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Editorial

Catalunya, al capdavant
en la protecció dels
drets de les persones
consumidores
Des de l’Agència Catalana del
Consum, organisme que depèn
del Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat,
fa gairebé 15 anys que protegim
i defensem els drets de les persones consumidores. I precisament, un dels drets bàsics que
ens reconeix el Codi de consum
de Catalunya és la protecció de
la salut.

A més, cal destacar que hi ha
col·lectius com ara els infants
i els adolescents que tenen
una protecció especial per la
seva vulnerabilitat. Si parlem
de trastorns de la conducta alimentària, és evident que impacten cada cop més en els menors –s’estima que a Catalunya
28.000 adolescents i joves pateixen algun d’aquests trastorns– i
que els riscos s’han incrementat
amb l’ús generalitzat d’Internet.
És per això que l’Agència lidera
des del 2012 la Taula de diàleg
per a la prevenció dels trastorns
de la conducta alimentària, una

plataforma impulsada arran
de la sol·licitud
de l’Associació
contra
l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB), des de la
qual treballem per
sensibilitzar sobre la
prevenció i la recuperació
dels trastorns de la conducta
alimentària i per promocionar
la salut.
L’efecte d’Internet i les xarxes
socials sobre els trastorns de la
conducta alimentària és innegable: 3 de cada 4 adolescents
utilitzen la xarxa per informar-se sobre temes de salut i
la majoria de cerques són sobre
el seu aspecte físic. El resultat
és que sovint s’acaba navegant
per continguts incitadors que
indueixen a posar en pràctica
conductes de risc.
Vistos els perills i l’absència de
legislació, enguany el Govern
ha fet un pas important per si-

tuar Catalunya al capdavant en
la lluita contra aquests continguts nocius. El passat més de
gener es va aprovar la modificació del Codi de consum que
permet eliminar continguts
que fan apologia de l’anorèxia i
la bulímia a pàgines web, blogs
i xarxes socials, i sancionar les
empreses que es neguin a suprimir-los.
Per ara, ja s’ha aconseguit
bloquejar l’accés a algunes
d’aquestes pàgines i seguim
treballant en aquesta línia per
protegir un dels drets bàsics i
més importants de les persones
consumidores: el dret a la salut.

Elisabeth Abad
Directora de l’Agència Catalana del Consum
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Campanya de sensibilització dirigida a les famílies,
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Infants sans i feliços
“Implica’t”

“Implica’t: ingredients per a un creixement saludable i feliç” és la campanya
de sensibilització dirigida a les famílies, professionals i societat en general per
combatre els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA), a partir de consells
perquè els fills i filles creixin més sans i feliços.
La Taula de Diàleg per a la prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, plataforma
impulsada i coordinada per
l’Agència Catalana del Consum,
ha posat en marxa la campanya
“Implica’t” per conscienciar de
la importància d’implicar-se en
la prevenció dels trastorns de la
conducta alimentària ja des de
les primeres etapes de la vida
dels infants.

La implicació de tots els sectors, i en especial de la família,
per a la construcció d’un ideal
de cos basat en la salut i el ben-

estar, i no pas en l’aparença,
és clau per a la prevenció dels
TCA i la promoció de la salut
entre els infants i adolescents.

Recorda: de qui més aprenen els
infants és dels pares. Gaudeix de
temps de qualitat amb ells i dona’ls un
bon exemple
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Què podem fer a taula, a casa i en societat?
La campanya “Implica’t” consta
d’un díptic i un cartell, que arriba a les famílies amb infants
de 0 a 12 anys a través dels centres d’atenció primària, escoles bressol i altres entitats, on
es recull un seguit de pautes i
consells per saber què podem
fer tant a casa nostra com en
la societat, a fi d’aconseguir
un creixement saludable i feliç
dels nostres fills i filles.
• A taula: gaudir d’almenys un
àpat junts al dia, confiant en
les seves sensacions de gana i
de sacietat, tenint en compte
el seu propi ritme a l’hora de
menjar, conversant amb tranquil·litat i evitant fer ús del
menjar com a premi o càstig.

què sàpiguen gestionar les
dificultats amb què es poden trobar a l’escola, entre
amics, etc.

