
N
Ú

M
ER

O
 1

0 
| J

U
LI

O
L 

– 
A

G
O

ST
 D

E 
20

08

Gaudir 
de l’estiu 
amb els nens

Cel·lulitis
Un problema estètic, 
no de salut

www.absroca.com

La revista del vostre equip d’Atenció Primària

salutfer

La marató de donació de sang a La Roca del Vallès



salutfer

CR
ÈD

IT
S

PREMI JAUME AIGUADER
I MIRÓ A LA MILLOR 

COMUNICACIÓ SANITÀRIA   és una publicació periòdica promoguda per: Albera Salut, ABS Alt Camp Oest, ABS La Roca del Vallès, CAP Can Rull, 

CAP Muralles, EAP Osona Sud-Alt Congost, EAP Poble Sec, EAP Sardenya, EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció Primària, EAP Vallcarca-Sant Gervasi, EAP Vic, EAP Can 

Bou i EAP El Castell.

Comitè editorial: Sílvia Arpal, Òscar Autet, Nieves Barragán, Marta Camps, Lourdes Garcia, Núria Garcia, Maria Josep Guinovart, Antoni 

Iruela, Jordi Lorente,  Rosa Rovira, Ferran Vaquero, Roger Vinyeta, Eva Marimon i Beatriu Bilbeny.

Edició, disseny, producció i publicitat: ICE Salud. Passatge Mercader, 15. 08008 Barcelona. Tel. 93 446 02 33 icesalud@icesalud.com Dip. 

Legal: B-41601-2003

salutfer2 salutfer 3

Editorial Sumari

SER PARES 12
Gaudir de l’estiu amb els nens
L’estiu és una oportunitat per fer activitats dife-

rents amb els nostres fills i veure llocs nous. Però 

cal tenir-ho tot previst perquè les vacances no es 

converteixin en una font d’inconvenients. 

GENT GRAN 15
Caminar amb bon peu
Un bon calçat és el que ens permet caminar 

sense pensar què portem als peus. El calçat ha 

de subjectar el peu i no el peu al calçat. A la 

tercera edat cal seguir unes recomanacions per 

tenir cura i mantenir la salut dels peus. 

DONA I HOME 8 - 9
Cel·lulitis: un problema estètic, no de salut 
La cel·lulitis és l’acumulació de greix al teixit subcutani que dóna a la pell un aspecte d’ensorrament. 

Una dieta equilibrada i l’exercici regular i suau eviten que esdevingui un problema greu.

VIURE JOVE 14
Marihuana i adolescència, una 

combinació perillosa
Considerada com una substància innòcua i  

utilitzada per definir una actitud o per socialit-

zar-se, cada dia sembla que la marihuana és més 

present entre els joves. 

CAP DESTACA 4 - 5 
Les maratons 

 de donació de sang 
El Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut 

incentiva la possibilitat de convertir la donació 

de sang en un hàbit ciutadà i en un acte de res-

ponsabilitat vers la societat. El proper 29 de juliol 

s’organitza per primera vegada una marató de 

donació de sang a La Roca del Vallès.

SALUT 10 - 11
Proves diagnòstiques més comunes 
a l’Atenció Primària
El metge, per fer el seu diagnòstic, s’ajuda de 

diverses proves. Les més comunes a l’Atenció 

Primària són: anàlisis de sang i d’orina, elec-

trocardiograma, espirometria, audiometria, 

radiografia, estudi del fons de l’ull, ecografia i 

doppler. 

Pla d’actuació per a la prevenció dels efectes 
de la calor  sobre la salut 

Com cada estiu el Departament de Salut posa en marxa el POCS, Pla de prevenció dels efectes de l’onada de 

calor sobre la salut, en coordinació amb  altres àmbits de l’Administració pública:  Departament de Treball, Servei 

Meteorològic de Catalunya, Agència de la Salut Pública, Servei Català de la Salut, Federació de Municipis, Servei 

d’Emergències Mèdiques, entre d’altres.

Els objectius d’aquest pla de prevenció i actuació es concreten en:
- Predir amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics les possibles situacions meteorològiques de risc.

- Minimitzar els efectes negatius de l’onada de calor sobre la salut de la població de Catalunya, especialment els 

grups més vulnerables: gent gran —sobretot la que està per sobre dels 75 anys—, nadons, persones amb discapacitats 

físiques o psíquiques que tinguin limitada la seva autocura, persones amb malalties cròniques, persones fràgils 

que viuen soles, persones amb condicions socials precàries, pacients amb medicacions que actuen sobre el sistema 

nerviós central, persones que realitzin un excés d’activitat física, etc.

- Coordinar les mesures i els recursos existents a Catalunya per fer front a la possible onada de calor.” (*)

Des dels centres d’Atenció Primària de La Roca del Vallès organitzem les següents accions per tal de dur a 
terme el pla d’actuació de referència: 
- Elaboració d’un cens amb el perfil de la població de risc.

- Creació dins l’àrea bàsica d’un equip assistencial responsable de la gestió de les actuacions.

- Elaboració de protocols d’actuació en cas d’alerta i en coordinació amb l’Administració local. 

- Recollida de dades diària, monitoritatge de les temperatures i la seva predicció en 48 hores. 

- Formació a persones en contacte amb població de risc (cuidadors). 

- Difusió a la població de mesures de prevenció mitjançant: informació gràfica, xerrades, informació a consulta.

Cal recordar, però, que la millor mesura per al tractament de les malalties relacionades amb la calor és la prevenció. 

Finalment, volem aportar algunes recomanacions que us seran d’utilitat:
 - S’aconsella beure molts líquids (les begudes alcohòliques o amb molt de sucre no són recomanables, perquè 

faciliten la pèrdua de líquids). 

- Les begudes per als esportistes aporten molts ions i permeten reemplaçar les sals minerals perdudes amb la suor.

- És important beure molt regularment, anticipant-se a la sensació de set. Les begudes molt fresques no són 

aconsellables, ja que fan desaparèixer més ràpidament la sensació de set i, per tant, s’ingereix menys líquid. 

- És important la utilització de roba apropiada: lleugera i de colors clars. 

- S’ha d’intentar estar en llocs frescos. Les persones que han de treballar exposades a la calor és important que 

recordin la necessitat de prendre begudes no alcohòliques molt sovint i, si han de realitzar activitats físiques 

esgotadores, han de descansar a l’ombra periòdicament. 

