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Estic a l’atur 
què hi 

puc fer?

La dieta mediterrània
Font de vida

www.absroca.com

La revista del vostre equip d’Atenció Primàriafer

La recepta electrònica

salut



Editorial Sumari
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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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SALUT 10 - 11
La dieta mediterrània
Ingredients com el pa, l’oli, el vi, hortalisses... 

introduïts en la nostra cultura gastronòmica 

des de fa segles, constitueixen la base d’una 

alimentació sana i equilibrada.

VIURE JOVE 15
El primer vol fora del niu
Si esperem poder fer el nostre primer viatge 

sols, lluny de l’atenta mirada dels pares, caldrà 

que es guanyin la nostra confiança i que vegin 

que podem ser responsables.

SER PARES 12
Ja no sóc el rei de la casa
La convivència entre germans no sempre és 

fàcil. Sovint, els petits pensen que els grans 

poden fer tot el que volen, i els grans, que els 

germans petits són el centre d’atenció. 

GENT GRAN 14
Vaig bé?
En les persones grans sovint es dóna una dismi-

nució en la freqüència de les deposicions. Quan 

són dues o menys a la setmana i les femtes són 

dures i petites parlem de restrenyiment.

DONA I HOME 8 - 9
Estic a l’atur, què hi puc fer?
A banda de les repercussions econòmiques, 

passar a estar en situació d’atur pot afectar 

la nostra autoestima. Us donem una sèrie de 

consells per afrontar aquest impàs.
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La recepta electrònica
Des del mes de Juliol, a l’ABS la Roca del Vallès 

ja s’utilitza la recepta electrònica, una nova 

eina per millorar la gestió i reposició de la 

medicació. 

El peu diabètic

Ja és una realitat. I quan diem això és perquè després de molts anys de lluita constant, per 

fi hi ha una prestació que tots el professionals sanitaris entenien com a imprescindible, 

que és l’atenció podològica a les persones diabètiques.

El peu diabètic és un peu de risc. Les patologies associades que giren al voltant d’aquesta 

patologia són moltes, de gravetat molt variable, i que poden arribar a un nivell molt 

greu, amb importants repercussions sobre la salut i la qualitat de vida de les persones 

diabètiques.

És per això que són molts el professionals i centres d’atenció sanitària que des de 

fa uns anys han format especialistes i creat unitats assistencials que es dediquen 

específicament al peu diabètic.

El Decret 28/2009 de 24 de febrer regula l’atenció podològica de les persones diabètiques 

amb patologia vascular i neuropàtica crònica. Des del 15 de juliol, per l’instrucció 

05/2009 del Servei Català de la Salut, s’implanta a Catalunya l’atenció podològica a les 

persones diabètiques com a prestació complementària a les prestacions comunes del 

Sistema Nacional de Salut.

Ha estat imprescindible la inestimable feina del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, 

en especial de la seva presidenta, la Sra. Virgínia Novel i Martí.

Ja fa més de 5 anys que la Unitat de Podologia de l’ABS la Roca del Vallès ofereix aquest 

servei als pacients diabètics, sense cost per a l’usuari, ja que fins ara aquesta prestació 

era finançada per la mateixa ABS la Roca del Vallès.

Així doncs, ens felicitem pel fet de poder gaudir de més i millors possibilitats de 

prestacions, i poder donar un servei d’excel·lència a la ciutadania, mitjançant el Servei 

de Podologia.

Xavier Esteban Monreal
Podòleg ABS la Roca del Vallès    
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EL DEpartamEnt DE saLUt DE La 
gEnEraLitat DE CataLUnya, DE 
manEra progrEssiva, ContinUa 
impLantant a tot EL tErritori 
CataLà EL noU sistEma DE rECEpta 
ELECtròniCa.

DEs DEL mEs DE JULioL D’ EngUany, 
a L’aBs La roCa DEL vaLLès Ja 
hEm ComEnçat a trEBaLLar amB 
La rECEpta ELECtròniCa, qUE 
s’UtiLitza pEr aLs mEDiCamEnts 
finançats pEr La sanitat púBLiCa 
i sEmprE tEnint En ComptE La 
CoBErtUra sanitària qUE Es té 
rEConEgUDa Com a UsUari. 

L’ABS la Roca destaca...

recept@ 
electrònic@

QuÈ és La rEcEpta ELEctrònica?
És una nova eina per millorar la gestió i re-

posició de la medicació, basada en la creació 

d’un pla terapèutic personalitzat, i que es 

porta a terme de forma coordinada amb les 

farmàcies, el centres de salut, directament 

vinculats al CatSalut.

Així, fins ara quan algun professional sanitari 

us visitava i “receptava” un medicament, 

imprimia una recepta en paper, amb la qual 

us dispensaven la medicació.

A partir d’ara, amb aquests nou model 

que abasta tota la població (7,5 milions de 

persones) i que ja està funcionant gairebé 

a tot Catalunya, quan us prescrivim algun 

medicament o us calgui anar a buscar els 

que preneu de forma crònica, solament 

haureu d’adreçar-vos a qualsevol farmàcia 

de Catalunya amb la vostra targeta sanitària 

individual i el full del pla terapèutic que 

us haurem lliurat al CAP. Podreu recollir 

els medicaments que necessiteu d’una 

forma més segura i adequada a les vostres 

necessitats.