exerceixen els mitjans sobre
la imatge corporal. Afavorir
que es relacionin de manera
positiva amb els altres, per-

• A casa: ser afectuosos perquè se sentin estimats, animar-los a parlar obertament
de les seves inquietuds o
pors i donar-los suport. Establir unes pautes clares i coherents, adaptades a l’edat
per crear un entorn segur.
• En societat: reforçar l’acceptació del seu cos evitant
fer comentaris negatius sobre el físic de les persones,
ensenyant-los a ser crítics
amb els missatges nocius
d’Internet o de les xarxes
socials i amb la pressió que

Implica’t
ingredients per a
un creixement
saludable
i feliç

A TAULA

A CASA

EN SOCIETAT

QUÈ PUC FER A TAULA PERQUÈ
ELS MEUS FILLS I FILLES
CREIXIN MÉS SANS I FELIÇOS?

QUÈ PUC FER A CASA PERQUÈ
ELS MEUS FILLS I FILLES CREIXIN
MÉS SANS I FELIÇOS?

QUÈ PODEM FER COM A SOCIETAT
PERQUÈ ELS NOIS I NOIES CREIXIN
MÉS SANS I FELIÇOS?

• Gaudir d’almenys un àpat al dia en
família. Confiar en la sensació de sacietat
dels vostres fills i filles i evitar forçar-los a
menjar. Recordar que el seu ritme és més lent
i requereix més paciència per part vostra.
• Conversar amb tranquil·litat i interès.
Per això és millor evitar distraccions com la
televisió, mòbils, tauletes...
• Evitar fer ús del menjar com a premi o
càstig. Evitar missatges com «si t’ho acabes
tot, et donaré un gelat». Val més reforçar
petits avenços, com tastar un aliment nou.

• Mostrar amor i afecte fa que els vostres
fills i filles se sentin segurs, estimats i
acceptats. Doneu-los-en tant com pugueu.
• Animar-los a parlar obertament de les
seves emocions, inquietuds, pors... ,
escoltar-los amb tota l’atenció i donar-los tot
el vostre suport.
• Establir un entorn segur amb pautes
clares. Millor si són poques, fermes,
constants i adaptades a la seva edat.

• Reforçar l’acceptació del seu cos i del
vostre i sentir-vos-en satisfets. Evitar
fer comentaris crítics sobre el físic de les
persones.
• Ensenyar als vostres fills i filles a ser crítics
amb les imatges i missatges que
apareixen als mitjans. Mirar la TV i navegar
per Internet junts afavoreix una visió crítica
d’aquests mitjans.
• Ensenyar-los a relacionar-se de manera
positiva amb els altres i a gestionar les
dificultats amb què es poden trobar en el
seu entorn: escola, amics, etc.

De qui més aprenen
els vostres fills i filles
és de vosaltres.
Si voleu que creixin sans,
compartiu temps de qualitat
amb ells i doneu-los
un bon exemple.
Si tens dubtes o vols més informació consulta en el teu Centre d’Atenció Primària
Per a més informació:

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/20190318-Implicat
ASPCAT. Campanya “Implica’t”
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/t/trastorns_conducta_alimentaria/
Canal Salut. TCA
Manual d’identificació visual de la Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària
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El dolor quan ens
fem grans
El dolor està present de manera
habitual a la vida de les persones
grans. Comprendre com es
produeix i afrontar-lo de
manera adequada pot
millorar la qualitat
de vida i prevenir
complicacions.
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Sóc gran i tinc dolor, és normal?
El dolor és el principal símptoma pel qual les persones
consulten al seu professional
d’atenció primària: dues de
cada tres persones que acudeixen al metge ho fan per dolor
d’algun tipus. I és que el dolor
està present a les nostres vides. Més de la meitat n’hem
patit alguna mena en els darrers dos mesos.
En les persones grans el dolor
és molt més freqüent que a les
més joves, sobretot d’articulacions i d’esquena. Normalment
es deu a l’artrosi, i en segon lloc
a malalties reumàtiques. I en
les persones grans sol ser crònic, és a dir, superior a 90 dies.

