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La revista del vostre equip d’Atenció Primàriafer

L’ABS amb el dia mundial de la salut

salut
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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 

expressar per telèfon al 93 446 02 33 o per 

internet a l’adreça electrònica icesalud@
icesalud.com
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Un nou servei mèdic a l’ABS, el 
seguiment del TAO 
(Tractament Anticoagulant Oral)

Millorar l’accés dels serveis  de salut a la ciutadania  forma part dels objectius d’aquesta 
ABS  i evidentment de la Sanitat Pública a Catalunya.  És en aquest sentit que durant 
el mes de juny s’incorpora el control del Tractament Anticoagulant Oral (TAO) com un 
servei més en els Centres d’Atenció Primària del Municipi. 

El TAO és un tractament preventiu per a persones amb risc de patir trombosi  o embòlia, 
que requereix un control continuat. Aquest fet fa que sovint hagin de  desplaçar-se als 
centres especialitzats per fer-ne el seguiment. Apropar físicament els centres de control 
als domicilis dels pacients, és un avenç per la normalització de la seva quotidianitat. 

La organització del Servei a l’ABS  s’ha basat  no solament en el control estricte del 
tractament,  si no en l’ampliació del seguiment amb una visió integral de la seva patologia. 
S’estableix un referent en el control del TAO, la infermera. Aquest fet facilitarà un millor 
acompliment terapèutic, una disminució de possibles complicacions, l’aclariment 
de dubtes i en cas d’efectes adversos un pont de comunicació directe  amb el Servei 
d’Hematologia de l’Hospital de Granollers.

S’estableixen agendes a cadascun dels tres centres, on es programaran les extraccions i 
posteriorment es donaran els resultats a través de la consulta o per correu electrònic.   
Com fins ara, les persones que necessitin el desplaçament al seu domicili, seguiran 
rebent-lo amb la visita de la seva infermera de referència, no solament pel control del 
TAO, també per una valoració integral del seu estat de salut.

Aquesta nova acció, patrocinada pel CatSalut, es fruit de la coordinació entre l’ Hospital 
de Granollers  i l’Abs, amb el suport de l’empresa Izasa.

GENT GRAN 15
La pell senill
L’envelliment de la pell és un procés fisiològic 

normal que pot comportar certes incomoditats. 

Tot i així, una bona higiene i una bona hidrata-

ció ajuden a mantenir la pell en forma. 

DONA I HOME 8 - 9
La píndola anticonceptiva
Ara fa 30 anys la píndola anticonceptiva va 

arribar al nostre país. Avui día és un métode 

anticonceptiu molt extés entre les dones de 

diverses edats. 

VIURE JOVE 14
Técniques d’estudi
Estudiar pels examens és qüestió de voluntat i 

concentració. Algunes técniques específiques 

ens poden ajudar a millorar aquestes dues 

característiques i a superar les notes. 

SER PARES 12
L’asma infantil
L’asma és una enfermetat crònica que en nens 

s’ha de vigilar. Tot i així, els petits poden portar 

una vida absolutament normal si tenen en 

compte unes simples mesures de prevenció. 

SALUT 10 - 11
Combatre el sedentarisme
L’activitat física és garantia de salut. Prac-

ticar-la no és tan difícil si es posa voluntat: 

els beneficis que ens reporta bé valen el 

petit esforç que suposa.
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CAP DESTACA... 4-7
Dia mundial de la salut
Amb motiu del dia mundial de la salut el centre 

cívic de la torreta va acollir per quart any conse-

cutiu la IV jornada familiar. L’acte d’aquest any, 

ques es va celebrar el passat 3 d’abril, tenia com 

a lema “envellir de forma saludable”.

Equip d’Atenció Primària
ABS la Roca del Vallès
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amb motiu del dia mundial de la salut el centre cívic 

de la torreta va acollir per quart any consecutiu la 

iv jornada familiar. l’acte d’aquest any, ques es va 

celebrar el passat 3 d’abril, tenia com a lema “envellir 

de forma saludable”.

el procés d’intervenció comunitària (pic) la torreta/ la 

roca del vallès va organitzar tot un seguit d’activitats 

de caràcter lúdic per conscienciar grans i petits de la 

importància de fomentar hàbits de vida saludables al 

llarg de la vida. 

L’ABS la Roca destaca...

L’esport, eLement cLau per 
un estil de vida saludable

la importància de practicar esport amb 

regularitat. L’Arnau Herrero i l’Alex Rodríguez, 

de 6 anys, es cruspien l’entrepà mentre ens 

ensenyaven quins eren els seus. El futbol va ser 

l’esport que acaparava la majoria dels dibuixos 

dels alumnes del CEIP de La Torreta. 

El José Luis Corrales, de 9 anys ens deia que ell 

creu “que per estar en forma s’ha de practicar 

futbol cada dia”. La Maria Brau, de 9 anys, 

també ens explicava amb detall el seu dibuix. 

“Beure llet, menjar pomes i practicar exercici” 

són per la Maria les claus per tenir una vida 

saludable.

