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Editorial Sumari

VIURE JOVE 15
Posa a punt la màquina
Practicar esport sempre és recomanable, però 

cal conèixer bé els esforços que el cos pot as-

sumir per evitar lesions. Les revisions esportives  

ens ajuden a fer esport amb total seguretat.

SER PARES 12 - 13
‘Casa el pare’ i ‘casa la mare’
Una separació pot causar desconcert en els 

fills afectats. Cal conèixer alguns punts clau 

per evitar que els menors pateixin al mínim 

possible les desavinences dels adults.

GENT GRAN 10 - 11
50 anys casats
Coincidint amb el número 50 de Fer Salut, 

entrevistem dues parelles que fa 50 anys que 

es van casar. Ens expliquen la seva història i els 

seus secrets per mantenir una relació llarga.

DONA I HOME 8
Malalties laborals
Alguns problemes de salut que patim poden 

estar relacionats amb el nostre lloc de treball. 

És important reconèixer les malalties laborals i 

saber com procedir en cas de patir-ne una.

SALUT 9
La cistitis
Les infeccions de tracte urinari són molt 

comunes entre la població adulta. Coneguem-

ne els símptomes, així com alguns consells i 

recomanacions per evitar la cistitis.
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ESPECIAL... 6 - 7
Fer Salut està d’aniversari!
La revista Fer Salut està de celebració. Arribem 

al número 50 de la publicació i per aquest 

motiu fem un repàs de la nostra trajectòria des 

de l’any 2002. 
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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.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
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Felicitats Fer salut!

L ’ABS de la Roca va incorporar-se a la revista Fer Salut el mes de juliol 

del 2006, essent coneixedors de la iniciativa que havien tingut 5 Centres 

d’Atenció Primària de Catalunya.

Varem creure que disposar d’una eina que permetés difondre aspectes de 

prevenció, cura i informació sobre salut, a més de temes sobre gestió i organització 

de l’entorn sanitari i del propi centre, era cabdal per a la nostra tasca com a entitat 

sanitària del municipi, per diversos motius: gaudir d’una eina de comunicació 

directa amb els nostres usuaris i la població de la Roca i d’un canal de proximitat 

que permetés fer conèixer la dinàmica del Centre i de l’Equip Sanitari.

Espai d’intEracció amb Els lEctors

Amb aquesta revista a la Roca ja hem publicat 23 Fer Salut, aprofitem aquest 

número de celebració per obrir un espai d’interacció entre els lectors i l’Equip 

d’Atenció Primària on poder expressar propostes i suggeriments que ens vulgueu 

fer, temes dels que voldríeu informació, espais a la revista que us agradaria afegir 

o canviar, dubtes sobre alguna informació donada... Podeu escriure’ns a l’adreça: 

comunicació@absroca.com o deixar-nos un escrit a la bústia de suggeriments 

que trobareu a l’entrada de cada centre.
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Equip d’Atenció Primària ABS la Roca del Vallès



el consell de salut:
la veu del ciutadà 

El  ConsEll dE salut ha dE sEr l’Estímul i la manEra dE Canalitzar la 
partiCipaCió dE la Ciutadania i dE lEs sEvEs assoCiaCions En la gEstió 

EstratègiCa dEls afErs rElatius a l’àmbit dE la salut, ampliant Els 
Espais d’influènCia Ciutadana i dE CorrEsponsabilitat quE EnriquEixi la 

pràCtiCa dE lEs instituCions sanitàriEs i l’administraCió.
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A la nostra comarca destaquem…

El Departament de Salut té en compte 

la veu dels ciutadans i ciutadanes i les 

seves associacions. Per garantir que els 

afectats per les decisions públiques puguin 

formar part del procés, així com per fomentar 

l’associacionisme i la participació pública, els 

Governs Territorials de Salut compten amb l’as-

sessorament d’un Consell de Salut. El del Vallès 

Oriental s’ha constituït el 22 de setembre. 