El dolor és diferent, a les persones grans?
En les persones grans es produeixen canvis a l’organisme que
fan que la percepció del dolor
pugui ser diferent respecte de
les més joves. Alguns d’aquests
canvis són:
• Canvis en la respiració i en
la circulació que fan que les
persones grans siguin més
fràgils i tinguin pitjor tolerància a l’esforç. Això vol dir
que els més grans juguen
amb desavantatge, perquè
la importància del moviment per a la millora del
dolor crònic és fonamental.
• Canvis en el funcionament
del ronyó i del fetge, en la
distribució de l’aigua i el
greix corporal i altres, que
suposen una pitjor toleràn-

cia a la medicació analgèsica. Els medicaments per al
dolor en les persones grans
són, per tant, molt més perillosos.
• Canvis en la percepció del
dolor, de manera que els

dolors aguts, que poden indicar una malaltia greu, poden passar desapercebuts o
ser de poca intensitat. Això
pot fer que davant d’una situació greu, el dolor no ens
avisi correctament de què
alguna cosa no va bé.
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I de què depèn que tingui o no dolor?
A més de la lesió que produeix el dolor, hi ha d’altres factors que influeixen poderosament en la manera com el
cervell decideix fabricar o no
dolor en cada circumstància, i
amb quina intensitat. Aquests
condicionants són:
• Factors psicològics. El dolor crònic pot contribuir a
generar trastorns d’ansietat i depressió, que alhora
empitjoren la percepció
del dolor i provoquen aïllament social.
• Idees i creences. Moltes
persones grans ja se’ls coneixen els seus dolors, i

van fent sense necessitat
de consultar al professional de medicina. Però hi
ha situacions on el dolor
és una autèntica alerta
que s’activa de manera
inesperada i la persona
no sap què està passant.
Aquesta incertesa és important resoldre-la el més
aviat possible per arribar
a un diagnòstic encertat i
valorar si hi pot haver un
tractament de la causa del
dolor. La informació per
part del vostre professional us ajudarà a resoldre
tots aquells dubtes que
tingueu i a entendre millor el que us ha passat. No

dubteu a preguntar-nos!
• Expectatives i catastrofisme. Els estudis diuen
que la gent gran té molt
de seny i sap aguantar el
dolor i dosificar-se. És a
dir, que els dies de més dolor poden fer menys coses
i els que no en tenen tant,
aprofiten per fer-ne més.
Però de vegades l’aparició del dolor es veu com
un element invalidant i
irreversible, i aquest catastrofisme està relacionat
directament amb la intensitat i duració dels episodis de dolor: a més catastrofisme, més patiment.

www.fersalut.cat
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Què hi podem fer, per trobar-nos millor?
• Entendre que dolor no
sempre és sinònim de gravetat. Consulteu sempre
al vostre professional si
apareix un dolor desconegut per resoldre les vostres incerteses.
• Si cal prendre analgèsics,
aneu amb molt de compte i feu-ho sempre sota
supervisió mèdica.
• Quan els ossos envelleixen poden fer mal. Els
complements alimentaris
no serveixen per a res. El
millor que podem fer per
a prevenir el dolor és mantenir-nos sempre actius! I
evitar el repòs absolut
quan el dolor sigui intens.
• Afrontar el dolor al dia a
dia. Tenir presses per re-

cuperar-se o por de perdre
l’autonomia és normal,
però només servirà per
empitjorar les coses.
• Evitar l’aïllament social.

Fent el possible per seguir
sortint i relacionar-nos,
malgrat el dolor. Una conversa d’acompanyament
pot curar més que moltes
medicines.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://videosalut.gencat.cat/salut-i-seguretat/envelliment-actiu-isaludable-cuidar-se-es-la-clau
Envelliment actiu i saludable. Cuidar.se és la clau!
http://videosalut.gencat.cat/medicaments/bon-us-delsmedicaments-fer-un-bon-us-dels-medicaments-esta
Bon ús dels medicaments

Dr. Manel Campíñez
Metge de família
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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Estàs embarassada?
Vacuna’t de la tos ferina i de la grip
La vacunació enfront de la tos ferina i de la grip és recomanable per a
totes les dones embarassades, són vacunes segures, no representen
cap risc pel fetus i són clarament beneficioses. A més de protegir la
dona, ofereix protecció al nadó durant els primers mesos de vida, ja que
facilita la transmissió d’anticossos al fetus a través de la placenta.