ELS AviS pArTicipEn!
Prop de les sis de la tarda i, un cop acabada 

la xerrada, es va produir un dels moments 

Les activitats de caire 
lúdic organitzades pel 
PIC de La Torreta- La 
Roca del Vallès van 
ajudar a conscienciar 
de la importància de 
mantenir i promoure 
hàbits de vida 
saludables.

novetats
Com a novetat d’aquest any, els professionals sanitaris del CAP de La Torreta van fer una breu 

xerrada sobre com potenciar pautes de comportament positives al llarg de les diverses etapes 

de la vida. Mireia Gallardo, una de les infermeres del CAP, assenyalava que “dedicar temps a la 

parella i sortir amb els amics són dues bones estratègies per mantenir les emocions a ratlla en 

l’edat adulta”. Quan arribem a la vellesa segons la Dra. Mari Cruz Moreno la prioritat és “ser feliços 

i autònoms”. Quelcom tan senzill com “dedicar-se a les afeccions i procurar mantenir l’agilitat i 

l’equilibri contribueixen a la bona salut dels avis”.

Un berenar saludable va donar el tret 

de sortida a la 4ª Jornada Familiar 

dedicada a “L’envelliment de forma 

saludable” que es va iniciar a les cinc de la 

tarda al centre cultural de La Torreta. Els més 

petits rebien un entrepà, una peça de fruita i 

una ampolla d’aigua. A més, els alumnes de 1r a 

3r de primària del CEIP La Torreta mostraven a 

pares i familiars els dibuixos en què expressaven 
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més entranyables de la tarda. Els avis del casal 

de la gent gran ens van fer una exhibició de 

gimnàstica passiva acompanyats per sorpresa 

dels més petits, que no van dubtar a participar 

quan la monitora els va animar a fer-ho. 

Entre els gimnastes amb més anys a l’esquena 

hi havia el Vicenç, de 84 anys, que tot i haver de 

dur bastó, assegurava que procura no perdre’s 

mai les classes perquè l’ajuden a estar en forma. 

“A més de la gimnàstica procuro anar tot sovint 

caminant fins a Granollers i cuido molt la meva 

alimentació”. Una companya seva de classes, 

la Isabel Sánchez, de 80 anys, afirmava que “ 

L’ABS la Roca destaca...

la gimnàstica m’ajuda a bellugar els ossos i a 

mantenir-me en forma”.

Bons costums des de La infÀncia
Un dels moments més esperats de la tarda pels 

més petits era l’entrega de medalles. Tots volien 

pujar alhora a l’escenari i s’amuntegaven a les 

escales. L’Antonio, membre del PIC, de seguida 

va posar ordre i els feia organitzar-se per cursos. 

La Nabila, la Carla, la Nora i la Núria reien i ens 

mostraven orgulloses les seves medalles “Ens 

fa molta il·lusió” ens comentaven. Montserrat 

Ametller, regidora de Salut de La Roca del Vallès, 

encarregada de fer entrega de les medalles 

destacava que “és molt positiu atraure els 

nanos petits cap als hàbits saludables. Això els 

facilita la seva pràctica quan es fan grans”.

LA GymcAnA
La darrera activitat de la tarda va ser una 

gimcana, organitzada per la Maribel, la tècnica 

de intervenció comunitària, que va dissenyar 

un circuit amb diverses proves en què els 

adolescents havien de posar-se en la pells 

dels avis. L’objectiu era conscienciar-los de les 

dificultats que troba la gent gran a la seva vida 

quotidiana. 

Amb unes ulleres que els hi dificultaven la visió, 

uns taps a les orelles, unes benes que els hi 

oprimien els genolls i una bossa ben carregada 

a l’esquena el Pau Ortiz i la Vicky López, de 15 

anys, entre d’altres, havien d’anar superant 

els reptes que havia pensat la Maribel. En Pau 

i la Vicky van haver d’asseure’s i aixecar-se 

de cadires posades a diferents alçades, pujar 

escales carregats amb la bossa de la compra 

o posar a prova la seva memòria i la seva 

lògica. Un cop acabada la gimcana, els dos ens 

confessaven que el que més els havia costat 

era moure’s amb normalitat amb les venes a les 

cames. El Pau afegia també, que “ la ceguesa 

és el pitjor”. 

Per posar punt i final a l’acte els membres 

del punt d’intervenció comunitària van fer 

una posada en comú amb els adolescents 

per compartir les sensacions que havien 

experimentat.

Un dels moments més 
esperats de la tarda 
pels més petits era 
l’entrega de medalles. 
Tots volien pujar 
alhora a l’escenari i 
s’amuntegaven a les 
escales. Mireia Gallardo, una de les infermeres del CAP, 

assenyalava que “dedicar temps a la parella i 
sortir amb els amics són dues bones estratègies 
per mantenir les emocions a ratlla en l’edat 
adulta”.

