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L’assistència social i sanitària,
una visió integral a la Roca del Vallès
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                és una publicació gratuïta, promoguda 

pels centres d’Atenció Primària autogestionats 

amb l’objectiu d’impulsar els hàbits saludables de 

la població. 

Web revista: www.fersalut.com
Qualsevol suggeriment o comentari el podeu ex-

pressar per telèfon al 93 446 02 33 o per Internet a 

l’adreça electrònica icesalud@icesalud.com

salutfer

Dr. Josep Lluís Fernández Roure, director
Àrea Bàsica de Salut La Roca del Vallès

L’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consorci Hospitalari de Catalunya, qui gestiona l’Àrea 

Bàsica de Salut de La Roca del Vallès, volen impulsar la integració de l’atenció social i sanitària 

als seus ciutadans.

El passat 14 de març de 2007, d’una part en Miquel Estapé i Valls, en qualitat d’Alcalde de la 

Roca del Vallès i en Josep Abelló i Padró, president de l’entitat pública de caràcter local Con-

sorci Hospitalari de Catalunya, van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament 

dels serveis socials i sanitaris al municipi de la Roca del Vallès.

Aquest és un conveni que marca una fi ta innovadora, en un entorn on el Sistema Català 

de Serveis Socials, de responsabilitat pública, i la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública estan 

adaptant-se a las actuals peculiaritats del nostre país, on els enfocs de serveis basats en la 

proximitat faciliten l’adaptació dels programes sectorials a la realitat social (la transversalitat 

dels programes).

També, aquest tipus d’acords,  admeten millor l’infl uencia de l’opinió ciutadana i sobretot mi-

lloren l’efi càcia i l’efi ciència, així com la simplifi cació de determinats procediments i, per tant, 

augmenta el nivell de satisfacció i de “bona atenció percebuda” per part dels ciutadans.

Totes dues institucions i els seus professionals entenem que l’Atenció Primària és el punt d’accés 

al sistema d’atenció social i sanitària, el més proper al ciutadà, a la seva realitat i al seu ambient 

familiar. Considerem que l’atenció a les persones s’ha de realitzar des d’una visió transversal, 

multidisciplinària.

Aquest compromís signifi ca un canvi d’estil en la presa de decisions. Cal decidir en base a la 

informació, substituint les fonts tradicionals d’informació basades en les accions, per infor-

mació sobre el que els passa a les persones i com aquestes persones es veuen afectades pels 

problemes de salut, per les seves causes i sobre com els afecta el seu entorn i les seves pecu-

liaritats socials.

Creiem que aquesta iniciativa, que va iniciar el seu camí ja fa 4 anys, i que s’ha concretat 

en la signatura d’aquest conveni, afavoreix la visió integral del ciutadà en la seva dimen-

sió d’ usuari del conjunt de serveis a les persones i permetrà una millor vertebració dels 

programes assistencials.

Estem molt il·lusionats en aquesta proposta i creiem que el fruit d’aquest conveni ha de perme-

tre establir accions a mig i llarg plaç, que permetin escometre els importants canvis estructurals 

que la nostra societat, i en concret La Roca del Vallès, tenen com a repte d’immediat futur.

Editorial



L’ABS destaca... 4 - 7
Grup d’Intervenció Comunitària
El grup d’Intervenció Comunitària de La Torreta ha 

celebrat amb èxit la II Jornada d’Hàbits Saludables, 

centrada en l’exercici físic. Els actes es van dur a ter-

me el passat 13 d’abril, Dia Mundial de la Salut.
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GENT GRAN 13
Ara t’escolto!
La gent gran és qui més pateix la pèrdua 

d’audició. Posar-se en mans d’un especialista pot 

evitar molèsties, frustracions i incomunicació.

SALUT 8
Dieta vegetariana... i equilibrada
Les dietes vegetarianes poden i han de ser equilibrades. Es tracta de saber compensar l’absència d’aliments 

importants com ara la carn i el peix, o fi ns i tot la llet i els ous, en dietes estrictament vegetals.

DONA I HOME 10 - 11
Violència de gènere: 
un mal que vol soroll

La solució a la violència de gènere només 

pot partir de la denúncia concreta de 

cada cas, del suport a les persones que la 

pateixen o l’han patit i de l’educació de les 

generacions futures.

VIURE JOVE 14 - 15
La salut, el millor cànon de bellesa
Trobar-nos bé, per dins i per fora, ens acosta a 

una bellesa més plena que no pas la que busca 

imitar uns cànons estètics al preu que sigui, 

sense tenir en compte la salut i les 

particularitats del propi cos.

SER PARES 9
He de vacunar el meu fi ll?
Un infant que no rebi les vacunes necessàries 

en el moment precís és més vulnerable a un 

bon nombre de malalties que podrien arribar a 

ser greus. El calendari de vacunacions comença 

poc després de néixer el nadó.
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El barri de La Torreta va celebrar el passat 13 

d’abril la II Jornada Familiar del Dia Mundial de 

la Salut, enguany centrada en l’exercici físic. 

