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Editorial

Prevenció de les malalties
orals en Atenció Primària
La salut de la nostra boca està relacionada de
moltes maneres amb la salut del nostre cos i el
benestar general. La capacitat de mastegar i empassar els aliments és essencial per a poder obtenir els nutrients necessaris que ens permetin
gaudir d’un bon estat de salut.

Tenim a l’abast de manera ràpida i fàcil una
quantitat enorme d’informació sobre com cuidar les nostres dents, genives... i la tecnologia ens
proporciona cultura sanitària en un sol clic. Com
és possible, doncs, que la salut oral de la població
no millori? Que la càries segueixi essent la malaltia infecciosa més prevalent de la societat? Ens
rentem molt més les dents que els nostres avis i
les malalties dentals no s’aturen.
Tenim la responsabilitat de cuidar la boca dels
nostres usuaris. La funció primordial a primària
és la de prevenir malalties. Prevenir!, per no haver de curar! Avui dia tenim mesures de prevenció eficaces i hem de ser capaços de transmetre a
la població que les malalties orals són evitables
seguint uns hàbits d’higiene acurats i una dieta
adequada.

futur nadó ja creixi amb unes pautes d’higiene
oral. A primària es fa una incidència especial
a determinats grups més susceptibles com les
embarassades, els nens, els diabètics i els usuaris
amb risc de càncer oral.
Cal que reflexionem sobre el que mengem. La
televisió, les revistes i els anuncis han fet canviar molts hàbits de vida. El consum de sucre ha
passat dels 2 kg/any per habitant fa un segle a
superar els 50 kg/any per habitant de mitjana. I
el sucre és el causant del procés de la càries. El
consum raonable de sucre diari no hauria de
ser superior a set cullerades de cafè al dia. El
gust agradable del sucre provoca eufòria perquè
s’omple la sang de glucosa, treu la gana i dóna
energia. Aquest estat d’hiperglucèmia vindrà
acompanyat d’una hipoglucèmia posterior que
ens incitarà a seguir consumint sucre pel cansament i irritabilitat que sentirem.
Cada vegada que prenem un producte dolç o bé
salat amb sucre amagat, com la salsa de tomata
o el pa de motlle, els bacteris presents a la cavitat
oral produeixen àcids que desmineralitzen l’esmalt i aquest procés continua durant 20 minuts
després de menjar o beure. La saliva necessita
aquests minuts per restablir el pH, remineralitzar
l’esmalt i evitar la càries.
Quedem-nos senzillament en el fet que cal retornar a una dieta més dura, fugir dels sucres amagats, de les begudes i sucs envasats i, sobretot, cal
raspallar les dents després de cada àpat, usar fil
de seda, prendre xiclets amb xilitol...
Cuidem-nos les dents que són per tota la vida!

Les patologies orals són multifactorials i cal començar la formació des de l’embaràs perquè el
Dra. Judit Masdevall
Odontòloga
EAP Albera Salut
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Acompanyar els àpats
dels infants

La memòria em falla,
he de preocupar-me?

Una guia amb consells pràctics a l’hora d’oferir als infants una alimentació saludable i crear una bona actitud
entorn a l’àpat.

Amb l’edat podem patir lapsus i oblits, però no sempre
són símptomes de demència. Portar una vida saludable i tenir una actitud vital
positiva ens ajudaran a millorar la nostra reserva cognitiva.
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Acompanyar els àpats dels infants
La guia inèdita “Acompanyar els àpats dels
infants” publicada per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya al maig del 2016 ens
aporta consells pràctics a l’hora d’oferir als
infants una alimentació saludable i crear
una bona actitud entorn a l’àpat.
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L’educació dels hàbits alimentaris
L’acte de menjar, a més de ser
un procés nutritiu, engloba altres connotacions igualment
importants: satisfacció i plaer,
relacions afectives, espai de comunicació familiar, identificació social, cultural i religiosa…
Promocionar bons hàbits alimentaris als infants és transcendental, ja que a la llarga
configuraran el comportament
alimentari en l’edat adulta i repercutiran en la seva salut.

El pilar bàsic d’aquesta educació el constitueix la família,
però també els mestres i monitors de menjador, el grup
d’iguals i la publicitat: tipus i
quantitat d’aliments que s’ofereixen, actitud i relacions al
voltant del menjar…
Els adults podem transmetre
habilitats perquè els infants
puguin gestionar totes aquestes influències més críticament.