BeLLuga eL teu cos
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut 

es va editar un full informatiu sobre els 

beneficis de la pràctica regular d’exercici 

per a la salut. L’augment de l’activitat fí-

sica prevé les malalties del cor, millora la 

pressió arterial i el colesterol i és un eficaç 

remei per combatre l’ansietat. Per evitar 

l’abandonament pocs dies després de co-

mençar és recomanable triar un exercici 

que ens agradi i procurar practicar-lo en 

companyia, en la mesura del possible. Con-

vé recordar que per prevenir lesions és ne-

cessari realitzar un escalfament de 5 o 10 

minuts abans de començar l’esport.

Els avis del casal de 
la gent gran ens van 
fer una exhibició de 
gimnàstica passiva 
acompanyats per 
sorpresa dels més 
petits, que no van 
dubtar a participar 
quan la monitora els 
va animar a fer-ho



BeneficiS de lA píndOlA 
Prendre la píndola anticonceptiva 

comporta uns beneficis per la salut que 

repercuteixen en el benestar psicològic 

de les dones:

• Regula els períodes menstruals.
• Disminueix els còlics menstruals. 
• Combat l’acne. 
• Serveix com a tractament de la sín-
drome dels ovaris poliquístics (SOP). 
• Disminueix el risc d’anèmia. 
• Disminueix el risc d’alguns càncers. 
• Protegeix contra la malaltia 
 inflamatòria pèlvica. 
• Disminueix el risc d’embaràs 
 fora de l’úter.
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Dona i home

La píndola 
compLeix 30 anys
ARA fA 30 ANyS, LES DONES ESPANyOLES VAN PODER DISPOSAR DE MANERA LLIURE I DESPENALIT-

zADA DE LA PíNDOLA ANTICONCEPTIVA DESPRéS D’UN UN RETARD DE DIVERSOS ANyS RESPECTE A LES 

SEVES CONGÈNERES EUROPEES. 

El primer 
anticonceptiu oral va 
sortir al mercat l’1 de 
juny del 1961. Des de 
llavors, va ser conegut 
com “la píndola” i va 
suposar una veritable 
revolució social, que 
atorgava a la dona 
i a les parelles en 
general la llibertat de 
decidir quants fills 
volien tenir i en quin 
moment 

qualsevol tipus de mètode anticonceptiu.

AccEpTAció i AuGmEnT dEL cOnSum
En pocs anys, el consum de la píndola 

anticonceptiva es va duplicar i no ha deixat 

d’augmentar exponencialment. Malgrat això, 

els anys de retard que duem en comparació 

als col·lectius femenins de la resta de països 

europeus, avui es deixen notar i les espanyoles 

utilitzem la píndola anticonceptiva en un 

percentatge sensiblement inferior a la mitjana de 

la UE. Així, mentre a Espanya el seu ús és pròxim 

al 20%, França lidera les xifres continentals amb 

dades que ronden el 50%. 

Què cAL SABEr?
A més d’evitar l’embaràs, la píndola ajuda a 

controlar el cicle menstrual, cuida la pell i 

protegeix de diversos tipus de càncer. De fet, 

una de cada tres espanyoles que prenen la 

píndola recorre a aquest mètode per raons 

no anticonceptives, principalment per alleujar 

els símptomes premenstruals. Cal recordar 

que la píndola no protegeix de les malalties de 

transmissió sexual i pot tenir possibles efectes 

secundaris, si bé la majoria no els pateix (sagnat 

menstrual irregular, nàusees, augment de pes, 

migranya, marejos, tensió mamària o canvis 

d’humor).  També hi ha dones (poques) que no la 

toleren i son incompatibles amb el tabac. 

Però, és la píndola el millor anticonceptiu? La 

proporció de fallides és inferior al 0,5% , és a 

dir, en 1 de cada 200 dones que la prenen cada 

any. Tots els mètodes són bons, el que cal fer 

és individualitzar-los i usar-los segons les 

necessitats. La píndola anticonceptiva es pren 

diàriament i conté estrògens i progesterona, 

una combinació d’hormones per evitar 

l’ovulació. La píndola combinada es presenta en 

envasos per a 21 o per a 28 dies (en aquests cas 

hi ha set píndoles amb efecte placebo). S’ha de 

prendre una píndola per dia, a la mateixa hora, 

durant 21 dies. 

El que avui es veu com un mètode 

anticonceptiu d’allò més habitual (de 

fet, és el segon més utilitzat després del 

preservatiu masculí), en el seu moment va ser 

considerada una veritable revolució. La píndola 

va atorgar per primera vegada a les parelles, i 

especialment a la dona, la llibertat individual 

de decidir quants fills desitjava tenir i en quin 

moment de la seva vida, sense per això haver de 

renunciar al sexe. 

unA rEvOLució hiSTòricA
Tot i que a Europa es comercialitzava des de l’any 

1961, el règim polític que hi havia a Espanya en 

aquell moment va fer que, malgrat les mobilitza-

cions a favor de la seva legalització per part de 

milers de dones i professionals de la medicina, la 

píndola no es pogués receptar ni consumir fins 

a la dècada dels setanta. Els anticonceptius es 

van poder consumir de manera despenalitzada a 

partir del 7 d’octubre del 1978, dia en el qual es 

va modificar l’article 416 del Codi Penal, amb la 

consegüent polèmica. 