- Els qui tinguin familiars ancians que viuen sols, se’ls aconsella que contactin amb ells ben sovint, per saber si 

presenten algun dels símptomes relacionats amb el cop de calor.” (*)

Per a tota aquella informació que us sigui necessària no dubteu de consultar el vostre metge o infermera.

Us desitgem un bon estiu.

ABS La Roca del Vallès
www. absroca.com/ www. gencat.cat

                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 

expressar per telèfon al 93 446 02 33 o per 

internet a l’adreça electrònica icesalud@
icesalud.com

salutfer

(*) Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, juny 2008.
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El Banc dE Sang i TEixiTS dEl 

dEparTamEnT dE SaluT, com a 

rESponSaBlE únic dE planificar 

la coBErTura dE nEcESSiTaTS i la 

diSTriBució dE Sang i hEmodErivaTS 

pEr ToT caTalunya, ha aconSEguiT 

manTEnir l’ESTaBiliTaT En ElS ESTocS 

al llarg dE l’any 2007. El Banc 

incEnTiva la poSSiBiliTaT dE convErTir 

la donació En un hàBiT ciuTadà i 

En un acTE dE rESponSaBiliTaT vErS 

la SociETaT. EL PROPER 29 DE JULIOL 

S’ORGANITzA PER PRIMERA VEGADA 

UNA MARATó DE DONACIó DE SANG A 

LA ROCA DEL VALLèS.

Les maratons de 

donació de sang
Durant l’any 2007, les unitats mòbils del 

Banc de Sang i Teixits van visitar 625 
municipis de tot Catalunya almenys 

una vegada. Es van fer 282.661 donacions, que 

han permès abastir els 110 centres sanitaris, 

públics i privats de Catalunya, d’un total de 

255.215 concentrats d’hematies, 26.956 

concentrats de plaquetes i 38.385 unitats de 

plasma fresc per a la seva transfusió. 

LES NECESSITATS DE SANG
Els hospitals i clíniques de Catalunya necessiten 

al voltant de 1.000 components sanguinis cada 

dia per atendre els seus malalts. A més, cada vegada 

s’utilitzen més medicaments elaborats a partir del 

plasma sanguini, que s’anomenen hemoderivats, 
per la seva àmplia aplicació terapèutica. El Banc de 

Sang i Teixits n’ha subministrat prop de 130.000 
als hospitals i clíniques catalans, distribuïts en un 

79,6% en albúmina, un 2,07% en factors de 

coagulació i un 17,11% en immunoglobulines.  

La previsió de demanda de sang i hemoderivats 

per abastir tot el sistema sanitari català durant 

el 2008 és molt exigent. Per poder satisfer-la, 

s’estima que en el transcurs de l’any, el Banc 

de Sang i Teixits haurà de recollir 286.000 
donacions de sang total i realitzar 12.000 
processos de plasmafèresi. 

 

MANTENIR LES RESERVES
A part de la quantitat, és decisiu aconseguir 

mantenir l’estabilitat en el nivell de reserves 

durant tot l’any per garantir la seguretat en el 

subministrament de l’àmbit d’influència. Per a 

aquest objectiu, insistim en la importància de 

convertir la donació de sang en un hàbit en la 

vida de la població, a més d’un acte de civisme i 

solidaritat. En aquest sentit, la idea és augmentar 

l’índex de freqüència en les donacions que, 

actualment, se situa en 1,5 vegades l’any. 

L’objectiu és aconseguir que els homes donin 4 

vegades l’any i les dones, 3. D’aquesta manera, 

L’ABS La Roca destaca...

per donar sang, només 
cal tenir més de 18 
anys, pesar 50 kg o més 
i és preferible no estar 
en dejú

disposarem d’un estoc estable que possibilitarà 

passar tot l’any sense crides especials. 

LES MARAToNS, UNA fESTA CIUTADANA A  
fAVoR DE LA DoNACIó DE SANG 
D’entre totes les accions que organitza el Banc 

de Sang i Teixits per difondre la donació de sang 

entre la població i aconseguir que sigui percebuda 

com un fet habitual, es troben les maratons de 
donació de sang. 

Juntament amb les campanyes universitàries, 

les maratons són una de les principals vies 

d’entrada a la donació de sang. Així mateix, és 

un esdeveniment en què les persones que porten 

molt temps sense donar sang ho tornen a fer.

L’abril del 2002, es va engegar la campanya 
itinerant de Maratons de Donació de 
Sang per Catalunya, que va començar en 

dotze poblacions.

A dia d’avui, ja hem visitat gran part dels pobles 

i ciutats del nostre territori d’influència. A més, 

cada any s’incorporen municipis nous, i d’altres 

repeteixen any rere any amb entusiasme.

Banc de Sang i Teixits  
www bancsang.net 

• Les maratons són campanyes de 12 hores de duració, caràcter festiu i accentuada visibilitat, que 

desfermen una forta participació popular i impliquen els diferents teixits socials dels municipis 

on tenen lloc.

• Per fer front a les necessitats, hem organitzat per primera vegada una marató de donació de 

sang a La Roca del Vallès. Serà el proper dimarts 29 del juliol del 2008, de 10 del matí a 10 del 

vespre (sense interrupcions), al Centre Esportiu Municipal.

• Com en els darrers anys, però de manera més intensa, durant el 2007 hi ha hagut un total 

de 55 maratons de donació de sang, xifra que indica una freqüència aproximada d’una marató 

setmanal. 

• Els resultats acostumen a ser molt satisfactoris, s’arriben a duplicar i a triplicar les donacions 

habituals. Fins i tot, en ocasions, poden assolir xifres sorprenents. 

• De fet, l’any 2007 hi van participar un total de 14.177 donants. Per primer cop en aquestes 

maratons 2.730 persones van donar sang. 

• Cal recordar que, per donar sang, només cal complir unes condicions bàsiques: tenir més de 18 

anys, pesar 50 kg o més i és preferible no estar en dejú.

• Els responsables d’organitzar la marató volen brindar a tothom la possibilitat de participar-hi, ja 

sigui aportant idees, ajudant a la difusió o preparant activitats. Hi esteu convidats.

PRIMERA MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG A LA ROCA



PRENDRE CoNSCIÈNCIA 
Montse Ametller, regidora de Salut i Benestar Social, també va ser present a l’acte: 

“Es pot educar per no malgastar l’aigua i els nens més grans que acaben de parlar 

ens ho acaben de demostrar. Hem de prendre consciència i qualsevol iniciativa com 

aquesta és benvinguda”.  

Tocava entrega de medalles. “Us heu merescut una medalla?”, preguntava l’Antonio.  