Aquesta jornada anual, coordinada conjunta-

ment amb el CEIP La Torreta, és una de les prin-

cipals activitats que impulsa el grup del Procés 

d’Intervenció Comunitària (PIC), que l’any 2004 

va nèixer en el nucli urbà de La Torreta.

QUÈ ÉS EL PROCÉS D’INTERVENCIÓ 

COMUNITÀRIA?

És un projecte que neix com a iniciativa de l’ABS 

de La Roca del Vallès i que està format per la  la 

ciutadania, pels tècnics de l’administració local 

i per la resta de tècnics comunitaris, sanitaris, 

socials, educatius, etc. Entre tots es promouen 

activitats comunitàries en benefi ci de la salut 

familiar, com la Jornada d’Hàbits Saludables 

aprofi tant el Dia Mundial de la Salut, el 7 d’abril, 

o activitats aprofi tant les Festes Majors per re-

forçar valors com la companyonia, l’ajut als 

altres, la convivència, etc. El cert és que quan 

els impulsors del Procés d’Intervenció Co-

munitària van presentar el projecte als veïns, 

aquests el van acollir amb molta il·lusió i des 

del primer moment s’hi van abocar de ple. Pre-

cisament, aquest entusiasme i el fet que l’han 

començat a promoure els professionals sani-

taris, és una de les característiques del Procés 

d’Intervenció Comunitària de La Torreta. Val a 

dir que existeixen altres experiències similars, 

com les dels barris del Carmel, Trinitat Nova i 

Roquetes de Barcelona.

En aquest moment, el PIC de La Torreta es tro-

ba en la fase de diagnòstic de les necessitats 

de la població –mitjançant enquestes i altres 

eines- per poder començar a treballar en el 

sentit que més convingui, després de valorar-

lo amb la resta de la població en una trobada 

que es preveu per fi nals d’any.

A banda del suport de l’Ajuntament, el PIC de 

La Torreta busca subvencions per poder tirar 

endavant la seva tasca. En aquest sentit, el 

Departament de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat els va concedir una 

primera subvenció l’any 2006.

EL VA ORGANITZAR EL GRUP DEL PROCÉS D’INTERVENCIÓ 

COMUNITÀRIA DE LA TORRETA

QUINS OBJECTIUS TÉ?

• El PIC pretén abordar problemes de 

salut des d’un vessant sòciosanitari amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de vida 

dels ciutadans. Parteix de la premissa 

que, a banda dels estrictament fi siolò-

gics, en la salut hi intervenen factors de 

molts tipus com ara de tipus personal, 

familiar, sòciocultural o altres condicio-

nants externs. Per tant, cal un abordat-

ge multidisciplinari que està en mans 

d’agents de diversos àmbits: metges de 

família, infermeres d’Atenció Primària, 

pediatres, farmacèutics, professorat, tre-

balladors i educadors socials, entitats so-

cials de base associativa, etc. Amb l’única 

atenció des d’una consulta no es resolen 

ni s’aborden integralment el conjunt de 

problemes sanitaris i socials que afecten 

la comunitat. 

• Es busca una implicació i participació 

activa de la comunitat. Fins ara, des dels 

diversos àmbits i cadascú per la seva 

banda, es feien actuacions en benefi ci 

de la comunitat però no es feien amb la 

comunitat. 

• Aconseguir que la part de la població 

que ja treballa en múltiples associaci-

ons coneguin els diversos projectes que 

es desenvolupen i també més participa-

ció activa per part de la població.

• Plantejar el debat, entre totes les 

parts que l’integren, sobre quines són les 

prioritats a partir dels problemes que ha 

revelat el diagnòstic comunitari i sobre 

quin seria l’ús adequat i segur dels re-

cursos de què disposa el municipi.

Èxit de la 
II Jornada d’Hàbits 
Saludables

L’ABS La Roca destaca...
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PETITS I GRANS VAN GAUDIR DE LA II JORNADA D’HÀBITS SALUDABLES, SOBRE L’EXERCICI FÍSIC

La pluja no va ser un impediment per convocar un gran nombre de nens i nenes acompanyats de les 

seves famílies a la Segona Jornada d’Hàbits Saludables que s’organitza per segon any des del Procés 

d’Intervenció Comunitària (PIC), coincidint amb el Dia Mundial de la Salut.

Aquest any, a causa del mal temps, l’acte es va celebrar a la Sala Polivalent del Centre Cultural de La 

Torreta, en comptes de celebrar-se a les pistes del CEIP tal i com estava previst.

La Jornada va començar a les 5 de la tarda, amb la rebuda de tots els participants i un berenar per als 

més petits. Els infants i els seus familiars també van poder gaudir de l’exposició amb els dibuixos que 

havien realitzat els petits sobre l’exercici físic; es van divertir amb una gimcana de jocs que va acabar 

amb repartiment de medalles per a tots els participants, i van acabar seguint una Master Class de 

Batuka a càrrec dels professionals del gimnàs Dynamic del barri. A més, es van repartir uns fulletons 

en els quals s’explicaven els benefi cis que comporta per a la salut l’exercici físic i es donaven idees 

divertides per, a banda de fer exercici, passar-s’ho bé.