Adolfo Suárez, president del Govern espanyol 

en aquell moment, ho va deixar clar quan va 

assegurar que “cal donar cobertura i transparència 

legal al que és normal i habitual al carrer”. A partir 

d’aquest moment es van aconseguir separar i 

delimitar dos conceptes tan llunyans i tan propers 

al mateix temps com la sexualitat i la procreació. 

I és que, encara que aquest dia va marcar 

una important fita en la història de la família 

espanyola, la veritat és que, des de l’any 64, la 

píndola ja es comercialitzava al nostre país, amb 

fins “exclusivament” mèdics. Oficialment, el seu ús 

només s’autoritzava en tractaments ginecològics, 

sota la prescripció facultativa de “regular el cicle 

menstrual”. 

La realitat, no obstant això, és que sota aquest 

eufemisme, milers de dones ja l’utilitzaven com 

a mètode contraceptiu. A la despenalització 

s’hi va oposar un col·lectiu molt nombrós, 

inclosos professionals de la medicina i la 

salut, molt reticents per la creença en un 

desviat concepte de les polítiques de defensa 

de la família, influenciat sobretot pel criteri 

opositor de l’Església catòlica a l’ús de 

fAlSOS MiTeS qUe encArA perviUen 
• Tot i que des de sempre s’ha dubtat de la seva efectivitat, un 99% d’eficàcia l’avala. 

• Es tracta d’hormones, però a Espanya la píndola no n’ha contingut mai ni 50 micrograms.

• Prendre la píndora i voler ser mare posteriorment no afecta en absolut l’embaràs.

• S’ha dit que podia provocar càncer, si bé és tot el contrari, ja que està indicada en el tracta-

ment de càncer de cèrvix. 

• S’ha associat moltes vegades a l’increment del dolor de la menstruació, tanmateix suavitza el 

dolor de la regla, ja que fa que les menstruacions siguin regulars. 

• Diuen que engreixa, però amb les dosis actuals el màxim que es pot engreixar és mig quilo.

• No provoca la caiguda dels cabells i a més ajuda a combatre l’acne, contràriament al que s’ha 

pensat sempre.



els professionals de la salut reconeixen que fer exercici físic és fonamental per a l’equilibri 

psicològic i com a prevenció de nombroses malalties. no obstant això, l’estrès de la vida mo-

derna fa que la majoria de les persones no tinguin prou temps per desenvolupar algun tipus 

d’activitat física, i, amb els avenços tecnològics existents, cada vegada resulta més fàcil no 

moure’s ni per fer la compra. 
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Caminar a bon ritme, 
baixar una parada abans 
de l’autobús o pujar 
a peu les escales de 
casa és un bon exercici 
diari que impedeix els 
efectes negatius del 
sedentarisme

Activitat física és tot moviment corporal 

produït pels músculs i que requereix 

una despesa energètica, per exemple, 

pujar les escales o anar a comprar, que no té 

com a finalitat entrenar-se. Quan el moviment 

és programat, estructurat, repetitiu i es 

practica per millorar o mantenir un o més dels 

components de l’estat de forma física, en diem 

exercici físic: és el cas de córrer, nedar o anar 

amb bicicleta. Quan la quantitat d’activitat 

física no arriba al mínim necessari per mantenir 

un estat saludable, parlem de sedentarisme. 

Més enllà de la mera absència de malaltia, un 

estat saludable o de bona salut és aquell que 

ens permet gaudir de la vida i enfrontar-nos als 

desafiaments diaris. Per contra, una mala salut 

és la que s’associa a una major possibilitat de 

caure malalts i, fins i tot, a la mort prematura.

Durant la infància i l’adolescència la majoria de 

persones mantenen un nivell d’activitat física 

més que suficient a través del joc i de diferents 

activitats esportives, però les oportunitats i la 

motivació es redueixen a mesura que anem 

fent anys. Per evitar que aquesta tendència 

desemboqui en el sedentarisme, resulta 

essencial que els hàbits relacionats amb una 

vida activa es consolidin en les dues primeres 

dècades de la nostra vida. Des de llavors, caldrà 

posar a l’abast dels adults de qualsevol edat els 

mitjans necessaris perquè puguin mantenir un 

cert nivell d’activitat física diariàriament.

perjudicis deL sedentarisme
En els sedentaris el risc de patir malalties 

cardiovasculars relacionades amb el cor i 

evitar eL sedentarisme, 
garantia de salut

els vasos sanguinis es multiplica. Les causes 

principals són tant la pèrdua d’elasticitat de 

les artèries com l’acumulació de substàncies 

grasses, de forma progressiva. Totes aquestes 

malalties poden provocar la mort sobtada 

o deixar seqüeles molt importants. També 

augmenta el risc de les malalties de l’aparell 

locomotor, ja que la inactivitat acaba atrofiant 

els músculs. 

