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El prEsErvatiu 
sempre amb tu

Menjar sa fora de casa
recomanacions per a la carmanyola

www.absroca.com

La revista del vostre equip d’Atenció Primàriafersalut

Programar les visites
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Editorial

salutfer2 

                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.cat
Qualsevol suggeriment o comentari el 

podeu expressar per telèfon al 93 446 02 

33 o per internet a l’adreça electrònica 
icesalud@icesalud.com

salutfer

Ens rebeu? 
Us rebem? 

El diàleg entre una entitat pública de serveis i els seus usuaris és sovint un 

aspecte on potser no hi aboquem sempre els recursos suficients. Aquest ha estat 

el plantejament que d’un temps ençà ens fem com a organització prestadora 

dels serveis sanitaris públics al municipi.  

A poc a poc, hem anat promovent canals per fer més fluïda la informació als 

usuaris del centres: la pàgina web, la revista Fer Salut i darrerament un monitor 

amb informació general de salut i informació pràctica sobre l’ABS (de moment 

només en un dels centres). Volem, però, anar més enllà i tractar la comunicació 

com a tema clau en aspectes bàsics de la nostra tasca: 

- difondre informacions de salut,

- difondre informació sobre el sistema sanitari públic,

- difondre les activitats i organització del centre,

- dinamitzar el diàleg entre els usuaris i l’EAP.

A partir d’aquests 4 punts iniciem enguany un treball de definició i d’implementació 

d’accions dirigides a establir els recursos i eines necessàries per fer-ho possible.

Una nova imatge inicia aquest compromís. Com en un “reinici” hem fet arribar a 

cada llar la informació del que som i del que fem. també hem canviat el “nostre 

aspecte”, un nou logotip ens identifica: és rodó perquè vol expressar harmonia i 

integralitat, dos conceptes en els quals hem basat, i volem seguir-ho fent, la línia 

de treball a l’ABS. 

Equip d’Atenció Primària 
ABS la Roca del Vallès
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Evitar accidents a casa
Amb poca inversió i l’ús del sentit comú, 

podem evitar que els avis, visquin sols o acom-

panyats, pateixin riscos a casa. Només cal la 

col·locació de petits elements de seguretat. 
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El trastorn de l’esquizofrènia
L’esquizofrènia és un trastorn mental que 

pertany al grup de les psicosis. Les persones 

que la pateixen perceben la realitat greument 

distorsionada. 
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El preservatiu, sempre amb tu
Està fet de làtex i et cap al palmell de la mà, 

però no ho dubtis: el preservatiu és el teu millor 
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sió sexual i l’embaràs no desitjat. 
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Ensenyar a jugar i a compartir
Les hores de lleure que passem amb els nostres 

fills són molt valuoses pel que fa a la seva 

sociabilitat. tot el que aprenguin amb nosaltres 

serà un guió del seu comportament.

EL CAP DESTACA... 4 - 5
Programar les visites
Els protocols de programació es basen en la combi-

nació de la urgència, la simptomatologia o l’activitat 

per a la qual es demana la visita. A més, també es té 

en compte el tractament i el temps de consulta.   
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Què cal fer a casa si...
Hi ha símptomes pels quals, almenys en un 

primer moment, no ens cal visitar el metge. 

En aquests casos, cal seguir tota una sèrie de 

consells i recomanacions. 
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Com programem 
lEs visitEs (ii)

Les visites es 
programen depenent 
de la seva urgència, 
la simptomatologia o 
l’activitat per a la qual 
es demanen

L’ABS la Roca destaca...

salutfer4 salutfer 5

SeGuint la introducció 
que vam fer en el ‘fer 
Salut’ anterior, aqueSt cop 
parlem delS tipuS de viSiteS 
de leS diferentS unitatS, 
per a leS qualS cal una 
proGramació eSpecifica.  

2 La programació d’activitats a la 

Consulta d’infermeria  

Seguiment de medicació crònica.

Seguiment de malalts crònics.

Processos aguts, visites que cal pro-

gramar per al mateix dia de la de-

manda.

Revisions de Pediatria.

Control de tractament anticoagulant.

Cures.

Injectables.

PAD: programa d’atenció domiciliària. 

Proves diagnòstiques: extraccions, es-

pirometries, electrocardiogrames, tAO.

Consultes sobre salut i prevenció.

1 La programació a Odontologia:

Higienes.  

Obturacions.

Revisions.

Exodòncies (extraccions).

