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ENTREVISTA
Míriam Serra 
Infermera i referent de Salut 
Comunitària del Consorci Sanitari 
del Maresme

Va estudiar la carrera d’infermeria a la Universi-
tat de Barcelona i des que va fer les pràctiques  
a l’atenció primària va tenir clar que s’hi volia 
dedicar. Així doncs, quan va acabar la universi-
tat es va començar a formar en aquest àmbit i, 
al cap d’un any d’estar treballant a l’Hospital de 
Mataró, li van proposar incorporar-se a l’Àrea 
Bàsica de Salut (ABS) d’Argentona, i un cop allà, 
va guanyar una plaça al consultori local de Dos-
rius. Durant prop de quinze anys va fer d’infer-
mera semirural cobrint Dosrius, Can Massuet i 
Canyamars, i, durant uns anys, ho va alternar 
treballant en una residència de gent gran que 
posteriorment va adquirir.

Entre els anys 2014 i 2016, per un seguit d’ope-
racions quirúrgiques que la van fer estar de baixa 
laboral, va dedicar-se a investigar sobre salut co-
munitària i va presentar un projecte al Consorci 
Sanitari del Maresme sobre com abordar des 
dels centres d’atenció primària (CAP) la salut 
comunitària. A finals del 2015 li van proposar 
anar a treballar al CAP de Mataró Centre com a 
coordinadora d’infermeria. Per això, actualment, 

a més de dedicar-se a la gestió, dirigint l’equip 
d’infermeria d’aquest CAP, també és la referent 
de Salut Comunitària del Consorci Sanitari del 
Maresme, on té altres càrrecs associats.

Al Masnou va venir a viure-hi fa més de trenta 
anys i és on ha crescut i ha format la seva família. 

L’atenció primària és el servei de salut més pro-
per a la comunitat, però, què entenem per salut 
comunitària?
La salut comunitària és el treball conjunt que es 
fa amb la comunitat, amb l’Administració i tots 
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aquells agents que existeixen al poble que poden 
crear salut, el que es coneix com a salutogènesi. 
És un treball llarg que ajuda a conèixer aquells pro-
blemes que preocupen més a la població i, per 
tant, es fa salut en totes les polítiques.

Com s’integra aquest rol als CAP?
Per portar a terme la salut comunitària és primor-
dial que la direcció del CAP estigui en aquesta lí-
nia; és important, per tant, comptar amb aquest 
suport. S’ha de crear un equip que sigui referent 
en salut comunitària, que tingui els coneixements 
i la motivació necessària per portar a terme el pro-
jecte, que compti amb la col·laboració dels seus 
companys i companyes, i que tingui una bona en-
tesa amb els tècnics de salut de l’ajuntament, així 
com amb el referent de les farmàcies i amb l’agèn-
cia de Salut Pública. Dins dels CAP, han de partici-
par-hi tots els professionals, i amb la incorporació 
de nutricionistes i professionals de la psicologia 
del projecte Referent de Benestar Emocional Co-
munitari (RBEC) s’ha pogut donar un impuls a la 
salut comunitària, cosa que fins ara costava molt. 
Hi ha d’haver un equip motor als CAP, format per 
un infermer o infermera i/o un metge o metgessa 
de família, un o una nutricionista i un o una RBEC.

Com valores la feina que es fa actualment de sa-
lut comunitària al Masnou? 
La Taula de Salut Comunitària (TASAC) del Mas-
nou es va formar amb persones voluntàries i amb 
ciutadans i ciutadanes que eren professionals de 
la salut i que d’una manera altruista volien con-
tribuir a fer salut al Masnou, però, per poder fer 

una veritable salut comunitària, la Taula s’havia 
de professionalitzar i fer-hi participar els referents 
de salut comunitària dels CAP, les farmàcies, i el 
personal de Salut de l’Ajuntament. Actualment, 
s’ha iniciat aquest procés i, tot i que som molt als 
inicis, hi ha molt bona predisposició per part de la 
Regidoria de Salut Comunitària i de l’Alcaldia per 
tirar endavant el projecte.