Una de les malalties més importants que 

produeix el sedentarisme és l’obesitat. Consisteix 

en l’emmagatzematge d’una quantitat excessiva 

de greix en el teixit adipós sota la pell i dins dels 

músculs. Al no fer cap tipus d’exercici el greix 

no es crema i suposa un risc important per a la 

nostra salut.

per què caL fer exercici?
Existeixen nombrosos beneficis físics i 

psicològics per a la salut derivats de la pràctica 

d’activitat física regular. Per obtenir aquests 

beneficis, no cal realitzar esforços extenuants. 

L’objectiu marcat per les recomanacions actuals 

d’acumular un mínim de 30 minuts d’activitat 

física d’intensitat moderada, preferiblement 

tots els dies de la setmana, pot ser fàcilment 

assolit per qualsevol individu. Aquests 30 

minuts poden, a més, repetir-se al llarg del 

dia, en períodes d’activitat física de no menys 

de 10 minuts, a partir d’activitats quotidianes 

(caminar a bon ritme, pujar escales, treballar en 

el jardí o en les tasques de la casa).

Beneficis de L’exercici
• Prevenir els infarts i l’arteriosclerosi. La 

primera causa de mort en el nostre país són les 

malalties del cor i els vasos sanguinis, és a dir, 

les malalties cardiovasculars. També millora la 

hipertensió arterial. 

• Prevenir els problemes de l’aparell locomotor 

(ossos, músculs i articulacions). Aquestes 

malalties afecten moltes persones a partir 

de l’edat adulta i són una causa important 

d’incapacitat laboral i de pèrdua d’autonomia 

personal i de qualitat de vida. Les més freqüents 

són l’artrosi, l’osteoporosi i el mal d’esquena. 

• No és que fer exercici detingui el procés 

normal d’envelliment, però sí que aconsegueix 

reduir-ne els efectes o retardar-los. El 80% de 

les persones de més de 60 anys no se senten 

sanes. 

• Prevenir la diabetis i l’obesitat. 

• Millorar la circulació. 

• Millorar l’oxigenació cardíaca.

• Mantenir la tensió en els nivells normals.

• Millora la tolerància al dolor i a l’estrés. 

Nombrosos estudis posen 
de manifest que, a mesura 

que augmenta l’edat, 
disminueix la proporció de 

persones que practiquen 
algun tipus d’exercici

cOnSellS perqUè l’exercici reSUlTi eSTiMUlAnT
• Establir objectius realistes. Es tracta de proposar-nos objectius que siguin assolibles. 

• Escollir una activitat agradable i adequada. Hem d’escollir aquella activitat que més

ens agradi, sempre i quan s’ajusti a les nostres possibilitats. 

• Determinar el temps d’exercici físic que cal fer. El mínim recomanable és de 30 minuts

al dia, d’intensitat moderada, que no cal que siguin seguits. 

• Escollir la roba i el calçat. Per fer exercici físic s’ha de dur roba i sabates còmodes. 

• Tenir constància. Cal ser regular en la pràctica de l’exercici físic i, si és possible, destinar una

o més sessions diàries a aquesta activitat. Podem sortir a caminar cada dia.

• fer activitats en grup. Si fem una activitat en grup és més fàcil evitar els abandonaments. 

• Seguir un ordre. Hem de començar i acabar cada sessió de manera progressiva, respectant 

l’escalfament del principi i el refredament del final. 

• Tenir precaució. No és aconsellable dur a terme activitats intenses en ambients molt calorosos

i humits, ni fer-les després d’un àpat abundant. 

• fer una autoavaluació. És important que un mateix sigui capaç de reconèixer els seus progressos.

• Aclarir els dubtes. Davant de qualsevol situació que pugui plantejar el mínim dubte, cal

adreçar-se als professionals de l’exercici físic i de la salut.



EL TRACTAMENT

En cada cas particular el pediatra determina 

el tractament que s’ajusta millor a les neces-

sitats del pacient depenent de l’edat, intensi-

tat dels símptomes, factors desencadenants, 

etc. El tractament de les crisis inclou bronco-

dilatadors d’acció ràpida i corticoides.

La causa més freqüent de fracàs del trac-

tament és l’administració inadequada dels 

medicaments inhalats. Així doncs, és pri-

mordial que tant el nen com la família facin 

un aprenentatge correcte de les tècniques 

d’administració. El seu pediatra o la seva 

infermera s’encarregaran d’ensenyar-los a 

manejar els inhaladors com cal.

Salut a la llar
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Aquesta inflamació provoca una 

disminució del calibre de la via aèria 

i, per tant, un pas dificultós de l’aire 

a través d’ella. Això es tradueix en símptomes 

com la tos, la dificultat respiratòria, el dolor 

toràcic o les sibilàncies.