Endodòncies. 

Ortodòncies.

Pròtesis.

Processos aguts, visites que cal pro-

gramar el mateix dia de la demanda.

Consultes sobre salut bucodental i 

prevenció. 

Implants, tractaments periodontals, 

segellat de fissures i cirurgies maxil-

lofacials.  
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Com programem 
lEs visitEs (ii)

salutfer4 salutfer 5

5 La programació a la Consulta de 

Pediatria:

Revisions dels nounats i dels primers 

mesos de vida (conjuntes pediatra i 

infermera, i infermeria solament).  

Revisions bianuals dels nens a partir 

dels 2 anys fins als 15 anys (conjuntes 

pediatra i infermera).

Consulta de Puericultura, control de 

pes i consells, assessorament sobre 

els dubtes que tingueu en la cura dels 

vostres nadons (conjunta infermera i 

pediatra).

Processos aguts, visites que cal pro-

gramar el mateix dia de la demanda 

(pediatra, infermera i metges de fa-

mília).

Consultes sobre la salut dels vostres 

fills que no requereixen immediatesa. 

Aquests aspectes són els que definiran la 

programació de les vostres visites tant des de 

la consulta com des dels taulells d’Atenció a 

l’Usuari.  

3  La programació a la Consulta 

d’Atenció Sexual i Reproductiva:

Seguiment de l’embaràs i el puerperi. 

Revisions de prevenció cada 3 anys, citologies.

Consultes sobre salut sexual.

Classes pre-part. 

Classes en la menopausa.

4 La programació a la Consulta de 

Podologia:

Revisions del peu diabètic.

Revisions pedològiques en nens i ado-

lescents.

Cures i tractaments.
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procés d’intErvEnció 

coMunitària
En aquest congrés es van presentar dos tre-

balls elaborats per professionals de l’ABS de 

la Roca, la infermera Maite Romera i la Dra. 

M. Cruz Moreno del consultori de la torreta, 

dues comunicacions basades en activitats del 

Procés d’Intervenció Comunitària: 

1. Emmarcat en la celebració del Dia Mundial 

de la Salut amb el lema “treballant els hàbits 

de vida saludable” i dins el programa “Envellir 

de forma saludable”, es presenta la descripció 

i valoració “Envejecer de forma saludable, un 

viaje de toda la vida”.

2. L’activitat “Verás el mundo desde el futu-

ro”, també duta a terme dins els actes de ce-

lebració del Dia Mundial de la Salut, va ser la 

segona comunicació presentada a partir del 

treball de descripció i valoració d’una activitat 

adreçada a joves.

congrés sEMFYc 
a Barcelona
(Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria)

EL PALAU DE CONGRESOS 
DE BARCELONA VA ACOLLIR 
DURANT ELS DIES 25, 26 I 
27 DE NOVEMBRE EL ‘XXIX 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
ESPAñOLA DE MEDICINA DE 
FAMILIA y COMUNITARIA’ 
(SEMFyC). 

Es tracta d’una mostra científica de primer 

nivell, adaptada a les necessitats dels 

metges de família, des d’on es van debatre 

diversos temes que afecten aquest col·lectiu 

professional.  

tEMEs d’actualitat
Alguns dels temes abordats en les taules van ser 

per exemple el càncer familiar i hereditari a la 

consulta del metge de família, el virus pandèmic 

H1N1, etc. Els debats van girar al voltant d’aspectes 

com el tabaquisme passiu o els drets del pacient, 

entre molts d’altres. El congrés, a més, va servir 

per presentar els resultats d’investigacions 

innovadores en Atenció Primària, i la docència 

també hi va tenir un paper rellevant. 

El congrés 
debat temes 
d’interès per a 
l’Atenció Primària

salutfer6 salutfer 7

L’ABS la Roca destaca...
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Presentació de 
’FEr salut’ al 
congrés sEMFYc

Fer Salut s’ha convertit en 

una eina de comunicació 

i interacció amb la 

comunitat en l’àmbit de la 

promoció de la salut i de 

l’educació sanitària. Els seus 

objectius són clars: donar a conèixer cada 

Equip de Salut (ES), fent-lo més partícip en la 

comunitat, i difondre informació de salut de 

forma fiable i adaptada. 

Un PROjECtE En ExPAnSió
L’àmbit del projecte Fer Salut ha crescut i 

s’implementa en altres àrees i formats: portal 

d’internet, televisió corporativa, guies de 

salut, programes de ràdio, etc. 