“Sí!!!”, van respondre tots els nens de la sala. “No ets d’aquest col·legi, no te la do-

naran”, li advertia una mare al seu fill, que al final sí que va anar a recollir-la. Era 

una festa per tothom. Els més petits van disfrutar amb les seves condecoracions on 

es podia llegir “3er Dia Mundial de la Salut 2008. Aigua, vida i salut”. A la imatge es 

podia veure una gota animada fent l’ullet i fent l’ok amb el polze. Perquè l’aigua és 

la seva (i també la nostra) amiga. 

La 3a Jornada Familiar va concloure entre rialles i dansa. Els alumnes van aprendre 

a ballar la dansa de l’aigua. La Judith, la Carolina i la Rajima, entre d’altres, van pu-

jar a l’escenari i van seguir les indicacions de la Maribel, que feia broma: “Aquests 

grans... Els petits ho farien millor”. Ho deia perquè els havia manat que creuessin els 

braços i els havien alçat com si ballessin sardanes. Va ser un error puntual, perquè 

a partir d’aquí grans i petits van coordinar moviments i diversió. La festa de l’Aigua 

va ser un èxit, fet que estimula i motiva les persones que formen el PIC per a seguir 

treballant en les activitats amb la comunitat. Desitjant que les darreres activitats, 

Torneig de Videojocs, amb la gent jove, el Certamen Literari, amb relats d’històries 

dels nostres avis, segueixin potenciant les relacions intergeneracionals.

El PIC us desitja un Bon Estiu. 
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L’aiGua com a font de vida, salut i diversió 

LA DIVERSIÓ FORMA PART DE 

L’APRENENTATGE. LA FESTA, 

ELS JOCS I EL SOMRIURE EN 

GENERAL SÓN UNA BONA ExCUSA 

PER CONSCIENCIAR-SE D’UN 

PROBLEMA TAN TRANSCENDENT 

COM LA IMPORTÀNCIA DE L’AIGUA 

A LA VIDA. PER TAL qUE ELS MéS 

PETITS VEIESSIN COM CUIDAR I 

NO MALGASTAR AqUEST RECURS 

VITAL, EL PROCéS D’INTERVENCIÓ 

COMUNITÀRIA (PIC) LA TORRETA/ 

LA ROCA DEL VALLÈS, VA 

CELEBRAR EL PASSAT 4 D’ABRIL 

LA 3a JORNADA FAMILIAR AL 

CENTRE CULTURAL DE LA TORRETA. 

L’AIGUA VA SER EL TEMA D’UN 

ACTE PER A TOTA LA FAMíLIA qUE 

S’ORGANITzA DES DEL 2006 PER 

COMMEMORAR EL DIA MUNDIAL 

DE LA SALUT.

L’ABS La Roca destaca...

a les cinc de la tarda arribaven els 

primers nens, que acabaven de 

sortir de classe, al cEip la Torreta 

amb moltes ganes de participar a la 

festa, la 3a Jornada familiar, que tenia 

com a títol hàbits de vida saludables: 
l’aigua. “donen entrepans, que bé!”, 

cridava un petitó mentre començava a 

córrer. realment tenia gana i set, així que 

també va agafar una ampolla d’aigua i es 

va posar a veure l’exposició de dibuixos 

és molt important i calculava que cada 

dia en beu entre dos i tres litres. per la 

seva part, la Judith domènech (12 anys), 

que ens va presentar el seu germà petit, 

l’albert, va fer un dels dibuixos més 

senzills i alhora més contundents: una 

gota d’aigua humanitzada. 

AIGUA, LA VIDA MATEIxA
Eren poc més de dos quarts de cinc de la tarda 

quan va començar la festa. l’antonio, membre 

del grup comunitari del pic, divertit i graciós, 

en va ser el presentador: “aquí s’inicia la 3a 

Jornada comunitària, que commemora el dia 

mundial de la Salut i que aquest any té com a 

reclam l’aigua”. El simpàtic conductor també va 

parlar de la importància de la dieta —“on hi hagi 

un bon entrepà que s’apartin els pastissets”. 

a continuació va pujar a l’escenari la 

maribel, la nova tècnica del pic, que 

va presentar la núria, la Jana, la Sònia, 

la fatu i la núria, les alumnes de 6è 

del cEip la Torreta encarregades de fer 

una presentació en powerpoint titulada 

“l’aigua és vida i salut”. la introducció de 

l’exposició va ser brillant. “aigua, que no 

tens ni color ni aroma. Ets la vida mateixa, 

ens penetres amb un plaer que no es pot 

explicar amb els sentits”, recitava una de 

les alumnes. 

durant la presentació, les estudiants 

van recordar que l’aigua és una “gran 

riquesa de font de salut”, que “les plantes 

la necessiten” i que és “un element que 

hem de cuidar”. les alumnes també van 

destacar el paper de l’aigua per ajudar en 

el transport de nutrients, per disminuir 

el risc de tenir pedres al ronyons. “Sense 

aigua no hi ha vida”, concloïa una de les 

alumnes.  

sobre l’aigua en què havien participat 

tant ell com els seus companys.    

la Tània, de sis anys, semblava voler 

ocultar-se amb l’entrepà que li acabaven 

de donar. “l’aigua és vida perquè ens 

relaxa” es podia llegir al seu dibuix 

protagonitzat per dues noies amb biquini 

que s’estaven divertint a la platja.    

Tots els nens van començar a mostrar, 

orgullosos, els seus dibuixos. “aquell no 

m’agrada gens”, criticava un. “És molt 

abstracte”, afegia un altre. “El meu és 

aquest!”, insistia la rajima, de 9 anys, 

que al principi no volia sortir en aquesta 

revista i que quan va veure que les seves 

amigues s’hi apuntaven no va dubtar a 

col·laborar. “Eh, que jo anava abans que 

ella!”, ens reclamava. 

la desiré, de 9 anys, estava més 

preocupada per matisar la identitat dels 

animals que apareixien al seu dibuix. 

“Són cérvols, no pas porcs!”, va respondre 

quan l’hi vam preguntar. deia que l’aigua 

“la festa i els jocs van servir per  
conscienciar-se d’un problema tan 
transcendent com la importància de 
l’aigua a la vida”
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Dona i home

CeL·LuLitis
un problema estètic, no de salut
LA CEL·LULITIS éS LA INFLAMACIÓ DEL TEIxIT ADIPÓS (GREIx) SUBCUTANI qUE hI PROVOCA hIPERTRòFIA I 
NòDULS. UNA DIETA EqUILIBRADA I L’ExERCICI REGULAR I SUAU EVITEN qUE ESDEVINGUI UN PROBLEMA 
GREU.

de líquids de la cèl·lula i de les substàncies que el 

metabolisme ha d’eliminar. Per combatre la cel·lulitis 

caldrà drenar totalment els residus que s’hagin 

aglomerat sota la pell.

