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Els videojocs. Qui posa les regles del joc?
Consoles, ordinadors, mòbils i internet són part de la cultura dels joves d’avui i sovint el videojoc és un
mitjà per relacionar-se. Però cal evitar que es converteixi en l’única opció d’oci.

CANVIS QUE ENS IL·LUSIONEN
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Mentre dormim…
Què els passa al cos i a la ment
durant el son

L’obertura del nou centre d’Atenció Primària a Santa Agnès de Malanyanes, finançat pel Servei
Català de la Salut, permetrà gaudir d’una més àmplia cobertura d’atenció mèdica als ciutadans
de Santa Agnès i alhora millorar el servei a la resta de centres assistencials del municipi, a La
Roca i a La Torreta.

Dormim o hauríem de dormir una tercera part
de la nostra vida, però malgrat els avenços de
les últimes dècades en l’estudi científic del son,

L’obertura del nou CAP ha fet possible la incorporació de nous professionals sanitaris a l’equip
de l’ABS: les doctores Mercè Pérez (CAP La Torreta) i Verònica Ferrer (CAP Vicens Papaceit),
especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, l’infermera Mireia Gallardo (consultori Santa
Agnès), i Núria Aguilera a la Unitat d’Atenció als Usuaris (Consultori Santa Agnès).

aquest acte fisiològic indispensable per a la vida
continua plantejant grans incògnites.

EL CAP DESTACA... 4 - 5

L’augment de l’equip assistencial ens dóna l’oportunitat de fer un gran pas endavant en la millora
de l’equitat en l’accés a l’atenció sanitària i social als ciutadans del municipi.

Què és el programa
Salut i Escola?

Tot això ha comportat la reorganització dels usuaris assignats per a cada metge de família, i la
reorganització també del servei de pediatria, per tal d’oferir una més àmplia oferta d’atenció i
més rapidesa en la programació de visites. I per tant, un augment del temps de dedicació en la
consulta, fets que veurem reflectits als tres centres.
La tendència a l’atenció mèdica dirigida al grup familiar seguirà sent l’eix d’organització per als
usuaris de l’ABS.
D’altra banda, s’ha creat la Unitat de Pediatria, coordinada per la pediatra de l’equip, Dra.
Mercedes Gámez, i formada per dues metgesses a les quals s’assignaran infants a partir de 7
anys, les doctores Mercè Pérez i Verònica Ferrer, de Medicina Familiar i Comunitària, i per les
infermeres: Núria Bartrés, Mireia Gallardo, Marta Pujol i Maite Romera. La unitat permetrà oferir
un servei amb uns horaris molt més amplis d’atenció a tota l’Area Bàsica, a més d’un tractament
unificat als usuaris de la consulta de pediatria. Comptarà a més amb el suport assistencial de la
resta de l’equip mèdic i d’infermeria de l’ABS.
Quan parlem d’augment en els recursos, acordats amb el Servei Català de la Salut, els associem
a serveis de proximitat als ciutadans i de qualitat en la prestació, per això aquests canvis ens
il·lusionen.
Desitgem que aquest pas en la millora de l’atenció sanitària sigui del tot satisfactòria per a la
població de La Roca del Vallès.

El programa Salut i Escola ha estat impulsat pels
departaments de Salut i Educació i Universitats
per tal de millorar la salut dels adolescents a través
d’accions als centres educatius..

SER PARES 12
Anar de colònies:
aprendre a fer-se gran
Cada estiu milers de nens i nenes passen uns
dies de vacances amb els amics i companys. Les
colònies són una ocasió per créixer en valors que la
vida familiar i escolar de vegades no dóna oportunitat de desenvolupar.

GENT GRAN 15
El PSA: saludable o perillós?
La determinació a la sang del PSA és una pràctica senzilla i ben estesa al nostre país. És una
analítica que es fa als homes a partir dels 50
anys com a diagnòstic precoç del càncer de
pròstata.

SALUT 14
Com es diagnostica?
El diagnòstic és un procés fonamental de
la pràctica mèdica. Es desenvolupa en tres
passos principals: l’anamnesi o interrogatori,
l’exploració física i les proves complementàries.
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L’ABS La Roca destaca...

E

n aquesta etapa, els adolescents canvien
la seva actitud davant la utilització dels
serveis de salut, passen d’anar sovint
al metge per qualsevol patologia banal, a una
baixa freqüentació dels centres sanitaris i a un
seguiment irregular dels seus problemes de
salut.
Aquesta situació afavoreix l’aparició de
situacions de risc no percebudes com a tals per
la majoria d’adolescents.

Què és el programa

Salut i Escola?

Millorar la salut dels adolescents
El programa Salut i Escola ha estat impulsat pels
departaments de Salut i Educació i Universitats
per millorar la salut dels adolescents a través
d’accions als centres educatius, IES, de promoció
de la salut, prevenció de les situacions de
risc i atenció precoç dels problemes de salut,
relacionats preferentment amb els següents
àmbits:

•Salut mental
•Salut afectiva i sexual
•Dependències: drogues, alcohol, tabac i
addiccions socials
•Trastorns relacionats amb l’alimentació

A la nostra ABS, s’ha designat una infermera
de referència per al programa; aquesta
professional ha rebut una formació específica
en adolescència per poder abordar millor les
consultes.