 

LA nOStRA hiStòRiA
Fer Salut va néixer l’any 2002 com una 

publicació bimensual i gratuïta. Està 

LA REVISTA ‘FER SALUT’ VA 
SER PRESENTADA COM A 
PROJECTE INNOVADOR AL 
CONGRéS SEMFyC PER 
LOURDES GARCIA DE 
L’EAP POBLE-SEC. 

coordinada per un comitè 

editorial multidisciplinari 

dels CAPs Albera Salut, ABS 

Alt Camp Oest, ABS la Roca 

del Vallès, CAP Can Rull, CAP 

Muralles, EAP Osona Sud-Alt 

Congost, EAP Poble-sec, EAP 

Sardenya, EAPs Sarrià i Vallplasa Atenció 

Primària, EAP Vallcarca-Sant Gervasi, EAP 

Vic, EAP Can Bou i EAP El Castell, i editada 

per ICE Salud. Avui, la publicació arriba a 

mes de 200.000 lectors. 

Fer Salut dóna a 
conèixer millor 
els serveis dels 
professionals

salutfer6 salutfer 7
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Dona i home

QuÈ cal FEr 
a casa si...

L’AUtOCURA éS EL PRIMER RECURS QUE ES DóNA ESPONtàNIAMENt PER ALLEUGERIR 

MALS O CUIDAR LA SALUt. HI HA SíMPtOMES PELS QUALS, ALMENyS EN UN PRIMER 

MOMENt, NO ENS CAL VISItAR EL MEtGE. EN AQUEStS CASOS CAL SEGUIR UNS 

CONSELLS PER PAL·LIAR I MILLORAR EL NOStRE EStAt DE SALUt.
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QuÈ cal FEr 
a casa si...

tinC UnA FERidA
Per curar qualsevol ferida cal que et netegis 

bé les mans amb aigua i sabó per evitar infec-

cions. Si és possible, utilitza guants de làtex. 

Neteja completament la ferida amb ai-•	

gua i sabó suau. No facis servir alcohol.

Utilitza gases estèrils i en cap cas cotó •	

fluix ni mocadors de paper, ja que des-

prenen borrissol que s’adhereix a la feri-

da i pot infectar-la. 

Retira la brutícia amb molt de compte. Si •	

hi ha objectes o cossos estranys clavats 

no els treguis i vés al CAP. 

Si sagna, aplica sobre la ferida una com-•	

presa o tela neta exercint una pressió 

forta fins que desaparegui l’hemorràgia. 

Asseca la ferida amb uns tocs, sense •	

fregar. 

Aplica un antisèptic i si l’ambient no •	

crea risc d’infecció, no sagna i la lesió no 

és gaire profunda, deixa la ferida a l’aire 

lliure perquè cicatritzi. 

M’hE CREMAt
Davant d’una cremada petita: 

Refreda la cremada amb •	

aigua fresca i neta. 

tapa la cremada amb •	

gases estèrils per evitar 

la contaminació. 

Consulta al metge o farma-•	

cèutic quin tipus de producte 

s’hi pot aplicar. 

tinC diARREA
El millor tractament és la reeducació in-

testinal. 

Necessites hidratació abundant, per tant, •	

beu diàriament dos litres d’aigua.  

Segueix una dieta amb aliments bullits i •	

de fàcil digestió (pernil cuit, arròs bullit, 

brou vegetal, peix i pollastre bullit o a la 

planxa, torrades de pa —evita sobretot el 

pa fresc. 

Només quan es tolera aquesta alimenta-•	

ció i es limita el nombre de deposicions es 

pot començar a menjar iogurt. 

La migranya és un tipus de mal de cap, usual-

ment molt intens i que pot incapacitar el que 

la pateix. 

El repòs en silenci i la foscor, amb fred al •	

cap, poden millorar el dolor. Malgrat tot, 

moltes vegades cal prendre analgèsics, 

antiinflamatoris o triptans, sempre per 

indicació mèdica. 

EM FA MAL EL COLL
En general, els mals de coll han de seguir el 

seu curs, però algunes recomanacions el po-

den pal·liar:

Les gàrgares d’aigua salada i els aerosols •	

poden proporcionar alleujament temporal 

del dolor.

El pròpolis és un bon tractament per •	

alleugerir els símptomes de la faringitis 

que, a més, s’usa molt per tractar l’afonia 

de professionals que utilitzen molt la veu, 

com els professors.  