El canvi de model 
en l’obtenció de 
la medicació serà 
durant el 2009 i 
part del 2010. Des 
de l’ABS us anirem 
informant del procés 
en cada cas, tant 
en la consulta de 
metges i infermeres, 
com des del Servei 
d’Atenció a l’Usuari

M. Cruz Moreno, metgessa
L. Santafé, infermera 

S. Garcia, Unitat d’Atenció a l’Usuari 

ABS la Roca del Vallès 

Quin és EL canvi?
Aquest sistema pretén ser un canvi centrat en 

el pacient, que faciliti les possibilitats d’anar 

a la farmàcia en el moment que us faci falta 

la medicació, sense haver de demanar hora al 

CAP, ni emmagatzemar molts medicaments a 

la farmaciola del vostre domicili.

La recepta electrònica és una eina per a la 

coordinació entre els professionals sanitaris, 

les farmàcies, la ciutadania i l’Administració.

El pla terapèutic personal és una millora 

per a la vostra seguretat, on trobareu tota 

la informació sobre els vostres tractaments 

(nom de la medicació, dosi, freqüència de 

la presa i durada del tractament). Ajudarà 

els professional sanitaris a conèixer en 

tot moment el que preneu, i a l’hora 

de prescriure una nova medicació, a 

poder evitar interaccions i duplicitats de 

medicaments per garantir actuacions més 

coordinades, adequades i segures per a 

vosaltres.

També vol afavorir l’estalvi de recursos 

i residus. En el decurs de l’any 2008,  

690.000 Kg de medecines no usades van 

anar a parar als contenidors de les farmàcies, 

cosa que equival a 130 milions d’euros. 

A més, el 70% dels residus farmacològics 

acaben a les escombraries convencionals. 

D’altra banda, l’eliminació del paper que 

generen les receptes representarà, així 

mateix, un alt estalvi energètic i residual.

El canvi de model en l’obtenció de la 

medicació serà durant el 2009 i part del 

2010. Des de l’ABS us anirem informant 

del procés en cada cas, tant en la consulta 

de metges i infermeres, com des del Servei 

d’Atenció a l’Usuari.
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L’ABS la Roca destaca...

Dra. Susana Labrador
Odontòloga de l’ABS la Roca del Vallès 

L a síndrome de la boca seca o xerostomia 

afecta una de cada quatre persones, 

però aquesta proporció augmenta 

a partir dels 50 o 60 anys. Afecta amb més 

freqüència dones que homes, principalment 

pels canvis hormonals associats a l’embaràs o 

a la menopausa (fins a un 80% de les dones 

menopàusiques pateixen sequedat en les 

mucoses, provocada per la falta de producció 

de les hormones sexuals).

És important destacar que el llindar de boca 

seca varia d’un pacient a un altre i que no tots 

els graus de disminució salival s’acompanyen 

de sequedat bucal. Segons alguns estudis 

científics, es pot arribar a perdre fins i tot un 

50% del flux salival sense encara percebre 

sequedat a la boca.

La xerostomia està associada a problemes 

bucodentals com la gingivitis, càries, dolor 

en els teixits tous i la llengua, halitosi (mal 

alè) i fins i tot trastorns alimentaris.

Els símptomes de la sequedat bucal que 
sol referir el pacient són:

• Sensació de boca resseca i enganxosa.

• Saliva viscosa i escumosa.

• Sensació de cremor a la boca i/o llengua.

• Llavis secs o nafres a la boca o el coll.

• Set constant.

• Aparició de fissures als llavis.

• Acumulació de placa dental.

• Halitosi.

XerOSTOMiA 
O BOcA SecA

La xErostomia és La sEqUEDat DE BoCa provoCaDa pEr La DisminUCió DE sECrECió 

saLivaL (no Es proDUEix sUfiCiEnt saLiva pEr mantEnir La BoCa hUmiDa). EnCara 

qUE La BoCa sECa no és ConsiDEraDa Com Una maLaLtia, pot infLUir En La 

qUaLitat DE viDa DELs qUi La patEixEn. La saLiva és EssEnCiaL pEr mantEnir Una 

BoCa saLUDaBLE pErqUè és Un mECanismE DEfEnsiU qUE sErvEix pEr aJUDar 

a tritUrar ELs aLimEnts (ELs LUBrifiCa) i Evitar LEs CàriEs i LEs maLaLtiEs 

pErioDontaLs (infLamaCió i sagnat DE gEnivEs). tamBé La DisminUCió DEL fLUx 

saLivaL pot ContriBUir aL maL aLè i fEr més DifíCiL L’aCCió D’Empassar, mastEgar 

ELs aLimEnts o parLar amB CLarEDat.

Encara que la 
boca seca no és 
considerada com 
una malaltia, pot 
influir en la qualitat 
de vida dels qui la 
pateixen

• Esmalt dental desgastat.

• Dificultat en l’ús de la pròtesi (en el cas de 

pacients amb absència de dents).

Les càries provocades per la xerostomia 

són de creixement ràpid i es localitzen 

principalment en les arrels de les dents.

El tractament de la xerostomia inclou un 

seguiment d’una sèrie de mesures

higienicodietètiques per part del pacient:

• Beure aigua a temperatura ambient a pe-

tits xarrups durant tot el dia.

• Mastegar lentament el menjar per activar 

les glàndules i produir més saliva.