L’adolescència és una etapa
de la vida caracteritzada pels
canvis entre la vida infantil i la
vida adulta. Els valors, actituds
i estils de vida es consoliden i
això té una repercussió en la
salut tanT actual com futura.
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El programa busca
prevenir i atendre
problemes relacionats
amb la salut mental,
afectiva i sexual, les
dependències i els
trastorns relacionats
amb l’alimentació

A finals del curs 2006-2007 va començar a
treballar conjuntament amb l´IES La Roca
perquè la implementació del programa al centre
es fes de la manera més adequada per poder
garantir-ne l’èxit.

Confidencialitat
Una de les claus perquè el programa funcioni
és poder garantir la confidencialitat i privacitat
de la consulta, per això es crea la Consulta
Oberta, que estarà en funcionament els dilluns
al matí de 9.30 a 10.30 h. El fet d’escollir el
dilluns com a dia de consulta no va ser gratuït,
els professionals que estàvem treballant sobre
aquest assumpte vam considerar que és durant
el cap de setmana quan els adolescents surten
i poden cometre més excessos, per això cal
facilitar-los la possibilitat de consultar temes
que els preocupin de manera ràpida.
El programa està orientat especialment a nois
i noies que cursin tercer i quart d´ESO, però
no exclou consultes de nois i noies de cursos
inferiors.
La missió de la infermera és bàsicament informar
de temes que puguin interessar l’adolescent,
apropar els serveis sanitaris a l’escola i detectar
possibles situacions de risc.

Equip interdisciplinari
És molt important considerar que l’atenció a
la salut dels adolescents requereix sovint un
equip de professionals interdisciplinari, en què

El programa està
orientat a nois i noies
que cursin tercer i
quart d´ESO, però no
exclou consultes de
nois i noies de cursos
inferiors

intervenen els membres de l’equip d’Atenció
Primària, serveis especialitzats com ara el CSMIJ
(centres de salut mental infantils i juvenils),
equips d’assessorament psicopedagògics...
Durant aquest primer any d’implementació del
programa Salut i Escola, a l’IES La Roca s’ha
iniciat la Consulta Oberta destinada a resolució
de dubtes i consultes dels adolescents. De cara
a cursos vinents s’iniciaran un seguit de tallers
pràctics, sessions monogràfiques i treballs
en grup per tal d’abordar temes d’interès de
manera col·lectiva i en el context del grup de
la classe.
Marta Pujol
Infermera de l’ABS
La Roca del Vallès
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L’ABS La Roca destaca...

L

a població infantil al nostre municipi
ha crescut un 19% en els darrers
tres anys. L’oferta pediàtrica no s’ha
pogut augmentar de forma proporcional
per diversos motius, un dels més importants
és la falta de pediatres disponibles per a
l’assistència.

Hi ha necessitat d’immmediatesa
Les noves dinàmiques socials (mares i àvies
treballadores, poca cultura per suportar
el malestar, dificultat en el maneig de
malalties banals, alarmes socials…)
desemboquen en l’augment de les consultes
i en una necessitat d’immediatesa. Aquests
fets, juntament amb la bona rebuda de la
tasca feta pel nou equip de pediatria i la
confiança mostrada pels usuaris, han creat
un punt de saturació en el servei.

unitat de pediatria dins l’abs
Aquest augment de la demanda de visites de
pediatria per causes demogràfiques i socials,

LA UNITAT DE PEDIATRIA
un nou model d’atenció

i la dificultat per contractar professionals
pediatres en l’àmbit d’Atenció Primària
ens motiva a crear una Unitat de Pediatria
dins l’ABS per tal d’oferir el millor servei i
optimitzar els recursos disponibles.

DEFINIM ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ
COM S’ORGANITZA LA UNITAT?
La Unitat de Pediatria està formada per diferents professionals que s’organitzen de la
següent manera:
Una metgessa pediatra. Coordinadora de la unitat. Té assignats tots els nens menors de 7 anys
de l’ABS i realitza, conjuntament amb el servei d’infermeria, les revisions de tots els menors de
15 anys.
Dues metgesses de família, especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. Tenen assignats

En l’àmbit de l’atenció primària, un petit percentatge de pacients genera una gran

usuaris adults (80%) i nens majors de 7 anys (20%). Reforcen les visites espontànies de pediatria,

part de les consultes. És el cas de la població infantil. Són diverses les causes que

Quatre infermeres. Gestionen les demandes de visita espontània i les consultes telefòniques

independentment de l’edat, a les consultes de La Roca i La Torreta.

han provocat els darrers anys un augment de la demanda de visites pediàtriques a la

a tota l’ABS. Realitzen les revisions de tots els nens i les visites espontànies segons un protocol

nostra Àrea Bàsica de Salut. Això ens motiva a crear una Unitat de Pediatria dins l’ABS

La UAU. Organitza les agendes per respondre a una adequada gestió de la demanda .

per tal d’oferir el millor servei i optimitzar els recursos disponibles.

consensuat per l’equip.