Ser pares
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asma infantiL 

L’ASMA éS UNA MALALTIA 
CRòNICA CARACTERITzADA 
PER EPISODIS REPETITS 
D’INfLAMACIÓ 
DELS bRONqUIS 
(bRONCOESPASME)

mimAr EL nOSTrE son

Les crisis són desencadenades per virus 

respiratoris (asma del lactant, sovint transitòria), 

al·lèrgia als àcars de la pols, fongs, pol·len, epiteli 

dels animals, etc. (asma al·lèrgica), exercici físic 

(asma induïda per esforç) i substàncies irritants 

com el fum del tabac o l’aire fred. 

Quan no es troba la causa del desencadenant 

parlem d’asma intrínseca.

el diagnòstic es du a terme a partir dels 

símptomes descrits i, ocasionalment, del 

resultat de proves complementàries:

• analítica sanguínia / proves cutànies: 

permeten determinar l’existència d’una al·lèrgia 

responsable.

• espirometria: valora el grau i tipus d’obstrucció 

bronquial. Requereix la col·laboració del 

pacient, motiu pel qual només es pot fer als 

nens grans.

El tractament de l’asma té per objectiu controlar 

els símptomes, de manera que el nen pugui fer 

vida normal: acudir a l’escola amb regularitat, 

participar plenament en l’esport que escolleixi, 

dormir bé sense alteracions per causa de 

l’asma...

El nostre cos necessita unes determinades 

condicions ambientals de soroll, llum, 

temperatura i humitat adequades per 

dormir. La temperatura ha d’oscil·lar entre  18 

i 22 ºC i la humitat entre el 40 i el 70% . Per 

descomptat, la llum ha de ser tènue i cal evitar 

el soroll excessiu.

Encara que això depèn de la intensitat de 

l’activitat que es realitza, és evident que 

l’exercici físic afavoreix el son quan té lloc al 

matí o a mitja tarda, en canvi pot ser negatiu 

si fem exercici abans de ficar-nos al llit. Una 

dieta rica en carbohidrats, vitamines i minerals 

augmenta la qualitat del son, mentre que les 

proteïnes afavoreixen la vigília. Els menjars 

forts abans del son en disminueixen la qualitat

cOnSELLS pEr AcOnSEGuir dOrmir Bé
La higiene del son consisteix en una sèrie 

d’hàbits de conducta que ens faciliten el co-

mençament o el manteniment del son. El son 

és una funció educable i podem crear una sèrie 

d’hàbits per facilitar-ne la inducció amb els se-

güents consells. 

• No hem d’utilitzar mai el llit per treballar, 

estudiar, menjar, veure la televisió, etc: el llit 

és per dormir. Si tenim dificultats per dormir 

és important que associem la idea de ser al llit 

amb el son. És molt important la qualitat del 

matalàs i el coixí. 

• Hem de ficar-nos al llit cada dia a la mateixa 

EL SON éS UNA fUNCIÓ 
ORGÀNICA IMPRESCINDIbLE 
PER A LA SALUT I, COM TOTA 
fUNCIÓ fISIOLòGICA, POT 
ALTERAR-SE. HI HA MOLTES 
CAUSES qUE PODEN AfECTAR 
LA qUALITAT I EL RITME DEL 
SON, I PER TANT, INCIDIR EN LA 
NOSTRA qUALITAT DE VIDA. 

En cada cas particular 
el pediatra determina el 
tractament que s’ajusta 
millor a les necessitats 
del pacient

El son és educable i 
podem crear una sèrie 
d’hàbits per facilitar-ne 
la inducció

hora i practicar un petit ritual sempre repetit. 

Per exemple: posar-nos el pijama, anar al bany, 

rentar-nos les dents, raspallar-nos els cabells, 

beure un got d’aigua o de llet i ficar-nos al llit. 

Repetint sempre la mateixa seqüència d’actes 

aconseguirem programar el cervell per a la son. 

Hi ha qui comença el seu ritual amb un bany 

calent durant 15 minuts o una dutxa.

• Quan ens fiquem al llit procurarem realitzar 

un exercici senzill de relaxació amb els ulls 

tancats. Fem una inspiració profunda i lenta 

fins a omplir completament els pulmons i 

comptem mentalment fins a quatre, després 

deixem anar l’aire també molt lentament fins 

al final comptant altre cop mentalment fins 

a quatre. Hem de fer la respiració inflant la 

panxa, com els nadons.

• Hem de llevar-nos sempre a la mateixa hora, 

tant si  hem dormit bé com malament, i procurar 

romandre al llit el temps just del son: no ens 

quedarem al llit després de despertar-nos. 

• Una migdiada curta (20-40 minuts) asseguts 

en una butaca o sofà pot ser recomanable. 

En cap cas hem de fer migdiades llargues, i 

menys al llit.

• És important sopar moderadament almenys 

una hora abans d’anar a dormir, per fer la 

digestió prèviament. Hem d’evitar excitants com 

el cafè, el te o el tabac. Tampoc es recomana 

prendre alcohol, ja que provoca un son irregular 

i de mala qualitat. No hem d’anar a dormir amb 

sensació de gana: moltes persones troben ajut 

prenent un got de llet calenta, una infusió 

relaxant o una fruita abans de ficar-se al llit. 