La jornada va ser realment un èxit, tant pel que fa a la participació de petits i grans –amb l’assistència 

d’unes 250 persones-, com a l’assoliment dels objectius desitjats: enfortir els lligams entre la comu-

nitat i els tècnics i professionals que hi treballen, crear una activitat per a la comunitat des de la prò-

pia comunitat, enviar un missatge sòciosanitari posant-lo en pràctica al mateix temps i demostrar 

que és possible coordinar els recursos per optimitzar l’ús que en fem.

salutfer 5 



DES DE QUAN HI HA ELS SERVEIS SOCIALS 

INTEGRATS DINS EL CAP I COM VA SORGIR LA 

INICIATIVA?

Fa uns quatre anys, quan el CHC assumeix la 

gestió de la nova Àrea Bàsica, es van plante-

jar incloure un treballador social de salut. El 

CHC i l’Ajuntament van acordar ubicar el tre-

ballador social municipal a l’Àrea Bàsica i des 

d’aleshores va començar el treball conjunt de 

coordinació, que és tot un procés. 

UN TEMPS DESPRÉS, QUINA VALORACIÓ TRAIEU 

D’AQUEST PROCÉS?

La valoració és positiva, tot i que el temps 

d’integració potser va més lent del que vol-

dríem, perquè costa trobar el nostre espai 

dins de Salut, que està molt assentat. De to-

tes maneres, és molt positiu quant a coordi-

nació. A més, els sanitaris cada cop entenen 

més l’aspecte social i això permet treballar 

de manera conjunta. 

EN GENERAL, LA INTEGRACIÓ DELS SERVEIS 

SOCIALS DINS L’ATENCIÓ PRIMÀRIA, JA S’ESTÀ 

DUENT A TERME?

En general no s’està fent perquè aquest és un 

servei molt nou; a Sabadell sí que estaven in-

tegrats; hi vam parlar i van orientar-nos en els 

inicis.

DEFINEIX-NOS LA VOSTRA TASCA...

A l’equip som dos treballadors socials: un que 

treballa a Vilanova (del Vallès) i Vallromanes i 

jo, que treballo a La Roca (del Vallès), La Torreta 

i Santa Agnès. A més, hi ha un educador que 

treballa en els tres municipis i un treballador 

familiar que treballa a Vilanova i Vallromanes i 

que a La Roca treballa com a coordinador dels 

serveis d’atenció domiciliària. Ho tenim distri-

buït per franges d’edat: població en general ho 

porta la treballadora social, infància i joventut 

ho porta l’educadora; atenció domiciliària, la 

coordinadora i la treballadora social. 

“La nostra feina és treballar pel 
benestar social de les persones, 
afavorir-ne la integració”

DES DE FA UN TEMPS, L’ABS 

LA ROCA INCORPORA ELS 

SERVEIS SOCIALS. L’EQUIP EL 

FORMEN DUES TREBALLADO-

RES SOCIALS, UNA EDUCA-

DORA I UNA TREBALLADORA 

FAMILIAR

L’ABS La Roca destaca...
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I LA TASCA DE COORDINACIÓ...

La nostra feina és treballar pel benestar social 

de les persones, afavorir-ne la integració. Costa 

perquè és una tasca subjectiva, potser menys 

matemàtica que els serveis sanitaris, i aleshores 

treballem amb els recursos de la persona i els 

ajuts que tenim externs de la Diputació, de la 

Generalitat i municipals. 

QUINA RESPOSTA N’HEU OBTINGUT, DE LA 

GENT?

L’acollida ha estat molt bona. La població veu un 

equip de professionals que van tots a una, i això 

és molt important. Aquesta era la nostra inten-

ció i aquesta ha estat la resposta dels usuaris. 

COM TREBALLEU CONJUNTAMENT AMB ELS 

SERVEIS SANITARIS?

Existeixen unes comissions de treball. Fem des 

de coordinacions de casos a d’altres tasques 

més comunes com la informació de programes 

de col·laboració. Ara tenim el Projecte Comuni-

tari, que és un projecte de salut en el qual tam-

bé treballa l’educador, o el projecte dels Serveis 

d’Atenció Domiciliària (SAD), en què fem visites 

conjuntes de valoració entre el metge, inferme-

ria i nosaltres, per fer una valoració més global. 

QUINA ÉS LA GESTIÓ INTERNA?

Sobretot la d’informar; la d’agilitzar la tasca 

per tal de no fer moure la persona amunt i 

avall, marejar-la al menys possible. 

DES DE SANITAT, COM ES VALORA?

Ha estat un pas a pas; ens anem a buscar uns 

als altres i això és positiu...

INTENTEU COORDINAR-VOS PER TREBALLAR 

AMB LES DIFERENTS ESPECIALITATS MÈDI-

QUES...

Exacte, el treball el fem conjuntament, traspas-

sant la informació i fent valoracions conjuntes. 

Donant una atenció directa i una informació 

clara i directa a la persona. 

I PERSONALMENT...

Faig visites a La Torreta i La Roca centre. Faig 

les funcions d’un treballador social: informar, 

orientar, gestionar els serveis, tramitar progra-

mes i prestacions, rebre les demandes i ana-

litzar les situacions de necessitat, prevenir de 

situacions de risc i exclusió social, etc.QUINS PROGRAMES TENIU ENGEGATS AVUI PER AVUI?