En un àmbit extern a la consulta i amb
objectius purament d’informació i
didàctics, es projecta realitzar activitats
no assistencials per fomentar l’autocura
i l’autonomia davant situacions freqüents
i banals, mitjançant l’edició de material
de difusió (CD, tríptics...) i la realització
de xerrades i tallers dins i fora de
l’ABS. Aquesta activitat serà vehiculada
inicialment pel procés d’intervenció
comunitària existent al municipi i
promogut per l’ABS, en coordinació amb
altres entitats del municipi.

•La resta d’equip mèdic i d’infermeria de l’ABS fa tasques de recolzament i reforç de la unitat.
La coordinació i el treball en equip pretén oferir un tractament amb unitat de criteris als
usuaris de la consulta de pediatria, i així disminuir al mínim la variabilitat en els tractaments.
La nova organització ens permetrà, a més, gaudir d’un ventall horari més ampli.
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Unitat de Pediatria
ABS La Roca del Vallès
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Dona i home
EL SON I ELS SOMNIS
Somiar és un procés mental involuntari en què es produeix
una reelaboració d’informacions emmagatzemades a la memòria. La
psicoanàlisi afirma que els somnis són una mecanisme del subconscient per
considerar, classificar i processar els nostres problemes quotidians.

Mentre
dormim…
Què els passa al cos i a la ment durant el son
Dormim o hauríem de dormir una tercera part de la nostra vida, però malgrat els avenços
de les últimes dècades en l’estudi científic del son, aquest acte fisiològic indispensable per a
la vida continua plantejant grans incògnites.

S’ha comprovat que hi pot haver somnis en qualsevol fase, però la majoria es donen al final del
son. El fet que el despertador els interrompi sumat a les presses del matí fa que els oblidem. El record
dels somnis es pot entrenar intentant pensar en el que s’ha somniat i escrivint-ho abans de llevar-nos.
Els somnis recurrents els pot causar un conflicte que roman no resolt o ignorat. Usualment apunten
a alguna debilitat personal, por o incapacitat d’arreglar alguna cosa a la nostra vida.
REM. Durant la nit es repeteix aquest cicle 4 o
5 vegades.

Mitjançant sistemes d’escàner s’ha comprovat que moltes vegades els somnis són
bucles d’activitat cerebral que es repeteixen nit rere nit i en cada pacient. Això
indica que cada persona té una forma única i irrepetible de somiar.

Quan el mecanisme deixa de funcionar

E

Les principals alteracions del son són:

l son és l’estat de repòs d’un organisme que

El son comença per la fase 1 (el grau més

cerebral semblant a la de l’estat de vigília.

• Insomni, quan es dorm poc.

es caracteritza per una relativa tranquil·litat

superficial, en el qual la persona es desperta

En la fase REM es fa la recuperació de la part

• Hipersòmnia, quan es dorm molt.

i per una resposta molt menor davant dels

fàcilment) i avança fins a la fase 4 (el grau de son

intel·lectual, la memòria i la concentració.

• Narcolèpsia o crisis de son que no es poden

estímuls externs, en comparació amb l’estat de

més profund, quan es produeix la recuperació

vigília.

de l’esforç físic), per tornar de nou cap al son

En general, a la primera part de la nit hi ha

brusca del to muscular).

superficial. Al final d’aquest cicle hi ha una

més son profund i a la segona hi ha més son

• Parasòmnies o coses que succeeixen

controlar associades a cataplexia (pèrdua

La Dra. Odile Romero, cap de Neurofisiologia Clínica

fase anomenada REM (Rapid Eye Movement,

mentre s’està dormint i que no són normals;

i responsable de la Unitat del Son de l’Hospital Vall

en anglès), ja que aquest son va acompanyat

inclouen somnambulisme, terrors nocturns,

d’Hebron de Barcelona, ens explica que l’ assistència

de moviments oculars ràpids i d’una activitat

malsons, bruxisme, enuresi, etc.

que ofereix la Unitat del Son consta, d’una banda,
de les exploracions o estudis pràctics del son per fer

Segons la Dra. Romero, “la patologia més

un diagnòstic, i de l’altra, de la part clínica, que és la

prevalent és l’insomni, tot i que últimament

indicació del tractament i el seguiment del malalt.

també tractem molts roncadors que venen

El son i la salut

BONS HÀBITS PER CUIDAR EL SON

> Mantenir una constància en l’hora d’anar a
dormir.
> Mantenir una constància en l’hora dels àpats.
> No prendre estimulants: cafè, te, refrescs de cola,
tabac.
> No fer activitats que posin nerviós abans d’anar
a dormir.
> Rebaixar el llindar d’ansietat durant el dia.
> Fer exercici físic durant el dia, però no abans
d’anar a dormir.

a fer-se la prova per determinar si pateixen
apnees”. L’exploració per diagnosticar l’apnea és

“Quant millor dormis millor estaràs en la

PER QUÈ RONQUEM?

la poligrafia cardiorespiratòria, que mesura el

vigília, tot l’organisme funcionarà millor”,

Un 25% dels adults són roncadors habituals. Els roncs són més freqüents en els homes i en persones

pas de l’aire en cada acte de respiració i el nivell

obeses i s’agreugen amb l’edat. Els causa una obstrucció en la circulació de l’aire que passa per la boca

afirma categòrica la Dra. Romero. No dormir

d’oxigen a la sang, cosa que té conseqüències en

i el nas, que produeix una vibració. L’obstrucció pot ser deguda a:

adequadament produeix malestar general,

el ritme cardíac.