La influència
més important
sobre els hàbits
alimentaris dels
nostres infants
es crea a partir
de l’exemple que
els adults els
oferim

Què és l’alimentació saludable?
Es caracteritza per:
• Consum majoritari d’aliments d’origen vegetal (fruites i hortalisses, llegums, pa,
arròs, pasta, fruita seca, oli
d’oliva).
• Acompanyat de petites ra-

cions de peix, carns magres,
ous i làctics.
• Beure aigua.
Hem de prioritzar els productes frescos i locals (augmentem l’aportació d’hidrats

de carboni, fibra, vitamines
i minerals), i limitar els aliments processats i les carns
(disminuïm l’excés de proteïnes d’origen animal, greixos
saturats, greixos trans, sal i
sucre).
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L’actitud dels adults entorn a l’àpat
Els adults induïm sovint als
infants a menjar més del que
marquen els seus senyals
d’autoregulació de sacietat-gana. El més aconsellable
és preguntar-los, d’aquesta manera evitarem haver
d’insistir o forçar a l’infant
perquè s’acabi el plat, contribuirem a la prevenció del
sobrepès i l’obesitat i reduirem el malbaratament alimentari.

portant oferir alletament
matern a demanda. En cas
de donar llet artificial, també és recomanable adaptar
les quantitats i els horaris segons el que expressi l’infant.

Ja des del naixement, és im-

Institucions de prestigi com
l’Acadèmia Americana de
Pediatria i l’Acadèmia de Nutrició i Dietètica dels Estats
Units, recomanen evitar estratègies com el suborn, premis i càstigs per “animar” als
infants a menjar. Frases com:

Responsabilitats
dels adults

Responsabilitats
dels infants

• Escollir els aliments disponibles per a l’infant, tant a casa
com a l’escola, quins se serveixen als àpats i com es presenten, així com els moments
dels àpats.

• Participar, en la mesura
que sigui possible, en la
selecció dels aliments saludables que s’han ofert a
l’àpat o que formaran part
dels menús que l’infant
menjarà.

• Oferir una ració d’aliment
adaptada a l’edat i a la sensació de gana i sacietat expressada per l’infant.
• Promoure un bon ambient a
l’hora de menjar, en família o
en companyia d’adults, oferint
un model que asseguri l’adquisició d’hàbits saludables.

• Menjar la quantitat d’aliment adaptada a la seva
sensació de gana i sacietat.
• Contribuir a generar un
ambient harmoniós, tranquil i relaxat.

Font: “Acompanyar els àpats dels infants” (Agència de Salut Pública de Catalunya)

“et farà créixer”, “si t’ho menges tot, no et posaràs malalt”,
“així seràs més fort”... produeixen l’efecte contrari.
La neofòbia alimentària és
la resistència a tastar aliments nous que es produeix en la primera infància.
Disminueix amb el temps i
amb l’exposició repetida als
mateixos aliments. No ens
atabalem, tornem a oferirlos moltes vegades i tinguem
paciència!
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10 consells pràctics durant l’àpat
1. Escoltar a l’infant sobre la
quantitat de menjar que demana que se li serveixi.

s’eviti utilitzar-lo com a element
de recompensa o imposició.

2. És preferible servir poca
quantitat de menjar i donar
l’opció de repetir. Aquesta és
també una bona estratègia
per reduir el malbaratament
alimentari.

5. És habitual que l’oferta alimentària variada suposi el
rebuig cap a determinats aliments. Si bé s’ha d’evitar coaccionar o forçar l’infant perquè en mengi, és convenient
que els tasti.

3. Permetre que els infants
repeteixin del primer plat i de
les fruites fresques, i limitar a
una determinada quantitat el
segon plat (especialment en el
cas de les carns).

6. Si a l’escola un infant no vol
menjar de forma habitual un o
més aliments, se n’informarà a
la família per tal que, tenint en
compte la seva opinió, es pugui
actuar de manera coordinada.

4. Assegurar que l’aigua sigui
fàcilment accessible i que no
se’n limiti el seu consum. És
convenient que el pa acompanyi sistemàticament els àpats i

7. Facilitar un temps adequat
per menjar amb tranquil·litat,
que no sigui inferior a 30 minuts ni superi el temps raonable per gaudir de l’àpat.