• El de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és el més fort perquè hi ha molts professionals 

desplegats que van a cobrir totes les necessitats dels domicilis. 

• També el Programa de teleassitència. En aquest sentit, els serveis d’infermeria o el metge 

estan molt implicats i si detecten un cas en què és necessària la teleassistència, ells mateixos 

fan la petició. 

• També hi ha el Programa nens a tope, un ajut per a llet i bolquers en què es fa una valo-

ració amb la pediatra. 

• Amb odontologia s’ha iniciat un Programa de valoració d’ajuts per a persones que ne-

cessiten pròtesis o que van al dentista i no poden pagar-s’ho...; es deriven a una associació 

solidària per a gent sense recursos, si és el cas. 

• També hi ha el Programa de treball comunitari en què s’intenta mobilitzar la població a 

través de la comunitat a partir de les necessitats existents. 

• Programa de drogodependència. 

• Programa de la dona: Sanitat és un dels pilars de la lluita contra la violència de gènere 

perquè és el metge de capçalera, la infermera o l’Atenció als Usuaris qui acostumen a detec-

tar aquests casos sense que vingui la persona. Una advocada visita a l’ABS un cop al mes. 

• El Programa de voluntariat social: un grup de nanos de l’IES ajuden la gent gran. És im-

portant apuntar, també, que gestionem prestacions de centres de dia i residències, i donem 

suport econòmic als cuidadors i els oferim cursos, etc. 

• També hi ha qüestions de salut mental, entre d’altres. 
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TOTA DIETA HA DE SER EQUILIBRADA, HA D’APORTAR AL COS ELS 

NUTRIENTS NECESSARIS PER AL SEU BON FUNCIONAMENT. LES 

DIETES VEGETARIANES PODEN I HAN DE SER EQUILIBRADES, ES 

TRACTA DE SABER COMPENSAR  L’ABSÈNCIA D’ALIMENTS IMPOR-

TANTS COM ARA LA CARN I EL PEIX, O FINS I TOT LA LLET I ELS 

OUS, EN LES DIETES ESTRICTAMENT VEGETALS.

 
Dieta 
vegetariana...
i equilibrada 

El nostre cos necessita hidrats de carboni, 

greixos, proteïnes, vitamines, minerals i aigua. 

La justa presència d’aquests nutrients submi-

nistra tres coses bàsiques al nostre organisme: 

materials per mantenir en bon estat la nostra 

estructura corporal, capacitat per regular 

totes les seves funcions, i energia. Qualsevol 

dieta ha de garantir aquesta triple funció.

LES PROTEÏNES
La dieta vegetariana, prescindeix de la carn i 

del peix, i en alguns casos també dels ous i 

de la llet, aliments, tots ells, rics en proteïnes. 

És fonamental, per tant, incloure a la die-

ta proteïnes vegetals per equilibrar aquesta 

mancança. Això es pot aconseguir a través 

dels llegums, de manera que si els barregem 

amb cereals com l’arròs obtindrem proteïnes 

similars a les animals, que són de més qualitat 

que les vegetals. També contenen proteïnes 

els fruits secs, el gluten, les algues marines 

o el llevat de cervesa. Les proteïnes s’ocupen 

de mantenir en bon estat els teixits del nostre 

cos. Una falta de proteïnes seria perjudicial, 

per exemple, per als músculs, els ossos o les 

cèl·lules sanguínies. 

EL FERRO
Al cos li resulta molt més fàcil absorbir el ferro 

procedent de substàncies animals, que no pas el 

procedent dels vegetals. Per tant, un dieta vege-

tariana ha de garantir el ferro necessari a partir, 

sobretot, dels llegums i els fruits secs. Els cereals, 

les llavors, les fi gues, els dàtils, les prunes i els ali-

ments integrals són una font important de ferro. 

Si acompanyem aquests aliments amb productes 

cítrics, rics en vitamina C, l’absorció del ferro en-

cara serà més gran. Entre altres funcions, el ferro 

garanteix que l’oxigen circuli correctament per tot 

el cos. Una manca de ferro pot provocar anèmia. 

EL CALCI
Una dieta vegetariana sense productes làctics pot 

comportar una carència de calci. Es pot pal·liar 

amb verdures de fulla verda, algunes llavors i 

fruits secs; ara bé, l’organisme no absorbeix el cal-

ci d’aquests aliments amb tanta efi càcia com ho 

fa amb els làctics. Per això són recomanables els 

suplements de calci i la llet de soja. El calci és es-

sencial per als ossos i prevé l’osteoporosi. 

LA VITAMINA B-12
Algunes vitamines, com la B-12, gairebé no tenen 

presència al regne vegetal. Per tant, les dietes ve-

getarianes estrictes, les que no contemplen el con-

sum d’ous ni de làctics, poden ocasionar un dèfi cit 

d’aquesta vitamina. Es comercialitzen suplements 

vitamínics de la B-12, i alguns productes, com la 

llet vegetal o alguns derivats de la soja, estan en-

riquits amb aquesta vitamina. Una manca de vita-

mina B-12 pot arribar a causar anèmia i trastorns 

en el sistema nerviós.     