REGLES bàSIqUES
La cel·lulitis té un component de constitució i 

hereditari, i per tant sempre tendeix a reaparèixer, 

però seguint aquestes regles bàsiques es pot 

mantenir sota control.

1. Reduir la ingesta de sal, ja que el sodi fa que el cos 

retingui líquids i que s’inflamin els teixits. També cal 

reduir el consum de sucre i greixos, que faciliten 

l’aparició de toxines i degeneren el teixit adipós.

2. Deixar el cafè i el tabac. La cafeïna i la nicotina 

són substàncies vasoconstrictores, que redueixen 

la quantitat de sang que arriba als teixits i per 

tant, l’oxigen.

3. No prendre begudes amb alcohol, que també 

afavoreixen la retenció de líquids i a més tenen un 

contingut calòric elevat.

4. Beure aigua abundantment en dejú i entre 

àpats per ajudar a eliminar els líquids i depurar 

l’organisme.

5. No estar molta estona asseguda o dempeus i 

no creuar les cames al estar asseguda. Aquestes 

posicions sostingudes durant molt de temps 

afecten la circulació de la sang.

6. Prendre anticonceptius orals només sota 

prescripció mèdica i fer-ne un seguiment anual, ja 

que afavoreixen la retenció de líquids.

7. No portar sabates de taló alt ni roba molt 

ajustada, perquè dificulten la circulació de la sang 

de les cames. Si la circulació s’interromp hi haurà 

acumulació de sang a la zona afectada i els teixits 

es veuran alterats.

8. Fer dutxes d’aigua freda, que tonifiquen la pell 

i activen la circulació.

TRACTAMENTS ESPECÍFICS
S’han desenvolupat una gran varietat de 

tractaments mèdics i estètics per millorar 

la cel·lulitis. Cal realitzar-los en centres amb 

personal titulat, i els tractaments més inva-

sius, com la liposucció i les infiltracions, els 

ha de practicar sempre un metge col·legiat 

especialista en medicina estètica o cirurgia 

estètica. D’altra banda, s’ha de tenir present 

que la cel·lulitis és una síndrome reincident i 

que cap d’aquests tractaments és definitiu. 

Els més utilitzats són:

• El drenatge limfàtic i els massatges per 

activar la circulació, que es realitzen amb 

cremes anticel·lulítiques.

• Els embolicaments amb algues, que pel 

iode que contenen tenen una gran capacitat 

per depurar l’organisme i activar la circulació 

de la sang.

• La messoteràpia o infiltracions d’ingredients 

actius, que milloren el metabolisme cel·lular, 

activen la circulació i oxigenen i regeneren 

els teixits a través de petites injeccions.

• La liposucció, que és una tècnica quirúrgica 

per extraure els cúmuls de greix localitzats.

• L’electrolipòlisi, que consisteix en l’aplicació 

d’unes agulles llargues i fines que travessen 

els teixits greixosos i es connecten a un co-

rrent elèctric de baixa intensitat. D’aquesta 

manera es millora tant la circulació de la 

sang com la limfàtica, es desfan les acumu-

lacions de greix i es reafirmen els teixits

L a cel·lulitis generalment es localitza a 

l’abdomen, els malucs, les natges, les cuixes i 

els braços. Si toquem la zona es noten petits 

bonys i si hi fem pressió poden fer mal. Aquests 

bonys són nòduls formats per l’acumulació de greix, 

aigua i toxines. Amb el temps, el teixit afectat es va 

estrenyent cada cop més i s’endureix fins que queda 

totalment atapeït i la pell pren l’aspecte de pell de 

taronja.

Per què afeCta Les dones
Al voltant del 90% de les dones després de la 

pubertat presenten algun grau de cel·lulitis. En els 

homes és molt estrany trobar-la. Això es degut al fet 

que un factor important en l’aparició de la cel·lulitis 

són les hormones. Els estrògens no només fan més 

flexible el teixit conjuntiu, sinó que també influeixen 

en la distribució del greix. A més, les variacions 

hormonals, com les que tenen lloc en la pubertat, 

l’embaràs, la menopausa, la menstruació o per 

influència dels anticonceptius orals, causen retenció 

de líquids, cosa que contribueix al desenvolupament 

de la cel·lulitis.

És totalment erroni pensar que només les dones 

obeses pateixen cel·lulitis. Si bé és cert que hi són 

més propenses, les dones primes també en tenen.

Com es desenvoLuPa La CeL·LuLitis
La cel·lulitis empitjora quan a través de l’alimentació 

el cos rep més energia de la que en realitat necessita. 

No pot cremar-la i el greix excedent s’acumula. Les 

cèl·lules de greix estan molt plenes i a part de donar 

un aspecte antiestètic, tenen un efecte mecànic 

negatiu. Efectuen pressió sobre els capil·lars del 

sistema limfàtic i de la circulació de la sang, de 

manera que redueixen el transport d’oxigen i el flux 
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9. Una activitat física suau ajuda a cremar l’excés 

de calories. A més, la tonificació muscular que 

produeix ajuda a combatre l’acumulació de greix 

en els teixits i millora el funcionament del sistema 

circulatori.

GIMNàSTICA I ESPoRT: MoURE’S D’UNA foR-

MA SANA
Cal mantenir-se sa i mòbil mitjançant activitats 

moderades i regulars que enforteixen i reafirmen 

el teixit conjuntiu i la musculatura de les zones 

afectades, i milloren la circulació de la sang i del 

sistema limfàtic. A la vegada, aquests exercicis 

augmenten la despesa energètica i la crema de 

calories.

Es pot començar amb la vida quotidiana, per 

exemple, caminant i pujant escales. Altres 

activitats adequades contra la cel·lulitis són: 

la marxa o walking, que consisteix a caminar 

més de pressa que passejant i és més suau que 

córrer; nedar, perquè la pressió de l’aigua té un 

efecte de massatge limfàtic; i anar en bicicleta. 

També existeixen taules d’exercicis i estiraments 

específics per modelar les natges, reafirmar les 

cuixes i estirar les cames, i el ioga és una pràctica 

molt recomanable.

MENJAR SA I bEURE AIGUA
Una alimentació equilibrada té un efecte positiu 

sobre tot el cos i es reflecteix en una pell sana. La 

dieta anticel·lulítica s’ha de basar en les verdures 

cuites i fresques i els aliments rics en ferro (carn 

magra, peix, marisc, llegums).