• Mastegar xiclets o caramels sense sucre 

per estimular la producció de saliva.

• Menjar aliments que requereixin una mas-

ticació més enèrgica, com les pastanagues.

• Consumir llet durant els menjars per aju-

dar a humidificar i a lubrificar la mucosa 

oral, i així facilitar la masticació i ingestió 

d’aliments.

• Mantenir una bona higiene bucal i visi-

tar l’odontòleg per fer-se revisions periòdi-

ques.

• Suprimir agents que causen sequedat de 

boca, com l’alcohol, el tabac i la cafeïna. Les 

begudes alcohòliques i fumar assequen la 

boca i la fan més susceptible a les malalties 

de les genives i al càncer oral.

• Tenir precaució amb el consum de begu-

des àcides i riques en sucres, ja que la dismi-

nució de la saliva i l’acidificació del pH fan 

impossible la remineralització de l’esmalt 

danyat i poden aparèixer càries.

• Utilitzar hidratants naturals als llavis per 

mantenir-los humits i evitar les esquerdes.

• Evitar els ambients secs i l’aire condicio-

nat.

• Evitar els menjars calents i picants per no 

agreujar la sensació de coïssor a la boca.

• Es poden administrar productes d’higiene 

oral amb pH neutre que estimulin el flux 

salival, i també substituts salivals, saliva 

artificial i estimulants salivals (sialagogs). 

Aquests productes ajuden a disminuir o a 

alleugerir els símptomes de la sequedat 

oral.

Depenent dels símptomes que presenti cada 

pacient, el tractament variarà.

Per concloure, si la sequedat bucal es con-

verteix en un veritable problema, no dubti 

de parlar-ne amb la seva infermera, metge, 

higienista dental o odontòleg per obtenir 

més informació.

cOnsELLs pEr rEDuir EL MaLEstar DE La BOca sEca



I la salut? 
Si bé és cert que estar a l’atur pot re-

percutir en la nostra salut, que pot 

acusar les conseqüències del daltabaix 

emocional i l’estrès, podem aprofitar 

l’atur per cuidar-nos més que mai. Ara 

pot ser el moment de parar atenció a 

la nostra alimentació i intentar menjar 

d’una manera més equilibrada que mai. 

Si disposem de temps, per què no in-

vertir-lo en cercar productes frescos al 

mercat? Així, podrem elaborar nosaltres 

mateixos els àpats i deixarem de banda 

els menjars preparats i precuinats que 

sovint influeixen en factors de risc car-

diovasculars com la hipertensió arterial, 

la diabetis o el colesterol. 

Quan estem en actiu, moltes vegades 

ens queixem de no tenir temps per fer 

esport, malgrat que és necessari, so-

bretot si tenim una feina sedentària. Ja 

sabem que fer esport té molts beneficis, 

especialment si tendim a tenir un estat 

d’ànim baix, no tenim ganes de fer res o 

patim angoixes i estrès. A més, fer algu-

na activitat física ens ocuparà una part 

del nostre temps i, si la fem en algun 

centre esportiu, tindrem l’oportunitat 

de conèixer un munt de gent.
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Dona i home

eSTic A l’ATur, 
què hi puc fer?
QUAN SENTIM LA PARAULA “ATUR” ENS 
ESPANTEM, PERQUÈ ENS véNEN AL CAP 
MILERS DE CONNOTACIONS NEGATIvES. 
ESTEM ACOSTUMATS A vALORAR-NOS PEL 
NOSTRE TREBALL I NO PEL QUE SOM. I JA 
NO NOMéS ES TRACTA DEL PROBLEMA DE 
LA hIPOTECA, DEL COL·LEGI DELS NENS O 
DE PAGAR EL LLOGUER, SINÓ QUE ENTRA EN 
JOC LA NOSTRA AUTOESTIMA. 

Encara que la gent del teu voltant tingui feina, aquest 
no és motiu per tancar-te a casa i autocompadir-te 
tot el dia

cOnSellS per SenTir-nOS úTilS 

MenTre eSTeM A l’ATur

sEguEix una rutina hOrària ✔
Surt de casa abans de les nou del matí, com si 

anessis a treballar. Cada dia laborable, sense 

excepció, matina, vesteix-te i surt de casa. 

Encara que l’única cosa que facis sigui anar a 

comprar el pa, o simplement passejar, és molt 

important mantenir el teu horari sincronitzat 

amb el de les persones “actives”. 

tinguEs cura DE La tEva iMatgE ✔
Com hem dit al punt anterior, hem de 

mantenir la mateixa imatge que quan estàvem 

treballant: afaita’t, maquilla’t, pentina’t, 

i no surtis al carrer amb roba “d’estar per 

casa”. Conservar la imatge és un requisit 

imprescindible per mantenir l’autoestima.

nO t’aïLLis ✔
Encara que la gent del teu voltant tingui feina, 

aquest no és un motiu per tancar-te a casa 

i autocompadir-te tot el dia. Segueix amb 

la rutina de quedar amb els amics, amb la 

família, jugar amb els teus fills i comunicar-te 

amb la parella. Mantenir el contacte habitual 

amb les persones del teu entorn farà que 

no desconnectis de la realitat i a més, pots 

aprofitar per donar veus a amics i coneguts, 

que et podran ajudar a trobar una nova feina.  