• Un to muscular pobre, ja sigui a la gola, que fa que els seus músculs obstrueixin les vies respiratòries,

pot afectar la capacitat de reacció, l’atenció,

o bé a la llengua, que fa que caigui enrere.

la memòria, el sistema immunitari, el sistema

Causes de l’insomni

• L’alcohol, medicaments o drogues que causen relaxació empitjoren els roncs.

hormonal, i produeix alteracions psicològiques

Les principals causes de l’insomni són mals

• El tabaquisme també empitjora els roncs, perquè la nicotina interfereix en el procés respiratori.

com falta de motivació, estrès, ansietat o

hàbits i canvis de ritme en el son, transgressions

• El desenvolupament excessiu dels teixits de la gola, per amígdales grans, obesitat o tumors.

depressió. Per la Dra. Romero, és fonamental

horàries, torns laborals, estrès, conflictes socials

• Una excessiva longitud del paladar tou i de la campaneta.

“mantenir una higiene del son, cuidar-lo i

i problemes psicològics. Cal tenir en compte

• L’obstrucció de les vies nasals per al·lèrgia o refredat o les deformacions de la cavitat nasal.

dormir entre 7 i 8 hores cada dia. El mecanisme

que l’edat també és un factor que incideix en la

de son/vigília ha d’estar ben engranat perquè tot

quantitat d’hores de son i que com més grans

funcioni”.

ens fem tendim a dormir menys i sobretot

Les fases del son

a despertar-nos més d’hora, sense que això
requereixi un tractament.

Mitjançant l’electroencefalograma (enregistrament
gràfic de les variacions elèctriques de les neurones)

Per diagnosticar l’insomni, es fa ambulatòriament

s’ha pogut determinar que quan una persona

el registre del cicle son/vigília durant una o dues

dorm, les seves ones cerebrals experimenten

setmanes. El tractament que indica l’equip de la Dra.

certs canvis regulars i constants classificats com

Romero “es basa en una educació del pacient en

a fases.

bons hàbits i també en el tractament farmacològic”.
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PER NO RONCAR:
• Cal evitar la vida sedentària i fer exercici per millorar el to muscular i si cal, perdre pes.
• Cal evitar el cansament excessiu i mantenir uns patrons de son regulars.
• Cal dormir de costat i elevar el capçal del llit.
• Les tiretes nasals són un bon ajut, ja que la seva acció mecànica amplia l’obertura de les fosses
nasals.
• La cirurgia és una solució en alguns casos.
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Viure jove

• Tria videojocs adequats a la teva edat.
• Tingues sempre en compte els valors que
transmeten.
• Aplica criteris de consum responsable. És
important limitar l’excés i evitar conductes
capritxoses.

Videojocs

• Prioritza l’ús de videojocs multiusuari que
propicien el joc compartit.

Qui posa les regles del joc?
CONSELLS PER JUGAR A INTERNET
Els videojocs permeten jugar en grup i el joc compartit

PERILLS I SIGNES D’ALARMA

RECOMANACIONS A L’HORA DE JUGAR

• Els videojocs poden ser molt absorbents i

El temps passa volant davant d’una panta-

no hem de permetre que ens prenguin hores

lla i la quantitat d’hores que s’hi esmercen

d’estudi ni altres opcions d’oci.

pot arribar a preocupar, perquè un temps

• Estudis recents relacionen dificultats de

excessiu limita les possibilitats de conèixer

concentració durant l’adolescència amb

altres opcions d’oci i perquè és una activitat

l’exposició perllongada a mitjans audiovi-

sedentària.

suals durant la infància.

• Apren a ser conscient del temps que de-

• És molt important tenir l’ordinador o con-

diques a jugar. Anota en una taula les ho-

sola en un àrea comuna de la casa i no a

res que hi passes, compara-les amb les que

l’habitació.

dediques a altres activitats i estableix unes

• Els videojocs i tots els complements de les

prioritats.

consoles suposen una important despesa

• Els videojocs no han de perjudicar les hores

econòmica.

d’estudi. Cal gestionar bé el temps de joc.

• Baixar jocs d’internet és una oportunitat

• És recomanable descansar entre 10 i 15

per ampliar-ne la varietat, però cal tenir en

minuts per hora; posa’t una alarma per ser

compte l’adequació dels continguts que es

conscient del temps transcorregut.

descarreguen i els valors que transmeten.