L’ibuprofè ajuda a controlar el dolor.•	

EM vÉnEn nàUSEES i vòMitS
En la majoria de situacions no cal el tractament 

famacològic, ja que cedeixen espontà-

niament o seguint unes recomanaci-

ons dietètiques. 

Evita menjar i beure mentre persisteixin. •	

Un cop trancorregudes entre 2 i 4 hores •	

després del vòmit, inicia progressivament 

la ingesta de líquids, preferiblement 

d’aigua. 

Si els toleres bé, continua •	

amb una dieta de fàcil digestió: 

rica en hidrats de carboni, baixa 

en greixos i exempta d’alcohol, cafè, 

begudes gasoses i aliments molt àcids. 

hE d’ABAixAR LA FEBRE
Hi ha mesures físiques suaus que et poden aju-

dar a abaixar la febre:

Fes banys temperats, posa’t sobre el cos •	

draps humits o desabriga’t. 

Ingereix líquids a poc a poc i freqüent-•	

ment (aigua, sèrums orals, brou, etc.). 

EM FA MAL L’ESqUEnA
Les mesures més immediates són aplicar •	

calor local i fer un repòs relatiu.

Per alleugerir els símptomes pots recórrer •	

a analgèsics i antiinflamatoris com el pa-

racetamol o l’ibuprofè.

Quan aconsegueixis que el dolor desa-•	

paregui, fes una reeducació postural, per 

prevenir possibles recaigudes. 

Segueix uns hàbits de vida saludables i •	

fes exercici físic de manteniment, com la 

natació.

Hi ha símptomes 
pels quals no 
ens cal visitar el 
metge i que podem 
tractar des de casa

tinC MAL dE CAP
La cefalea popularment es coneix com mal 

de cap.

tan bon punt comencis a notar els primers •	

símptomes, pren un analgèsic. 

és útil observar en quines circumstàncies •	

es presenta el mal de cap, per identificar 

les causes que el provoquen. 
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Salut

l’EsQuizoFrÈnia
un trastorn desconegut 
L’ESQUIzOfRèNIA éS 
UN TRASTORN MENTAL 
QUE PERTANy AL GRUP 
DE LES PSICOSIS. LES 
PERSONES QUE LA 
PATEIxEN PERCEbEN LA 
REALITAT GREUMENT 
DISTORSIONADA. A 
CONSEQüèNCIA DE LA 
MALALTIA, ELS AfECTATS 
CANVIEN ELS SEUS HàbITS 
I HI HA EL RISC QUE 
CAIGUIN EN DEPRESSIó I 
AïLLAMENT SOCIAL. 

Es calcula que una de cada 100 persones 

pateix esquizofrènia i es manifesta tant en 

dones com en homes. Actualment, però, les 

millores en els tractaments i en la detecció precoç 

de l’esquizofrènia fa que la malaltia, dins de la 

gravetat, tingui un diagnòstic més optimista i que 

el pacient pugui conviure amb la seva patologia i 

aconsegueixi una qualitat de vida acceptable. 

MiLLORES En ELS úLtiMS AnyS
Segons Lluís Parra, metge de família i germà 

d’una persona diagnosticada amb esquizofrènia, 

en els últims anys s’han produït avenços gràcies a 

l’aparició de nous fàrmacs antipsicòtics atípics que 

milloren els símptomes anomenats positius (deliris, 

al·lucinacions auditives i conductes extravagants) 

i els negatius (apatia, aïllament i sentiments 

embotits). Aquest tipus de medicaments també 
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La falta 
d’informació 
davant una 
malaltia mental 
com l’esquizofrènia 
pot provocar 
prejudicis 
equivocats

salutfer 11

l’EsQuizoFrÈnia
un trastorn desconegut 

COM tRACtAR Un MALALt

Davant el diagnòstic d’esquizofrènia a 

una persona propera dins l’entorn laboral 

o personal, els experts recomanen actuar 

amb la màxima naturalitat possible, evi-

tant l’aïllament del malalt i la seva discri-

minació.

produeix menys efectes secundaris, cosa que  

millora la qualitat de vida del pacient. Els experts 

creuen que, més enllà del tractament mèdic, la 

teràpia rehabilitadora és molt important en la 

integració del malalt en la societat.