Un altre paper important el té l’aigua. Cal beure’n 

no només quan és té set, sinó en prou quantitat per 

ajudar a eliminar els residus del procés metabòlic.



Proves diaGnòstiques 
més comunes a l’Atenció Primària

EL PROTOCOL 
D’ACTUACIó DEL 

METGE DE fAMíLIA 
EN EL PROCéS 
DIAGNòSTIC LI 

PERMET PRESCRIURE 
UNA SèRIE DE PROVES 
COMPLEMENTàRIES 

O PROVES 
DIAGNòSTIqUES. 

LES MéS COMUNES 
SóN LES qUE 

ES DESCRIUEN A 
CONTINUACIó.
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anaLÍtiques
Les anàlisis de sang proporcionen molta 

informació sobre el funcionament de l’organisme 

i comprenen diverses proves. L’hemograma és el 

recompte dels diferents tipus de cèl·lules (glòbuls 

vermells o eritròcits, glòbuls blancs o leucòcits i 

plaquetes). L’hematòcrit mesura el percentatge 

de volum que ocupen els glòbuls vermells respecte 

al volumn total de la sang. Altres anàlisis de la 

sang són l’estudi bioquímic de la sang, l’estudi de 

coagulació i l’estudi immunològic.

Les anàlisis d’orina són també proves molt útils. 

L’orina s’analitza en cas de cistitis o infecció de 

la bufeta i se’n pot fer un cultiu per identificar el 

bacteri específic que la causa. Segons la substància 

que es detecti en l’orina es poden diagnosticar 

diferents malalties: la presència de sang és signe de 

malalties renals i del sistema urinari; la presència 

de sucre, de diabetis; i la presència de proteïnes, de 

malalties renals o dels ossos.

Les anàlisis de femtes s’indiquen en l’estudi de 

les anèmies, diarrees, infeccions i disfuncions 

en l’absorció de nutrients i la digestió, i per a la 

detecció de càncer colorectal. 

Les mostres de teixits (biòpsia), o de secrecions o 

líquids corporals s’observen mitjançant el microscopi 

per detectar-hi bacteris o altres microorganismes 

patògens. Per estudiar-los millor es fan proliferar 

mitjançant cultius en el laboratori. 

eLeCtroCardioGrama
L’electrocardiograma (ECG) permet mesurar 

l’activitat elèctrica del cor. A través d’una sèrie 

d’elèctrodes (fins a dotze), l’electrocardiògraf 

detecta els impulsos elèctrics i els registra en 

una tira de paper. Aquest registre s’anomena 

electrocardiograma i permet detectar diferents 

malalties cardíaques i analitzar la resposta a un 

tractament o a l’implant d’un by-pass.

És indicat en casos de dispnea (dificultat per 

respirar); dolor toràcic (angina de pit); esvaïment; 

palpitacions, i per detectar estrenyiment en les 

artèries coronàries, causa de l’angina de pit o 

l’infart de miocardi. L’ECG també detecta problemes 

del ritme cardíac: bradicàrdia (desacceleració), 

taquicàrdia (acceleració) i augment de la mida del 

muscle cardíac.

ESPIRoMETRIA
Aquesta prova registra el màxim volum d’aire que 

un pacient és capaç de mobilitzar després de fer 

una inspiració profunda, fins a aconseguir l’expulsió 

total de l’aire. L’espiròmetre mesura el volum d’aire 

eliminat i el temps que s’ha trigat a expulsar-lo.

L’espirometria estableix diagnòstics de fatiga 

respiratòria, xiulets del pit, tos i dolor toràcic. 

També serveix per mesurar l’impacte d’una 

malaltia pulmonar i fer-ne el seguiment, i per 

valorar la funció respiratòria en pacients de risc 

com fumadors o treballadors en contacte amb 

substàncies nocives, o també en esportistes d’elit.

AUDIoMETRIA
Les audiometries són els estudis de la capacitat 

auditiva. En l’audiometria tonal liminar (ATL), un 

audiòmetre genera sons purs o tons de diferents 

freqüències. La intensitat del to es mesura en 

decibels (dB) i mai arriba a valors intensos o 

molestos.

El pacient, situat dins una cabina insonoritzada, rep 

el so mitjançant auriculars. En una segona fase es 

genera el so a través d’un vibrador aplicat a la regió 

òssia de darrere l’orella i en aquest cas la percepció 

és fa per via òssia. L’objectiu de l’ATL és mesurar el 

grau de sordesa de cada orella i localitzar-ne la part 

(externa, mitjana o interna) afectada.

RADIoGRAfIA
Els raigs X són una forma de radiació 

electromagnètica, de natura similar a la de la llum 

visible o les ones de ràdio. Tenen una energia alta i 

una longitud d’ona curta, cosa que els capacita per 

travessar els teixits. La radiografia és la modalitat 

de radiologia més utilitzada i mostra imatges dels 

òrgans en escala de grisos sobre un tipus especial 

de pel·lícula fotogràfica. Els tons són més foscos en 

les àrees que no absorbeixen bé la radiació (com 

els pulmons) i més clars en les àrees denses (com 

els ossos).

La capacitat de diagnòstic dels raigs X es potencia 

en determinats casos amb l’ús de contrastos. Una 

altra gran utilitat de les radiografies és la detecció 

de fractures óssies.

ExAMEN DEL foNS DE L’ULL
També s’anomena oftalmoscòpia i serveix per 

examinar les estructures situades a la part posterior 

del globus ocular, és a dir, la retina, els vasos 

sanguinis, la papil·la o disc òptic i la màcula.

Normalment, abans de la prova s’instil·len unes 

gotes per dilatar les pupil·les i facilitar l’exploració. 

L’oftalmoscòpia pot ser directa, quan es projecta 

llum directament sobre l’ull, o indirecta, quan 

s’utilitza un joc de lents i miralls entre la font de 

llum i els ulls.

És una prova de gran precisió que s’aplica en la 

valoració de l’agudesa visual, i en cas de centelleigs 

en el camp visual, mal de cap, traumatismes 

oculars, despreniment de retina o glaucoma. A més 

serveix per controlar malalties sistemàtiques com 

la hipertensió arterial i la diabetis.