• Ubica la consola o l’ordinador en espais

• Els videojocs són una forma d’oci que s’ha

comuns de la casa per donar opció a l’ús

de complementar amb d’altres.

compartit.
• Comenta amb els pares si vas a jugar a es-

afavoreix les habilitats socials, la comunicació i la

pais de jocs i de connexió.

confiança. Internet dóna l’oportunitat de jugar en

• No utilitzis els videojocs per aïllar-te en

línia amb amistats i gent coneguda sense coincidir

situacions socials compartides. Tampoc per

en l’espai i en el temps, però també es pot entrar en

enfadar-te amb els companys. El joc ha de

contacte amb persones desagradables o trobar-se

fomentar la companyonia.

amb conflictes o situacions no desitjables. Per això
cal anar alerta.

Consoles, ordinadors, mòbils i internet són part de la cultura pròpia dels nens i els joves
d’avui. sovint el videojoc és un mitjà per relacionar-se, Però cal evitar que es converteixi en
l’única opció d’oci.

• Respecta totes les persones que participen en
el joc.
• No revelis cap dada personal teva ni del teu
entorn més proper.
• Si trobes alguna dificultat en el tracte amb

J

ugar és una necessitat, un impuls natural i

altres jugadors comenta-ho amb els pares.
poden ser un bon recurs per a l’oci perquè:

mòbil o la xarxa d’internet. Així doncs, es poden

• Si utilitzes webs, mira que estiguin subjectes

espontani que ens indueix a explorar, conèixer i

• Ajuden a desenvolupar diverses habilitats,

classificar segons la plataforma que utilitzen, el

a un control i una regulació i que tinguin un

apreciar el món i la vida. El nou entorn digital ha

servei d’atenció al client.

fomenten la superació i brinden l’oportunitat

tipus, la temàtica o la dificultat. Poden tenir una

donat lloc a una nova família de jocs: els videojocs.

d’expressar sentiments i emocions.

ambientació fantàstica, històrica o realista.

La magnitud d’aquest mercat i el seu impacte social

• Poden transmetre continguts i valors positius.

entre infants i joves ha portat a l’Institut d’Educació

• Són una eina útil per a adquirir habilitats

de Barcelona, a través del Projecte Educatiu de Ciutat

Més informació a:

www.bcn.cat/reglesdeljoc
www.pegi.info
OCI PER A TOTA LA FAMÍLIA

L’ETIQUETATGE

L’última revolució del mercat ha estat una videoconsola que incorpora l’opció de practicar esports

En el mercat n’hi ha una gran varietat i cal tenir

El codi europeu d’autoregulació PEGI (Pan European

virtualment. El seu comandament inalàmbric amb sensor de moviment permet jugar d’una manera

pròpies de la societat digital.

unes pautes clares per saber escollir-los. Signifiquen

Game Information) és el sistema d’etiquetatge que

intuïtiva, ja que pot imitar els moviments que fa una persona en una tasca quotidiana o quan prac-

de Barcelona, i a l’Agència Catalana del Consum, a

• Permeten compartir els jocs amb altres

un cost econòmic important per a les famílies, per

s’està implantant en 27 països europeus per a la

tica un esport. Aquesta naturalitat en l’ús, la possibilitat de jugar en grup i l’exercici físic que implica

publicar la primera Guia per a l’elecció i l’ús dels

persones.

això cal adquirir un producte adequat a l’edat i les

classificació per edats i continguts dels videojocs.

són els seus principals atractius.

videojocs.

• Cada cop hi ha més videojocs que estimulen

necessitats.

L’etiqueta apareix a la part frontal inferior i a la part

l’activitat física i la creativitat.
Consells a l’hora de triar videojocs

Els videojocs són un mitjà de comunicació i

del darrere de la capsa. La classificació per edats

Una altra novetat dirigida també a un públic adult són les consoles portàtils d’entrenament del cervell

afecta l’adequació del contingut visual, però mai

o braintraining. Proposen una sèrie d’exercicis de càlcul, de retenció de dades i d’habilitats verbals

transmeten els estereotips i principis dominants

ESCOLLIR EL TIPUS DE VIDEOJOCS

• Informa’t dels continguts mitjançant

el grau de dificultat o les habilitats que requereix.

per exercitar la ment. Segons els seus promotors, aquests exercicis determinen l’edat cerebral de la

del moment i de l’entorn social. N’hi ha de molt

El videojoc es defineix com tot aquell programa

l’etiquetatge, revistes i webs especialitzades, o

Els pictogrames informatius del contingut inclouen

persona depenent de l’eficàcia i la velocitat amb què es resolen i la seva pràctica continuada ajuda a

criticats, sobretot per la seva càrrega sexista i

informàtic creat per a l’entreteniment i que pot ser

prova’ls demanant-los en préstec al videoclub

referències a: discriminació, drogues, por, llenguatge

mantenir les habilitats neurològiques.

violenta. Però correctament utilitzats, els videojocs

utilitzat en un ordinador, una consola, un telèfon

o la biblioteca.

groller, sexe o nuesa i violència.
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Salut a la llar

Ser pares

ANAR DE COLÒNIES

LA PROTEÏNA,

Cada estiu milers de nens i nenes passen uns dies de vacances amb els companys i els
amics. Les colònies són una ocasió per créixer en valors que la vida familiar i escolar
de vegades no dóna oportunitat de desenvolupar.