• L’exercici físic és molt adequat per millorar 

la qualitat del son sempre que sigui suau, no 

violent o agressiu i mai abans de dormir, millor 

a la tarda i realitzat de forma freqüent.

Existeixen factors que incideixen en la 

qualitat del son, com poden ser l’ambient, 

l’exercici físic, la dieta o l’ús de certes 

substàncies. De tots és sabut que la cafeï-

na afecta el son, ja que és un estimulant. 

De fet, tots tenim associat el cafè amb el 

“despertar-se” i no pas el contrari. La ni-

cotina té un efecte similar d’estimulació. 

Per altra banda, l’alcohol produeix un 

efecte que pot passar desapercebut a la 

majoria. Encara que és un depressor i en 

un moment donat pot facilitar que ens 

adormim, la qualitat del son és pitjor, de 

manera que hem d’evitar-ne l’abús.

Es fan servir corticoides inhalats, moduladors 

de la inflamació per via oral (Montelukast 

el més utilitzat) i broncodilatadors d’acció 

prolongada per controlar l’aparició de 

símptomes. La immunoteràpia és útil en alguns 

casos seleccionats d’asma al·lèrgica en majors 

de 3 anys.



cuidAr La peLL
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Els factors que intervenen en l’envelliment 

poden ser de diferents tipus:

• Genètics: l’envelliment és un procés individual i 

controlat genèticament. 

• Ambientals: són conseqüència de l’exposició a 

la llum solar i als agents climàtics o mediambien-

tals, sumada a la producció de radicals lliures. 

• Immunitaris: amb l’envelliment es produeix 

una senescència immunitària, que afavoreix 

l’aparició de tumors i infeccions. Així, per la in-

tervenció d’un o més factors, es produeixen una 

sèrie de canvis reconeguts que podem dividir en 

canvis fisiològics de l’envelliment cutani i canvis 

pel fotoenvelliment.

cAnviS fiSiOLòGicS 
La pell és el primer òrgan que envelleix i, al ser visi-

ble, sembla un bon indicador de l’edat biològica de 

la persona, encara que no sempre es correspongui 

amb l’edat cronològica. Això és així perquè la pell, 

amb el pas dels anys, reflecteix les alteracions que 

existeixen en l’organisme mitjançant canvis irre-

versibles en la seva estructura i funcionament. 

Una bona hidratació és imprescindible per mante-

nir una pell jove: cal beure entre 1,5 i 2 litres diaris. 

Així mateix, és bo practicar exercici físic moderat, 

Gent gran
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Viure jove

LA MOTIVACIó I LES TèCNIqUES D’ESTUDI PODEN fER qUE UN ALUMNE SUPERI ANy RERE ANy DE fORMA bRILLANT ELS 
SEUS ESTUDIS SENSE ESTAR DOTAT D’UNES qUALITATS MENTALS ESPECífIqUES qUE EL fACIN DIfERENT DELS ALTRES. 
ALGUNES INVESTIGACIONS DEMOSTREN qUE LA INTEL·LIGèNCIA I LES fACULTATS ESPECIALS NOMéS DETERMINEN 
EN UN 50% L’èxIT DELS ESTUDIS.  

Queda, doncs, l’altra meitat per a l’esforç,  

les tècniques d’estudi i alguns factors 

ambientals. Aquest percentatge és su-

ficient perquè utilitzem el nostre temps en tèc-

niques que ens permetin millorar substancial-

ment el nostre rendiment i eficiència. L’ordre 

és fonamental. Adquirir uns coneixements de 

manera ferma, sistemàtica i lògica farà que as-

similem molt millor allò que estem estudiant. 

Tot i així, és difícil mantenir la disciplina i el 

ritme de treball. Si la debilitat ens envaeix és 

important tenir la força de voluntat i la de-

terminació per emprendre l’hàbit d’estudi i la 

rutina en aquesta tasca. A més, no hem de fer 

excepcions en el pla diari fins que l’hàbit estigui 

arrelat i estiguem segurs que es convertirà en 

TècniQuES 
d’estudi 

recomanacions per dissenyar 

un Bon mètode d’estudi: 

• Organitzar el material de treball. 

• Distribuir el temps de forma flexible, adap-

tada a canvis i a circumstàncies. 

• Tenir en compte les dificultats concretes 

de cada matèria. 

• Esbrinar el ritme personal de treball. 

• Ser realistes i valorar la capacitat de com-

prensió i memorització. 

• Començar pels treballs més difícils i deixar 

els més fàcils per al final. 

• Memoritzar dades, entendre-les i fixar-les. 

ja que activa i millora la circulació sanguínia i  

limfàtica de la pell, i li atorga un aspecte més sa-

ludable, fresc i ters.

Tots aquests canvis i les seves conseqüències do-

nen a la pell un aspecte peculiar que s’ha deno-

minat pell senil. 