MILLORAR LA SALUT

Una dieta vegetariana que segueixi 

les pautes marcades fi ns ara, que si-

gui variada, sana i equilibrada, pot 

ser molt benefi ciosa per a l’organisme 

i contribuir a evitar problemes de 

salut prou estesos avui en dia a la 

nostra societat: com per exemple 

l’excés de colesterol o la hipertensió. 

Ara bé, no hem de perdre de vista 

que aquest mateix objectiu el podem 

assolir mitjançant qualsevol forma 

d’alimentació ben equilibrada, sigui 

o no vegetariana.  
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Un nounat, normalment, hereta genèticament 

anticossos que el fan immune a moltes malal-

ties. La lactància materna, a més, reforça en-

cara més aquesta immunitat. Pot succeir, però, 

que el seu organisme encara no sigui prou fort 

i no tingui defenses sufi cients per combatre 

malalties com el xarampió, la rubèola o la tos-

ferina, entre d’altres. És per això que el calen-

dari infantil de vacunes obligatòries comença 

tan aviat.    

CARNET DE VACUNACIONS
Hi ha una dotzena de malalties infantils con-

tra les quals un infant ha de vacunar-se en 

els primers 18 mesos de vida. El calendari de 

vacunacions indica quines vacunes cal admi-

nistrar i en quin moment, i cal seguir-lo escru-

pulosament. Anar actualitzant aquest carnet 

serà de gran utilitat en el moment de canviar 

de metge o de centre sanitari.  

TOTES LES FACILITATS
Els centres sanitaris públics administren les 

vacunes infantils del calendari obligatori de 

forma totalment gratuïta. També és convenient 

acudir-hi en cas de detectar un descuit en el 

seguiment del carnet de vacunacions. 

MÍNIM RISC
El risc que l’infant experimenti una reacció 

negativa després de rebre una vacuna és mí-

nim però existeix. De tota manera, el risc de 

patir una malaltia per no haver estat vacunat 

és molt superior. En cas de detectar algun 

efecte secundari, com ara febre alta o una 

reacció al·lèrgica important, cal acudir a un 

centre sanitari. 

ALGUNES VEUS CONTRÀRIES
Enfront de la insistència de les autoritats sa-

nitàries en la conveniència de la vacunació in-

fantil, hi ha qui hi contraposa arguments com 

el debilitament del sistema immunològic de 

l’infant, o els interessos ocults de la indústria 

farmacèutica. 

Sigui com sigui, el fet de vacunar els fi lls és un 

acte de responsabilitat social. Tots tenim el dret 

de no ser contagiats i el deure de contribuir, 

a través de les vacunes, a evitar el rebrot de 

malalties contagioses.  

UN INFANT QUE NO REBI LES VACUNES NECESSÀRIES EN EL 

MOMENT PRECÍS ÉS MÉS VULNERABLE A UN BON GRUP DE 

MALALTIES QUE PODRIEN ARRIBAR A SER GREUS. EL CALENDARI 

DE    VACUNACIONS COMENÇA, PRÀCTICAMENT, QUAN NEIX EL 

NADÓ I CAL SEGUIR-LO AL PEU DE LA LLETRA. 

He de vacunar 
    el meu fi ll? 

COM ACTUA UNA VACUNA?

La majoria de les vacunes contenen el germen causant de la malaltia que prevenen. Això sí, 

es tracta de gèrmens debilitats o morts. Un cop administrada la vacuna el cos fabrica els an-

ticossos necessaris per combatre els gèrmens que li han estat inoculats. Aquests anticossos 

són els que ens protegiran quan la malaltia en qüestió ens ataqui de veritat. 

Val a dir que les vacunes contra la varicel·la i el pneumococ, tot i estar recomanades, no són 

obligatòries i, per tant, no estan cobertes pel sistema públic de salut.  

CALENDARI VACUNAL DE L’ ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE PEDIATRIA 2007
Comitè Assessor de Vacunes

VACUNES

Hepatitis B1

(Mares HBsAg [-])
HB2,3 HB2 HB2,3 HB4

Diftèria, tètanus,
tosferina3

Polio6

H. Influenzae b7

Meningococ C8

Varicel·la10

Pneumococ11

Xarampió,
Rubèola

 Parotiditis9

EDAT

0
mesos

2
mesos

4
mesos

6
mesos

12-15
mesos

15-18
mesos

3-4
anys

6
anys

11-12
anys

13-16
anys

DTPa

VPI

Hib

MC

Pn7v Pn7v Pn7v Pn7v
12-24 mesos

MC

TV TV

Hib Hib Hib

VPI VPI VPI

DTPa DTPa DTPa DTPa dTpa12

Var10Var

MC8
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Violència de gènere

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE ÉS UNA REALITAT COMUNA A TOTS 

ELS PAÏSOS, TOTES LES CULTURES, TOTS ELS NIVELLS SOCIALS I 

TOTES LES ÈPOQUES. HISTÒRICAMENT HA QUEDAT SILENCIADA 

SOTA LA FALSA PREMISSA QUE ES TRACTA D’UN MAL QUE NO 

VOL SOROLL. AVUI EN DIA, EN LA NOSTRA SOCIETAT, AQUESTA 

CREENÇA TÉ MENYS SENTIT QUE MAI. LA SOLUCIÓ AL PROBLE-

MA NOMÉS POT PARTIR DE LA DENÚNCIA CONCRETA DE CADA 

CAS, DEL SUPORT A LES PERSONES QUE LA PATEIXEN O L’HAN 

PATIT, I DE L’EDUCACIÓ DE LES GENERACIONS FUTURES. 

