?

| 2021 |
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Recorda: No hi ha cap pastilla que augmenti l’agilitat
mental. Cuidar-se cada dia és la clau!
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dieta
elimini
la major
crisi,
reiniciarà
una
dieta
fer que
visites
culturals.
tatsesgrupals
que
fomenpart
de les fonts
de purines
(restricció
mo• Practicar
activitat
física: més
tinàmplia
la relació
amb altres
(restricció
així
derada).
caminar estricta)
aproximadapersones
ment 30 minuts al dia o
d’altres activitats cardi- 2. Portar una vida sana
ovasculars, com fer gimRecomanacions
per prevenir
nàstica,
excursionisme,
• Procurarlaun descans i un
etc.
hiperuricèmia i els atacsson
dereparador.
gota
• Participar en activitats
• Seguir una dieta equili• Seguir
un estil
de vida saludable,
a través d’un
socials:
festes
populars,
brada.
patró dietètic
saludable (més
aliments
d’origen
campanyes
solidàries,
• Evitar
el tabac
i l’alcohol.
vegetal i menys
col·laborar
amb d’origen
altres animal), com ara la
dieta mediterrània,
la realització d’activitat
persones
que puguin inefísica.
cessitar
ajuda. Organitzar
trobades amb amics o fa- 3. Controlar les nostres
miliars.
• Evitar el consum d’alimentspreocupacions
o begudes rics en
• Llegir
xarophabitualment
alt en fructosa iosucre.
bé un llibre, revistes i/o
• Procurar solucionar els
premsa.
• EvitarEscoltar
el consum
la ràdio.
d’alcohol, especialment
nostres problemes,
si es
pre• Escriure
diari
poesia.
ocupacions,
ressentitenenun
crisis
deogota
recurrents.
• Mirar poca televisió. Menments, etc.
tre
veu la
televisió
po•de
Procurar
controlar l’es• es
Valorar
prendre
suplements
vitamina C.
dem emocionar-nos (plotrès i l’angoixa aprenent
rar, riure, enfadar-se…)
senzilles tècniques de
però la capacitat de penrespiració i relaxació que
sar disminueix.
són de gran ajuda. Moltes
• Seguir una rutina en les
persones troben també
activitats setmanals.
benestar en la meditació.

www.fersalut.cat

nitives, o fins i tot milloEls
rar-les,
aliments
és important
amb un continseguir
gut
uns més
hàbits
elevat
de vida
de purines
saludasón
bles. els
L’activitat
d’origenmental
animal:i
carns
física, i els
aixíseus
com
derivats,
mantenir
vísceres,
compromisos
peixos (especialment
socials també
tonyina,
s’associensardines,
a un envelliment
anxoves,
arengada),
cognitiu saludable.
marisc... Els llegums tenen un contingut
moderat
1. Mantenir-se
mentre
actiu
que els
ous,
físicament,
els làctics
mentalment
desnatats i i
els
socialment
seus derivats, així com
els cereals i els seus derivats
i•laIntentar
majoriafer
de activitats
fruites i vernoves en
i canviants:
dures
tenen unassistir
contin-a
gutclasses
baix. d’algun tema que
ens interessi (escacs, cuiAltres
na, components
música, ordinador,
de la dieta associats
idiomes, aetc.).
nivells
Cursos
elevats
relacionats
nostra
d’àcid
úric, amb
però laque
són
professió
o diferents
de
baixos
en purines,
són l’alla nostra
activitat
habicohol
i els sucres
simples,
especialment
tual.
la fructosa.
• Gaudir de noves aficions:
pintura, fotografia, restauració de mobles, tocar
un instrument musical,
aprendre cant…

Família
Què és l’alimentació sostenible?

Sostenibilitat
alimentària
i salut.
Com hi puc
contribuir?
En els darrers anys s’ha
constatat un augment
de l’interès en portar una
alimentació saludable.
Ara bé, paral·lelament
a introduir canvis en
la nostra alimentació
per potenciar la salut,
també ens hauríem
de preguntar: la
nostra alimentació és
sostenible? Esbrinem-ho!