EStigMAtitzACió
Malgrat la falsa imatge que donen a vegades 

alguns mitjans de comunicació o informacions 

poc precises, l’esquizofrènic és, generalment, 

una persona tranquil·la i pacífica, lluny del 

perfil agressiu que té erròniament per culpa 

de l’estigmatització de l’esquizofrènia. és poc 

freqüent que un malalt sigui violent i es mostri 

nerviós i descontrolat, això només sol passar en 

moments puntuals de brot psicòtic.

Segons Joan Salló, director de l’Associació per a la 

Rehabilitacó del Malalt Psíquic (AREP), l’estigma 

social és responsabilitat de tothom. Explica que a 

la societat li costa entendre una malaltia psíquica 

com l’esquizofrènia i el desconeixement és el que 

provoca prejudicis erronis. 

LA iMPORtànCiA dE LA FAMíLiA
L’experiència del doctor Parra amb l’afectació d’un 

familiar directe amb esquizofrènia li fa valorar que 

el desconeixement de la malaltia provoca angoixa 

en els membres de la família. Les relacions socials 

empitjoren per causa dels sentiments de culpa i 

vergonya pel que diran els veïns, amics i família 

indirecta. Segons el psiquiatra Josep M. Giralt, 

director d’àrea de Barcelona del Parc Sanitari de 

Sant Joan de Déu, s’ha de saber escoltar, tenir 

molta paciència, buscar un equilibri entre el que 

el malalt demana i el que se li permet i, sobretot, 

no sobreprotegir la persona esquizofrènica.

EL SUPORt dE LES ASSOCiACiOnS
La tasca que fan els col·lectius i associacions 

per la millora de la qualitat de vida dels malalts 

d’esquizofrènia és molt important per a la família 

i la persona afectada pel trastorn. L’associació 

AREP (Passeig Maragall, 124, Barcelona. tel.:  

93 352 13 39) és un exemple de centre d’atenció i 

rehabilitació de malalts psíquics. 

L’Associació va néixer l’any 1979 i la seva fundació 

va sorgir davant la manca de serveis comunitaris 

per treballar les malalties mentals. En un principi, 

l’AREP no rebia cap ajuda, fins que es va crear la 

Xarxa de Salut Mental (vegeu www10.gencat.net/

catsalut), de la qual va començar a formar part. 

Joan Salló, director d’AREP, explica que els usuaris 

busquen, principalment, aconseguir una millora 

en la qualitat de vida perquè necessiten i volen la 

reinserció a la comunitat.

Les associacions de suport als malalts amb 

patologies mentals com l’esquizofrènia fan una 

valuosa tasca d’assessorament a la família de 

l’afectat i al mateix malalt. 

tREBALL
Inserir o reinserir un esquizofrènic en el mercat 

laboral és molt important perquè pugui dur una 

vida normal. L’associació AREP, per exemple, 

disposa d’un servei destinat a la preparació laboral 

per a persones amb trastorns psíquics, i també 

d’una empresa, Manipulats AREP, que treballa per 

oferir feina estable als malalts. Joan Salló explica 

que, malgrat que les empreses estan obligades a 

destinar un tant per cent de places a persones 

amb discapacitat, en els casos de trastorn mental 

com l’esquizofrènia és difícil que se’ls accepti dins 

la plantilla. 

LLEURE i AUtOnOMiA
El risc d’exclusió d’un esquizofrènic pot ser 

elevat. Segons el psiquiatra Josep M. Giralt, 

és important evitar que en el transcurs de la 

malaltia aparegui apatia, indiferència o aïllament 

social. Per tant, cal iniciar el tractament aviat i 

evitar que el pacient l’abandoni.

Una de cada 100 
persones pateix 
esquizofrènia
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curiositats 

• Plataforma per la dignitat del tàper. Di-

vertit bloc on s’expliquen curiositats so-

bre aquests envasos tan pràctics a l’hora 

d’endur-se el menjar a l’oficina. http://

tupperistes.blogspot.com/

• Pàgina de la Fundació thao: 

www.thaoweb.com. Conté 

informació interessant 

sobre l’alimentació sa-

ludable a les escoles.

UNA RECEPTA SENzILLA PER ENDUR-SE 
A LA FEINA 

No valen les excuses de dir que no tenim 

temps
PArrós basmati (allargat)P1 Pit de pollastrePMig mango

PVinagreta (oli i vinagre)

Fem el pollastre a la planxa i el 
deixem refredar. Una vegada fred, 

el tallem a daus i el barregem amb 
l’arròs. Just abans de sortir de casa, 

hi afegim el mango tallat a daus i 
la vinagreta.