Es pretén potenciar la participació ciutadana, 

assessorar i donar elements per a la validació 

dels programes duts a terme per l’Administra-

ció,, promoure la coordinació entre les institu-

cions i les entitats, afavorint la responsabilitza-

ció dels ciutadans en les polítiques de salut de 

la comunitat.

participació ciutadana
En aquest Consell hi són representats ciuta-

dans i associacions, els quals seran consultats 

en la formulació de polítiques i informats de 

les actuacions en el territori. La participació 

ciutadana enriquirà les polítiques i facilitarà el 

seguiment i avaluació de les activitats del sis-

tema sanitari.

En definitiva, s’aposta per potenciar els bene-

ficis de la participació, millorant la recollida 

d’informació sobre les necessitats i propostes 

de funcionament dels serveis de salut, afavo-

rint també una major formació dels ciutadans 

en qüestions de salut.

La participació 
ciutadana enriquirà 
les polítiques del 
sistema sanitari

Es promourà la 
coordinació entre 
les institucions i les 
entitats

línies d’acció 
a- potEnciar la participació:

Crear espais d’expressió i de reflexió que integrin les òptiques polítiques, tècniques (científiques •	

i professionals) i ciutadanes per poder tenir una visió estratègica i un sistema de valors consen-

suat amb els ciutadans, que pugui anar creant una nova cultura de salut.

Crear un fòrum de col·laboració (intercanviar informació, coneixement mutu, afavorir treball •	

compartit) de les diferents institucions i entitats ciutadanes, que es preocupin d’una manera 

específica pels temes de salut i sanitat en l’àmbit del Vallès Oriental.

Conèixer les inquietuds i necessitats en matèria de salut de la comarca.•	

b- assEssorar i donar ElEmEnts pEr a la validació dEls programEs 
duts a tErmE pEr l’administració.

Participar en la definició de polítiques saludables i les estratègies per millorar els determinants •	

de salut.

Participar en la determinació i priorització dels problemes de salut que cal conèixer amb més •	

profunditat.

Possibilitar que les línies d’actuació del Departament de Salut siguin conegudes i contrastades •	

pels membres del Consell de Salut.

Aportar criteris i valoracions, que han d’influir tant en la priorització dels problemes i recursos •	

sanitaris destinats a resoldre’ls com en l’elaboració d’altres programes que incideixin en la 

millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

c- promourE la rEsponsabilització dEls ciutadans.
Afavorir la responsabilització dels ciutadans en la pròpia salut, en la salut de la comunitat i en •	

la correcta utilització dels serveis sanitaris.
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Fer salut 
està d’aniversari!
LA REVISTA FER SALUT ESTà DE CELEbRACIó. 
ARRIbEM AL NúMERO 50 DE LA PUbLICACIó. 

Especial

L’objectiu de Fer 
Salut és informar i 
promocionar els hàbits 
saludables entre la 
població


una iniciativa amb més dE vuit 

anys d’ExpEriència
Fer Salut va néixer l’any 2002 com una 

publicació gratuïta de salut, de periodici-

tat bimestral, promoguda per cinc equips 

de salut. Ara la revista la conformen deu 

equips de salut i arriba a una població de 

més de 200.000 habitants. 

Actualment Fer Salut està promoguda 

per: Albera Salut (Peralada), ABS Alt Camp 

Oest (Alcover), EAP Osona Sud-Alt Congost 

(Centelles), ABS la Roca del Vallès, CAP Can 

Rull (Sabadell), EAP Sarrià (Barcelona), EAP 

Vallcarca-Sant Gervasi (Barcelona), EAP 

Poble-sec (Barcelona), EAP Sardenya (Bar-

celona) i EAP Vic. 

Perquè ens preocupa la teva salut”. Aquesta va 

ser la motivació que ens va fer crear el primer 

número de la revista Fer Salut el mes de juliol 

del 2002. La voluntat d’aquesta publicació ha 

estat i continua sent parlar sobre els aspectes 

de salut que ens preocupen a tots i aportar un 

granet de sorra per gaudir d’una millor qualitat 

de vida. Fer Salut ha assolit els objectius que 

es va plantejar de bon principi, el de convertir-

se en un mitjà d’expressió en temes de salut i 

el de promocionar hàbits de vida saludables. 

Aquests objectius van estar reconeguts per 

l’Associació de Ciències Mèdiques de Catalu-

nya i Balears, que van atorgar-li el Premi Jau-

me Aiguader i Miró a la Millor Comunicació 

Sanitària 2002. 

