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GENT GRAN 14
Adaptar-se a les noves tecnologies
En l’actualitat estem envoltats de tecnologia 

que ens obre les portes a diverses formes de 

treball i de diversió, però cal que la gent gran 

s’hi familiaritzi per treure’n el màxim profit.

SALUT 10 - 11
Grip A: consells i recomanacions
La grip A és contagiosa i generalment es 

manifesta de forma lleu, però cal aplicar unes 

mesures de prevenció i uns hàbits d’higiene 

correctes. 

VIURE JOVE 15
L’esmorzar, un àpat imprescindible
És la font d’energia per a tot el dia i no ens 

podem oblidar d’esmorzar o fer-ho amb presses 

per la feina o els estudis. A més, cal que sigui 

equilibrat i variat.

SALUT A LA LLAR 13
Treballar des de casa
Llibertat d’horaris, autonomia de gestió i apro-

fitament de l’espai. Aquests són alguns dels 

avantatges de treballar des de casa, però cal ser 

molt disciplinat. 

SER PARES 12
Cuinar amb els fills
Experimentar a la cuina amb els nostres fills 

és una activitat lúdica que, a més de ser 

divertida, contribueix a ensenyar els valors 

de l’alimentació. 

EL CAP DESTACA... 4 - 5
Programar les visites
La visita espontània, la cita prèvia i la visita 

programada són el fil conductor per gestionar 

la demanda d’assistència a l’Àrea Bàsica de 

Salut de la Roca del Vallès. 
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grip a
La vacunació  
La vacunació per a la protecció de la grip A ja s’ha iniciat als centres d’Atenció Primària. La 

vacunació és una de les eines de salut pública més efectives contra la grip; per aquesta raó, 

en tots els plans de pandèmia s’han inclòs les vacunes com un element clau (Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya).

Es tracta d’una vacunació recomanada a grups concrets de població. Els organismes de salut 

pública defineixen quins són els grups als quals cal efectuar la vacunació de prevenció.

D’una banda, és indicada per a aquelles persones que tenen una malaltia crònica pel fet que 

tenen un risc més alt de patir complicacions (des de l’equip d’Atenció Primària us informarem 

de quines). D’altra banda, és recomanada a embarassades i a grups laborals que per la seva 

tasca poden ser transmissors del virus —personal sanitari i sociosanitari— o bé a col·lectius 

que duen a terme una activitat social indispensable. Es tracta de persones que treballen en 

serveis d’emergència, cossos de seguretat, bombers, protecció civil, etc.

Per vacunar-vos podeu demanar hora als taulells d’Atenció a l’Usuari i consultar la necessitat 

de vacunació als professionals de l’ABS. 

Si us cal ampliar la informació podeu contactar amb el telèfon de Sanitat Respon: 

902111444 o entrar a la pàgina web: www.gripa.gencat.cat

AbS la Roca del Vallès
Tel. 93 842 44 32

www.absroca.com



Com programem 
Les visites (i)

Per programar visites 
cal coordinar el 

temps necessari per 
a la consulta i el 

professional apropiat 
per atendre la 

demanda de visita

L’ABS la Roca destaca...
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Com podem ContaCtar 
amb els Centres 
d’atenCió primària?
podeu ConCertar 
una visita amb els 
professionals dels 
Centres de salut 
mitjançant el telèfon, 
la vostra presènCia 
al taulell d’atenCió a 
l’usuari o bé a través de 
la pàgina web. 

Cal coordinar el temps i el 

professional apropiat per atendre 

la demanda de visita: un temps 

adequat d’atenció a la consulta i un temps 

curt a la sala d’espera són la base de la 

programació per als diversos professionals 

dels centres de salut del municipi.

La visita espontània, la cita prèvia i la visita 

programada, són els tipus o conceptes 

de visita amb què guiem les vostres 

peticions i estructurem les agendes dels 

professionals. Són el fil conductor per 

gestionar la demanda d’assistència a 

l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca.

ContaCtar 
Telèfon per als tres centres:

93 842 44 32 

Correu electrònic: 

absroca@absroca.com

Pàgina web:

www.absroca.com 

Unitat d’Atenció a l’Usuari: en horari 

d’obertura dels centres.   

L’atenció Urgent fora de l’horari 

dels centres:

A partir de les 20 h i els dies festius: 

telèfon 061

Urgències Hospital General de Granollers:  

Passeig de la Muntanya, s/n

Av. del Parc, 9

Telèfon d’informació sanitària:  

SANITAT RESPON 902 444 111 

tots els dies, les 24 h.