La pell senil és fina, transparent, de color cera o 

groguenca, amb escames i seca, i en circumstàn-

cies extremes, arriba a ser com paper de fumar. En 

aquest cas, les arrugues hi són presents, però les 

taques no.

mESurES prEvEnTivES
La dieta és també important per les vitamines i 

minerals que contribueixen a fer que la pell es 

mantingui tersa. La vitamina C sembla que aporta 

a la pell més elasticitat i flexibilitat i atenua les 

arrugues, i un derivat de la vitamina A, l’àcid reti-

noic, disminueix les pigmentacions anòmales.

Cal evitar l’estrès, ja que produeix vasoconstricció 

dels capil·lars i disminueix el reg de la pell.

En complir anys, hi ha un primament de la 

superfície cutània en un 15% a partir dels 

60 anys. La dermis perd un 20% d’espessor. 

També hi ha una disminució de la producció de 

greix i augment de la permeabilitat, un profun-

diment dels solcs i la pell guanya sequedat. 

miTiGAr ELS incOnvEniEnTS 
Per evitar les picors, la sequedat de la pell, la  

disminució de l’elasticitat i la flexibilitat i la 

pèrdua d’eficàcia termoreguladora de la pell 

associada amb l’envelliment hem de tenir 

cura de beure molta aigua i mantenir la pell 

sempre hidratada (no humida). 

Els canvis en la pell son un procés fisiològic 

normal que no han d’alterar la qualitat de 

vida dels grans. 

Vigilar la higiene, tot fent servir uns produc-

tes de neteja específics per a la pell i evitar 

exposar-se al sol ens ajudarán a mantenir la 

nostra pell sana. 

conseLLs per cuidar La peLL 

seniL
• Aprofiteu el moment de la higiene diària 

per examinar l’estat de la pell a la recerca 

de zones envermellides, petites ferides i 

esgarrinxades o butllofes, especialment en 

les prominències òssies (l’os sacre, els ta-

lons, els malucs, els turmells i els colzes).

• Manteniu la pell neta i seca en tot 

moment. Renteu-vos amb aigua tèbia, i 

aclariu i assequeu la pell meticulosament 

sense friccionar.

• Utilitzeu sempre sabons que no alterin el 

pH àcid de la pell i que no desgreixin. No 

us ensaboneu en excés.

• Tracteu les incontinències d’orina i/o 

femta amb absorbents i col·lectors. No 

utilitzeu cap tipus d’alcohol sobre la pell, 

només aigua i sabó.

• Apliqueu-vos cremes hidratants fins a 

la seva completa absorció, excepte en les 

zones on hi hagi ferides.

• L’activitat reparadora del son és màxima 

per a la pell durant la nit. Els beneficis d’un 

bon descans es reflecteixen a la pell.

és important tenir 
la determinació per 
emprendre l’hàbit 
d’estudi i la rutina en 
aquesta tasca

un costum que ens apropi al nostre objectiu. I 

finalment, però no menys important, hem de 

buscar aliats. Si els amics i familiars ens donen 

suport i són conscients dels nostres horaris, ens 

ajudaran bastant. 

mètode d’estudi 
Per aconseguir uns resultats òptims i d’una 

manera fàcil, la metodologia d’estudi ha de 

compondre’s de diferents fases.

• Prelectura: és el primer cop d’ull que es dóna 

a un tema per saber de què va i treure’n així 

una idea general, idea que freqüentment ve  

expressada en el títol. Convé fer-la el dia ante-

rior a l’explicació del professor, ja que ens ser-

virà per comprendre’l millor i farà augmentar la 

nostra atenció i interès a classe. 

• Lectura comprensiva: consisteix a llegir 

detingudament el tema sencer. Les paraules o 

conceptes que es desconeguin es buscaran al 

diccionari o a l’enciclopèdia. 

• Notes al marge: són les paraules que escri-

vim al costat esquerre del text i que n’expressen 

les idees principals. 

• Subratllat: consisteix a ressaltar les paraules 

o frases que considerem més importants del 

tema. 

La pell és el primer 
òrgan que envelleix, i 
és un bon indicador de 
l’edat biològica de la 
persona

éS DIfíCIL ESTAbLIR UNA EDAT DETERMINADA EN LA qUAL COMENçA 
L’ENVELLIMENT CUTANI, JA qUE ES TRACTA D’UN PROCéS LENT I CONSTANT. 
HI HA MOLTS fACTORS qUE PROVOqUEN L’ENVELLIMENT, TANT GENèTICS 
COM AMbIENTALS, qUE fAN qUE L’APARENçA DE LA PELL ENS fACI 
SEMbLAR MéS GRANS DEL qUE SOM.

• Esquema: tracta d’expressar gràficament i 

degudament jerarquitzades les diferents idees 

del tema. És l’estructura del tema. 

• Resum: extraiem del text tot allò que ens 

interessa saber i volem aprendre. S’escriu allò 

subratllat afegint les paraules que faltin perquè 

el text escrit tingui sentit.

• Memorització: gravem a la memòria els co-

neixements que volem obtenir per després po-

der recordar-los.