Sembla que amb la COVID-19 hi haurem de con-
viure. Quin ha estat i està sent el paper del per-
sonal d’infermeria comunitària durant aquesta 
pandèmia?
La meva experiència ha estat molt bona. En el meu 
cas, formo part de la Taula de Salut Comunitària 
de la ciutat de Mataró des que es va crear, el 2017, 
i en moments molt durs de la pandèmia ens hem 
pogut coordinar molt fàcilment, per exemple, amb 
l’Ajuntament, perquè ja estava creada la xarxa o, 
fins i tot, la comunicació entre les ABS ha estat 
més fluida, tenint en compte que a Mataró hi ha 
set ABS. El fet de treballar junts a la Taula fa que 
ens sigui més fàcil ajudar-nos en situacions de crisi.

Creus que aquesta crisi suposarà un abans i un 
després en el reconeixement de la vostra tasca 
com a infermeres i infermers? 
Seré molt sincera: en un primer moment ens 
aplaudien, però ara la gent està enfadada amb el 
sistema i ja no recorden que durant una època ens 
consideraven uns herois. El paper de la infermeria 
és molt important i, tot i ser el col·lectiu més nom-
brós, som el menys valorat i no soc gaire optimista 
que això canviï.
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D’altra banda, alguns continguts que circulen per 
la xarxa poden ser perjudicials per a tothom, però 
la immaduresa d’infants i adolescents fa aquest 
col·lectiu més vulnerable als seus efectes. Aquest 
tipus de continguts es relacionen amb:

Els hàbits de vida. Tots els consells i recomanaci-
ons sobre hàbits saludables: aportacions dels ali-
ments, begudes, drogues, medicaments, rutines 
esportives, hàbits sexuals, relacionals... poden te-
nir molt impacte (especialment en els adolescents) 
com a conseqüència de comportament gregari o 
de la comunitat d’interès que s’organitza en les 
xarxes socials o apps específiques. És el cas de con-
tinguts que fan apologia de l’anorèxia i la bulímia 
o d’autolesió del cos i d’aquells que promouen 
reptes (challenges) virals que poden arribar a ser 
suïcides. 

La violència. Missatges d’odi, escenes de violència 
extrema, crims i tot allò que posa en qüestió la 
bondat de l’ésser humà són continguts que exis-
teixen a la xarxa. També cal posar atenció en els 
personatges dels videojocs, que sovint exhibeixen 
idees del món adult, actituds racistes o sexistes, o 
comportaments clarament delictius, com ara as-
sassinats, violència de gènere, robatoris, etc. 
Els valors. Les conegudes tècniques de trols (trolls) 
o enemics/odiadors/seguidors hostils (haters) que 
usen perfils “cridaners” agreguen molts seguidors 
que repliquen els continguts o ajuden a la dissemi-
nació de campanyes d’odi molt ben orquestrades. 
De manera més perillosa, existeixen grups d’ideo-
logies polítiques i/o religioses, que usen les xarxes 

socials per reclutar seguidors amb propaganda, i 
també les sectes coercitives, que fan servir tècni-
ques de manipulació psicològica per aprofitar-se 
d’una situació de vulnerabilitat i així captar les 
seves víctimes.

El sexe. Sovint la pornografia promou models de 
relacions sexuals androcèntriques poc respectu-
oses envers les dones, i representa dones com-
plaents, poc connectades amb el seu propi plaer. 
Aquest tipus de continguts poden condicionar les 
actituds respecte a la sexualitat els propers anys 
de vida, ja que generen una alta exigència en ells 
i fomenten la infantilització i la cosificació en elles.
El comerç. La publicitat és present en la majoria 
de jocs gratuïts que utilitzen infants i adolescents, 
a les pàgines que visiten, a les aplicacions que fan 
servir de manera massiva... Aquesta publicitat, 
sovint enganyosa o abusiva, és pensada especí-
ficament per a aquest tipus de públic, i pot gene-
rar situacions de frau difícilment detectables en 
segons quines edats (per exemple, compres per 
Internet o la participació en jocs d’atzar amb ús 
no autoritzat de la targeta de crèdit dels pares).