Habitualment, les visites de seguiment 

d’un procés les programen els mateixos 

professionals des de la seva consulta, 

valorant quan ha de ser la propera cita. 

En són exemples, la citació per a extracció 

i mostres, per a comentari dels resultats 

i diagnòstic, per al pròxim control de la 

pressió, per a la revisió mensual dels 

nadons, per a controls de tractament, etc.  

ConsuLta teLefòniCa
Hi ha, però, altres formes de consulta 

que tenen a veure amb el seguiment d’un 

procés de malaltia o bé consultes molt 

puntuals sobre dubtes en la medicació, 

consells d’actuació davant un problema de 

salut, o d’altres situacions que es puguin 

resoldre a través del telèfon. És el que 

anomenem “consulta telefònica”.  

Oferim també, per tal de 

facilitar el contacte, un 

accés directe telefònic a 

la Clínica Odontològica 

i als Serveis Socials 

Municipals, que permet 

deixar missatges dels 

usuaris en cas de no 

poder contactar en el 

moment de la trucada.

Darrerament hem detectat un marcat 

augment de l’activitat  telefònica, sobretot 

en determinades franges horàries, que pot 

provocar en alguns moments saturació de 

les línies de telefonia, malgrat els processos 

de millora tècnica i organitzativa que hem 

engegat des del 2006. 

Durant l’any 2008, sobre un total de 

73.879 visites programades, hem rebut 

35.822 trucades, de les quals un 80% 

són per concertar hora de visita, un 

14%, per consultar directament amb 

els professionals (5.067 “consultes 

telefòniques”), i un 6% tenen a veure amb 

activitat de gestió no assistencial. 

En els propers números de la revista 

anirem desglossant més aspectes referents 

a la programació i els tipus de visita per a 

cada servei de l’ABS.   

VISITES PROGRAmADES: són les visites que a petició, generalment, del metge poden ser ateses 

a partir de les 48 hores; bàsicament es tracta de seguiments o bé de controls no urgents. 

CITES PRèVIES: són les visites que requereixen ser ateses al cap de 24-48 hores.

VISITA ESPONTàNIA: són les visites que requereixen ser ateses el mateix dia.

CONSULTES TELEfòNIqUES: són dubtes i/o consultes puntuals que no requereixen la presèn-

cia de l’usuari.

TIPUS DE VISITES



enveLLir de 
fOrma saLudabLe

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 la importància de practicar 

esport amb regularitat. L’Arnau Herrero i l’Álex 

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 

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 intenta 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 “ 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. La Montserrat Ametller, regidora 

de Salut de la Roca del Vallès i encarregada de 

fer entrega de les medalles, destacava que “és 

molt positiu atraure els nanos petits cap als 

hàbits saludables. Això els facilita practicar-los 

quan es fan grans”.

La darrera activitat de la tarda va ser una 

gimcana, organitzada per la Maribel, la tècnica 

d’intervenció comunitària, que va dissenyar 

un circuit amb diverses proves en què els 

adolescents havien de posar-se en la pell dels 

avis. L’objectiu era conscienciar-los de les 

dificultats que troba la gent gran en la seva 

vida quotidiana. 

Amb unes ulleres que els dificultaven la visió, 

uns taps a les orelles, unes benes que els 

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 es van haver d’asseure i aixecar 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 benes 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.

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.

ser feLiÇos i autònoMs
Com a novetat d’aquest any, els professionals 

sanitaris del CAP de La Torreta van fer una breu 

xerrada sobre la forma de potenciar pautes de 

comportament positives al llarg de les diverses 

etapes de la vida. La Mireia Gallardo, una de les 

infermeres del CAP, assenyalava que “dedicar 

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, Que 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. 

BeLLuga eL teu Cos
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut es va editar un full informatiu sobre els beneficis de la pràcti-

ca regular d’exercici per a la salut. L’augment de l’activitat física 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 començar, és recomanable triar un exercici que ens agradi i procurar practi-

car-lo en companyia, en la mesura que sigui possible. Convé recordar que per prevenir lesions és 

necessari realitzar un escalfament de 5 o 10 minuts abans de començar l’esport.

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
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L’ABS la Roca destaca...

temps a la parella i sortir amb els amics són 

dues bones estratègies per mantenir les 

emocions a ratlla en l’edat adulta”. Segons 

la Dra. Mari Cruz Moreno, quan arribem a la 

vellesa la prioritat és “ser feliços i autònoms”. 

“Una cosa tan senzilla com dedicar-se a les 

aficions i procurar mantenir l’agilitat i l’equilibri 

contribueix a la bona salut dels avis”.