Salut a la llar

salutfer12

MENJAR FORA DE CASA CADA DIA 
PER CAUSA DELS HORARIS LABORALS 
FA qUE CANVIEM ELS NOSTRES 
HÀBITS EN L’ALIMENTACIÓ. AqUEST 
FET, PERò, NO HA DE SER NEGATIU 
SI TENIM CURA DE LA NOSTRA 
ALIMENTACIÓ I PREPAREM UNA DIETA 
EqUILIBRADA, FÀCIL DE TRANSPORTAR 
DINS UNA CARMANyOLA.

Moltes persones es veuen obligades 

a menjar fora de casa cada dia per 

raó dels horaris laborals. Això fa 

que mengin de manera més ràpida, diferents 

quantitats de les habituals i productes als 

quals no estan acostumades. La tendència 

és, en la majoria de casos, menjar més 

desequilibradament a fora.

Menjar cada dia un menú de restaurant és 

gairebé sempre garantia d’ingerir més greixos 

i fregits dels que consumiríem en cas de 

preparar-nos el menjar nosaltres mateixos. Així 

doncs, l’opció més recomanable és la d’endur-

nos la carmanyola de casa. 

 

ALiMEntS
Si amb el trasllat fins a l’oficina es pot trencar 

la cadena de fred, haurem d’evitar aliments 

que requereixin refrigeració. Existeixen, però, 

envasos tèrmics expressament dissenyats per 

mantenir la temperatura.

Normalment, menjar amb carmanyola a la feina 

significa menjar un sol plat. Hem de tenir en 

compte aquest fet i mirar que combini almenys 

dos dels següents ingredients: verdures, llegums, 

carns, peixos i ous. Per postres, el més còmode 

i sa serà sempre portar una peça de fruita.

hàBitS
El més recomanable és que a principis de 

setmana preparem el menú de la setmana 

sencera, mirant que sigui variat. 

dEdiqUEM Un tEMPS nOMÉS A MEnjAR
és molt important que dediquem una estona 

només a menjar, ben asseguts a taula. Per això, 

cal que ens relaxem per oblidar-nos durant 

una estona del treball pendent i mengem 

tranquil·lament. D’aquesta manera evitarem 

malestars posteriors. 

 

MEnjar sa 
Fora dE casa

llibres de receptes de tàper 

Comidas de táper: los mejores trucos y 

recetas para comer bien en el trabajo 

d’Ada Parellada. Editorial Salsa Books, 2008 

(també en català).

Comer en la oficina, de Mercedes Cucurny. 

Alba Editorial, col·lecció Cocina.
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Ensenyar a 
jugar i a coMpartir

LES HORES DE LLEURE qUE 
PASSEM AMB ELS NOSTRES FILLS 
SÓN MOLT VALUOSES PEL qUE 
FA A LA SEVA SOCIABILITAT. 
TOT EL qUE APRENGUIN 
qUAN ES DIVERTEIXEN AMB 
NOSALTRES SERÀ UN GUIÓ 
DEL SEU COMPORTAMENT 
AMB ELS ALTRES COMPANyS 
O AMB LA RESTA D’ADULTS. éS 
MOLT IMPORTANT, DONCS, qUE 
DURANT AqUESTES HORES D’OCI 
I DIVERSIÓ qUE COMPARTIM, ELS 
ENSENyEM A PERDRE, GUANyAR, 
COMPARTIR I RELACIONAR-SE 
CORRECTAMENT.

Els més petits són sempre els reis de la 

casa, i és per això que moltes vegades, 

mentre juguem amb ells durant les 

estones d’oci, tendim a deixar-los guanyar i a 

aplaudir-los tots els èxits. Aquesta tendència 

que tenim a sobreprotegir-los i a fer que 

se sentin sempre els guanyadors, si no es 

modera, pot afectar-los en la seva relació amb 

els altres. és fonamental que en el procés de 

maduració social els nens i nenes aprenguin 

que, en el joc, es perd i es guanya. El nostre 

paper és ensenyar-los que el més important 

de jugar és sempre compartir la diversió amb 

els altres. 

sabEr pErdrE

Plorar, enrabiar-se i no voler jugar més 

són reaccions habituals davant el joc 

quan els nens no saben perdre. Com a 

pares, hem d’ensenyar als nostres fills 

que perdre forma part del joc mateix, 

i que no es poden enfadar amb els al-

tres en cas de derrota. Per fer-ho, cal-

drà que donem exemple i nosaltres no 

siguem mals perdedors. tampoc hem 

d’elogiar molt el guanyador, sigui qui 

sigui, ni humiliar o riure’ns en cap cas 

del perdedor. No és recomanable tam-

poc deixar guanyar sempre els petits 

per evitar disgustos. Per estalviar-nos 

enrabiades, sempre va bé que abans de 

començar a jugar, fem una repassada a 

les regles del joc, assegurant-nos que 

l’infant les entén bé i que l’advertim de 

la possibilitat de perdre perquè després 

no hi hagi sorpreses.