ECoGRAfIA
Una ecografia és una imatge dels òrgans interns 

construïda per ultrasons o ones sonores d’alta 

freqüència. Un dispositiu manual aplicat sobre la 

pell, impregnada amb un gel hidrosoluble, dirigeix 

aquestes ones d’ultrasons en profunditat, capta les 

ones que reboten sobre els òrgans i les transmet a 

un petit ordinador que les analitza i les transforma 

en una imatge que apareix en una pantalla de 

televisió.

Per la seva innocuïtat, és ideal per avaluar l’estat 

fetal en la gestació (ecografia obstètrica). També 

s’utilitza per diagnosticar i fer el seguiment 

d’alteracions en una gran varietat d’òrgans: 

ecografia abdominal (vesícula biliar, fetge, ronyons, 

pàncrees i melsa); ecografia pèlvica (bufeta i 

pròstata); ecografia ginecològica; ecografia de 

parts toves (tiroides, mama, musculo-esquelètica); 

ecografia rectal; ecocardiografia (cor) i ecografia 

vascular (artèries i venes).

DoPPLER
L’eco doppler és una ecografia que utilitza els 

ultrasons per avaluar el cabal circulatori o flux de 

sang en qualsevol vas sanguini.

S’utilitza en l’estudi de les venes i artèries dels 

braços i les cames per tal de diagnosticar coàguls 

de sang, insuficiència venosa, oclusió arterial, 

anomalies en el flux sanguini de l’artèria caròtide 

o algun traumatisme en les artèries.

El doppler de troncs supraaòrtics permet l’estudi de 

les artèries que irriguen el cervell per al diagnòstic 

precoç i seguiment de pacients que han patit un 

ictus isquèmic o que tenen risc elevat de patir-

ho. El doppler transcranial s’utilitza en neurologia 

per diagnosticar quadres d’ictus agut i embòlies 

cerebrals.

Finalment, durant l’embaràs permet avaluar el flux 

sanguini en el cor del fetus, en les artèries de l’úter 

i en les artèries umbilicals.



Salut a la llar

TOT I qUE ELS GREIxOS O LíPIDS ESTAN MAL VISTOS, COMPLEIxEN FUNCIONS MOLT IMPORTANTS 
PER AL BON FUNCIONAMENT DEL NOSTRE ORGANISME. AIxí DONCS, INGERIR-LOS EN LES qUANTI-
TATS ADEqUADES éS NECESSARI PER GAUDIR D’UNA BONA SALUT. 

Judith Vila
Diplomada en Infermeria

Dietista i nutricionista

eap|sardenya
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des del punt de vista dietètic i nutricional són els 

triglicèrids, els fosfolípids i el colesterol. 

TRIGLICèRIDS
Estan formats per una molècula de glicerol, un 

alcohol soluble en aigua, i tres molècules d’àcids 

grassos. Bàsicament es componen de carboni, 

hidrogen i oxigen. Estan presents en el nostre cos 

(un 90% del greix corporal són triglicèrids) i també 

en els aliments. Els triglicèrids es diferencien en 

funció dels àcids grassos. Per la seva estructura 

química n’hi ha diferents tipus:

• Àcids grassos saturats

Són els que consumits en excés eleven els nivells o 

taxes de colesterol i triglicèrids a la sang. Predominen 

en els aliments d’origen animal com carns, vísceres i 

derivats (embotits, patés), lactis, greixos lactis (nata, 

mantega) i ous. També són presents en l’oli de coco 

i de palma, i en productes amb greixos hidrogenats 

(rebosteria industrial). 

• Àcids grassos monoinsaturats

El més representatiu és l’oleic, característic de 

l’oli d’oliva, l’alvocat i les olives. Consumits en 

quantitat suficient protegeixen el nostre sistema 

cardiovascular, redueixen els nivells del colesterol 

dolent i augmenten els del colesterol bo. Exemples 

d’àcids grassos monoinsaturats són: Omega 3 i 

Omega 6.

• Àcids grassos poliinsaturats

Redueixen el colesterol total i els nivells de triglicèrids 

Viatjar amb nens pot ser molt entretingut 

sempre que es controlin prèviament tots 

els detalls. Només cal tenir il·lusió, adoptar 

algunes precaucions i organitzar-se. A més, l’estiu és 

un bon moment per interactuar en família, compartir 

jocs i il·lusions i conèixer les inquietuds dels fills.

LES MILLORS DESTINACIONS 
PER ANAR DE vACANCES AMb NENS
Cal escollir un lloc adequat a l’edat del nen o nena i 

considerar les seves limitacions naturals. Un lloc a la 

platja o a la muntanya sempre és favorable, ja que 

no hi ha res més gratificant per als infants que el 

contacte amb la natura.

Quant a l’allotjament, apartaments, cases rurals 

i càmpings poden ser una bona solució per a les 

famílies. La majoria de càmpings i moltes cadenes 

hoteleres ofereixen activitats i animació per als més 

petits. En aquest sentit, els creuers estan guanyant 

adeptes.

Què NO HEM D’ObLIDAR A LA MALETA
• Un bressol de viatge, un termo, un escalfabiberons, 

xumets i barrets.

• El joc favorit del nen o la nena.

• Tovallola de bany, sabó, pinta, raspall, colònia, 

crema hidratant, crema protectora per al sol, 

xancletes, flotador, bosses de plàstic i pitets.

• Una muda per a cada dia de l’estada i roba 

Ser pares
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adequada a possibles variacions climàtiques.

• Una farmaciola que inclogui antipirètics, 

analgèsics, aigua oxigenada, termòmetre, tisores, 

tiretes, gases, cotó, esparadrap, pomada per a 

picades i sèrum fisiològic.

COM ALIMENTAR ELS NENS 
QuAN MéS CALOR FA
Una correcta alimentació és bàsica perquè els nens 

gaudeixin de bona salut i s’ho passin bé. La dieta 

ha de ser equilibrada i és molt important mantenir 

el nen hidratat i oferir-li aigua encara que no la 

demani. Cal respectar el període de digestió abans 

de banyar-se o de realitzar activitats físiques.

vIATjAR EN COTxE
El cotxe permet dur totes les coses necessàries per 

als nens petits, però el viatge es pot fer molt pesat. 

Alguns consells per fer-lo més fàcil són:

• Distreure el nen amb jocs de paraules, endevinalles 

i observant el paisatge.

• Posar contes i música que els agradin.

• Sortir molt d’hora pot ser una bona opció 

perquè dormin una estona.

Els marejos són un problema per a molts nens:

• És convenient procurar que el nen estigui 

distret i evitar que llegeixi.

• Mantenir el cotxe airejat i no fumar-hi.

• Fer una parada cada dues hores per respirar 

aire nou i estirar les cames.