La sostenibilitat alimentària va més enllà de la nutrició i el medi ambient,
ja que també té en compte aspectes econòmics i
socioculturals. És aquella
que genera un impacte
ambiental reduït i que
contribueix a la seguretat
alimentària i nutricional,
i a que les generacions actuals i futures tinguin una

Impacte de l’alimentació en el
medi ambient
El sistema alimentari és responsable d’un terç de les
emissions globals de gasos
d’efecte hivernacle, amb el
sector ramader representant
gairebé la meitat d’aquestes
emissions. A més, el sistema

Alba Redón Lago
Dietista-Nutricionista
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

vida més saludable. A més,
protegeix i respecta la biodiversitat i els ecosistemes,
és culturalment acceptable, accessible, econòmicament justa i assequible,
nutricionalment adequada, innòcua i saludable, i
optimitza els recursos naturals i humans.

alimentari ocupa un 40%
dels sòls a nivell global -contribuint a la seva degradació
i contaminació-, utilitza un
70% dels recursos d’aigua
dolça, i té un alt impacte per
a les espècies en extinció.

Família

Contribuir a la sostenibilitat
alimentària passa per reduir el
malbaratament d’aliments
a totes les etapes del
subministrament:
producció, processament,
distribució, preparació i
consum d’aliments

www.fersalut.cat
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L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO)
estima que un terç dels ali-

ments produïts pel consum
humà es perd o malbarata
en el món -aproximadament 1.300 milions de tones l’any-. Amb una quarta
part dels aliments que es
malbaraten es podria alimentar a la població que
pateix subalimentació. A
Espanya, segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, l’any 2019 a
les llars espanyoles es van
llençar a les escombraries
1.352 milions de kg/l d’aliments i begudes, el 4,7%
dels aliments que es compren.

| 2021 |

El malbaratament alimentari inclou la pèrdua d’aliments (aquells aliments
que es queden en la pròpia explotació agrària o
ramadera per qualsevol
circumstància i que el seu
destí final hagués estat
l’alimentació humana) i el
rebuig alimentari (aquells
aliments perfectament comestibles que es descarten
o llencen).

Nº 107

Malbaratament alimentari:
una altra part del problema

Família

• Consumir més productes
d’origen vegetal (llegums,
fruites i verdures, fruits
secs) i reduir els d’origen
animal, especialment
carns vermelles i processades.

• Revisar periòdicament els
aliments del rebost, nevera i congelador (dates de
caducitat i de consum preferent). Consumir abans
els que s’han comprat
amb més anterioritat.

• Apostar pels productes de
proximitat i de temporada i pels canals curts de
comercialització (compra
directa a productor o amb
menor nombre d’intermediaris). Pot servir d’ajuda
consultar els calendaris
de temporada de fruites,
verdures i peix.

• Conservar adequadament
els aliments.

• Planificar el menú setmanal i la compra.
• Comprar aliments
“lletjos”. A la botiga, no
descartar productes en
bones condicions per ser
més “imperfectes” (color,
calibre, mida, envàs defectuós...).

Nº 107
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Consells per una alimentació
més sostenible i reduir el
malbaratament d’aliments

• Llegir la informació de
les etiquetes i aprendre a
interpretar-les, si cal.
• Ajustar les racions a l’hora
de cuinar i servir.
• Congelar les sobres o bé
aprofitar-les amb receptes
de cuina d’aprofitament.
• Al restaurant, demanar
un recipient per portar les
sobres.
• Reciclar els aliments que
no es poden aprofitar:
generació de compost.

Data de consum preferent vs. data de caducitat: coneixes la diferència?
La data de caducitat s’aplica a aquells aliments que són peribles, com ara la carn, el peix i els
ous. Passada la data de caducitat no s’ha de consumir l’aliment, ja que pot no ser segur per la
salut (risc microbiològic).
La data de consum preferent ens indica fins a quina data l’aliment té la qualitat esperada
(sabor, olor, textura...), però a diferència de la data de caducitat, un cop depassada la data
de consum preferent l’aliment encara és segur, sempre i quan s’hagi conservat de manera
adequada.