 

una vida més saludablE pEr a tothom
Servir i col·laborar en una vida més saludable 

va ser la principal de les premisses que va mou-

re a crear aquesta revista. Amb Fer Salut s’ha 

aconseguit participar activament en tot allò 

que forma part de l’entorn del centre. S’ha 

ensenyat i s’ha informat a través d’aques-

ta publicació, però també ha servit perquè 

els professionals dels centres aprenguessin 

de les vostres aportacions, col·laboracions i 

suggeriments.

enhorabona Fer salut!

A la Roca no hem arribat encara als cin-

quanta, amb aquesta revista hem publicat 

23 Fer Salut, però aprofitem aquest número 

de celebració per informar-vos que obrim un 

espai d’interacció entre els lectors i l’Equip 

d’Atenció Primària, on poder expressar les 

propostes i suggeriments que ens vulgueu 

fer, temes dels que voldríeu informació, 

espais a la revista que us agradaria afegir 

o canviar, dubtes sobre alguna informació 

donada... Podeu escriure’ns a l’adreça: co-

municació@absroca.com o deixar-nos un 

escrit a la bústia de suggeriments que tro-

bareu a l’entrada de cada centre.
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Dona i home

Es considera malaltia laboral aquella que 

contraiem mentre treballem, a causa 

d’una tasca o del contacte amb un 

producte nociu que la nostra feina requereix 

per al seu desenvolupament. A diferència de 

les malalties comunes, la responsabilitat de 

la malaltia laboral és de l’empresa, que està 

obligada a aplicar mesures preventives en 

cas que s’evidenciï que el treball ha estat el 

detonant de l’afectació. Per això és important 

identificar les malalties laborals com a tals, 

per evitar-ne l’aparició de nous casos.

En cas que patim algun problema de salut 

concret que sospitem que pugui estar 

relacionat amb el nostre lloc de treball, cal 

que actuem amb rapidesa. El primer que hem 

de fer és demanar hora al CAP per explicar 

els símptomes que presentem al metge de 

capçalera. També és important que li detallem 

els motius que ens fan pensar que el problema 

de salut es relaciona amb la nostra feina (per 

exemple, un gest que hem de repetir mentre 

treballem, el contacte amb agents químics o 

la manipulació de pesos). Si el metge creu que 

realment la malaltia està relacionada amb el 

Malalties laborals
LES MALALTIES LABORALS SÓN AqUELLES qUE ESTAN RELACIONADES AMB LA 
FEINA qUE REALITzEM EN EL NOSTRE LLOC DE TREBALL. LA CONSCIENCIACIÓ 
SOCIAL VERS AqUESTES AFECCIONS éS MOLT RELLEVANT PER EVITAR NOUS 

CASOS I REGULAR AMB EFICÀCIA LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS.

D’altra banda, l’ús de noves tecnologies com 

els ordinadors o el teclat i el ratolí, també 

poden tenir contraindicacions en cas que no 

s’utilitzin correctament. 

prEvEnir lEs malaltiEs laborals
Malgrat que la prevenció dels riscos més 

rellevants de cada professió va a càrrec de la 

mateixa empresa, com a treballadors hem de 

conèixer bé els riscos als quals el nostre lloc de 

treball fa que ens exposem. Així, és recomanable 

que seguim atentament els cursos obligatoris 

de protecció del treballador que ha de donar 

l’empresa. Cada professió té uns riscos concrets 

i cal que els coneguem per prevenir-los.

com Es tramita una baixa laboral
Si es tracta d’una baixa on la causa de malaltia 

és l’activitat laboral, és el metge de la mútua 

de l’empresa qui l’ha de tramitar i fer-ne 

el seguiment, exceptuant els treballadors 

en règim d’autònoms. Si la baixa laboral és 

causada per una malaltia comuna o altres no 

relacionades amb l’activitat laboral, és el metge 

del CatSalut qui farà el tràmit i el seguiment 

del procés. En aquest cas, cal que la baixa sigui 

lliurada a l’empresa dins un període màxim 

de 2 dies, posteriors al primer dia que no s’ha 

treballat. Caldrà que recolliu setmanalment en 

el vostre CAP els comunicats que certifiquen el 

seguiment de la inactivitat laboral (el primer, 

però, s’ha de recollir al cap de 3 dies).