MESuRES DE PROTECCIÓ 

SOLAR PER A NENS
• Evitar les hores de màxima intensitat solar, 

entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda.

• Posar-los samarreta, gorra i ulleres de sol 

encara que estigui núvol. Cal protegir els 

nens del sol amb la roba, més que posar un 

excés de crema protectora solar .

• Posar-los crema fotoprotectora d’índex 30 

o superior mitja hora abans de l’exposició al 

sol i després de cada bany. 

• Els nadons menors de 6 mesos mai s’han 

de posar directament al sol ni se’ls ha d’untar 

amb cremes protectores.

Gaudir de l’estiu 
amb els nens

L’ESTIU éS UNA OPORTUNITAT PER FER ACTIVITATS DIFERENTS 
AMB ELS NOSTRES FILLS I VEURE LLOCS NOUS. PERò CAL 
TENIR-hO TOT PREVIST PERqUÈ LES VACANCES NO ES 
CONVERTEIxIN EN UNA FONT D’INCONVENIENTS. P erquè hi hagi una alimentació adequada 

i de qualitat és important que hi hagi 

varietat i equilibri. Una dieta equilibrada 

consisteix en un 55% d’hidrats de carboni, un 10-

15% de proteïnes i un 30-45% de greixos del total 

de l’energia ingerida. La dieta mediterrània és rica 

en greixos vegetals —sobretot els procedents de l’oli 

d’oliva—, i pobre en els d’origen animal. 

FuNCIONS DELS GREIxOS
Els greixos són una font de combustible energètic 

per al nostre organisme (9 calories per gram), però 

també desenvolupen altres funcions fonamentals 

per al bon funcionament del nostre cos: són una 

important reserva d’energia, col·laboren en la 

regulació de la temperatura corporal, envolten i 

protegeixen òrgans vitals com el cor o els ronyons, 

transporten i faciliten l’absorció de les vitamines 

liposolubles (A, D, E, K), ajuden de forma important 

a la formació de determinades hormones, 

subministren àcids grassos essencials (linoleic i 

linolènic), impedeixen que les proteïnes siguin 

utilitzades com a font d’energia, tenen una funció 

estructural per la seva presència en les membranes 

cel·lulars i intervenen en la sensació agradable que 

produeixen els aliments a la boca. 

GREIxOS MéS IMPORTANTS PER A LA 
NuTRICIÓ
Els lípids o greixos constitueixen un conjunt de 

compostos molt heterogeni. La seva característica 

comuna és que són insolubles en aigua però solubles 

en dissolvents orgànics. Els greixos més importants 

els lípids
greixos necessaris

RECOMANACIONS PER A LA PREvEN-

CIÓ D’ACCIDENTS A LES PISCINES
• No deixar sols els nens a la piscina o al seu 

voltant.

• No permetre que entrin de cop a l’aigua.

• Evitar que es tirin de cap i fer que respectin 

les normes de seguretat.

• Els nens que no saben nedar han de dur 

posat un dispositiu (armilla, “bombolleta”, 

etc..) adaptat a la seva edat.

• En les piscines particulars, l’ús de tanques 

protectores evita les caigudes accidentals.

a la sang i ajuden a disminuir el risc de formació de 

coàguls. Es troben als olis de llavors (girasol, blat, 

soja), margarines vegetals, fruits secs i a l’oli de fetge 

de bacallà.  

FOSFOLÍPIDS
Són greixos que contenen àcid fosfòric. Tot i que no 

són abundants en la dieta, formen part d’aliments 

com el fetge, el cervell, el cor i el rovell d’ou. També 

es poden trobar com a additius emulsionants en la 

fabricació de margarines o formatges. 

COLESTEROL
És un component estructural de les membranes 

cel·lulars del nostre cos que les dota d’estabilitat, i és 

el precursor d’altres molècules de gran importància 

com la vitamina D, les hormones esteroides i els 

àcids biliars. Existeix un colesterol endogen, produït 

pel nostre organisme, i un altre d’exogen, produït 

pels aliments ingerits. Aquest es troba només en 

aliments d’origen animal, com vísceres, carns i 

embotits, nata, mantega i rebosteria. 

El bon colesterol (HDL, lipoproteïnes d’alta densitat) 

prevé que les artèries es taponin i protegeix contra 

la cardiopatia. El mal colesterol (LDL, lipoproteïnes 

de baixa densitat) fa que s’acumuli i s’obstrueixin les 

artèries, i provoca la cardiopatia.

• Si vomita, donar-li aigua ensucrada en petites 

quantitats i sovint.

La seguretat és un altre aspecte important. Els nens 

han d’anar asseguts en cadires adients a la seva edat 

i no hi ha d’haver objectes sense lligar a l’interior del 

vehicle. Cal bloquejar les portes i portar les finestres 

del darrere pujades.
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La majoria dels problemes del peu en la gent 

gran els causa el propi envelliment. La Dra. 

Virgínia Novel, presidenta del Col·legi Oficial 

de Podòlegs de Catalunya, explica que l’aprimament 

del teixit adipós de la planta del peu i la disminució 

d’hidratació fan que les zones de pressió siguin més 

doloroses. L’engruiximent de la pell (durícies i callo-

sitats) també és més evident i, de la mateixa manera, 

les ungles es fan més dures i gruixudes, cosa que fa 

que s’incrustin en els laterals i causin dolor i fins i tot 

possibles infeccions.

LES MALALTIES AfECTEN ELS PEUS
D’altra banda, malalties com l’artrosi i la diabe-

tis poden tenir una forta repercussió en el peu. 

L’artrosi provoca la inflamació de les articulacions i  

alteracions en el recolzament del peu. La diabetis 

pot afectar en pèrdua de sensibilitat al tacte, calor 

o dolor, que, unit a la falta de reg sanguini cap als 

peus, pot provocar una lesió o úlcera en cas que hi 

Gent gran

Caminar amb bon Peu

Caminar cada dia durant 
una estona amb un 
calçat adequat i còmode 
és un bon exercici

hagi un frec o un cop. També, les alteracions en els 

genolls, els malucs o l’esquena poden produir de-

formacions en els peus. Per això és aconsellable fer 

revisions periòdiques i controlar les possibles modi-

ficacions de l’estructura que puguin aparèixer.

RECoMANACIoNS PER 
MILLoRAR LA SALUT DELS PEUS
Els peus serveixen de suport per a les cames i la co-

lumna vertebral, ens permeten mantenir-nos drets 

i desplaçar-nos durant tota la nostra vida. La Dra. 