Família

No malbaratis

FRUITA NI HORTALISSES

1

2

1

2

Compra fruita
i hortalisses de
temporada i proximitat al
punt òptim de maduració,
ni massa verdes ni massa
madures, i compra-les
en petites quantitats per
consumir-les en pocs dies.

Conserva a temperatura ambient patates, cebes, alls i verdura
i fruita per consumir
durant el dia.

3

Refrigera les fruites
i hortalisses que
consumeixis durant la
setmana.

4

Pots congelar
pebrot, ceba i all
crus i altres hortalisses
bullides.

Aprofita el menjar
Cremes, purés, salses o
sofregits amb verdures
que s’han pansit.

Croquetes, bunyols,
crestes, empanades,
trinxats, truites,
remenats amb restes
de hortalisses cuites.

3

Sopes amb l’aigua de
cocció de les verdures.

4

Sucs, batuts,
melmelades, confitures, salses, pastissos,
magdalenes, gelats,
sorbets o granissats
amb fruites madures.

2021: Salut amb
fruites i verdures
El 2021 és l’Any Internacional de les Fruites i Verdures. Aquesta iniciativa
impulsada per la FAO vol
conscienciar sobre els beneficis que té per a la salut el consum de fruites i
verdures, promoure dietes
i estils de vida saludables,
i reduir la pèrdua i el malbaratament d’aquests aliments.
Des de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (ASPCAT) s’ha activat un espai
web amb notícies, receptes i informació d’interès
per promoure’n el consum
conscient, segur i sostenible.

http://agricultura.gencat.cat
secció: Cercador: Calendari productes temporada

https://acsa.gencat.cat/ca
secció: Seguretat alimentària -> Consells
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https://salutpublica.gencat.cat/ca
secció: Àmbits-> Promoció salut
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“Les fruites i verdures, elements essencials de la teva
dieta”. Són fonts de fibra
dietètica, vitamines i minerals. Poden ajudar a reduir
els factors de risc de malalties no transmissibles, com
el sobrepès i l’obesitat, les
malalties cardiovasculars i
alguns tipus de càncer.

www.fersalut.cat

Contra el malbaratament alimentari TU HI TENS MOLT A FER

Salut
Eutanàsia: el
dret a decidir
com volem
morir
El passat 24 de juny
va entrar en vigor la
nova Llei reguladora de
l’Eutanàsia, un dret que
poden exercir totes les
persones en determinades
circumstàncies perquè
professionals de la salut els
ajudin a morir.
Aquesta normativa dona
resposta a una demanda
actual de la societat,
de manera accessible,
equitativa, per a tothom qui
ho vulgui, i amb garanties.

L’entrevista
Parlem sobre a llei de regulació de l’eutanàsia
Entrevista a la Sra. Núria Terribas Sala, Llicenciada
en Dret. Jurista especialitzada en bioètica,
Directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i de
la Càtedra de bioètica de la UVic-UCC.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Salut

Qui la pot
sol·licitar?
Poden sol·licitar la prestació aquelles persones majors d’edat amb nacionalitat espanyola que pateixin
una malaltia “greu i incurable” o bé un “patiment
greu, crònic i impossibilitant” que provoqui un
“patiment físic o psíquic
intolerable”.
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El pacient ho pot triar. Es
pot realitzar en centres públics, privats o concertats,
i al domicili del pacient.
La prestació es pot dur a
terme en dues modalitats:
l’administració directa al
pacient d’una substància
per part de l’equip assistencial i la prescripció o
el subministrament al pacient per part de l’equip
d’una substància que el
mateix pacient es pugui
autoadministrar.

Es recomana que, quan
encara s’està en plenes
facultats físiques i mentals, es deixi constància
de la voluntat de rebre
aquesta prestació al
Document de Voluntats
Anticipades (DVA).

www.fersalut.cat

Com i on
s’efectua?