Un mal que vol soroll La violència de gènere és qualsevol acte 

d’agressió per part d’un membre de la famí-

lia que té com a resultat danys físics, sexuals 

o psicològics a una altra persona, incloent-hi 

les amenaces d’aquests actes, la coacció o la 

privació arbitrària de la llibertat tant en la vida 

pública com en la privada. 

PRIMER PAS
En el cas que hi hagi lesions el primer que cal 

fer és acudir a un centre sanitari. Allà escolta-

ran la víctima i li prestaran atenció sanitària. 

És important demanar un informe mèdic de les 

lesions sofertes. El mateix personal mèdic o una 

treballadora social poden orientar la víctima.     

DENUNCIAR
El proper pas és denunciar els fets. Per fer-ho 

cal anar, amb l’informe mèdic, a una comissa-

ria dels Mossos d’Esquadra, a una caserna de 

la Guàrdia Civil, o bé a un jutjat de guàrdia. És 

important no deixar-se convèncer per ningú de 

desistir de la denúncia. Si hi ha hagut agressions 

anteriors de qualsevol tipus cal fer-ho constar. 

En el cas de la violència psicològica les agres-
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sions són més difícils de demostrar, tot i així 

s’han de denunciar igualment. 

TORNAR A CASA?
Després d’haver patit una agressió la decisió de 

tornar a casa sol ser difícil de prendre. Ha de 

partir del propi convenciment i de la creença 

ferma que és una decisió segura i convenient. 

SUPORT IMMEDIAT
Si la víctima ha de ser acollida d’urgència en 

una pensió, un hotel, un alberg, etc. té a la seva 

disposició els serveis d’una professional que 

es desplaçarà al lloc on es trobi la víctima per 

escoltar-la i oferir-li suport emocional i psico-

lògic. El servei està disponible les 24 hores els 

365 dies de l’any. 

MARXAR DE CASA
Si la millor opció és marxar de casa és important 

agafar, a més dels objectes personals, alguns 

documents com llibretes d’estalvi, certifi cats 

mèdics, contractes o la cartilla de la segure-

tat social. Abandonar el domicili conjugal sota 

aquestes circumstàncies no comporta un in-

compliment del deure de convivència conjugal. 

Això sí, en el termini de 30 dies cal presentar al 

jutjat una demanda de separació. 

ON ANAR?
Les víctimes de la violència de gènere que 

han hagut de marxar del seu domicili i no 

disposen de recursos econòmics per fer front 

a aquesta situació poden acollir-se als dife-

rents serveis i recursos d’atenció que ofereix 

l’Administració. Les dones que estan sota 

aquestes circumstàncies, i els fills que tenen 

al seu càrrec, disposen  de cases d’acolliment, 

pisos pont i pisos de suport.  

I DESPRÉS?
Cal demanar l’assessorament d’un advocat i 

quedar a l’espera de les mesures que determinin 

les instàncies judicials; entre aquestes mesures 

pot haver-hi l’ordre d’allunyament. Després 

d’una experiència com aquesta és important 

continuar rebent atenció psicològica durant el 

temps que el personal mèdic ho consideri opor-

tú i tractar de treure, d’allà on sigui, el coratge 

sufi cient per tirar endavant. 

En la immensa majoria dels casos de violència 
de gènere, la víctima sol ser la dona

LES XIFRES 

Un de cada cinc europeus és víctima de la violència de gènere. En la immensa majoria 

dels casos la víctima és la dona: l’any 2004 és va registrar a l’Estat espanyol la mort de 72 

dones per aquesta causa; el 2005, se’n van comptabilitzar 62; i el 2006 la xifra va ser de 68. 

Es calcula que només es denuncien un 10% del total d’agressions per violència de gènere, 

i aquesta xifra encara és més baixa en el cas de les dones immigrants, que sovint sumen a 

la seva condició de víctima la d’immigrant il·legal.  

UN PROBLEMA COMPLEX 

L’origen de la violència de gènere té un triple component: 

> Cultural: el sistema de creences que, històricament, ha perpetuat l’ús de la violència en 

l’àmbit de la llar.

> Social: el context social que en cada moment ha creat un clima de tolerància envers 

aquesta pràctica.

> Individual: l’actitud personal d’aquells que s’han cregut amb el dret d’exercir la violència 

de gènere. 