Novel fa aquestes recomanacions:

• Cal rentar-los cada dia amb sabó neutre i ai-

gua tèbia.

• Cal eixugar-los a consciència (especialment 

entre els dits), però evitant el frec de la pell per 

tal de no produir irritacions. Si no s’hi arriba bé, 

es pot fer servir un assecador amb aire fred.

• Cal aplicar crema hidratant en els talons i 

dors del peus; entre els dits no s’aconsella, ja 

que podrien aparèixer maceracions.

• No s’han de tallar les durícies o les callositats, 

ni utilitzar callicides, perquè es podria provocar 

una ferida o cremada.

• Les ungles dels peus han de tenir forma recta 

i quadrada; s’aconsella llimar-les.

• Caminar cada dia durant una estona amb un 

calçat adequat i còmode és un bon exercici. As-

seguts, podem fer moviments del peu (flexió i 

extensió i rotació del turmell).

• Si apareix qualsevol problema als peus cal 

anar al podòleg, que aconsellarà sobre la cura 

adequada i posarà remei a qualsevol alteració.

Més informació a www.podocat.com

UN bON CALçAT éS 
EL qUE ENS PERMET 
CAMINAR SENSE PENSAR 
qUè PORTEM ALS PEUS. EL 
CALçAT HA DE SUbJECTAR 
EL PEU I NO EL PEU AL 
CALçAT.
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Viure jove

marihuana i adolescència, 
una combinació perillosa

CONSIDERADA COM UNA SUBSTÀNCIA INNòCUA 
I UTILITzADA PER DEFINIR UNA ACTITUD O PER 
SOCIALITzAR-SE, CADA DIA SEMBLA qUE LA 
MARIhUANA éS MéS PRESENT ENTRE ELS JOVES. 
LA INFORMACIÓ CONTRASTADA ENS AJUDA A 
TENIR UN CRITERI PROPI PER DECIDIR.

de concentració i disminució de la coordinació. En 

dosis elevades pot provocar al·lucinacions. El càn-

nabis pot crear dependència psicològica, és a dir, 

la dificultat per experimentar determinades sensa-

cions i fer front a certes exigències quotidianes si no 

és sota els efectes de la substància.

S’anomena marihuana al preparat elaborat a 

partir de les flors, fulles i tiges de la planta 

cannabis sativa. En el cànnabis hi ha uns 70 

compostos químics amb efectes psicoactius, és a dir, 

amb capacitat per alterar el funcionament normal 

de les neurones. El principal d’aquests compostos és 

el THC (tetrahidrocannabinol), al qual s’atribueixen la 

major part dels efectes que produeix la substància.

El haixix és una pasta formada per les secrecions 

resinoses de les flors de la planta femella, que té 

concentracions molt més altes de THC i per això 

acostuma a tenir un efecte més potent que el de 

la marihuana.

El THC és soluble en el greix i tendeix a acumular-

se en els teixits adiposos de l’organisme, fonamen-

talment al cervell. Té una vida mitjana de 7 dies i 

així, una setmana després del consum, l’organisme 

només ha aconseguit eliminar un 50% de la subs-

tància.

Es pot considerar el cànnabis com una droga de-

pressora del sistema nerviós central, amb efectes 

similars als de l’alcohol. Però els seus efectes modi-

ficadors de la percepció fan que també s’inclogui en 

la categoria d’al·lucinògens menors.

EfECTES DE LA MARIhUANA
En el pla fisiològic: la marihuana produeix aug-

ment de la gana, sequedat de boca, envermelliment 

del blanc dels ulls, brillantor de la còrnia, taquicàrdia, 

augment de la pressió arterial, sudoració, analgèsia 

moderada, somnolència i dificultats de coordinació 

motora.

En el pla psicològic: sensació d’eufòria, relaxació, 

desinhibició, canvis sensorials i perceptius, pèrdua 

risCos de La marihuana
S’ha demostrat que la marihuana fumada incrementa més que el tabac el risc de patir malalties pul-

monars, ja que s’inhala més profundament i durant més temps. 

Quant al sistema circulatori, el cànnabis provoca taquicàrdia, i per tant, és perillós per a les persones 

que pateixen insuficiència cardíaca o hipertensió. Si es barreja amb alcohol pot produir una lipotímia, 

ja que l’alcohol té una acció vasodilatadora que dificulta l’oxigenació i el THC augmenta el consum 

d’oxigen en el cervell.

D’altra banda, l’acumulació de THC en el cervell pot entorpir la memòria, sobretot a curt termini, i 

alterar la capacitat de concentració. 

Un estudi publicat recentment a la Gran Bretanya alerta que el consum freqüent de cànnabis, espe-

cialment entre els adolescents, incrementa el risc de patir depressió i ansietat a l’edat adulta. Quant 

abans comença el consum, més gran és el risc, perquè s’irriga amb una substància psicoactiva un 

cervell encara en desenvolupament. 

El consum de cànnabis també pot provocar en alguns casos psicosi cannàbica, un tipus d’esquizofrènia 

paranoide. 

Estadístiques recents xifren el consum de marihuana a Espanya 
entorn del 25% en joves entre 14 i 18 anys, i entre el 35 i el 40% 
en els majors de 18 anys.

CaraCterÍstiques 

deL CaLçat adequat

• La sabata ha de ser de pell i ha d’anar sub-

jecta a l’empenya amb gomes, velcro, sivelles, 

cordons, etc.

• L’amplada i el número del calçat ha de co-

incidir amb l’amplada i longitud del peu, és a 

dir, cal evitar sabates estretes o petites.

• La puntera del calçat ha de permetre una 

petita llibertat de moviment dels dits que ens 

ajudi a mantenir l’equilibri al caminar.

• La part posterior de la sabata ha d’estar 

reforçada per subjectar bé el taló.

• Per a les dones és bo portar una mica de 

taló, entre 3 i 4 cm, ja que facilita tirar el pes 

cap endavant al caminar i relaxar el ventre 

de la cama.

• La sola i la tapeta han de ser de goma an-

tilliscant que eviti caigudes.

• Les sabates amb tires estretes que sub-

jectin el peu no són adequades perquè es 

claven i produeixen ampolles i frecs, i a més 

poden provocar inflor i problemes circulato-

ris greus.

• No és aconsellable portar esclops o un altre 

calçat a retaló, perquè augmenten la insegu-

retat i fan posar els dits en urpa.



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

CAP VICENÇ PAPACEIT
La Roca del Vallès

CONSULTORI SANTA AGNÈS
Santa Agnès de Malanyanes

CAP LA TORRETA
La Torreta
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