Prestació de
l’eutanàsia
al Document
de Voluntats
Anticipades
(DVA)

Salut

www.fersalut.cat

L’acompanyament a morir
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Més enllà dels requisits legals i procedimentals a
seguir és important que la
família, els cuidadors i l’entorn més proper coneguin
la voluntat final del malalt.
Aquest treball previ és fonamental per entendre i saber
empatitzar amb la persona
que demana l’eutanàsia.
Sovint el pacient vol que sigui el seu metge/metgessa
de família de referència qui
l’acompanyi fins al darrer
respir. La confiança diposi-

tada en el professional de la
salut esdevé un privilegi i a
la vegada una gran responsabilitat que cal saber afrontar. Per aquest motiu, s’està
fent formació específica als
professionals implicats, per
tal que no només coneguin
el marc legal i casuístiques
específiques que preveu la
nova llei sinó també per gestionar un nou paradigma: ja
no es tracta únicament de
cuidar i curar els pacients
sinó també acompanyar-los
al seu darrer adéu.

Al ser una llei molt recent,
és important promoure
el coneixement d’aquest
dret entre la ciutadania

Salut

Formació als professionals
d’ACEBA

www.fersalut.cat

bas, jurista especialitzada
en bioètica i directora de
la Fundació Víctor Grífols
i Lucas, i el Sr. Pablo Hernando, vocal del Comitè
de Bioètica de Catalunya,
membre la Comissió de
Garantia i Avaluació de la
LORE a Catalunya.

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Vida saludable-> Etapes vida

https://www.fundaciogrifols.org/ca

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Sistema salut-> Comitè Bioètica

SETEMBRE - OCTUBRE

Enllaços d’interès

| 2021 |

Sessió celebrada el 23 de
setembre, al CAP Vallcarca
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L’Associació
Catalana
d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) va organitzar una Sessió informativa
sobre la Llei Reguladora
de l’Eutanàsia, dirigida als
professionals de les EBAs,
per conèixer els aspectes
legals i assistencials de la
nova normativa. La jornada
va comptar amb la participació de la Sra. Núria Terri-

La violència
de gènere
sí que ens
importa

Les treballadores socials
sanitàries estem i
estarem al costat de
qui requereixi suport
emocional, social i
recursos per fer front
a les situacions de
violència de gènere.
Juntes som més fortes.

Laia Vargas
Treballadora social
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

El CAP compta amb la figura de la Treballadora Social Sanitària (TSS). Popularment se’ns coneix per
ajudar a les persones més
vulnerables a gestionar els
ajuts que els poden correspondre, però fem molt
més. Una de les principals
tasques que duem a terme
és la detecció de situacions
de violència de gènere, ja

sigui al domicili familiar o
quan l’agressor i la víctima
no són convivents.
Cal recordar que hi ha diverses menes de violència més
enllà de la més coneguda i la
que més alarma social genera: la física. També trobem
molts casos de violència econòmica, sexual, emocional
i/o psicològica i simbòlica.

Estem al teu costat
Des del CAP com a Treballadores Socials Sanitàries estem preparades per atendre
a les víctimes de qualsevol
d’aquests tipus de violència
i donar suport al llarg del
transcurs de la seva situació.

per si cal fugir de manera
immediata perquè la vida
corre perill i treballem de
manera coordinada amb
els diversos recursos i entitats del territori per poder
oferir una millor atenció.

Com a TSS podem acompanyar de manera discreta i
adaptant-nos a la situació.
Comptem amb recursos de
suport psicològic individual i grupal, amb habitatges

Cal tenir present que per
davant de tot hi ha el secret professional, les TSS
seguim les indicacions de la
víctima per poder-la protegir de la millor manera.

Quan una persona és agredida per la seva
parella pensa
que canviarà,
que no tornarà
a passar i això
no és així. La
violència de gènere es compon
de tres etapes:
la lluna de mel,
quan tot va bé,
l’acumulació de
tensió (quan comencen els
petits conflictes i tensions) i
finalment la violència (quan
les tensions acaben en vio-

lència). És un cercle, ja que
les tres etapes es van repetint al llarg del temps, i cal
trencar amb aquest bucle.