8. Preveure un interval de
temps prou ampli entre l’àpat
de mig matí i el dinar (com a
mínim un parell d’hores).
9. El moment de l’àpat és
una bona oportunitat per a
la transmissió de valors i hàbits. També és un espai idoni
per, valorant l’edat i capacitat dels infants, donar-los
petites responsabilitats en la
mesura de les seves possibilitats.
10. Mostrar una actitud respectuosa i amorosa cap als
infants i entre els adults és
transcendental per fer de
l’estona de l’àpat un moment
relaxat i agradable, a la vegada que facilita la ingesta i
l’acceptació dels aliments.

Font: “Acompanyar els àpats dels infants” (Agència de Salut Pública de Catalunya)

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
faros.hsjdbcn.org
“Deu conceptes clau per menjar sa i amb menys diners”. FAROS. H. Sant Joan de Déu.
Llibres:
“Monstruos supersanos”. Autor: Valentín Fuster (Editorial Planeta)
“Prou llaminadures”. Il·lustracions: Isabel Caruncho (Larousse Ed.)
Anna Teixidó Medina i Anna Knörr Puigdemont
“Mi niño no me come”. Autor: Carlos González (Temas de Hoy)
Pediatres
“Se me hace bola”. Autor: Julio Basulto (Debolsillo)
CAP Vallcarca – Sant Gervasi
“El mag dels fogons”. Autor: J. de Déu Prats i P. Valdivia (Ed. Hipòtesi)
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Doctor: la memòria em falla...
he de preocupar-me?

La memòria és la capacitat de retenir la informació i recuperarla per utilitzar-la. Mitjançant un complex procés neuronal es
guarda la informació en una zona del nostre cervell.
Amb l’edat podem patir lapsus i oblits, però no sempre són
símptomes de demència. L’Alzheimer és la malaltia més
coneguda, si bé hi ha molts tipus de demències. Portar una
vida saludable i tenir una actitud vital positiva ens ajudaran a
millorar la nostra reserva cognitiva.
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Tipus de memòria
Hi ha molts tipus de memòria i
maneres de classificar-la.
Si parlem de la durada de la
memòria, parlem de:
• Memòria de curt termini:
recuperem la informació
immediatament i no la guardem.
• Memòria de llarg termini:
conservem la informació
molt de temps, de vegades
per sempre.
Si parlem del tipus d’informació que retenim, parlem de:

• Memòria no declarativa o
implícita: informació que
guardem i no recordem
d’una manera conscient.
L’hem adquirit com habilitat,
destresa o a través de rutines.
Per exemple: conèixer el
camí per tornar a casa.
• Memòria declarativa o explícita: informació que guardem d’una manera conscient
i que recuperem de la mateixa manera. Si són coneixements generals parlem de
memòria semàntica i si són
fets que hem viscut parlem
de memòria episòdica.

Quan envellim perdem memòria?
Amb l’edat guanyem capacitats: millora la nostra capacitat d’estar atents, la memòria
implícita (habilitats), el nostre
llenguatge és més ric, també
millora la nostra capacitat de
raonar, la força de voluntat, la
creativitat i la saviesa.

És cert que també hi ha parts
de la nostra memòria que
són més vulnerables: es redueix la capacitat de retenir
i processar informació, hi ha
una major dificultat en recuperar els noms o mantenir
una informació, no absor-

bim la mateixa quantitat de
detalls, costa més recordar
dades verbals, dates i llocs
on han succeït els fets, es fa
més difícil fer més d’una tasca alhora i les tasques visuals i construccions es tornen
més complicades.

Com memoritzem la informació?
A través dels sentits ens arriba la informació gràcies a
l’atenció que hi posem. El
que més ens crida l’atenció,
ens interessa i ens emociona
passa a la memòria de curt
termini i gràcies a la repetició,
la visualització o l’associació
amb altres coneixements que
tenim es processa i passa a la
memòria de llarg termini on
es codifica en una representació mental que es guarda

en una zona del nostre cervell (crea un circuit neuronal).
L’última fase d’aquest procés

és l’evocació quan volem recuperar aquesta informació.
No és un procés senzill.