CONTACTES ABS LA ROCA

• Serveis Socials d’Atenció Primària. Ajuntament de La Roca del Vallès. Tel. 93 842 44 32

• Policia Local de La Roca del Vallès. Tel. 93 842 20 75

• CAP La Roca del Vallès. Tel. 93 842 44 32

• Mossos d’Esquadra Granollers. Tel. 93 860 85 00 / 088

• Policia Nacional de Granollers. Tel. 93 842 50 00

• Punt Dona La Roca del Vallès. Tel. 93 842 44 32

• NOA Assoc. de Dones de Granollers. At. Jurídica i Psicològica. Tel. 93 879 64 98 / 656 84 04 19
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QUAN PENSEM EN NEGATIU LA IMAGINACIÓ CREA IMATGES MENTALS QUE EN SER VISUALITZADES 

GENEREN UN PATIMENT INNECESSARI. LA IMAGINACIÓ ÉS UN INSTRUMENT MOLT POTENT QUE CAL 

UTILITZAR EN BENEFICI PROPI. A TRAVÉS D’ELLA, GENERANT VISIONS POSITIVES, ES POT ACCEDIR A LA 

RELAXACIÓ, LA PAU I L’ALLEUJAMENT DEL DOLOR FÍSIC.  

exercicis de visualització
Pacta una treva 

L’ESFERA
Visualitza una esfera lluminosa i deixa 

que t’envolti. Fixa’t com aquesta esfera 

comença a moure’s i... segueix-la. 

EL RIU QUE S’ENDÚ EL NERVIOSISME I LA POR
Palpar la suavitat de la molsa densa de la riba del riu. Mirar i 
escoltar com l’aigua cristal·lina llisca sobre les pedres. Notar-ne la 
frescor en submergir-hi la mà i escoltar com canten els ocells... 

EN UNA PLATJA IMAGINÀRIA 
TOT L’ANY HI FA BON TEMPS 

Caminar descalç per la sorra, notar l’escalfor del sol, i 

la brisa fresca a la cara. Contemplar el mar i l’horitzó. 

Estirar-se damunt la sorra, sentir l’olor de sal i mirar 

com es mouen els núvols...  

1
2

43
   UN LLIBRE

“Visualización creativa” de Shakti Gawain va fer furor quan es va publicar als Es-

tats Units fa més de quinze anys. Ha estat traduït a vint-i-cinc idiomes i el podem 

trobar totalment revisat i actualitzat. Conté exercicis i tècniques de visualització 

destinats a produir canvis positius a la vida. (Editorial Sirio)

ELS COLORS
Visualitzar colors en abstracte o a través 
d’objectes ens pot fer sentir més vigorit-
zats en el cas del groc, més calmats si vi-
sualitzem el blau, o més protegits si optem 
pel blanc. 
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GAUDIR D’UNA CONVERSA AGRADABLE, COMPRENDRE ELS CON-

SELLS DEL METGE, SEGUIR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ O SENTIR 

EL TELÈFON SÓN ACTES QUOTIDIANS QUE ES COMPLIQUEN AMB LA 

PÈRDUA D’AUDICIÓ. LA GENT GRAN ÉS QUI MÉS PATEIX AQUESTA 

DISFUNCIÓ. POSAR-SE EN MANS D’UN ESPECIALISTA POT EVITAR 

MOLÈSTIES, FRUSTRACIONS I INCOMUNICACIÓ.  

 

Ara t’escolto!
   

Un terç de les persones majors de 65 anys i 

la meitat de les que passen dels 85, pateixen 

pèrdua d’audició. 

PER QUÈ HI SENTIM PITJOR?
Les infeccions, l’acumulació de cera o de líquids, 

així com l’exposició continuada a un elevat vo-

lum de soroll són algunes de les possibles cau-

ses de la pèrdua d’audició. Per tant, cal evitar 

en la mesura del possible aquestes exposicions; 

també és important no fer servir bastonets de 

cotó per netejar les orelles. Entre la gent gran, 

però, la pèrdua d’audició sol estar causada per 

la presbiacúsia, un deteriorament progressiu de 

l’aparell auditiu provocat pel pas del temps.   

CAL QUE ESTIGUEM ALERTA SI NOTEM 

QUE...
-Escoltem les converses telefòniques amb 

difi cultat.

-Ens costa seguir converses en què intervenen 

dues o més persones.

-Hem d’elevar tant el volum del televisor per 

percebre’l amb claredat, que la resta de perso-

nes es queixen.

-Els sorolls de fons ens impedeixen escoltar 

allò que ens interessa.

-Tenim  la impressió que la resta de gent mur-

mura en lloc de parlar.  

DAVANT LA PÈRDUA D’AUDICIÓ, QUÈ CAL FER?
En primera instància cal acudir al metge, ell farà 

un estudi, prescriurà el tractament o derivarà 

a l’especialista, l’otorrinolaringòleg. És possible 

que la pèrdua d’audició respongui a una causa 

puntual, com l’excés de cera. Si no es tracta d’un 

problema temporal es pot contemplar l’ús d’un 

audiòfon, encara que la pèrdua d’audició no 

sempre pot pal·liar-se amb aquests aparells.

És molt important mantenir en tot moment una 

actitud positiva, i no dubtar a l’hora demanar a 

la gent que repeteixi tot allò que no hem entès. 

PER CONVIURE I PARLAR AMB ALGÚ 
QUE NO HI SENT BÉ, CAL...

> Situar-se mirant frontalment qui 

escolta, de forma que vegi la boca 

i parlar al ritme adequat i amb la 

màxima claredat.