El cos necessita proteïnes cada dia per mantenir els seus
teixits i per funcionar adequadament. Però cal, com tots
els nutrients, consumir-les en la quantitat apropiada.

Aprendre a fer-se gran

A més de les activitats lingüístiques, el ventall és ben
variat: rutes a peu o en bicicleta, casals, campaments,
colònies, amb una durada que oscil·la entre els 7 i els
15 dies. Dintre d’aquestes propostes hi podem trobar
tallers, jocs, gimcanes, activitats aquàtiques, teatre,
dansa, cançons, caminades i activitats culturals.
Segons les estadístiques de la Fundació Pere
Tarrés, l’edat mitjana dels infants que fan colònies
esportives és de 10 anys; la de les lingüístiques, de
I SI NO S’HI VOL ANAR?

12; les rutes en bicicleta se situen entre els 13 i els

Segons els experts, perquè una acció sigui

15 anys, i els nois i noies més grans es concentren en

considerada lleure ha d’acomplir alguns

els camps de treball.

requisits: la voluntarietat, el plaer de rea-

la nostra matèria primera

P

roteïna deriva del grec protos, que

és imprescindible incorporar-los mitjançant els

significa primer o principal. Les proteïnes

aliments de la dieta, ja que el cos no és capaç de

són fonamentals en el funcionament de

sintetitzant-los per ell mateix. Els essencials són nou

les cèl·lules de tots els éssers vius. Formen part

dels vint aminoàcids bàsics.

de l’estructura bàsica dels teixits i desenvolupen
com

Aminoàcids no essencials. El cos és capaç de

l’assimilació de nutrients, el transport d’oxigen i

sintetitzar-los des d’altres, per tant no és necessari

greixos a la sang o la inactivació de materials tòxics

que els prengui directament dels aliments; així la

o perillosos. També defineixen la identitat de cada

seva presència és necessària en els organismes però

individu, ja que són la base de l’estructura del codi

no en la dieta.

funcions

metabòliques

i

reguladores

genètic.

Fonts proteiques
Estructura

• En la nostra dieta podem incorporar les

Les proteïnes són molècules de gran mida formades

proteïnes tant del món animal com del món

per cadenes d’aminoàcids. Existeixen uns vint

vegetal.

litzar-la, el desenvolupament personal i la

Motivacions de pares i fills

llibertat.

Els pares cada vegada més tenen en compte els

aminoàcids diferents que es poden combinar o

• Les proteïnes d’origen animal les trobem en

interessos i l’opinió dels seus fills i filles a l’hora

repetir d’una manera molt diversa en cada proteïna

aliments com la carn, el peix, les aus, els ous

Sota aquest plantejament, s’indica que si-

de decidir l’activitat d’estiu. L’any passat el 71%

en seqüències d’entre cent i dos-cents. Això fa que

i els productes làctics.

gui el nen qui pugui triar. De totes maneres,

dels infants i joves van assegurar que els seus

tinguin una estructura complexa.

• Les proteïnes d’origen vegetal les trobem

tot allò nou o desconegut provoca por o

pares els apuntaven a les colònies per tenir noves i

inseguretat, així que és aconsellable convi-

enriquidores experiències educatives, el 52% perquè

Funcions

els cereals i algunes llavors.

dar-los a participar, amb l’acompanyament

es relacionessin amb altres infants, el 30% perquè

Per assimilar les proteïnes abans les fragmentem

• Les proteïnes dels aliments es classifiquen

adient, perquè puguin gaudir-ne de forma

es divertissin i el 17% pensava que els seus pares els

en els seus diferents aminoàcids mitjançant la

segons si són d’elevada o de baixa qualitat.

plena.

apuntaven a les colònies perquè treballaven quan

digestió. Després els aminoàcids passen a la sang i

Aquesta qualitat, és a dir, el seu valor biològic

ells tenien vacances escolars. Es reforça la idea del

es distribueixen pels teixits, on es combinen de nou

ens ve donat pels aminoàcids essencials que

valor educatiu i experiencial d’aquestes activitats

per formar les diferents proteïnes específiques.

contingui i per la seva quantitat.

en aliments com els llegums, els fruits secs,

El valor de les colònies

aptituds que es desenvolupen, “el treball en equip,

i que no són només una solució per conciliar vida

El Servei de Colònies de Vacances de la Fundació

la convivència, l’educació en valors, l’empatia, la

familiar i laboral.