10

www.fersalut.org

Gent gran

Preguntes freqüents
Envellir significa patir
demència en algun moment
de la nostra vida?
L’envelliment és un procés natural que comporta canvis en
el nostre organisme, comporta
pèrdua d’algunes capacitats naturals i adquisició o millora d’altres. Envellir no és emmalaltir.
La demència és una malaltia
que apareix quan en el cervell s’acumulen substàncies
(plaques de beta amiloide,
proteïna tau...) en major
quantitat de l’habitual o
quan hi ha problemes vasculars, que provoquen que les
neurones no funcionin adequadament.

Si pateixo lapsus i oblits, vol
dir que tinc demència?
Els lapsus i els oblits els tenim al llarg de tota la nostra
vida i no són símptomes de
demència. Els oblits són ne-

cessaris. És impossible que el
nostre cervell emmagatzemi
tota la informació que rep al
llarg de la nostra vida. Tota
aquella informació que no
rememorem algun cop probablement l’oblidarem.
O
de vegades pensem que hem
oblidat informació que en realitat mai hem guardat, sinó
que l’hem emmagatzemat en
la memòria de curt termini, o
oblidem experiències que ens
fa mal recordar.
Els lapsus són un tipus d’oblit
que patim independentment
de l’edat. Quan som joves ho
associem a l’estrès però quan
som grans, pensem que patim
demència.
Són errors de la memòria com
a conseqüència d’estar distrets, preocupats o per què
no hem estat atents. Sobretot
apareixen en processos que
fem de manera automàtica.
Per exemple no recordem si
hem ficat sal al menjar, on hem
deixat les claus, etc. La manera
d’evitar patir els lapsus és prestar atenció al que fem.

Totes les
persones
grans pateixen
demència?

La demència és una malaltia més freqüent en la gent
gran, però no totes les persones grans pateixen demència. Inclús s’ha comprovat que hi ha persones que
tenen les alteracions cerebrals pròpies de la malaltia
però no tenen símptomes
per l’existència de la reserva
cognitiva.
La reserva cognitiva és la
resistència de les capacitats
cerebrals davant les lesions
del cervell.

www.fersalut.org
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Què puc fer per evitar
l’aparició de la malaltia?
Moltes persones grans freqüentment es preocupen perquè
s’obliden de les coses amb més
freqüència i pensen que la mala
memòria és la primera senyal
d’Alzheimer.
Cal esmentar que dins de les
demències hi ha diferents tipus,
tot i que la més coneguda és la
malaltia d’Alzheimer. Aquesta
forma part de les anomenades
demències degeneratives i, tot
i que les causes no es coneixen,
sembla que hi ha una predisposició genètica. En el cas de la
demència vascular, la causa són
les alteracions circulatòries, si
bé aquestes també provoquen
altres malalties com l’ictus o
l’infart cardíac. Per tant, és difícil
que puguem evitar l’aparició de
la malaltia en alguns casos, però

si podem treballar per millorar la
nostra reserva cognitiva amb:
1. Hàbits de vida saludable:
Una alimentació equilibrada, evitar l’alcohol i tabac,
fer exercici, descansar adequadament i sobretot mantenir la ment activa.
2. Actituds i bons hàbits per la
memòria:
• Ser observador, estar atent
al que veus i sents però
també al que diuen i fan
els altres. Tenir interès per
aprendre és essencial.
• Ser ordenat. Deixar els objectes més utilitzats al mateix lloc. L’ordre exterior és
l’ordre interior i la memòria.

• Procurar pensar sempre en
imatges. Les imatges són
sempre més impactants
que les paraules.
• Trobar la part positiva de
les coses. L’optimisme és
una actitud que ens ajudarà a la memòria.
• Llegir cada dia (llibres, diaris, revistes...) i aprofitar
les noves tecnologies per
mantenir la ment activa.
• Practicar activitats que ajudin a pensar: passatemps,
endevinalles, creuades, dòmino, escacs...
• Intentar mantenir una vida
activa i connectar amb altres persones.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
cuadernos.rubio.net
Quaderns d’exercicis d’estimulació cognitiva
www.activalamente.com
Programa d’estimulació cognitiva online.
Obra Social “La Caixa”.
www.lumosity.com
www.neuronation.com
Apps per mantindre la ment activa

Esther Parra Aresté - Gerontologia clínica. Unitat de geriatria
Olalla Monton Lozano - Treballadora social sanitària
EAP Dreta Eixample
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Els tatuatges i pírcings
intervenen en la labor sanitària
Un tatuatge és una marca a la pell mitjançant la injecció de tinta
o pigments sota l’epidermis i un pírcing consisteix a penjar joies
o altres objectes de metall mitjançant la perforació de la pell,
mucoses o qualsevol altre teixit corporal.
Totes aquestes tècniques tenen en comú que trenquen la barrera
de protecció natural més extensa del cos humà composta per la
pell i les mucoses.