> Ser pacient, repetir les coses tan-

tes vegades com sigui necessari, si 

cal, amb expressions diferents.

> Reduir tant com sigui possible els 

sorolls de fons. 

> Assegurar-se que en cap conver-

sa aquesta persona se senti aïllada 

o exclosa. 
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UN COS BEN ALIMENTAT I BEN EXERCITAT, TRANSMET ALS ULLS DELS 

ALTRES UNA IMATGE AGRADABLE I SANA. ES TRACTA D’UNA FOR-

MA DE BELLESA QUE VA MÉS ENLLÀ DE LES TALLES O DEL TIPUS DE 

CADASCÚ.  TROBAR-NOS BÉ, PER DINS I PER FORA, ENS ACOSTA A 

UNA BELLESA MÉS PLENA QUE NO PAS LA QUE BUSCA IMITAR UNS 

CÀNONS ESTÈTICS AL PREU QUE SIGUI, SENSE TENIR EN COMPTE LA 

SALUT I LES PARTICULARITATS DEL PROPI COS.  

 
La salut

...el millor cànon 
       de bellesa
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Prendre determinats fàrmacs, fer una mala dieta o 

tenir una activitat física desmesuradament activa 

són mesures que poden ajudar a perdre quilos i a 

tenir una fi gura molt estilitzada, però van en detri-

ment de la salut. I un cos que no estigui sa difícil-

ment pot refl ectir cap bellesa. Cada cos té una for-

ma i una tendència natural a ser més prim o més 

gras; com més ens allunyem d’aquesta tendència 

natural més risc per a la salut, i com més agressius 

siguin els mètodes que fem servir, pitjor. Val a dir, a 

més, que tan nociu és per a la salut estar excessi-

vament prim com estar excessivament gras. 

L’ESTÈTICA QUE VEN
La televisió, la publicitat, el món de la moda...

tots apunten cap a un mateix cànon estètic, i 

ho fan de manera especialment marcada en el 

cas del sexe femení: noies molt primes, exces-

sivament primes. Els adolescents identifi quen 

aquesta estètica amb la presència mediàtica i, 

per tant, amb el triomf. És el seu model a seguir 

i el seu objectiu: cal aprimar-se, ser com ells, 

costi el que costi.  

ESTAR PRIM ÉS LA MODA
Davant la insistència d’alguns grups de pressió, 

certàmens prestigiosos del món de la moda han 

optat per no deixar desfi lar les models massa 

primes. És un bona notícia però és només un 

primer pas que haurien d’adoptar moltes més 

passarel·les. El cànon estètic que proposen els 

dissenyadors encara hauria de normalitzar-se 

més. És habitual veure models esquàlides i amb 

aspecte poc saludable. 

ON MARCAR LA RATLLA?
La passarel·la de Milà ha fi xat un índex mínim  

de massa corporal de 18 i mig, per sota del qual 

les models no poden desfi lar a la capital de la 

moda. La massa corporal s’obté dividint el pes 

per l’altura al quadrat. Segons aquests paràme-

tres una model que mesuri 1,73 no pot desfi lar 

si pesa menys de 55,4 quilos. L’índex de massa 

corporal que les autoritats sanitàries conside-

ren òptim està entre 20 i 24.  

DAVANT D’AIXÒ...
Mentre aquells que dicten els cànons estètics 

no aposten fermament per difondre uns cà-

nons de bellesa més assumibles, cal inculcar 

entre els adolescents l’autoestima, el respecte 

i l’acceptació del propi cos. Cal incitar-los a fer 

una bona dieta i a fer esport amb l’objectiu pri-

mordial de gaudir de bona salut. 

Cal inculcar entre els 
joves l’autoestima, 
l’acceptació del propi 
cos i el respecte vers 
ells mateixos

És tan nociu per a 
la salut estar prim 
en excés com estar 
massa gras
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Quan aquests valors no estan clars 

apareixen noms amb els quals ens 

hem hagut de familiaritzar a la força 

com l’anorèxia o la bulímia. Les es-

tadístiques demostren que, per des-

gràcia, el risc de caure en aquestes 

malalties és elevat. Aquests trastorns 

alimentaris solen anar precedits de 

tres grans errors.  

ELS 3 ERRORS

1. Creure que sent més prim se serà 

més feliç.

2. Pensar que una dieta consisteix a 

no menjar o a passar gana.

3. Consumir productes per aprimar o 

qualsevol tipus de fàrmac sense con-

sultar-ho al personal mèdic.



ELS PROFESSIONALS DE L’ABS LA ROCA DEL VALLÈS VET-
LLEN PER LA VOSTRA SALUT
L’equip humà de l’Àrea Bàsica de Salut de La Roca del Vallès treballa dia a dia
per millorar l’accessibilitat i la qualitat de l’assistència sanitària a tots els seus
usuaris. www.absroca.com

CAP VICENÇ PAPACEIT
La Roca del Vallès

CONSULTORI SANTA AGNÈS
Santa Agnès de Malanyanes

CAP LA TORRETA
La Torreta

fs28_LA ROCA_CONTRA.qxd  14/3/07  18:56  Página 3