Prop de les sis de la tarda i, un cop acabada 

la xerrada, es va produir un dels moments 

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 



regals quotidians
Què millor que regalar la subscripció al 

diari que estem acostumats a llegir cada 

matí? Una publicació pot ser un bon ob-

sequi i resultarà encara més atractiu si 

oferim la subscripció on-line, ja que així 

estalviarem en paper!

regals excèntrics i inesperats
Si la imaginació ja ha començat a volar 

potser ens decantarem per un regal ben 

espectacular com un vol en globus o un 

val per netejar la casa tot l’any…

11

regalar esports d’aventura 
Aquesta iniciativa delectarà els més ago-

sarats, que es tiraran de cap a les diferents 

aventures, ja sigui fer ràfting, salt de pont 

o paracaigudisme.

regalar sortides pel poble o ciutat
Ens permet conèixer millor el nostre en-

torn i gaudir d’un temps amb la persona 

que apreciem.

Un exemple d’aquests tipus de regals són 

les sortides a sopar, a museus, al cinema 

o a un concert. També és divertit pujar al 

bus turístic de la nostra ciutat, des d’on, de 

ben segur, podrem descobrir coses noves 

del lloc on vivim.

tiquets temàtics
Aquests bons et permeten accedir a di-

verses instal·lacions com equipaments 

culturals o esportius, i també utilitzar els 

transports per arribar-hi. Són propostes 

específiques per a grans ciutats, com és el 

cas de Barcelona, que ofereixen diverses 

possibilitats de visites a monuments, ex-

posicions o, fins i tot, suposen descomptes 

per a restaurants, atraccions, etc. Una de 

les claus d’aquests tiquets és que per-

meten que ens desplacem amb transport 

públic. 

Alguns exemples de bons són la Barcelo-

na Card, l’Articket Barcelona per accedir 

a les millors exposicions del moment, o la 

Montjuïc Card per gaudir durant una jor-

nada de les instal·lacions del parc, d’equi-

paments culturals i esportius com la Fun-

dació Miró o les piscines Bernat Picornell, 

i de serveis com les bicicletes per passejar 

pel parc, el telefèric i el trenet turístic.

regalar sortides a l’aire lliure
Ens permet gaudir del nostre entorn i co-

nèixer la natura. Per exemple, les sortides 

als parcs naturals, parcs aquàtics, Catalu-

nya en Miniatura, el turisme rural...

regalar temps per a un mateix
Mitjançant un val de regal podem oferir 

una estada en un balneari i, fins i tot, un 

massatge. 

regals solidaris
La satisfacció de compartir pot trobar-

se en diversos formats com és unir-se al 

Servei Català del Voluntariat o a la Xarxa 

Associativa i de Voluntariat de Catalunya. 

A més, ONGs com Mans Unides i Green-

peace tenen un apartat de regals solidaris 

que segueixen la normativa de comerç just.

regals casolans
De vegades els regals que es reben amb 

més estimació són aquells fets per nosal-

tres mateixos. Així que un bon pastís o les 

postres preferides sempre són rebuts amb 

bons ulls i millor paladar!

regals creatius
Si els destinataris del regal són nens, so-

vint podem pensar a fer-los un conte, i 

encara millor si està personalitzat amb un 

protagonista que sigui el mateix obsequi-

at. Donar una tarja decorada per nosaltres 

o un dibuix també solen ser regals molt 

apreciats.

regals reciclats
Existeix un gran tabú pel que fa a ofe-

rir regals que primerament ens han fet a 

nosaltres, però abans de llençar res a les 

escombraries pensem-ho bé i busquem un 

nou ús per a allò que ja no ens serveix.

regalar coneixement
Un molt bon regal pot ser la matrícula 

d’algun curs d’idiomes. Així donem l’em-

penta definitiva perquè es pugui apren-

dre aquella llengua que sempre havíem 

volgut parlar.