Una decisió responsable
Si has decidit fer-te un tatuatge o
pírcing, has de ser conscient de
les complicacions i contraindicacions que poden tenir i posar-te
en mans d’un bon professional
tatuador/a que estigui degudament acreditat i que compleixi
les mesures higièniques bàsiques i la normativa vigent.
• Quan parlem de normes
higièniques bàsiques ens
referim a: un local net i ben
il.luminat, on l’àrea de treball estigui aïllada de la resta
de l’establiment, que disposi
d’un rentamans d’accionament no manual, equipat
amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d’un
sol ús. També que tingui un
autoclau, que és un recipient de vapor per esterilitzar a
pressió els estris d’un sol ús.

• El diploma d’higiènic sanitari que acredita ha de ser
ben a la vista.
• Tot el material que es faci
servir ha d’ésser estèril o
d’un sol ús.
• La persona que fa el pírcing
o tatuatge ha de treballar
amb guants d’operar, que ha
d’estrenar cada vegada, i no
ha de tocar res que no sigui
necessari per fer-lo.
• En el cas d’un pírcing, la peça
hauria de ser d’acer inoxidable, or de 14-18 quirats o titani, per a reduir el risc d’infeccions i al.lèrgies. Aquests
materials nobles també han
d’haver estat esterilitzats.
• La pell s’ha de netejar i desinfectar.
• T’han d’informar bé sobre
quins mètodes de desinfecció has de seguir i quantes

vegades al dia ho has de fer
fins que cicatritzi totalment.
Si malgrat tot la ferida s’infecta, has d’anar al metge
ràpidament per evitar complicacions.
• L’establiment que s’esculli
ha de disposar de fulls de reclamacions. Si no compleix
algunes de les obligacions
establertes a la normativa
vigent, pot ser denunciat i
sancionat.
Abans de fer-te un tatuatge o
pírcing hauràs de signar un
document de consentiment,
que inclou la pràctica a realitzar, els riscos sanitaris i complicacions. Si tens menys de 16
anys, a més d’aquest consentiment hauràs d’aportar un certificat de maduresa signat pels
pares o tutors legals.
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Quins riscos pot comportar?
Les complicacions més importants que es poden presentar
es relacionen amb les infeccions. La col.locació d’un pírcing o tatuatge en condicions
no adequades pot ser la causa
d’infeccions potencials transmeses a través de la sang, com
les hepatitis B i C.
Aquestes pràctiques també
poden comportar derivats d’al.
lèrgies als materials utilitzats
o cicatritzacions amb aparició
de queloides, que són lesions
de la pell produïdes per creixements exagerats del teixit
que constitueixen la cicatriu.
Les complicacions secundàries a la col.locació d’un pírcing

també tenen a veure amb el
lloc anatòmic, els pírcings que
perforen el cartílag no són recomanables, ja que tenen més
risc de complicacions i per
tant moltes vegades han de ser
retirats.
El tatuatge es pot fer a qualsevol part del cos. Hi ha zones
com la cervical o la part baixa
de la zona lumbar on el fet de
tenir-ne un podria ser contraindicació per posar anestèsia en cas necessari (per exemple l’epidural en el part).
La tinta del tatuatge també pot
emmascarar qualsevol afectació de la pell que sigui perillosa.