Si patim molèsties que es 
puguin deure a la feina, des 
del CAP ens derivaran a la 
mútua de l’empresa
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la cistitis 

Salut

LES INFECCIONS DEL TRACTE URINARI (ITU) 
CONSTITUEIxEN, DESPRéS DE LES RESPIRATòRIES, LA 
SEGONA PATOLOGIA INFECCIOSA MéS FREqüENTMENT 
ATESA EN LA CONSULTA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

L’actitud a pendre davant d’una ITU de-

pèn de l’edat i sexe de la persona que 

la pateix, el lloc que afecti (bufeta, 

pròstata, ronyó), la freqüència amb què es 

presenti la infecció (una o diverses vegades) 

i la presència d’altres factors que puguin 

complicar-la (malalties, embaràs, sondes 

urinàries, etc.). En aquest article parlarem de 

la cistitis (infecció de la bufeta) en la dona. 

com Es produEix?
Gèrmens provinents de la zona anal 

passen cap al forat de la uretra i 

d’aquí, pujant pel conducte, arriben 

a la bufeta. En la dona, per les seves 

característiques anatòmiques, això passa 

amb molta més freqüència que no pas en 

l’home. En les cistitis no complicades quasi 

sempre es troba un únic microorganisme 

molt conegut que es diu Escherichia coli.

Quin són Els símptomEs?
Cremor o coïssor quan s’orina. •	

Ganes d’orinar sovint però amb poca •	

quantitat. 

Sensació de buidament incomplet. •	

Pes a la part baixa del ventre. •	

No és infreqüent la presència de sang •	

a l’orina.

També les infeccions de vulva i vagina poden 

donar molèsties quan s’orina, però normal-

ment va acompanyades de picor genital ex-

terna i flux diferent de l’habitual.

com Es diagnostica?
Després de fer l’interrogatori, l’espe-

cialista del CAP utilitza unes tires re-

actives especials per analitzar l’orina a 

la mateixa consulta. Actualment, tant el metge 

com la infermera estan capacitats per atendre 

les cistitis no complicades.

Quin és El tractamEnt?
Antibiòtics. La seva dosi i durada variarà de-

penent del que s’utilitzi.

Què EntEnEm pEr cistitis complicadEs?
Totes aquelles situacions que impliquin una 

actuació més enllà de la comentada fins ara. 

En aquests casos caldrà fer altres proves 

complementàries (cultiu d’orina, ecografies, 

etc.) i tractaments més llargs.

QuinEs són aQuEstEs situacions?
Sospita d’infecció renal: febre, dolor lum-•	

bar, calfreds.

Tracte urinari anormal (reflux, pedres, •	

pròstata obstructiva, etc.).

Instrumentació de la via urinària (sonda, •	

catèter, cistoscòpia).

Nombre d’infeccions (dues infeccions segui-•	

des en dues setmanes, o més de tres a l’any).

Malalties: diabetis, immunosupressió, in-•	

suficiència renal crònica.

Gestants.•	

Edat major de 65 anys.•	

Sexe: homes.•	

Consells per prevenir la 

Cistitis:
Es recomana fer servir roba interior de cotó 

i no portar roba massa ajustada.

Escollir la dutxa com a mesura d’higiene 

general i evitar els banys.

La neteja de la zona genital ha de ser diària 

i sempre que estigui indicat (per exemple, 

després del coit). Cal netejar la zona amb 

sabó de davant cap enderrere, esbandir-la 

amb aigua abundant i assecar-la bé.

No retenir l’orina ni el desig de miccionar.

S’ha demostrat que els estrògens, en dones 

postmenopàusiques, i el suc de nabius, en 

les dones en general, disminueixen les re-

currències de les cistitis.

nostre lloc de treball, ens derivarà a la mútua 

de l’empresa. Un cop allà, ens informaran de 

com hem de procedir, depenent de cada cas.

novEs malaltiEs laborals
Els canvis en les professions, els avenços 

tecnològics i les diferències en els valors 

socials han provocat que alguns malestars 

i afectacions psicològiques que abans no 

es consideraven malalties laborals ara 

s’hagi demostrat que estan provocades 

per la feina. És el cas, per exemple, de 

l’anomenada síndrome del burnout o del 

“treballador cremat”, que es caracteritza per 

la desmotivació del treballador, la fatiga o la 

frustració. Un altre símptoma psicosocial que 

es pot considerar que està causat pel lloc de 

treball és l’estrès.