Recomanacions generals
• Sigueu un exemple d’ús d’Internet i les TIC. In-

fants i adolescents aprenen més pel model que 
observen que pel missatge que se’ls dona. Pre-
neu consciència de l’ús que feu dels dispositius 
digitals. Procureu que no us impedeixi gaudir de 
les relacions familiars i del temps de lleure; no 
abuseu del recurs del televisor o dels dispositius 
electrònics per mantenir els infants entretinguts.
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• Estigueu al màxim possible atents i coneixedors 
dels nous entorns digitals (aplicacions, xarxes 
socials, tecnologies, dispositius), perquè us 
ajudarà a tenir una actitud positiva i activa al 
respecte.

• Prioritzeu les activitats de lleure sense pantalles 
i preferentment a l’aire lliure. Ajudeu-los a diver-
tir-se i trobar benestar de diferents maneres.

• Els àpats en família són un espai òptim per a la 
comunicació, deixeu-los lliures de pantalles.

• Acompanyeu-los quan es connectin a Internet, 
especialment durant la infància. 

• En edats primerenques, procureu que els dispo-
sitius estiguin en espais compartits. Si és pos-
sible, eviteu que el televisor o l’ordinador con-
nectat a Internet estiguin instal·lats a l’habitació 
dels infants o en altres llocs on sigui difícil saber 
a quins continguts accedeixen.

• Fixeu unes normes d’ús. Establiu uns límits de 
temps de connexió a Internet, d’ús del televisor 
o d’altres dispositius electrònics, i determineu a 
quins llocs i a quins continguts d’Internet poden 
accedir els infants, sempre d’acord amb la seva 
edat i característiques. En infants més grans i 
adolescents, mireu d’acordar aquestes normes. 
El fet que participin en els acords els farà més 
conscients del seu compliment.

• Ensenyeu-los a preservar la seva seguretat. 
Expliqueu als infants la importància de seguir 
algunes regles de seguretat importants, com ara 
no compartir dades personals (nom, telèfon, 
adreça electrònica, domicili, imatges o vídeos), 
no obrir missatges procedents de desconeguts, 
no respondre missatges molestos o ofensius, i 

no citar-se en línia amb desconeguts.
• Estigueu amatents als possibles problemes re-

lacionats amb els dispositius digitals, per tal de 
fer-ne una detecció precoç (vegeu el bloc Signes 
d’alarma).

• Si teniu dubtes sobre el maneig i la detecció de 
possibles situacions a l’entorn de l’ús de les ei-
nes digitals en l’àmbit familiar, demaneu asses-
sorament i orientació a professionals experts.

Amb el compromís de fer front a aquests riscos 
que envolten l’ús de les noves tecnologies, l’Ajun-
tament del Masnou ha decidit continuar apostant 
per aprofundir en la prevenció i la lluita contra 
les conductes addictives, tot aprovant un nou pla 
municipal. 

El III Pla municipal de prevenció i atenció a les 
conductes addictives 2022-2026 dona continuï-
tat a la tasca preventiva duta a terme al Masnou 
en els darrers dos plans preventius (2010-2014 i 
2015-2019). A les accions proposades per ajudar 
a reduir els problemes relacionats amb els con-
sums de drogues i conductes de risc associades, 
se n’hi incorporen d’altres relacionades amb con-
ductes potencialment addictives, principalment les 
vinculades a usos de pantalles i altres addiccions 
comportamentals. Sempre des d’un abordatge 
preventiu i comunitari basat en la corresponsabi-
litat dels diferents actors socials, organitzacions i 
institucions.