Tot i que les proteïnes realitzen diverses funcions

animal són d’alt valor biològic; això no passa

Pere Tarrés és la major institució privada sense

capacitat d’esforç i servei podrien ser algunes de les

www.peretarres.org/estiu

en el nostre cos, la funció bàsica és estructural, és

amb les d’origen vegetal per elles mateixes,

ànim de lucre del sector. L’any passat, més de

més destacables”, diu Maria Valencia.

www.xanascat.cat

a dir, construeixen i regeneren els nostres teixits.

però si les barregem entre si, per exemple,

www.casaldejoves.org

La seva funció principal no és la de subministrar

combinant un llegum amb un cereal (llenties

www.jove.cat

energia, però en el cas que faltessin altres nutrients

amb arròs), podem aconseguir proteïnes

encarregats de donar aquesta energia, la podríem

completes procedents del món vegetal.

16.000 nens i nenes van participar en les seves
activitats d’estiu. Per a la Maria Valencia Vera,

Un ampli ventall de possibilitats

presidenta del Moviment de Centres d’Esplai

Entre totes les activitats, la modalitat que ha

Cristians, que està integrat dins la Fundació Pere

experimentat un major increment de demanda és

Tarrés, “els principals avantatges es fonamenten en

l’aprenentatge d’una llengua estrangera. Es tracta

l’oferta d’una educació integral que utilitza eines

d’una ocasió immillorable per practicar l’idioma en

com el joc, la música, el quotidià i la figura del

estades de 3 o 4 setmanes amb famílies nadiues o

monitor/a. Es tracta de mitjans educatius que

en residències d’estudiants, compaginant les classes

parteixen de l’essència i l’espontaneïtat del nen

teòriques amb sortides educatives i lúdiques. Els

o nena per fer camí al seu costat”. Respecte a les

destins més usuals són Anglaterra i Irlanda.
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Els campus multiesportius o
les estades lingüístiques a
Catalunya o a l’estranger
són les propostes més
sol·licitades

• Podríem dir que les proteïnes d’origen

RECORDEU
• Podem obtenir proteïnes tant del món
vegetal com de l’animal.
• Llegums amb cereals o làctics amb cereals
són dues combinacions molt adequades per
obtenir proteïna d’alt valor biològic.
• Hem d’evitar menjar més proteïnes del
compte. Segons l’OMS, el món desenvolupat
consumeix més del doble de les proteïnes
necessàries en detriment d’altres com
fruites o verdures.
• Algunes proteïnes animals, com les carns
vermelles, solen anar acompanyades de
greixos saturats que augmenten el risc de
patir malalties cardiovasculars.
• Si consumim carns blanques i peix en lloc
de carns vermelles obtenim una proteïna
d’alt valor biològic amb un baix contingut
en greix.

obtenir de les proteïnes. Aquest procés però no és
el més usual.

Necessitats diàries
L’OMS recomana entre 40 i 60 grams de proteïnes

Aminoàcids essencials

al dia per a un adult sa. Cal tenir en compte que

Els vint aminoàcids que bàsicament poden formar

el treball físic, la pràctica intensiva d’esport, el

proteïnes els podem dividir en dues categories:

creixement, l’embaràs i l’alletament són situacions

Aminoàcids essencials. S’anomenen així perquè

en què aquestes necessitats augmenten.

Judith Vila
Diplomada en Infermeria
Dietista i nutricionista
eap|sardenya
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Salut

Gent gran

Com es diagnostica?
El diagnòstic és el procediment pel qual s’identifica una malaltia, afecció o
lesió. Està regit per un protocol fix, però de vegades els símptomes no tenen una
interpretació fàcil.

Saludable
o perillós?

Un mateix símptoma pot ser
causat per diferents malalties i
cal saber trobar la informació
que doni les pistes adequades

E

pots fer altres exploracions, que poden ser molt

DIFICULTATS EN EL DIAGNÒSTIC

pràctica mèdica i com a tal s’utilitza des

variades: una exploració neurològica, una presa

• TERMES CONFUSOS. El pacient moltes

de fa segles. Es desenvolupa en tres passos

de tensió, una exploració de lesions, per exemple”.

vegades usa noms tècnics l’ús popular dels
quals no té res a veure amb el significat real.

principals: l’anamnesi o interrogatori, l’exploració
Depenent del que el pacient explica i del resultat de

Per això el metge ha de preguntar diverses

l’exploració es construeix una hipòtesi diagnòstica.

vegades, per assegurar-se que estan parlant

L’anamnesi o interrogatori

Segons el Dr. Iruela, “en un 80% dels casos, amb un

del mateix.

Anamnesi en grec significa ‘portar a la memòria’ i

bon interrogatori i una bona exploració s’arriba al

es pot definir com la reunió de dades relatives als

diagnòstic. Però hi ha vegades que no n’hi ha prou

• IMMEDIATESA. L’accessibilitat del metge

antecedents familiars i personals, a les experiències

i s’ha de recórrer a les proves complementàries

de família fa que moltes vegades el pacient

i records que s’usen per analitzar la situació clínica

per confirmar la hipòtesi”.

vagi a la consulta abans que hagin aparegut
tots els símptomes, de manera que el metge

d’un pacient. El metge de família de l’ABS Centelles
Dr. Antoni Iruela diu que “el pacient explica

Les proves complementàries

no pot fer un diagnòstic precís. Cal donar un

subjectivament les molèsties que té i el metge li

Les proves complementàries que habitualment

temps d’evolució a la malaltia.

fa preguntes dirigides a orientar-se i trobar els

demana el metge de família són la radiografia,

símptomes”.

l’ecografia, les analítiques, l’electrocardiograma,

• TRAVES A L’EXPLORACIÓ FÍSICA. De vega-

l’espirometria i, menys freqüentment, l’escàner

des el pudor o raons culturals impedeixen

L’exploració física

o TAC. Normalment, d’acord amb el resultat de

que el pacient es deixi explorar.