Una altra via és utilitzar les xarxes online de 

networking, com ara Linkedin.

Busca FEina DEs DEL priMEr Dia i aM-
pLia EL tEu hOritzó LaBOraL ✔
Encara que tinguis molts mesos per endavant 

amb els diners de l’atur, el temps vola i les 

prestacions també s’esgoten. Comença des 

del principi a buscar feina. Cerca als portals 

d’ocupació, consulta a les empreses, adapta i 

retoca el teu currículum per a cadascun dels 

llocs als quals optes, fes un seguiment de 

cada oferta i tingues en compte que la teva 

feina ara és buscar feina. Un altra opció es 

fer servir els contactes d’antigues feines o 

dels companys: si saben que cerquem feina 

potser ens podran ajudar. Si el teu sector està 

en crisi, tal vegada sigui el moment de plan-

tejar-te un canvi de direcció. No ha de ser un 

canvi radical, però sí que has d’estar disposat 

a fer coses que abans no havies fet. 

ajusta LEs DEspEsEs ✔
Si estàs a l’atur és el moment de prescindir de 

les despeses supèrflues que abans et podies 

permetre. Consumir per sobre dels recursos 

econòmics pot portar a situacions d’endeutament 

que ens generin ansietat i estrès. 

cOMpLEMEnta La tEva FOrMació ✔
Compara el que saps amb el que demana el 

mercat i afanya’t a complementar el que et 

falta. Al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

i a l’Instituto Nacional de Empleo (INEM) cada 

cop hi ha més cursos formatius per a aturats, 

adaptats a la demanda del mercat laboral. 

També pots preguntar al Consell Comarcal o 

optar per posar a punt els idiomes.

 accEpta QuaLsEvOL FEina ✔
En aquests moments, no tothom pot escollir 

la feina, tot depèn de cada situació. Si n’has 

trobada una, agafa-la: sempre pots continuar 

buscant. Encara que tinguis diners estalviats 

de la indemnització i rebis una prestació cada 

mes, això s’acabarà abans del que et penses, 

i llavors podries lamentar no haver acceptat 

aquesta feina. 

cErca pEtitEs FEinEs ✔
Cadascú, al seu nivell, pot mirar de tenir petits 

projectes ja siguin classes particulars, reparacions 

de lampisteria, pintar la casa d’algun familiar 

o veí, etc. A més de rebre uns diners extres, et 

mantindrà actiu i et permetrà conèixer gent que 

pot ser l’origen d’un lloc de treball. O fins i tot, 

pots arriscar-te i crear una empresa.

Cal no desanimar-se, 
també li podem treure 
avantatges, a l’atur



EstUDis CiEntífiCs iDEntifiqUEn La DiEta mEDitErrània 
Com La iDònia pEr gaUDir D’Una Bona saLUt. 
ingrEDiEnts Com EL pa, L’oLi i EL vi, introDUïts En La 
nostra CULtUra gastronòmiCa DEs DE fa sEgLEs, 
ConstitUEixEn La BasE D’Una aLimEntaCió 
sana i EqUiLiBraDa.
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La dieta mediterrània està considerada una de les 
més riques i saludables del món, perquè promou 
uns hàbits d’alimentació sans

La dieta mediterrània és la forma 

d’alimentació que, des de fa diversos 

segles, mantenen els pobles de la ribera 

del mar Mediterrani. S’ha anat forjant al llarg 

del temps, i és fruit de la influència que ens 

han deixat tots els pobles que han passat per 

aquests països: els ibers, els fenicis, els grecs, els 

romans, els bàrbars i els àrabs. Grecs i romans 

van posar les bases de la nostra dieta amb la 

“trilogia mediterrània”: pa, oli i vi, presents des 

de sempre en la nostra cultura. 

Per l’escriptor grec Homer ser menjador de 

pa era sinònim de ser un home. Aquests 

elements continuen amb el cristianisme, per 

al qual pa i vi eren fonamentals. Més tard, la 

relació amb els pobles germànics incorpora 

la carn a l’alimentació; i finalment, els àrabs 

introdueixen aliments nous com les albergínies 

o les carxofes, i uns altres tan importants per a 

la dieta mediterrània com l’arròs o la pasta.

Potser no tan sols hauríem de parlar de dieta, 

sinó també de vida mediterrània, perquè no es 

tracta només d’una forma d’alimentar-se, sinó 

també d’una forma de vida, amb costums tan 

saludables com la migdiada, i treballs de gran 

activitat física que comporten una despesa alta 

d’energia, com l’agricultura.

Dieta mediterrània
fOnT de vidA

“L’EstuDi DELs sEt païsOs”
La dieta mediterrània ens protegeix enfront 

de malalties cardiovasculars i alguns tipus de 

càncer. Encara que aquesta dieta mediterrània  

es practica des de fa molt temps, els beneficis 

que se’n deriven es coneixen des de fa 

relativament pocs anys. En els anys seixanta, 

finançat per la Fundació Reina Guillermina 

dels Països Baixos i dirigida pel professor Ancel 

Keys, es va dur a terme l’”Estudi dels set països” 

(EEUU, el Japó, Finlàndia, Holanda, Grècia, 

Itàlia i l’antiga Iugoslàvia). L’informe intentava 

relacionar l’alimentació amb l’aparició de 

malalties cardiovasculars. La durada de l’estudi 

va ser de deu anys i els seus resultats es van 

presentar al principi dels anys vuitanta. En 

ell es va posar de manifest la gran diferència 

que existia entre el nombre de morts a causa 

de malalties cardiovasculars en països com 

EEUU o Finlàndia, i altres com Grècia (l’illa 

de Creta era la que sortia més beneficiada). 