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

12
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Dona i home

regaLar amb 
COnsCiÈnCia
ARRIBA EL NADAL I AMB L’ENGALANAMENT DELS CARRERS ENS VEIEM AMB 
LA IL·LUSIó, I DE VEGADES TAMBÉ AMB EL COMPROMíS, D’HAVER DE FER 
UN ASSORTIMENT DE REGALS PER A TOTS ELS NOSTRES CONEGUTS. ¿SERIA 
POSSIBLE SORPRENDRE’LS AMB OBSEQUIS DE QUALITAT QUE ALHORA FOSSIN 
SOSTENIBLES?

fer regals sovint representa un problema 

per a molts. Ja sigui perquè són costosos, 

perquè de vegades és complicadíssim 

encertar allò que la persona necessita o perquè 

massa freqüentment queden oblidats en un racó 

de casa. si a això li sumem que els regals es 

vesteixen d’embolcalls i llaços que rarament es 

reciclen ja tenim un motiu més de malbaratament 

en el medi ambient. ara bé, si enguany el nostre 

propòsit és tornar a gaudir de l’art de fer regals 

però que alhora siguin sostenibles i ecològics 

només ens caldrà una mica d’imaginació. abans 

de comprar coses materials que consumeixen 

molts recursos i generen quantitats importants 

de deixalles podem plantejar-nos tot un ventall 

de regals alternatius i solidaris.

Per ajudar-te a explicar el teu regal pots fer uns 

vals que introduiran l’activitat o situació que has 

escollit. a més, serveixen als més sentimentals per 

rememorar l’experiència amb el pas del temps.

Quan les persones reben aquestes propostes 

es veuen sorpreses i moltes es decideixen a fer 

també regals immaterials, a oferir experiències i 

moments. És una manera, doncs, de sorprendre 

els qui estimes, evitar la generació de residus i 

el consum innecessari de recursos i, en molts 

casos també, d’estalviar diners i crear moments 

entranyables.

La clau per 
sorprendre amb un 
regal de qualitat i 
sostenible és sempre 
pensar a qui va dirigit

iDees De regaLs
Existeix un món de regals immaterials que podem arribar a fer. Tan sols hem de pensar a qui van adreçats, ja que n’hi ha per a tots els gustos i edats.
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La grip a
la salut a les nostres mans

la grip pel virus a (H1n1) 
és Contagiosa i en la 
majoria dels Casos es 
manifesta de manera 
lleu. amb unes mesures 
de prevenCió adeQuades 
i uns Hàbits CorreCtes 
d’Higiene podrem prevenir 
tant el Contagi Com la 
propagaCió de la malaltia. 

Fins a aquest moment, la grip A s’ha estès 

per tot el món, però es manifesta amb 

caràcter lleu en la majoria de les persones 

afectades. S’anomena pandèmia, perquè es troba 

en una situació de transmissió comunitària 

extensa, de manera que no cal contacte amb 

la persona afectada o cap antecedent de viatge 

perquè es produeixi el contagi.

Les darreres conclusions del Consell d’Europa 

en aquesta matèria determinen els 

elements clau per fer front a la pandèmia: 

l’estratègia de vacunació, la comunicació 

amb la ciutadania, la cooperació global i la 

importància de considerar les necessitats 

multisectorials per minimitzar l’impacte 

sobre la producció.

gruPs De risC i vaCunaCió
Els primers grups diana als quals s’administrarà 

1Feu servir mocadors de 

paper per tapar-vos la 

boca i el nas quan tossiu i 

estornudeu.

2Llenceu els mocadors 

de paper després de 

fer-los servir. 

3Netegeu-vos les mans 

després de tossir o 

esternudar amb aigua i 

sabó o amb un preparat 

a base d’alcohol. No us 

toqueu els ulls ni el nas 

amb les mans brutes.

4Manteniu una bona 

ventilació dels espais 

tancats. 

5Si us faciliten una 

mascareta, poseu-

vos-la. Evitareu que altres 

persones es contagiïn.

mesures de prOteCCiÓ

Mullar-se les mans 
amb aigua.

Aplicar-hi sabó i fric-
cionar un palmell amb 
l’altre.

Friccionar un palmell 
amb l’altre amb els dits 
entrellaçats i friccionar 
les puntes dels dits.

Esbandir-se les mans.

Una bona alternativa per rentar-se les mans en cas que no disposem d’aigua i sabó consisteix 

a fer servir preparats amb alcohol que permeten desinfectar les mans degudament.

COm rentar-se Les mans amb sabÓ

Friccionar el palmell 
de la mà dreta sobre 
el dors de l’esquerra i 
viceversa.

el que es coneix com transmissió de persona 

a persona. Una altra manera d’encomanar-

se amb la qual cal tenir precaució consisteix 

a tocar un objecte que té el virus i després 

i per tant la vacuna que s’aplica cada any només 

protegeix de la grip estacional. El Ministeri de Salut 

ja ha fet una reserva de vacunació addicional per 

si fos necessari.

 

aCtuaCions DeL DePartaMent De saLut
• Reduir la quantitat de persones afectades.

• Disminuir la transmissió de la malaltia.

• Garantir l’assistència sanitària de les persones 

afectades.