L’OBjECtiU: divERtiR-SE
Com a pares hem d’aconseguir que el nen 

entengui que l’objectiu del joc és divertir-se. 

Per això, sempre que juguem amb els nostres 

fills cal que deixem la competitivitat en segon 

pla. Per davant de tot, hem de recordar als nens 

i nenes com n’és de divertit jugar tots junts i 

compartir una bona estona d’entreteniment, 

independentment de qui perdi o guanyi.

APREndRE A COMPARtiR
Les relacions dels nostres fills seran més bones 

si ells aprenen a ser generosos i a compartir les 

seves coses amb els altres. Perquè un infant sigui 

generós cal que vegi gratificada la seva acció de 

cedir a un altre un objecte o joguina que el nen o 

la nena consideri que és “seu”. Així, nosaltres hem 

de mostrar-nos agraïts quan aconseguim que 

l’infant ens presti un objecte personal, valorant 

l’esforç que ha fet cedint-lo per a un altre nen 

o nena. De la mateixa manera, és important que 

aprengui a no agafar res d’un altre sense demanar 

permís correctament. 

Ser pares

salutfer 13

MEnjar sa 
Fora dE casa

Aprendre a jugar i a 
compartir farà que els 
infants tinguin una 
millor relació social amb 
els altres

No hem de 
sobreprotegir  

els nens 
deixant-

los guanyar 
sempre ni 

aplaudint-los 
tots els èxits
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Adequar la casa per 

Evitar 
accidEnts

Molts dels principals accidents que 

afecten la gent gran són els que 

pateixen a la pròpia llar. Represen-

ten riscos que es poden veure reduïts mitjan-

çant algunes petites adaptacions de mobiliari 

i la cura de factors essencials per a la segu-

retat. Aquestes adequacions de la casa no cal 

que siguin grans obres ni han de suposar un 

cost elevat. Parlem d’una reducció de riscos 

basada, essencialment, en una bona distribu-

ció i en la complicitat de la família. 

BOnS hàBitS
Deixar sempre encès el llum del passadís entre 

l’habitació i el bany o agafar-se a la barana 

sempre que es puja o es baixa per l’escala són 

hàbits senzills que poden prevenir fàcilment 

caigudes o accidents. A la cuina, per evitar 

cremades o ferides, es recomana utilitzar 

sempre manyoples per manipular utensilis ca-

lents, i evitar ganivets i estris afilats per tallar 

aliments. Actualment, acostumar-se a l’ús del 

microones pot evitar els perills de cremades 

en la utilització del gas i la vitroceràmica. 

salutfer14

Gent gran

AMb POCA INVERSIó I L’ÚS DEL 
SENTIT COMÚ, PODEM EVITAR 
QUE ELS AVIS, VISQUIN SOLS O 
ACOMPANyATS, PATEIxIN RISCOS 
D’ACCIDENTS A CASA. NOMéS 
MITJANçANT LA COL·LOCACIó DE 
PETITS ELEMENTS DE SEGURETAT 
PER ADAPTAR LA LLAR 
ACONSEGUIREM QUE SIGUI MéS 
SEGURA I CòMODA.

AdAPtAR LA CASA
Les caigudes al bany, molt comunes en 

la gent gran, poden reduir-se amb la col-

locació d’agafadors per entrar i sortir de 

la dutxa, així com una indispensable esto-

ra antilliscant dins el plat de la dutxa (més 

recomanable que la banyera). En cas que es 

vulguin mantenir algunes catifes de la casa, 

han d’estar fixades al terra amb una cinta de 

doble cara o ser directament catifes antillis-

cants. Disposar a mà d’una escala domèsti-

ca, evitarà el risc que comporta enfilar-se a 

cadires. 