Aquesta diferència es va atribuir a la forma de 

vida i a l’alimentació que duien els països de 

la ribera del Mediterrani. Estudis posteriors han 

relacionat aquesta forma d’alimentació amb 

l’aparició d’alguns tipus de càncer (per exemple, 

el càncer de mama es relaciona amb el consum 

excessiu de greixos).

Actualment, els restaurants catalans es poden 

adherir a la inciativa AMED, impulsada des 

del Departament de Salut, i gràcies a la qual 

els establiments que ofereixin un menú basat 

en la dieta mediterrània poden aconseguir 

un distintiu. Trobareu més informació a  

www.amed.cat. 

Les necessitats nutricionals i energètiques depenen 

de l’edat de les persones: un adolescent sa no té 

les mateixes necessitats que una persona gran 

sedentària, una dona embarassada o un esportista 

professional. L’alimentació ha de ser variada i 

la dieta quotidiana ha de contenir la màxima 

diversitat d’aliments per garantir-nos una aportació 

de nutrients que eviti possibles manques. 

Cal tenir en compte que no hi ha cap aliment 

que aporti tots i cadascun dels nutrients que el 

nostre organisme necessita. Hem d’aconseguir 

que en la nostra alimentació hi hagi productes 

d’orígens i de grups alimentaris diferents: verdures, 

llegums, carn, pasta, oli d’oliva, cereals, lactis, fruita 

fresca, fruita seca, etc.

DEcàlEg DE la DIEta mEDItErrànIa
1. Fer servir l’oli d’oliva com el principal additiu.

2. Consumir aliments vegetals en abundància: fruita, verdura, llegums i fruits secs.

3. El pa i els aliments procedents de cereals (pasta, arròs i els seus equivalents integrals) 

haurien de formar part de l’alimentació diària.

4. Els aliments poc processats, frescos i de la regió són els més adequats.

5. Consumir diàriament productes lactis, principalment iogurt i formatges.

6. La carn vermella hauria de consumir-se amb moderació i, si pot ser, cuinada millor a la 

planxa.

7. Consumir peix en abundància i ous amb moderació.

8. Les fruites fresques haurien de ser les postres habituals i, ocasionalment, consumir dolços 

i pastissos.

9. L’aigua és la beguda per excel·lència en el Mediterrani. El vi s’ha de prendre amb moderació 

i amb els menjars.

10. Fer una activitat física diària (tan important com menjar adequadament).

cOnDiciOns D’una 
aLiMEntació EQuiLiBraDa
La dieta mediterrània està considerada una de 

les més riques i saludables del món, perquè 

promou uns bons hàbits d’alimentació. Una 

dieta equilibrada té una sèrie de característiques 

que la fan fàcil de seguir.

La dieta equilibrada aporta tots els nutrients 

que el nostre cos necessita, mitjançant la 

ingesta d’una adequada quantitat d’elements 

que contenen energia. És una alimentació 

sense manques nutritives ni desequilibris 

calòrics, que solen produir alteracions en el 

pes corporal (estar massa prim o tenir excés de 

pes) i en la salut en general. 

Cal tenir en compte 
que no hi ha cap 
aliment que aporti tots i 
cadascun dels nutrients 
que el nostre organisme 
necessita



Aquests són problemes típics que afecten  

germans de totes les edats. Quan no es 

porten bé, es denomina rivalitat entre 

germans, la qual cosa significa que existeix una 

competència entre ells. La competència “sana” 

no és dolenta. Fins i tot pot contribuir al fet que 

els nens s’esforcin més (a jugar a futbol, a fer els 

deures, etc.). Però algunes formes de rivalitat entre 

germans fomenten les discussions. Les persones 

que s’estimen és normal que discuteixin de tant en 

tant, tanmateix, massa baralles són desagradables 

per a tothom. 

sEnsE DiFErÈnciEs
És necessari, per tant, que a més de pensar en ells 

com un tot, pensem en cadascun d’ells en singular, 

com a persona única. Això també dóna llibertat 

als pares per tenir una atenció o un detall amb 

un i no necessàriament amb l’altre, i en un altre 

moment fer-ho a l’inrevés. En general, com més 

ens obstinem els pares en demostrar-los que els 

tractem a tots per igual, més pendents estan ells de 

les diferències i més vegades ens diuen: “és que al 

meu germà li deixes fer”, “és que la meva germana 

pot anar a dormir més tard”, etc. Una forma de sortir 

d’aquesta roda és no negar-los aquesta diferència, 

dir-los que sí, que és així, que en aquesta ocasió 

hem actuat així i que ho hem fet perquè veiem que 

en aquest moment és el que convé. 

Ser pares

salutfer12

ja no sóc 
el rei de 
lA cASA

un naDó nO ha DE sEr un intrús
A qualsevol edat, un germà és un regal fantàstic. 