• Augmentar al màxim la cura de les persones 

malaltes.

• Protegir els col·lectius més vulnerables.

Recordeu que la millor mesura que podeu prendre 

contra la grip A és, com fins ara, mantenir unes 

bones mesures higièniques per evitar la propagació 

de gèrmens, per exemple rentant-vos les mans 

amb aigua i sabó.

QuÈ És La griP a?
La grip anomenada “grip nova” i també “grip 

H1N1” la causa un virus del tracte respiratori 

que conté elements d’un virus trobat als 

porcs, a les aus i als humans. 

Aquesta grip s’està transmetent de persona 

a persona en diversos països i és diferent de 

la grip comuna perquè està causada per un 

nou virus de la grip que apareix en humans. 

En cap cas es transmet per via digestiva, per 

tant no hi ha problemes pel que fa al consum 

de carn de porc.

CoM es transMet?
Quan una persona té el virus de la grip i tus o 

esternuda pot contagiar els altres mitjançant 

la vacuna de la grip A, seleccionats pel Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, 

són les embarassades, les persones a partir de 

6 mesos d’edat amb malalties cròniques, els 

professionals de la sanitat i el personal de serveis 

essencials (bombers, protecció civil i cossos i forces 

de seguretat). El novembre és el mes d’inici del 

calendari de vacunació. El virus de la grip A és nou 

Eixugar-se les 
mans amb una to-
valloleta de paper. 

Utilitzar el mateix 
paper per tancar 
l’aixeta.

emportar-se les mans a la boca o el nas, sense 

haver-se-les netejat prèviament. 

Quin són eLs síMPtoMes De La griP?
Els símptomes són: febre alta (igual o 

superior a 38ºC), malestar general, manca 

de gana i tos. També pot haver-hi augment 

de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, 

vòmits i diarrea.

QuÈ haig De fer si CreC Que tinC La 
MaLaLtia?
El que cal fer és quedar-se a casa i trucar a 

Sanitat Respon, al 902 111 444, des d’on un 

grup expert d’especialistes en infermeria 

explicarà el que és millor segons la situació 

de cadascú. 

Com que fins ara la malatia ha tingut un 

caràcter lleu i ha seguit el seu curs normal 

en la majoria de casos —les complicacions 

generalment s’han presentat en persones 

amb factors de risc—, es recomana:

• Quedar-se a casa.

• Prendre medicaments per fer baixar la febre 

(com ara paracetamol).

• Beure molts líquids.

• Fer repòs.

• Evitar el contacte proper amb altres i els 

llocs concorreguts.

• En cas que la febre pugi o que s’estigui 

malalt durant més de 3 dies, cal consultar el 

metge. 
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LLIbERTAT D’hORARIS, AUTONOMIA 
DE GESTIÓ I APROfITAMENT DE 
L’ESPAI. AqUESTS SÓN NOMéS 
ALGUNS DELS AVANTATGES DE 
TREbALLAR DES DE CASA. AMb 
LA CRISI éS POSITIU AMPLIAR ELS 
NOSTRES hORITzONS LAbORALS 
I TENIR EN MENT COM ENS POT 
bENEfICIAR EL TELETREbALL.

El fet de tenir l’oficina a casa suposa no 

perdre diners en desplaçaments ni en 

àpats fora de casa. A més, ens ofereix 

l’oportunitat de dur a terme la feina amb eficiència 

i flexibilitat i conciliar la vida 

familiar i laboral. És idoni per a 

professionals que es dediquen 

a activitats com el disseny o la 

correcció de textos. Tot i això, 

no tothom pot adherir-se a 

aquesta possibilitat, ja que 

calen grans dosis de disciplina i professionalitat. 

A més, és molt important que, tot i treballar des 

Comptar amb l’oficina a casa pot significar un 
important estalvi econòmic

de casa, no perdem el contace amb el nostre 

entorn social. El teletreball beneficia les empreses 

perquè redueix considerablement l’absentisme i 

augmenta el rendiment laboral. 

eines Per aL teLetreBaLL 
Si esteu pensant en aquesta opció, caldrà 

que tingueu en ment unes premisses bàsiques. 

Per començar, s’ha d’habilitar una estança de 

la llar específicament per a aquest ús. Resulta 

essencial seure en una cadira d’oficina tenint 

en compte les hores que ens passarem en la 

mateixa postura i, sobretot, optar per un model 

ergonòmic per mantenir una postura correcta 

enfront de l’ordinador. També cal controlar les 

hores que passem davant de l’ordinador i fer els 

descansos necessaris. 