Dr. Lluís Parra
metge de família

Miriam Payán
infermera
Eap sant gervasi 
vallcarca
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‘l’amor verdader 
no té preu’

‘Cal deixar que l’altre 
faci la seva vida’

Dolores, expliqui’ns la seva història d’amor.

Tenim una història preciosa que no canviaria 

per res del món. Érem criatures i ja anàvem 

junts. Vivíem a Andalusia, i vam passar 5 anys 

de novios allà. Però la vida era molt difícil i 

no hi havia feina. Per això vam venir els dos a 

casar-nos a Catalunya, que és la nostra terra, 

perquè ens va acollir i ens va deixar formar la 

nostra gran família (hem tingut sis fills). Ara 

el meu marit està malat d’Alzheimer i no pot 

Com es van conèixer amb el seu marit?

Ell va venir prop de casa meva a treballar amb 

unes màquines excavadores. Jo no tenia ni 18 

anys i vam quedar que em vindria a buscar un 

dia per anar a fer un passeig. No es va presentar 

el dia que havia dit i la mare malpensava i deia 

que devia ser un foraster d’aquests que enga-

nyen les noies, les meves amigues se’n reien...

Però va tornar...

Sí, l’endemà jo collia maduixes amb la mare i 

ell se’ns va acostar. Jo no li vaig ni voler par-

lar, però ell em va assegurar que el dia ante-

rior el seu pare l’havia fet anar a segar i que 

abans era la feina que venir-me a veure... i 

vam quedar per un altre dia. Ell va anar 

en bicicleta de Granollers a Mataró i 

allà va agafar un tren per arribar 

a casa meva.

I ja es van prometre?

Sí, de seguida van venir el seus pa-

res a conèixer-se amb els meus. Lla-

vors, això es mirava molt i era molt 

important assegurar-se de tenir refe-

rències de la seva família. Al cap de dos 

anys de promesos ell ja es va voler casar.

DOLORES DE LA TORRE FERNáNDEz I ANDRéS 
ESCRIbANO NIETO TENEN 75 ANyS I EN FA 51 qUE 
ESTAN CASATS.

LA NúRIA MIR I EN PERE bOTER TENEN 73 I 79 ANyS, 
RESPECTIVAMENT, I FA 52 ANyS qUE SóN CASATS.

Gent gran

parlar gaire, però seguim igual o més enamo-

rats que el primer dia. 

què recorda de la seva època de promesos?

Cada dia, quan sóc al llit, recordo totes les co-

ses que fèiem llavors, els llocs on anàvem per 

Sevilla, la casa on vivíem. Recordo que creuà-

vem junts el pont de San Telmo, amb aquell 

cel tan blau que té Sevilla. Jo només volia que 

ell em donés la mà. I mira que llavors esta-

va mal vist, anar agafats de la mà pel carrer! 

Però a mi no em feia gens de vergonya i era 

l’única cosa que volia.

què és el que creu que ha fet que s’enten-

guin tant, el seu marit i vostè?

Ell era molt guapo, i jo trobo que encara ho és 

molt; el que passa és que era una mica tímid. 

Jo, en canvi, era més parladora i potser no tan 

guapa com ell, però l’un i l’altre ens compen-

sàvem i ens enteníem molt bé. A la vida es 

passa de tot, i hem tingut moments millors 

i pitjors, però han predominat els bons, ex-

ceptuant quan hem estat malalts. Se’ns nota 

molt, que estem molt units, i tothom ens diu 

el “duo dinámico”, perquè sempre hem anat i 

anem junts.

què és el que ha patit més del seu matrimoni?

La gelosia! Jo era molt gelosa d’ell, perquè era 

molt atractiu per les dones i patia que me’l 

prenguessin. Encara fins fa poc tenia enveja 

de les altres. Fa uns 7 anys, quan anàvem a 

ballar, que ens agradava molt, vigilava sempre 

amb qui ballava, perquè ell és molt ballador i 

jo no gaire. Totes volien ballar amb ell i jo ho 

patia molt. Però ell sempre m’ha estat fidel i 

això és molt important.