https://ajuntament.barcelona.cat
Secció -> BCN Antimasclista-> SARA

https://ajuntament.barcelona.cat
Secció -> BCN Antimasclista-> SARA jove
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https://ajuntament.barcelona.cat
Secció -> Informació i atenció PIAD
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Moltes vegades costa ésser
conscient que aquella persona amb qui es conviu des
de fa tant de temps o que
es coneix tant pugui arribar a tenir comportaments
tan durs i violents, i és que
això NO ÉS AMOR, ÉS VIOLÈNCIA. Quan hi ha violència s’ha de posar solució
com més aviat millor. Cada
dona té un ritme diferent i
necessita un procés divers,
però la violència no s’ha de
permetre i des del CAP estem aquí per poder oferir el
màxim suport a qui ho requereixi.

www.fersalut.cat

Atenció i suport

Estem al teu costat.
Estem aquí per a
tu. T’escoltarem,
recolzarem i
respectarem. No
dubtis en venir

Els tallers
al CAP en
pausa,
però la
comunitària
no para
Durant el curs
2021-2022 no
es faran tallers
presencials al
CAP degut a la
pandèmia. La flama
de la comunitària
segueix activa, però
amb el focus fora
del centre.

Mercè Aguilar Antón
Comunicació i RSC
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

La covid-19 ens ha obligat a
replantejar la nostra participació en la salut comunitària del territori. D’una banda, les mesures de seguretat
fan que part de la nostra acció ja no sigui possible. Els
centres de salut ja no poden
ser un punt de trobada per
a la comunitat. Degut a la
pressió assistencial i el risc
de contagi, la presencialitat
al CAP ha passat a ser una
modalitat entre les diverses
disponibles, i es fomenta la
utilització de l’atenció telefònica i la consulta virtual per aquells casos en els
quals sigui possible. Per tal
de poder millorar la resposta a les necessitats socials i
comunitàries de la població
i degut a l’augment de les
peticions, hem incorporat
una segona treballadora social sanitària (TSS) a l’equip.

Ara comptem amb la Laia
Vargas i la Laia Miralles com
a TSS.
D’altra banda, la incertesa
i la falta de recursos no ens
permet planificar ni reformular a fons el nostre projecte de comunitària, per
al moment. Malgrat les dificultats, seguim creient en
la importància d’enfortir els
llaços amb la comunitat i en
fer accions de salut conjuntes. Aquestes raons ens porten a desplaçar l’oferta en
educació sanitària a altres
punts del barri (biblioteques, centres cívics, centres
educatius...) en la línia apuntada per les activitats realitzades fora del CAP amb la
nostra col·laboració o lideratge (com l’Escola de Salut
de Sant Gervasi i el taller “la
família, la millor escola”).

Com s’articula
ara la
nostra acció
comunitària?
Degut al context de crisi
sanitària, les nostres línies
d’acció estan molt vinculades a allò que podem fer
aprofitant les eines de comunicació digital:

• Mantenir el contacte amb
el territori mitjançant
la participació (virtual)
a les xarxes comunitàries habituals. Seguim
participant activament
en les taules comunitàries de Vallcarca i Sant
Gervasi, així com en els
diversos de grups de tre-

aprimariavsg.com
Secció -> Transparència-> Memòria

www.barcelona.cat
Secció -> info barcelona-> Caminades

aprimariavsg.com
Secció -> Comunitària-> Tallers
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Per conèixer més a fons
com va capgirar la pandèmia el nostre projecte de
salut comunitària i com
l’hem reorientat, podeu
consultar la memòria de salut comunitària 2019-2020
al nostre web.
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ball del territori. Una de
les accions estrella de les
taules comunitàries són
les escoles de les persones grans. Durant el curs
2020-2021 van prendre
una nova forma amb
molt bona acollida: caminades breus a l’aire lliure.
Està previst repetir-les de
cara al nou curs. Per participar-hi, contacteu amb
Serveis Socials.

www.fersalut.cat

• Virtualització dels tallers
pediàtrics. L’equip de pediatria ha reprès amb èxit
via Zoom la visita prenatal
i les revisions pediàtriques
grupals dels 6 i els 18 mesos, mentre que el curs
d’alletament per a embarassades i famílies amb
nadons s’han reprès, en
grups reduïts, de manera
presencial.

cat
informació
en salut

a un clic
Llegeix la revista digital

Entrevistes al
canal de FerSalut

Tots els articles a www.fersalut.cat

Informa't on i com tu vulguis. Connecta amb la teva salut!
@revistafersalut
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