QuÈ neCessito a La Meva ofiCina?
Gràcies a les noves tecnologies avui comptem 

amb les eines necessàries per fer la mateixa feina 

fora de l’entorn tradicional. Amb un ordinador 

i totes les possibilitats que ens ofereix l’actual 

entorn digital podem treballar a distància de 

manera ràpida i efectiva. 

internet És fonaMentaL
La connectivitat és l’eina més indispensable 

per al teletreball, ja que ens cal comunicar-

nos sense estar presents. Podem escollir entre 

una connexió de banda ampla (ADSL o cable 

principalment) o una connexió sense fils Wifi o 

mòbil per moure’ns per la casa amb llibertat.

  

La CoMuniCaCió
Si el que volem és mantenir un flux de documents 

entre l’empresa i nosaltres, hi ha diverses opcions 

que mantenen la informació emmagatzemada 

en els servidors de la xarxa. Un FTP (File Transfer 

Protocol – Protocol de Transferència de Fitxers) 

permetrà intercanviar arxius molt grans, i una 

Intranet facilitarà que diverses persones treballin 

alhora des d’emplaçaments diferents.

trebaLLar des de Casa
una manera diferent de treballar

Els programes de 
missatgeria instantània 
ens permeten mantenir 

una bona comunicació amb 
els companys de feina i 
estalviar en telèfon, ja 

que són gratuïts

aprenem a Cuinar 
i aprenem a menjar!

Ser pares
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Salut a la llar
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LA CUINA ENTESA COM UNA ACTIVITAT LÚDICA. AqUEST éS EL 
PROPòSIT DE TOTS AqUELLS PARES qUE S’ANIMEN A EDUCAR ELS 
SEUS fILLS EN L’ART DE LA CUINA. 
UNA ACTIVITAT qUE PERMET qUE ES DIVERTEIxIN I ALhORA 
CONTRIbUEIx A ENSENyAR-LOS ELS VALORS fONAMENTALS DE 
L’ALIMENTACIÓ PERqUÈ EN UN fUTUR PUGUIN TENIR UN CRITERI 
EqUILIbRAT I SALUDAbLE.

Per als més petits la cuina pot ser un 

laboratori fantàstic on poden tocar, 

esmicolar, olorar i tastar tot allò que 

estan cuinant. Es tracta, sens dubte, de la millor 

manera de familiaritzar els menuts amb la 

diversitat de l’alimentació i la seva preparació. 

En aquest procés els més petits descobreixen 

el que mengen i poden participar de tot el 

procés de la recepta. Mentre ells tenen les mans 

empastifades nosaltres podem aprofitar per 

explicar les característiques de cada aliment, 

el seu origen, descobrir els productes típics de 

cada temporada, esbrinar quins plats es poden 

cuinar i també estudiar-ne els seus sabors. En 

aquest aprenentatge culinari és fàcil descobrir 

el plaer de la cuina, cosa que a la llarga 

repercuteix en una alimentació més saludable.

Per on CoMenÇar?
És recomanable començar amb receptes 

fàcils, saboroses i, si pot ser, que sapiguem 

que els agraden, com per exemple un pa de 

pessic o unes galetes. No hi ha límit d’edat 

per iniciar-se en la cuina, amb una mica 

Aprendre a cuinar 
permet millorar 
notablement la 
manera 
d’alimentar-se 
dels nens

COnseLLs 
• Hi ha diversos llibres de cuina especi-

alitzats per a nens amb receptes fàcils i 

delicioses.

• Actualment s’imparteixen cursos i ta-

llers perquè els més petits aprenguin a 

cuinar.

• És millor començar amb receptes poc 

elaborades i que no necessitin cocció. 

• Una bona manera de començar és 

escrivint quins són els gustos i les pre-

ferències dels més menuts i incloure els 

seus plats preferits en el llistat de recep-

tes que s’ensenyarà.

• Cal mantenir els estris perillosos com 

ganivets i tisores sota control. 

• S’ha de planificar bé el temps de la 

recepta per poder gaudir d’una bona es-

tona per a la degustació.

d’ajuda els nens de totes les edats hi 

poden participar. Un dels aspectes 

fonamentals en l’aprenentatge és 

que, tot i que els pares expliquin 

la recepta, siguin els mateixos 

nens qui, amb una mica d’ajuda, 

realitzin les diverses tasques com trencar 

l’ou o batre la massa. Que ells siguin els 

protagonistes és fonamental perquè comencin 

gaudint de la cuina i de l’estona compartida 

amb els pares. Mentre es cuina la seguretat 

ha de ser un capítol clau i per aquest motiu 

se supervisarà tot el procés. Caldrà prendre 

especial cura tant en l’ús de tisores i ganivets 

com quan fem servir els fogons o 

el forn. Un cop la recepta estigui 

enllestida, res millor que seure i 

degustar la creació en companyia 

de tots els petits xefs i delectar-se de 

l’experiència.  