Com van celebrar les seves noces d’or?

Vam reunir-nos tota la família i va ser molt 

emocionant. La nostra filla gran va fer un dis-

curs preciós que sempre recordaré. Quan vam 

celebrar els 50 anys de casats vaig recordar 

com ha estat de bonica la vida que hem pas-

sat junts; amb penes, però sobretot amb mol-

tes alegries. Jo no envejo ni les cases grans, 

ni els diners, ni els luxes, perquè amb el meu 

marit i la meva família sóc molt feliç i afortu-

nada. L’amor verdader no té preu.

‘quan vam celebrar els 
50 anys de casats vaig 
recordar com ha estat de 
bonica la vida que hem 
passat junts’

‘El secret d’una 
relació és tenir 

paciència i no ser 
egoista’

Com recorda la seva època de joventut? 

Vam ser molt feliços i vam tenir una nena. 

Malgrat algunes adversitats relacionades amb 

la salut que vam tenir, sempre ens hem es-

timat molt i ens hem fet molt costat en les 

coses bones i en les dolentes també.

quin és el secret d’una relació llarga?

El secret és tenir paciència i no ser egoista. 

Cal donar llibertat a l’altre i que faci la seva 

vida. Per exemple, ara, oi que no saps on és, 

el meu home?

On és?

A ballar! Jo no em trobo gaire bé i hem que-

dat que hi anava sol. Ja m’ha dit que tornarà 

aviat i jo me’n refio molt, d’ell. Les meves 

germanes em diuen que sóc una fresca per 

deixar-li fer el que vol, però jo estic segu-

ra de la seva fidelitat i no vull que es quedi 

sense anar al ball per culpa meva. Jo no li 

vull amargar la vida; al contrari, que la 

disfruti! Sé que ell m’estima i jo l’es-

timo, i això és el més important.



‘casa el pare’ 
i ‘casa la Mare’

qUAN ELS PARES SE SEPAREN, ELS FILLS ES VEUEN DIRECTAMENT IMPLICATS EN LA DECISIÓ DELS 
ADULTS DE NO VIURE MéS JUNTS. EN EL CAS DE DECIDIR-SE PER LA CUSTòDIA COMPARTIDA, PORTAR 
CORRECTAMENT EL PROCéS EVITARÀ qUE ELS FILLS PATEIxIN UN DESCONCERT IMPORTANT I qUE EL SEU 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL SE’N VEGI PERJUDICAT.
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Ser pares

En el moment que una parella decideix se-

parar-se i té fills en comú, ha de tenir en 

compte la seva responsabilitat vers els 

menors, que es veuen directament implicats en 

la seva decisió sense poder-hi fer res. En alguns 

casos pot passar que  els nens i nenes de pares 

separats se sentin culpables del trencament, 

tinguin por que els pares deixin d’estimar-los o 

rebutgin una nova parella del pare o la mare. És 

per això que cal ser conscient del que la separa-

ció pot significar per ells, que veuen com el seu 

nucli familiar es trenca sense remei, i portar tan 

bé el procés com sigui possible i de la manera 

que perjudiqui el mínim els fills.

la custòdia compartida
Es poden repartir els béns, els mobles, la casa 

o el cotxe, però els fills, no. En el moment de 

la separació, si s’acorda una custòdia com-

partida, s’ha de tenir molt clar que el fill serà 

sempre dels dos i, mai, més d’un progenitor 

que de l’altre. S’ha de mirar sempre pel be-

nestar del menor i no per les preferències 

dels adults; així, factors com la situació de 

l’escola, la vivenda habitual del menor o la 

disponibilitat horària dels progenitors, entre 

altres, han de ser bàsics per decidir amb qui 

conviu més o menys.

Sigui quina sigui la decisió, s’ha d’explicar al 

menor entre tots dos quins canvis implicarà 

per ell la nova convivència, mantenint la cal-

ma i exposant-ho d’una manera entenedora i 

clara. El fill ha de poder participar en la con-

versa i preguntar tots els dubtes que tingui i 

els pares han d’evitar enfrontaments, retrets 

o comentaris negatius. Al nen o nena se li ha 

de deixar molt clar que els dos pares se l’esti-

maran igualment i podran seguir compartint 

coses, i que la decisió s’ha pres pel bé de tots 

i pensant també en el seu benestar.