La següent fase és l’exploració física, on el metge

les proves complementàries, el metge de família

busca els signes objectius del que el pacient li ha

prescriu un tractament. El Dr. Vinyeta aclareix

• LA BARRERA IDIOMÀTICA. Els metges que

explicat. D’acord amb l’experiència del Dr. Roger

que en alguns casos “quan el metge de família

treballen en zones geogràfiques amb alts ín-

Vinyeta, metge de família del CAP Sarrià, “hi

preveu que no podrà solucionar el problema

dexs d’immigració, sobretot d’origen no lla-

ha unes exploracions comunes per a qualsevol

valora la derivació directa a l’especialista per

tinoamericà, tenen força dificultats per dur

pacient, com poden ser l’exploració cardíaca,

evitar fer proves inútils; o també es pot donar el

a terme la visita. L’anamnesi i l’exploració es

respiratòria, dels ganglis, el coll i les orelles.

cas que el resultat de la prova obligui a derivar a

compliquen quan metge i pacient no parlen

Després, en funció del que t’ha explicat el pacient,

l’especialista”.

la mateixa llengua.
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“Una part important
dels càncers de
pròstata no
comportaran mai
cap molèstia ni
provocaran cap
complicació ni la mort“

Avui per avui NO és aconsellable la pràctica indiscriminada de la determinació A LA
sang del PSA com a diagnòstic precoç del càncer de prÒstata.

l diagnòstic és el procés fonamental de la

física i les proves complementàries.

El PSA

E

l PSA (‘prostate-specific antigen’) és una

estar augmentada tant si hi ha càncer de pròstata

homes amb PSA elevat només 3 tindrien càncer de

glicoproteïna produïda exclusivament per

com si no n’hi ha.

próstata, però 7 no tindrien càncer de pròstata (in-

les cèl·lules epitelials de la pròstata i en pe-

formació a l’abast després d’un període d´angoixa i

tites quantitats per altres glàndules. Aquesta glico-

v El PSA pot sortir normal en un càncer de

de proves prou complicades i no exemptes de risc).

proteïna generalment augmenta la mobilitat dels

pròstata.

Dels 90 homes amb PSA normal n’hi hauria 77 que

espermatozoides.

no tindrien càncer de pròstata, però 13 tindrien
w Una part important dels càncers de pròstata no

càncer, tot i haver-los sortit normal la prova i pen-

Si bé és veritat que actualment no hi ha cap prova

comportaran mai cap molèstia ni provocaran cap

sar que estaven “sans”.

millor que el PSA combinat amb el tacte rectal per

complicació ni la mort; en canvi, el seu diagnòstic

al diagnòstic precoç del càncer de pròstata, moltes

i tractament poden ocasionar efectes indesitjables

Amb totes aquestes dades els metges hem

societats científiques, entre elles la Societat Cata-

físics (especialment incontinència urinària i impo-

d’assumir que els dubtes actuals de la medicina en

lana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC),

tència), mentals (angoixa) i fins i tot la mort.

aquest tema ens obliguen a comunicar als nostres

en desaconsellen la pràctica indiscriminada com a

pacients els avantatges i inconvenients del PSA

mètode de cribratge. Almenys sense haver informat

x No està clar si detectar precoçment el càncer de

com a prova de detecció precoç del càncer de pròs-

abans a la persona (ni malalta ni pacient encara) de

pròstata salva vides.

tata per tal que puguin escollir entre si volen o no

les peculiaritats i incerteses que encara avui tenim
sobre aquesta prova.

volen fer-se-la.
y La prova de detecció amb PSA en homes
asimptomàtics de menys de 50 anys, de més de 70

Característiques del PSA

anys o amb una expectativa de vida inferior als 10

Si bé és cert que un resultat alterat permet desco-

anys, no està justificada.

brir precoçment un càncer de pròstata, hi ha alguns
matisos que cal precisar i que tot seguit exposo:

z Si féssim la prova del PSA a 100 homes entre 50
i 70 anys, hi hauria 10 homes als quals els sortiria el

u El PSA és una substància de la pròstata que pot

Carles Alsina
Metge de familía
EAP Poble Sec. CAP Les Hortes

PSA elevat i 90 als quals els sortiria normal. Dels 10
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CAP VICENÇ PAPACEIT
La Roca del Vallès

CONSULTORI SANTA AGNÈS
Santa Agnès de Malanyanes

CAP LA TORRETA
La Torreta

ELS PROFESSIONALS DE L’ABS LA ROCA DEL VALLÈS VETLLEN
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