Compartir vivències amb germans és una pista 

d’entrenament per assimilar regles de relació social 

i per compartir emocions. El petit que té germans 

grans es beneficia de majors dosi d’estímuls per al 

seu desenvolupament. S’ha observat que, quan el 

petit nota la presència del seu germà o germana, 

somriu, s’agita, s’alegra. Per al gran significa un 

aprenentatge de responsabilitats, però també és 

una gran satisfacció comprovar que és important 

per al petit. 

Sovint, els grans experimenten petites regresions 

i canvis de comportament amb l’arribada d’un 

nou germà, com ara menjar menys, no controlar 

els esfínters, tartamudejar, etc. L’objectiu és seguir 

sent el centre d’atenció, però aquesta és una fase 

normal i transitòria i no cal capficar-se. És bo que 

els pares els ajudin a verbalitzar els seus sentiments 

fent-los preguntes tancades.  És fonamental que els 

pares desenvolupin activitats en les quals puguin 

participar tots els fills, com posar música per ballar, 

entretenir-se amb revistes, contes... 

QUAN EN UNA CASA hI hA 
MéS D’UN NEN, éS NORMAL 

QUE SORGEIXIN ALGUNS 
PROBLEMES. D’UNA BANDA, 
ELS GERMANS PETITS TENEN 
LA IMPRESSIÓ QUE ELS SEUS 

GERMANS GRANS PODEN fER 
TOT EL QUE vOLEN, I D’ALTRA 

BANDA, ELS GERMANS GRANS 
TENEN LA SENSACIÓ QUE 

EL PETIT DE LA CASA éS EL 
CENTRE D’ATENCIÓ DE LA 

vIDA fAMILIAR. 

Salut a la llar
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Les vacances amb el gOS

A més del cop de calor i el perill d’ofegament, 

cal parar esment a altres aspectes als quals 

no fem cas al llarg de l’any, com les picades 

d’insectes o la qualitat de l’aigua que beuen els 

gossos. Per exemple, si anem a la muntanya, és 

possible que el nostre gos begui al primer rierol 

que trobi, sense saber si aquesta aigua 

és potable o no. Per aquesta 

i altres raons, cal posar la 

màxima atenció en tot 

moment. 

pEriLLs En zOnEs turístiQuEs
A l’estiu hi ha una major afluència de gent i de 

cotxes, cosa que fa augmentar la probabilitat 

d’atropellaments. És recomanable no perdre de vista 

la nostra mascota i dur-la ben subjecta sobretot en 

zones de molt de trànsit. A més, hem d’anar amb 

GAUDIR DE LES NOSTRES vACANCES AMB UN ANIMAL DE 
COMPANyIA POT CONvERTIR-SE EN UN MALSON SI NO 
PRENEM CERTES MESURES PREvENTIvES. DURANT L’ESTIU, 
LES ALTES TEMPERATURES ENS CONvIDEN A PASSAR MéS 
TEMPS A L’EXTERIOR, PER TANT, ELS PERILLS ALS QUALS 
S’ENfRONTA LA NOSTRA MASCOTA ES MULTIPLIQUEN. 

cura amb Els InsEctEs
A l’estiu l’atenció als paràsits s’ha de doblar, 

ja que, a causa de la calor i la humitat, la 

proliferació d’insectes és molt elevada. És 

molt important que tinguem la nostra mas-

cota ben desparasitada. Cal recordar que els 

insectes (mosquits, puces i d’altres paràsits) 

són transmissors de malalties perilloses per 

als animals. A Catalunya hi ha zones amb 

una alta incidència de leishmaniosi: abans 

de marxar de viatge, caldrà consultar el 

veterinari. La major part de les reaccions 

al·lèrgiques estan produïdes pel verí de de-

terminats insectes, com les abelles. Si som 

al camp, hauríem d’anar amb compte amb 

l’eruga processionària i, a la platja, amb les 

meduses. En cas de picada, hem de dur 

l’animal immediatament al veterinari. 

intOxicaciOns i prOBLEMEs 

gastrOintEstinaLs 
Les intoxicacions estan provocades, en la ma-

joria dels casos, per la ingesta d’olis, aliments 

en mal estat, aigües insalubres, insecticides, 

mata-rates, etc. Els problemes gastrointes-

tinals, molt comuns en aquesta època, són 

provocats pels canvis alimentaris en l’animal. 

Moltes vegades, a l’estiu, no portem el men-

jar habitual del gos i li donem qualsevol altre 

pinso, cosa que li pot ocasionar trastorns 

alimentaris. A més, a l’estiu solem consentir 

més les nostres mascotes, donant-los llami-

nadures que no els van bé al seu estómac. 

Hem de tenir també especial cura amb l’aigua 

i saber bé on beu l’animal, ja que moltes no 

són potables o bé són aigües de poca quali-

tat. Si la nostra mascota begués d’aquestes 

aigües, podria patir, com a mínim, un tras-

torn digestiu i, en el pitjor dels casos, una 

intoxicació. L’ideal és dur també a les nostres 

vacances el menjar que habitualment menja 

i, per descomptat, restringir els premis tan 

típics d’aquesta època. Amb aquestes mesu-

res, l’animal gaudirà del bon temps amb total 

seguretat i sense patir cap tipus de dolor, ja 

que, amb una mica de prevenció, li haurem 

pogut evitar.

compte amb les baralles entre els gossos. Quan 

la nostra mascota passeja per territoris nous, pot 

trobar-se amb altres gossos que controlen la zona 

que busquin començar una baralla amb la finalitat 

d’expulsar l’intrús del seu territori. 