Quan no hi ha custòdia compartida
El pare o mare que es queda la custòdia dels 

fills passarà més hores amb els menors que 

l’altre membre de la parella. És per això que 

a vegades pot tenir la sensació que “carre-

ga” amb les responsabilitats de l’educació 

del menor, fent les tasques menys valorades 

com les de cada dia, mentre que la seva ex-

parella es dedica a passar-ho bé amb els nens 

quan els veu i a ser el “bo” de la relació. És 

un pensament totalment erroni, perquè el fill 

valorarà sempre l’esforç del pare o la mare 

amb la custòdia. El que s’ha de fer en aquest 

cas és aprofitar tot el temps que tenim amb 

els fills per desenvolupar una bona relació i 

compartir experiències amb ells a partir de la 

convivència diària. 

En el cas de ser el progenitor que no es queda 

la custòdia, mai la limitació de dies amb el fill 

o filla s’ha de prendre com un impediment 

de tenir una bona relació amb ell. La qualitat 

de la relació és sempre més important que la 

quantitat si ens interessem per els seves co-

ses, compartim experiències i aficions i l’aju-

dem en el seu correcte desenvolupament.

A l’hora de decidir la 
custòdia compartida, 
cal pensar en allò que 
més convingui als fills, 
i no en les preferències 
dels pares

Els dos progenitors 
han de tenir clar 
que segueixen tenint 
un compromís i 
responsabilitat sobre els 
fills en comú

La complexitat de les 
relacions dels adults i 
les seves desavinences 
no han de perjudicar 
els menors en casos de 
separació

Consells bàsiCs: 
No fer posicionar mai el nen o nena •	

entre el pare o la mare, perquè ell ne-

cessita i estima els dos.

Decidir entre els dos progenitors els •	

aspectes sobre l’educació i la salut 

del menor, mai fer-ho unidireccional-

ment.

No parlar malament de l’exparella da-•	

vant el menor i evitar que la resta de la 

família ho faci.

Deixar els menors al marge de les dis-•	

cussions. Evitar que presenciïn males 

paraules i retrets.

Si no sabem com afrontar la situació, •	

consultar llibres sobre el tema o un 

especialista.



també sobre antecedents mèdics fa-

miliars. T’anirà bé que un dels teus 

pares t’acompanyi per ajudar-te a 

respondre amb precisió algunes 

de les preguntes del metge. 

Després et pesaran, et mesura-

ran, et prendran la pressió, et miraran la 

vista... Aprofita que tens el metge allà per 

preguntar els dubtes que tinguis, sobre la 

revisió, sobre l’esport i sobre la teva salut!

Què Em pot dir la rEvisió?
El metge que et faci la revisió esportiva, 

podrà orientar-te sobre els teus punts 

forts i els teus punts febles a l’hora 

de fer esport i aconsellar-te la forma 

de millorar, per exemple, el teu ren-

posa a punt la Màquina!
Si practiques esport habitualment, és 

molt recomanable que et facis una revi-

sió mèdica esportiva abans de començar 

la temporada per comprovar que el teu cos està 

preparat per practicar l’esport que fas minimit-

zant els riscos d’accident o de lesions. Tots 

els centres esportius recomanen una 

revisió i si mai vols federar-te, esta-

ràs obligat a passar per una revisió de 

reconeixement abans, realitzada en 

centres especialitzats per a esportis-

tes. Has de saber que el metge del teu 

CAP no està obligat a fer-te la revisió 

esportiva, però et pot orientar sobre 

el centre on poden fer-te-la.  

Què Em Faran a la rEvisió?
La revisió consta de dues parts. Per una banda, 

et faran un qüestionari sobre salut i, per l’altra, 

una exploració.

En la primera part et faran pregun-

tes sobre els teus antecedents 

mèdics (si has tingut una ma-

laltia greu, si ets al·lèrgic, si t’has 

trencat mai el braç o la cama...) i 

SI EL qUE MéS T’AGRADA 
éS FER ESPORT, hAS 
D’ASSEGURAR-TE qUE EL 
TEU COS ESTÀ PREPARAT I 
A PUNT PER SER EL MILLOR 
ESPORTISTA, SENSE RISCOS 
D’ACCIDENT O LESIÓ. AIxí 
DONCS, PASSA UNA REVISIÓ 
DE RECONEIxEMENT, TAL COM 
hO FAN ELS ESPORTISTES 
PROFESSIONALS.