Per què cal vacunar-se de la
tos ferina?
La vacunació sistemàtica de la
tos ferina en les embarassades
es va posar en marxa el 2014,
reduint la incidència i la mortalitat sobretot dels nadons.
La tos ferina és una malaltia
molt contagiosa que provoca
una infecció respiratòria. En
les persones adultes pot ser
relativament lleu però en els
nadons pot arribar a ser molt
greu. Pot requerir l’hospitalització del nadó i, en alguns ca-

sos, arriba a produir
la mort.
Segons dades de
l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat, l’any
2016 van haver-hi
1.924 casos registrats de tos ferina,
suposant una reducció del 44% respecte al
2015, gràcies a les vacunacions de les embarassades.

www.fersalut.cat
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Per què cal vacunar-se
de la grip?
En el cas de la grip cal saber
que, durant l’embaràs, pot patir-se de forma més greu, i fins
i tot necessitant hospitalització de la mare. La complicació
més freqüent a l’embarassada
és la pneumònia.
A més, la vacunació de la grip
redueix el risc de part prema-

Quan cal
vacunar-se?

tur, de tenir un nadó de baix
pes i també redueix el nombre
de cesàries.
Diversos estudis han comprovat com els nadons, fills de
mares que es varen vacunar
durant l’embaràs, presenten
fins a un 60% menys de grip en
els primers 6 mesos de vida.

• De la grip en qualsevol
moment de l’embaràs,
mentre dura la campanya
de la vacunació de la grip
(octubre-desembre).
• De la tos ferina durant
el darrer trimestre
de l’embaràs (27-34
setmanes de gestació).
• Es poden administrar
conjuntament i cal
revacunar-se a cada
embaràs.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/
promocio_salut/vacunacions/monograficcampanya-grip-embarassades/
ASPCAT. Protecció de la grip en dones embarassades.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/
Tos_ferina
Canal Salut. Tos ferina.

Maribel Yerga Mateos i Alícia Portella Serra
Infermeres de comunitària i pediatria
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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Etiquetatge
nutricional: una eina
per poder triar millor
La informació nutricional que trobem a l’etiquetatge
dels aliments pot ser molt valuosa a l’hora de
prendre decisions sobre quin producte triar quan
anem a fer la compra.
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Què és l’etiquetatge
nutricional?

Es considera etiquetatge a
totes les dades que s’inclouen a l’envàs d’un producte
alimentari, des de la marca
comercial o el llistat d’ingredients fins a la taula d’informació nutricional, on es detallen els nutrients que conté
el producte.

Tot el contingut que apareix a
aquest etiquetatge està regulat,
per tal que ens sigui d’ajuda
als consumidors quan hem de
conèixer el valor nutricional
d’un producte o quan l’hem de
comparar amb un de semblant
per decidir quin s’ajusta millor
a les nostres necessitats.

13

Puntuació:
de més
a menys
saludable

La puntuació de cada producte s’obté mitjançant un
algoritme validat científicament que té en compte
possibles aspectes negatius d’un aliment, com ara
l’excés de kilocalories, de
greixos saturats, de sucres
o de sodi, i aspectes positius com la presència de
fruites, verdures, llegums,
fruits secs, fibra i proteïnes. Amb la ponderació
total (aspectes positius-aspectes negatius) s’obté la
puntuació final, a la qual
se l’atribueix una categoria
nutricional amb una lletra i
un color determinats.
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Què hem de saber sobre
l’etiquetatge alimentari?
Quan som al supermercat
revisant la informació nutricional d’un producte, és important tenir en compte les
següents consideracions.

Sobre el llistat d’ingredients:

•

•

Al llistat d’ingredients,
aquests apareixen ordenats en funció de la seva
proporció dins de l’aliment, de manera que el
primer ingredient serà el que
està present en
major quantitat,
i així successivament.
Els ingredients
al·lèrgens apareixeran en negreta. Hi ha un
llistat de 14 al·
lèrgens de declaració obligatòria
que
constaran
tant si són un
ingredient
del
propi aliment,
com en el cas
que només en
contingui traces.