En aquestes èpoques de gran moviment, 

d’increment d’activitat, la nostra mascota està 

exposada a una major quantitat d’estímuls que 

acaparen amb gran facilitat la seva atenció. Si 

sumem aquests dos factors, és fàcil comprendre 

per què el nombre de pèrdues i de robatoris de 

mascotes augmenta tant en aquesta època. 

Per això, cal recordar la importància de tenir 

ben identificada la nostra mascota, tant amb el 

microxip com amb la seva placa identificativa. 

rEspOnsaBiLitat
Tenir un gos és una responsabilitat que té unes 

conseqüències determinades quan decidim les 

nostres vacances. El respecte envers els altres  

ciutadans ha de ser prioritari: hem de procurar no 

portar la mascota a llocs on pugui molestar i hem 

de controlar els comportaments que envaeixin 

l’espai de les persones que ens envolten. També 

és recomanable que ens informem dels llocs on 

podem portar el gos. 

com prEparar El nEn pEr a 

l’arrIbaDa D’un gErmanEt

• Li hem d’explicar les coses positives i les 

negatives: canviar d’habitació, compartir 

les joguines, ajudar la mare i el pare, etc.

Respondre les seves preguntes i inquietuds 

d’acord amb la seva edat i el seu nivell de 

maduresa. 

• Involucrar-lo en el procés de l’embaràs. 

Portar-lo a la consulta perquè escolti els 

batecs del seu futur germanet o germaneta. 

Animar-lo perquè parli al nadó al ventre i 

senti els seus moviments dins de la mare.

• Ensenyar-li fotos i roba de quan ell o ella 

era un nadó. Li agradarà saber que abans del 

seu naixement se li va prestar tanta atenció 

com al nou nadó.

• Fer-li pensar com és de bonic tenir ger-

mans i els avantatges de ser el primogènit.

• Deixar que participi en les converses 

sobre el nou nadó i comptar amb la seva 

opinió per triar el nom.

• Fer-lo partícip dels canvis que es faran a 

casa per preparar l’arribada del nou mem-

bre. Si comporta un canvi d’habitació, fem-

ho amb l’antelació suficient perquè el petit 

no ho associï a l’arribada del nadó, i no el 

culpi d’això.
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vAig Bé? 
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El ritme intestinal és molt variable d’unes 

persones a unes altres. Des del punt de vis-

ta mèdic es considera normal qualsevol si-

tuació entre les tres deposicions al dia i tres depo-

sicions a la setmana. Cada persona té el seu ritme. 

El veritablement útil és conèixer-se a un mateix. 

Viure jove
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Gent gran

perquè les deposicions siguin correctes. Un altre 

motiu habitual d’aparició del restrenyiment en el 

nostre entorn és la falta de fibra a la dieta, pre-

sent en aliments com ara la fruita o les verdures.  

En molts països africans, en zones en les quals la 

ingesta de fibra és extremadament abundant, el 

restrenyiment és excepcional. 

Des del punt de vista 
mèdic es considera 
normal entre tres 
deposicions al dia i 
tres deposicions a la 
setmana, però cada 
persona té el seu ritme

EL RESTRENyIMENT éS LA DISMINUCIó DE LA fREqüèNCIA DE LES 
DEPOSICIONS. PARLEM DE RESTRENyIMENT qUAN HI HA DUES O MENyS 
DEPOSICIONS A LA SETMANA I qUAN LES fEMTES SóN DURES, PETITES I HI 
HA DIfICULTAT PER A L’EVACUACIó O SENSACIó DE bUIDATGE INCOMPLET.

MARxAR A LA COSTA O A LA 
MUNTANyA AMb EL NOSTRE GRUP 
D’AMICS, LLUNy DE L’ATENTA 
MIRADA DELS PARES, éS UNA 
OPORTUNITAT PER TENIR NOVES 
VIVèNCIES I ExPERIMENTAR qUè éS 
SER AUTòNOM. MOLTES VEGADES, 
ELS PARES PODEN MALfIAR-SE’N. 
SI VOLEM qUE ES TRANqUIL·LITzIN 
I ENS DEIxIN fER UN VIATGE 
AMb EL COMPANyS, éS bO 
INTENTAR GUANyAR-NOS LA SEVA 
CONfIANçA. 

El primer viatge amb els amics respon a la 

necessitat d’independitzar-se de les figu-

res paternes, que representen l’autoritat. 

Els pares moltes vegades no saben com reac-

cionar, què dir-nos, què fer amb la imminent 

partida cap a les primeres vacances, sols o amb 

amics. La base perquè aquestes primeres va-

cances siguin un èxit és el diàleg i la confiança 

prèvia, que es va construint des de nens i que 

ara es posa a prova. 

tranQuiL·Litzar ELs parEs
“Truca’m, informa’m de com estàs i amb qui”, 

“confia en mi, si necessites ajuda, sóc aquí”, 

són frases que, sovint, els pares diuen abans 

de deixar marxar els fills amb els amics i que 

podem tenir en compte. 

Es important avaluar quin tipus de vacances es 

tria i les característiques del grup d’amics amb 

què anem, abans que els pares acordin el per-

mís. Per obtenir-lo, no hi ha res com la sinceri-

tat: reconeguem, doncs, que per als pares no és 

el mateix una sortida a fer una via ferrada que 

una setmana a Eivissa. 