Cuina Per a nens a Qui no 
eLs agraDa MenJar
Aprendre a cuinar permet millorar la 

manera d’alimentar-se dels nens amb 

reticències per menjar. Gràcies a la 

pràctica i al coneixement dels diferents 

plats, sovint s’animen a provar nous aliments. 

Amb una mica de perseverància podem anar 

introduint nous ingredients per despertar la 

curiositat d’aquells nens més indecisos. 



terCera edat 
i noves tecnologies
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La incapacitat d’utilitzar les noves tecnolo-

gies o aparells digitals d’última generació 

és totalment independent de l’educació, la 

classe social, el poder adquisitiu o el sexe. Malau-

radament, sovint afecta persones 

més grans de 55 anys. No sa-

ber utilitzar aquestes eines 

pot complicar la vida con-

siderablement, ja que, cada 

vegada més, trobem tecnologia 

per tot arreu, des de les màquines 

expenedores de bitllets de ferrocar-

rils fins a les dispensadores de tiquets per 

al pagament de parkings. Les tecnologies han 

avançat en els darrers 50 anys a una velo-

citat vertiginosa i per a molts ha suposat la 

necessitat de disposar d’una sèrie de coneixe-

ments, molt difícils d’assolir. Aquests avenços 

tecnològics existeixen per ajudar-nos, i amb 

una mica de voluntat i l’assistència adequa-

da podem iniciar-nos en aquest fabulós món 

digital.

sOLuCiOns
Cursos gratuïts
En l’actualitat existeixen cursos destinats es-

pecialment als neòfits en tecnologia. Un bon 

exemple d’això són els que es realitzen sovint 

de forma gratuïta a les biblioteques, on s’en-

senya l’ús bàsic d’un ordinador i d’internet.

Viure jove
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Gent gran

VIVIm ENVOLTANTS DE TECNOLOGIA; ORDINADORS, mòbILS, mP3 I 
ALTRES EINES qUE SOVINT ENS fAN LA VIDA méS fàCIL I AGRADAbLE. 
PERò NO TOTS ELS SECTORS DE LA PObLACIó ESTAN fAmILIARITzATS 
Amb AqUESTS APARELLS I PODEN ARRIbAR A PATIR EL qUE ES 
DENOmINA ANALfAbETISmE TECNOLòGIC.

L’esmOrzar 
font d’energia
UNA ALImENTACIó ADEqUADA éS LA mILLOR GARANTIA PER CRéIxER 
I DESENVOLUPAR-SE CORRECTAmENT. PER AIxò éS NECESSARI NO 
ObLIDAR-SE DE CAP àPAT I mOLT mENyS DE L’ESmORzAR!

La teCnoLogia aDeQuaDa
Amb la vista posada en aquest nou segment del 

mercat, les companyies de telefonia mòbil han vist 

la necessitat de crear un tipus de telèfon disse-

nyat i pensat per a un públic menys acostumat a 

aquestes eines. Els seus dispositius estan adre-

çats a persones que necessiten tecles grans 

i maniobrables, així com una pantalla 

més fàcil de visualitzar. En aquest sen-

tit, a més, cal destacar que el futur del 

mòbil està encaminat cap a dispositius 

que ens permetin recollir dades mèdiques 

o també localitzar mitjançant un GPS aquella per-

sona que es pugui haver desorientat.

La teCnoLogia: servei aLs avis
La tecnologia també ens pot servir per tenir cura 

L’esmorzar és un àpat completament 

imprescindible, sobretot durant la infància 

i adolescència. Entre els 8 i els 20 anys es 

necessiten molts nutrients, per això, cal no oblidar-

se de cap àpat i, encara menys, del que ens dóna 

forces per començar el dia. A més, alimentar-

nos bé en la joventut repercuteix directament a 

llarg termini, ja que ens permet prevenir factors 

de risc que poden desencadenar en malalties 

posteriors com l’obesitat i la hipertensió arterial, 

entre d’altres. No hem d’oblidar que l’esmorzar 

aporta les primeres vitamines, proteïnes i energia 

fonamental per començar el dia, però això no 

significa que haguem de menjar sempre el mateix. 