Sobre les dates de
durada i caducitat:

•

En els productes
peribles,
com ara el peix
o la carn fresca,

constarà la data de caducitat, a partir de la qual no
s’hauria de consumir l’aliment.

•

Per als productes on consta data de consum preferent, aquesta ens indica
que un cop passada, l’aliment pot perdre capacitats a nivell sensorial (ex.
pèrdua de textura), però
encara és apte per al consum.

Sobre la informació nutricional:

•

A la taula d’informació
nutricional constaran obligatòriament el valor energètic del producte, juntament amb la quantitat de
greixos totals, greixos saturats, hidrats de carboni,
sucres, proteïnes i sal.

• La informació descrita
apareixerà respecte a 100g
del producte en qüestió, o bé per ració de
consum habitual, indicant també en alguns
casos quin percentatge
de la ingesta diària recomanada per a cada
nutrient estaríem consumint amb la ració de
consum.
• Hi ha alguns nutrients que es poden
incloure a la informació nutricional de forma complementària.
Aquest podria ser el
cas de productes que
contenen edulcorants
artificials on hi pot
constar el contingut
en polialcohols, o productes enriquits amb
fibra en els quals veurem una referència a
la fibra alimentària.
Altres exemples serien
el colesterol, midó, vitamines, minerals, etc.

www.fersalut.cat
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NutriScore:
el nou etiquetatge frontal dels aliments
És un sistema basat en una
puntuació dels aliments segons
la seva composició nutricional.
Classifica els aliments amb 5
lletres i 5 colors, on la A, de
color verd fosc representaria
la millor qualitat nutricional i
la E, de color vermell ens diria
que el producte no té el millor
perfil nutricional.
El NutriScore ens permet comparar productes que pertanyen
a una mateixa família (ex. cereals d’esmorzar), de famílies diferents (ex. salsa de tomàquet-maionesa), i de diferents marques.

Cal aclarir però, que alguns aliments que consten de només
un ingredient estaran exempts
de l’aplicació del NutriScore.
És el cas dels ous, l’oli d’oliva
o la llet.
El govern espanyol va acceptar
el novembre de 2018 aquest
nou sistema d’etiquetatge frontal, com ja s’ha fet a altres països de la Unió Europea amb models d’etiquetatge semblants. La
implantació del NutriScore està
prevista per aquest any 2019,
tot i que sembla que la seva
aplicació serà voluntària.

L’entrevista

A base de
lletres i
colors de fàcil
comprensió,
el NutriScore
indica al
consumidor si
un producte és
més o menys
saludable

Parlem sobre salut,
consum i alimentació
Entrevista a M. Carme Sabater,
Presidenta de la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat.

Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/
seguretat_alimentaria_per_temes/etiquetatge_dels_
aliments/
Informació alimentària (Etiquetatge). ACSA.
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/
Consells-recomanacions/Consells_generals/Etiquetatge/
triptic_etiq_cat.pdf
Tríptic Etiquetatge aliments. ACSA..

Lorena Cabricano Canga
Infermera
EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor
@caprogerflor
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Com et beneficia el
nostre compromís amb
la Responsabilitat Social
Des de 2011, el nostre CAP
forma part de Pacto Mundial, la
iniciativa de les Nacions Unides
per impulsar la Responsabilitat
Social Corporativa (RSC) a tot el
món. Però, què és la RSC i com
t’afecta?
La RSC és important per al nostre
CAP, perquè és important per a les
persones. D’una banda, la RSC cerca
reduir els impactes negatius d’institucions i empreses: la contaminació
i la dificultat per conciliar la vida laboral i personal en són dos exemples
clàssics.
D’altra banda, també té com a objectiu maximitzar els impactes positius
de les entitats. És a dir, aconseguir
que les coses que fan (i sobretot com
les fan) beneficiïn a la comunitat; o
almenys, a aquells sectors de la societat que es vegin més afectats per
l’activitat de l’entitat.