El primer vol 
fOrA del niu 

És inevitable que els pares també tinguin por 

del sexe insegur, i tot i saber que tenim mol-

ta informació sobre la qüestió, no s’ho aca-

bin de creure. Per tranquilitzar-los, els podem 

ensenyar que els preservatius formen part de 

l’equip bàsic de les vacances, sempre i quan no 

s’espantin encara més. 

Els diners és l’altre tema a tenir en compte. 

Demanem el just per als dies de vacances o 

una quantitat més gran? En general, cal que 

en tinguem prou amb el necessari; en cas 

d’emergència sempre existeixen formes de 

comunicar-se i accedir a aquests diners. 

Si tenim el permís dels nostres pares per anar 

de viatge amb els amics, hem de procurar ser 

responsables i assumir les situacions que es 

puguin presentar, sempre que no comportin 

cap perill per a nosaltres. Anar de vacances 

sense la supervisió paterna implica un cert 

grau d’autonomia i de maduresa: al cap i a la 

fi, serem nosaltres els qui patirem directament 

les conseqüències de les nostres decisions. 

El més important és tenir clar com actuarem 

davant dels contratemps, perquè quan ens 

trobem amb un obstacle puguem resoldre’l o 

demanar ajuda. Si ens equivoquem, no passa 

res. De tot se n’aprèn. 

POTS TROBAR MéS INfORMACIÓ A:

www.elteublogjove.blogspot.com

La base perquè aquestes 
primeres vacances 
siguin un èxit és el 
diàleg i la confiança 
prèvia, que es va 
construint des de nens 
i que es posa a prova 
en les primeres sortides 
amb els amics

algunEs rEcomanacIons pEr 

combatrE El rEstrEnyImEnt

causEs Més haBituaLs
Generalment no hi ha una sola causa del restre-

nyiment, sinó una suma de moltes causes asso-

ciades. Moltes persones adquireixen mals hàbits 

de defecació a la infància i els arrosseguen tota 

la vida. No obstant això, no és estrany que el res-

trenyiment empitjori amb els anys. De tota mane-

ra, si les nostres deposicions entren dins el que es 

considera normal, no ens haurem d’amoïnar.

En les persones grans un factor desencadenant 

fonamental és la immobilitat. Per això és corrent 

en les persones amb mobilitat limitada, en les 

que estan al llit o durant l’ingrés en un hospital. 

En aquests casos, el professionals han de vetllar 

La deshidratació també dificulta la formació i ex-

pulsió de la femta, ja que es fan dures i difícils 

d’evacuar. Moltes persones grans beuen menys 

líquid del desitjable. L’ideal és beure almenys dos 

litres d’aigua al dia. Els problemes de l’anus i el 

recte, com les hemorroides, produeixen també 

restrenyiment. Un canvi puntual en la dieta de-

rivat d’alguna situació puntual -per exemple 

l’estança en un hotel- o el consum de begudes 

també pot afectar el ritme de les deposicions. 

Els fàrmacs que produeixen restrenyiment són molt 

nombrosos, per tant suposen una causa habitual 

d’aquest problema. Poden produir-lo fàrmacs tan 

freqüents com la codeïna, els antiàcids, els antitus-

sígens i molts antidepressius i antihipertensius.

• Augmenti la quantitat d’aliments rics en 

residus no digeribles (fibra), que produeixen 

un volum major de femta i ajuden a retenir-

hi aigua, fent-les més fluides. Procuri pren-

dre cada dia verdures (millor crues), fruites, 

hortalisses i pa integral. 

• Incrementi la ingesta de líquids: el mínim 

ha de ser entre 1,5 i 2 litres al dia. Va bé 

prendre un got d’aigua o un suc de taronja 

recent espremut abans d’esmorzar.

• Eduqui l’intestí procurant menjar a hores 

regulars, a poc a poc i mastegant bé els ali-

ments. El moment de menjar normalment 

estimula l’intestí, per la qual cosa és conve-

nient en acabar anar al servei. No reprimeixi 

mai la necessitat de defecar. Cal anar al ser-

vei amb un horari regular, procurant tenir el 

temps suficient i sense presses. S’ha d’evitar 

fer esforços excessius per a l’evacuació. 

• Exercici físic: amb la vida sedentària es 

perd la musculatura abdominal, que ajuda 

l’intestí en el moment de la defecació. Va bé 

acostumar-se a fer una mica d’exercici diari. 

• Eviti el consum de te i aliments amb 

fècula.

• Cada persona té el seu ritme. En cas que 

un dia no tingui ganes d’anar de ventre no 

passa res. Només ha de consultar el seu 

metge quan hi hagi un canvi important 

i constant en el seu hàbit intestinal (si era 

restret i bruscament tendeix a la diarrea o 

al revés) o si les deposicions són vermelles, 

blanques o completament negres.  

• No prengui laxants sense consultar el met-

ge: un ús crònic pot agreujar el restrenyi-

ment. A més, no tots els laxants són iguals i el 

metge triarà el tipus més adequat per a vos-

tè. Molts laxants de l’herbolari, amb fama de 

suaus, són del tipus irritant, precisament la 

varietat més potent i més nociva de laxants.