Recomanacions

• L’establiment on es practiquen aquestes tècniques
ha de ser autoritzat.
• El professional que realitza
la tècnica ha de tenir la formació que requereixi la llei
i un diploma que l’acrediti.
• Informar si cal seguir amb
cures posteriors al tatuatge o pírcing i advertir dels
signes d’alarma per evitar
possibles complicacions.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
canalsalut.gencat.cat
Canal Salut. Cercador de centres autoritzats.
www.youtube.com
Canal Salut. Vídeo Tatuatges i Pírcings

Dolors López
Infermera
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
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El camí cap a una
vida independent,
sense barreres
A la nostra societat conviuen persones diferents,
algunes amb discapacitat física, que es troben amb
barreres per fer allò que poden i volen fer.
Amb més conscienciació social i gràcies a l’esforç
d’entitats i associacions, podem ajudar a millorar les
seves condicions de vida i contribuir a la seva integració
en igualtat de condicions i oportunitats.

Un pas cap a la conscienciació social
A la nostra societat hi ha persones amb discapacitat física,
que tenen mobilitat reduïda (a
causa de malformacions neurològiques, accidents, lesions
cerebrals, etc.) o tenen alguna
disfunció orgànica (per malformacions cardíaques, renals,
pulmonars, etc) i, necessiten suports per gaudir de la vida i fer
les mateixes coses que la resta.

Cal prendre’n consciència, ja
que sovint el desconeixement
fa invisibles aquestes persones
a la societat, i converteixen fets
quotidians (agafar un transport públic, treure diners d’un
caixer automàtic o accedir a un
espai públic amb escales) en
un gran repte. Es fa necessari
que tota la societat canviem la
nostra mirada i ens posem en

Canvi de paradigma
L’atenció vers les persones amb
discapacitat i en realitat, vers totes les persones, està vivint un
canvi de paradigma que suposa
passar de l’atenció assistencia-

lista tradicional a un altre model
d’atenció centrada en la persona,
que fomenta la seva autonomia i
la seva participació en les decisions sobre els serveis.

la seva pell per comprendre el
que suposa viure amb una discapacitat, coneguem millor les
seves necessitats i capacitats
i es facilitin els suports adequats. Perquè la seva discapacitat no hauria de comportar
una discriminació ni hauria
de marginar ningú per poder
fer cap activitat en igualtat de
condicions.

www.fersalut.org

Salut
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ECOM, l’entitat referent
de la discapacitat física
ECOM és un moviment associatiu que va néixer fa quaranta anys (l’any 1971) per
defensar els drets de les persones amb discapacitat física
i millorar la seva qualitat de
vida, així com per enfortir
les associacions del sector.
Aglutina i representa a 147
entitats federades d’arreu
d’Espanya.
Des d’ECOM es realitza una
gran tasca al servei de les
persones amb discapacitat
física. És pionera en la gestió
del Servei d’Assistència Personal (SAP), amb 60 persones
beneficiàries i 89.288 hores
prestades d’assistència personal. També són destacables
el servei de monitors de suport a la inclusió a l’escola o
el servei d’integració laboral
(SIL), així com les tasques de
formació, d’atenció especialitzada o d’assessorament.
En els darrers anys, ECOM ha
destinat esforços importants
a la promoció de la vida independent. Un esdeveniment
destacable és la Campanya

Vida Independent #Feselpas,
amb la qual es vol
empoderar les persones amb discapacitat i provocar un canvi en la forma de
mirar-se a si mateixes. També
es treballa amb l’entorn de
la persona: les famílies, entitats, professionals, amb l’objectiu de promoure el canvi
en el model d’atenció i que
aquesta se centri en l’autonomia i la participació de les
persones amb discapacitat.
Es fa necessari que tota la
societat prengui consciència
d’aquest canvi de paradigma.
Dins d’aquesta campanya,
ECOM va crear el documental i l’exposició fotogràfica
“Vides Diverses”, dues propostes culturals protagonitzades per persones amb
discapacitat física que relaten la seva experiència en
vida independent i que ens
recorden que totes les persones tenim la necessitat i la
capacitat d’emancipar-nos i
poder decidir sobre la nostra
vida.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
www.ecom.cat
ECOM
www.youtube.com
“Vides diverses, el tràiler”

Impuls de la salut
comunitària
ECOM realitza reunions de
sensibilització amb els equips
d’Atenció Primària per promoure la salut des de la perspectiva
sociosanitària i l’atenció centrada en la persona. També desenvolupa el Programa de Suport
als Grups d’Ajuda Mútua (GAM).

www.fersalut.org

Clica al teu centre de salut i
consulta les revistes interactives

eap

sardenya
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