Viure joveSalut a la llar

REORGANITzAR LA CASA qUAN TORNEM DE LES VACANCES, APROFITANT PER FER NETEJA I CANVIAR 
COSES qUE FA TEMPS qUE TENIM PENDENTS D’ENDREçAR, ENS AJUDARÀ A AFRONTAR AMB MéS GANES 
LA TORNADA I ADAPTACIÓ A LA RUTINA. 

Les vacances suposen per gairebé tot-

hom un desitjat període d’oci i diversió. 

Conseqüentment, quan s’acaben i hem 

de tornar a començar el nou curs que tenim 

per endavant, la tornada ens pot resultar difícil 

d’afrontar. Com que no val la pena lamentar-se, 

el més eficaç és buscar solucions 

per adaptar-nos ràpidament 

a la rutina i encarar-la amb 

el màxim d’optimisme pos-

sible. Posar ordre a casa 

nostra quan tornem de 

les vacances, fer tot allò 

que tenim pendent des de 

fa temps relacionat amb la llar i 

començar nous projectes durant el 

curs, ens ajudarà a sentir-nos millor.

tot En ordrE
Els experts recomanen planificar la tornada de 

les vacances un parell de dies abans de l’inici de 

la jornada laboral i escolar. Això fa que tinguem 

un període d’adaptació a la nova rutina que ens 

espera. Durant aquests dies, és recomanable 

que repassem com tenim la nevera i el rebost 

i ens posem al dia de reserves d’aliments. És el 

moment de posar ordre a la cuina, però tam-

bé als llocs on tenim una acumulació de coses, 

com pot ser l’estudi, els armaris o el menjador. 

Si recollim coses que ja fa temps que no 

utilitzem, com roba o joguines, i les 

llencem o les donem a algú que 

les pugui necessitar, 

tindrem la sensació 

que hem fet neteja i 

que afrontem millor el 

nou període.

comEnçar amb ganEs
Planificar el nou curs laboral i escolar amb 

optimisme serà fàcil si el veiem com una 

nova etapa que ens brinda l’oportunitat de 

dur a terme noves activitats per al nostre crei-

xement personal. És el moment de decidir si 

volem apuntar-nos a alguna activitat esporti-

va, un curs anual d’idiomes, classes de cuina, 

el gimnàs o tot allò que cada any diem que 

farem i mai ens acabem de decidir. En cas de 

tenir nens o adolescents a casa, adquirir nou 

material escolar o roba si és necessari, així com 

ordenar la taula de treball i planificar activitats 

extraescolars motivaran l’estudi dels més joves. 

En la tornada a la rutina no tot són inconve-

nients i també hem d’aprendre a 

veure els seus clars avan-

tatges. El retrobament amb 

companys de feina amb qui 

ens portem bé segur que 

serà una alegria, així com 

considerar el nou període 

com una oportunitat per 

millorar alguns aspectes de la 

nostra rutina que no ens con-

vencen. Cal que posem energia 

i optimisme en aquest nou curs que comença 

per millorar i superar-nos de dia en dia.

tornar a la rutina
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Segons la normativa, 
les revisions esportives 
s’han de fer en centres 
especialitzats

diment esportiu. La revisió va-

lorarà el teu estat de salut, com 

evoluciona el teu desenvolu-

pament biològic (és tot el 

que fa referència al creixe-

ment físic) i com s’adapta 

el teu cor i la teva respira-

ció a l’exercici físic. 

Quan m’haig dE FEr la rEvisió?
Es recomana que et facis una revisió de reco-

neixement esportiu un o dos mesos abans de 

començar la temporada i una revisió mèdica 

anual per assegurar-te que el teu cos està 

sa i fort. El teu futbolista o tenista preferit 

passa freqüents revisions mèdiques; els 

esportistes professionals saben millor 

que ningú la importància que tenen 

les revisions per practicar es-

port amb seguretat.