Es poden prevenir 
accidents a la llar
sense haver de fer 
obres de cost elevat

QUadrE bàsic dE rEcomana-

cions d’adaPtació dE la casa 

PEr zonEs
Bany: col·locar agafadors a la dutxa, utilit-

zar estores antilliscants.

Cuina: fer servir manyoples per manipular 

olles, evitar ganivets afilats i estris que es 

trenquin, utilitzar el microones.

Dormitori: tenir l’interruptor i el telèfon a 

l’abast des del llit, adaptar el matalàs i el 

somier a l’alçada.

Casa en general: evitar elements d’obs-

trucció del pas, disposar d’una escala do-

mèstica i de catifes antilliscants.
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Viure jove

Adequar la casa per 

Evitar 
accidEnts

salutfer 15

El prEsErvatiu
sempre amb tu
és normal que a la teva edat 

sentis curiositat i interès per 

tenir relacions sexuals. Pensa, 

però, que has de ser tu mateix qui decideixi 

si vols fer aquest pas i en quin moment. 

Sobretot, si esculls tenir relacions, les has de tenir 

amb tota seguretat. El preservatiu o condó és 

l’únic mètode anticonceptiu que t’evitarà, alhora, 

un embaràs no desitjat i el contagi de malalties 

de transmissió sexual, inclosa la sida. és per això 

que cal que estiguis informat/ada  sobre la manera 

de fer-ne un ús correcte i així poder gaudir de les 

teves relacions al cent per cent i amb un risc zero.

tinguEs En coMptE QuE...
• Per a cada acte sexual has de fer servir un 

preservatiu diferent.

• Fixa’t bé que el preservatiu no estigui caducat 

abans de posar-te’l.

1 Treu-lo de l’embolcall 
amb compte que no 

s’esgarrapi o es trenqui amb 
les ungles.

2 El preservatiu s’ha de 
posar quan el penis 

estigui en erecció. Deixa un 
espai a dalt i agafa’l amb 
compte amb la punta dels 
dits perquè no hi entri aire. 

3Fes que cobreixi el penis 
fins a la base.

Atenció: el preservatiu ha 
d’estar ben col·locat abans 
de qualsevol intent de 
penetració!

4 Treu-lo després de l’acte 
sexual amb el penis 

encara erecte, subjectant 
el dipòsit i cargolant l’altre 
extrem.

5 Fes-hi un nus i llença’l 
a les deixalles.

• La mala col·locació del condó pot fer que  es 

trenqui o que deixi de ser segur. Assegura’t que 

està ben posat abans de la penetració.

• L’ús de drogues o alcohol pot fer que tu o la teva 

parella col·loqui malament el preservatiu o fins i 

tot que us oblideu de posar-vos-el. Compte! 

• Guarda sempre els teus preservatius en un lloc 

fresc i sec i lluny de la llum directa del sol perquè 

no es facin malbé. Si no, podrien trencar-se.

• també existeixen els preservatius femenins. 

Informa-te’n a les webs que et recomanem.

QuÈ passa si Es trEnca?
En cas que per accident el preservatiu es trenqui, 

podeu recórrer a la píndola de l’endemà. Es tracta 

d’un tractament per evitar l’embaràs en una 

relació sexual on ha fallat el 

mètode anticonceptiu i s’ha 

de prendre com més aviat millor 

després de la relació (com a màxim 

72 hores després). Recorda que en cap 

cas la pastilla de l’endemà et protegeix de 

les malalties de transmissió sexual.

On trobar-la: podràs adquirir la teva pastilla de 

l’endemà a la farmàcia o al centre de salut més 

proper. Segueix atentament les indicacions que 

et doni el metge o farmacèutic per prendre-la. 

Si tens dubtes, pots trucar a Sanitat Respon, al 

902 111 444. 

pas pEr pas

ESTà fET DE LàTEx I ET CAP AL PALMELL DE LA Mà. PERò NO 
HO DUbTIS: EL PRESERVATIU éS EL TEU MILLOR CòMPLICE 

I ALIAT CONTRA LES MALALTIES DE TRANSMISSIó 
SExUAL I EMbARASSOS NO DESITJATS. CONEIx 

MILLOR QUè éS EL PRESERVATIU I COM 
L’HAS DE fER SERVIR SI VOLS 

ESTALVIAR-TE MALS 
ROTLLOS.

Fes-te un expert/a buscant més in-

formació i resolent els teus dubtes 

per internet. Busca informació a: 

www.sexejoves.gencat.net 

i www.consultajove.net.
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