Si anem variant, no ens avorrirem del menjar i 

alhora ens assegurarem una dieta equilibrada i 

completa.    

avui no he tingut teMs D’esMorzar!
Si ens saltem l’esmorzar un dia no passa res, 

però no s’ha de convertir en un costum perquè 

aleshores podem patir problemes com la falta 

de concentració i el mal humor, ja que ens 

mancarà el principal combustible energètic: la 

glucosa. No oblidem que a primera hora del matí 

l’organisme ja porta entre 8 i 10 hores sense rebre 

cap aliment. La falta de glucosa ens fa cremar 

reserves energètiques i això causa múltiples 

alteracions en el nostre organisme. Si estem en 

edat de creixement i no esmorzem ens costarà 

més concentrar-nos a l’escola i rendirem menys, 

ja que la memòria, la capacitat d’expressió i la 

creativitat es veuran afectades. 

un Bon esMorzar
Esmorzar correctament millora el nostre estat 

nutricional, permet incrementar els nutrients que 

l’organisme necessita, contribueix a controlar 

el pes i millora el rendiment. L’esmorzar ha 

de contenir entre el 20 i el 25% de les calories 

ingerides al llarg del dia. Per tal que sigui 

equilibrat hi hauran de ser presents els següents 

grups d’aliments: 

Les DaDes 
Segons l’Institut Nacional d’Estadística: 

•El 51,7% de les persones entre 65 i 74 

anys fan servir el mòbil

•El 12,8% de les persones entre 65 i 74 

anys utilitzen alguna vegada l’ordinador

• Els telèfons pensats per a aquells col·

lectius menys habituats a la tecnologia ja 

suposen el 15% del mercat

• Els terminals especialitzats han tingut 

molt d’èxit entre les dones

d’aquells avis que viuen sols. Sovint és convenient 

que disposin d’una alarma de teleassistència. Con-

sisteix en un servei d’atenció domiciliària perma-

nent i a distància per als usuaris, que els assegura 

una resposta immediata a les eventualitats que els 

puguin sobrevenir. 

Qui eLs atenDrÀ?
• Servei de telealarma: una central domèstica 

d’alarmes connectada telefònicament a un centre 

de control amb la capacitat necessària per donar 

resposta immediata a les diferents incidències que 

es puguin presentar.

• Servei de teleassistència: un equip mòbil d’assis-

tència es desplaça al domicili de l’usuari. El servei 

s’adreça a persones amb autonomia limitada i amb 

dependència, a causa de l’edat o del seu estat físic. 

Per accedir-hi cal adreçar-se al CAP o als Serveis 

Socials de l’Ajuntament (barri, districte) o Consell 

Comarcal.

tiPus De serveis Que ofereixen
• Suport i seguretat a la persona i a la fa-

mília

• Assistència immediata en cas d’urgència

• Orientació de serveis i recursos de la co-

munitat

• Contenció en situació de crisi

MINERALS

Aliments com els cereals ens 

proporcionen minerals, vitamines i 

hidrats de carboni.

PROTEÏNES

Els lactis, per exemple, contenen 

proteïnes de qualitat, calci, 

vitamines A i D, i vitamines del 

grup B.

VITAMINES

La fruita aporta moltes vitamines, 

minerals, aigua i fibra.

GREIxOS

La carn aporta quantitats 

variables de greix amb funció 

energètica. Per exemple, el pernil 

cuit o salat, les carns fredes poc 

grasses (de pollastre o gall dindi), 

els embotits, etc. contenen també 

proteïnes de qualitat amb funció 

formadora.

hIDRATS DE CARbONI 

El sucre, la melmelada, la mel, etc. 

aporten hidrats de carboni amb 

funció energètica. 

COnseLLs  
• En edat de creixement és important 

que l’aportació de calci es mantingui 

fins als 25 anys per enfortir els ossos.

• És recomanable dividir l’esmorzar en 

dues menjades: de bon matí i a mig 

matí. Evitem, així, estar molta estona 

sense menjar res i alhora prevenim de 

no atipar-nos en el següent àpat.

• Cal dedicar a l’esmorzar entre 15 i 20 

minuts, asseguts a la taula, i en un am-

bient relaxat. és la millor inversió pel 

nostre rendiment i la nostra salut!

• És important que no hi hagi un inter-

val de temps gaire gran entre els àpats.

• Cal limitar la brioixeria a un consum 

ocasional. 

• És bo evitar sempre que es pugui el 

consum de llaminadures, dolços i begu-

des ensucrades. Mai s’han de convertir 

en un substitut de l’esmorzar!

• L’ideal és que hi hagi entre 2 i 3 hores 

entre cada presa.