El teu CAP t’informa

www.fersalut.cat
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Com reverteix en la comunitat
Veiem dos casos pràctics
d’aquests dos vessants de la
RSC que afecten directament
a les persones usuàries, perquè
s’entengui millor:

•

•

Reduir impactes negatius: el
nostre CAP és un punt de reciclatge de radiografies. Les
radiografies tenen components molt contaminants,
però a vegades són necessàries pel diagnòstic. Per això,
si una persona decideix desfer-se’n d’una, la pot portar
al nostre CAP perquè sigui
tractada de forma segura
pel medi ambient.
Maximitzar impactes positius: treballem per a la salut,
més enllà de la consulta. Volem empoderar a les persones en relació amb la seva

salut, perquè siguin més autònomes i tinguin més benestar. Per fer-ho, treballem
en xarxa amb el territori. Un
bon exemple és l’Escola de
Salut de les persones grans,
que fem conjuntament amb
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, els districtes de
Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi
i d’altres entitats de la zona.

Compartim coneixements
i recursos per tal d’arribar
a més persones. L’Escola de
Salut de les persones grans
va ser escollida per Pacto
Mundial per formar part del
recull de bones pràctiques
per assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), en el 4t aniversari
dels ODS al setembre.

Transparència
Si voleu més informació sobre la nostra acció en responsabilitat social, al nostre web, aprimariavsg.
com, hi trobareu un apartat dedicat “Transparència i compromís”. Allà podeu consultar també les nostres
memòries anuals. Ara acabem de publicar l’Informe de Progrés de Pacto Mundial del 2018.

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Responsabilitat social. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/responsabilitatsocial/
Memòria i documents d’interès. Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/memoria-i-docsdinteres/
Setmana dels ODS. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/participem-a-lasetmana-dels-ods/

Comissió de Responsabilitat Social
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

El 2020
també tindrà
calendari
Per al 2020 l’Atenció Primària
Vallcarca-Sant Gervasi també
prepara un calendari. La
novetat per al proper any és
que la temàtica de les imatges
que l’il·lustren ha estat
decidida de forma col·lectiva
pel nostre equip.

El teu CAP t’informa

Publicar un calendari propi
és una tradició relativament
nova al nostre centre. La primera vegada que vam fer-ne
un, va ser un obsequi per a la
jornada de portes obertes de
desembre de 2015. En aquella
ocasió, i seguint la temàtica de
salut comunitària de l’acte, es
va il·lustrar el calendari amb
fotografies preses als nostres
tallers grupals.
Aquest serà el quart calendari
que fem. La idea de triar els
temes de les fotografies entre
tots forma part de la proposta de la Dra. Susana Valiente,
guanyadora del nostre concurs
intern d’idees en responsabilitat social corporativa de
2019.

www.fersalut.cat

Les fotografies i
els textos seran
obra de Mercè
Aguilar, que forma part de les
comissions de
comunicació i
responsabilitat
social del nostre
CAP, i és l’autora habitual de
les nostres fotografies.
Els calendaris s’han repartit
gratuïtament entre les persones usuàries del nostre CAP
durant el desembre de 2019.
Als nostres perfils de Facebook
i Twitter n’informem amb més
detall. Ens podeu trobar cercant @aprimariavsg.

Els temes
escollits per a
cada mes són:
• Gener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

habilitats familiars
Febrer: actius en salut
Març: salut i medi ambient
Abril: activitat física
Maig: tabac
Juny: donar sang
Juliol: prevenció del cop
de calor
Agost: alletament
Setembre: alimentació
saludable
Octubre: grip i vacunes
Novembre: prevenció de
la violència contra les
dones
Desembre: La Marató
de TV3

Podreu trobar informació addicional d’interès a:
Responsabilitat Social. Atenció Primària VallcarcaSant Gervasi
https://aprimariavsg.com/aprimariavsg/
responsabilitat-social/

Comissions de responsabilitat social i de comunicació
Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariavsg
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Nens

Gent gran

@revistafersalut

a un clic

Família

Salut

Entrevistes al
canal de FerSalut

ALBERA SALUT

ABS

Entitats proveïdores del Servei Català de la Salut (CatSalut)
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