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SALUT COMUNITÀRIA 2018
•

ENCORATJA’T – GRUP DE SUPORT AL DOLOR

Aquestes sessions s’inicien com a grup de suport degut a la demanda d’atenció al
dolor i pel sentiment per part dels pacient que el pateixen, de poca atenció integral per
part dels diferents professionals de la salut.
Per això, unes de les característiques d’aquest projecte és el treball interdisciplinari on
es treballarà aspectes físics, psíquics, emocionals, socials i nutricionals per que el pacient tingui eines per millorar l’actitud de viure el dolor. Considerem que cal més que
medicació.
Un dels factors importants és potenciar l’activitat física.
Moltes vegades es tracta de persones sedentàries amb poca iniciativa pel dolor que
implica.
És difícil aconsellar a una persona que es troba terriblement cansada que faci exercici,
però es fonamental pel seu cos i pel seu estat anímic
L’exercici físic progressiu en pacients amb dolor produeix contínues adaptacions.
L’activitat física dins l’aigua calenta ( 28º -32º) es beneficiosa, en general té un baix
impacte, l’esforç es controlat per la pròpia persona que depèn de la intensitat dels moviments i de les eines utilitzades, millora la qualitat de la son, la flotabilitat de l’aigua
permet que ens lliurem de part del nostre pes i això ajuda a la mobilitat.
Una de les consideracions més importants és la temperatura de l’aigua, que produeix
la relaxació física i psíquica.
El treball conjunt ens permetrà tenir en compte la persona d’una manera integral i valorar les necessitats en diferents àmbits.
Tenir un espai on el grup pugui rebre informació, suport i es faciliti la comunicació és
imprescindible per crear confiança i seguretat en un mateix.
El nom del grup sorgeix del pensament de que és la pròpia persona que hi ha
d’entomar, amb recolzament terapèutic professional, el seu propi estat de salut.
“EL DOLOR ÉS INEVITABLE PERÒ EL PATIMENT ÉS OPCIONAL”

-

Aconseguir un major benestar físic, psíquic i emocional
Aportar eines i educació en alimentació per ajudar a millorar l’estat físic, psíquic
i emocional
Promoció d’hàbits de vida saludables
Prendre consciència del dolor i reconèixer límits personals
Mitjançant testos i escales de valoració cognitiva i funcional evidenciar la milloria en l’ansietat, estrés i depressió
A nivell funcional, oferir recursos per facilitar les activitats de la vida diària
Potenciar habilitats socials
Potenciar activitat física i valorar si hi ha adherència al exercici per la interacció
social que produeix
Augmentar la motivació
Millor la qualitat en el descans nocturn
Aprofundir en l’auto coneixement per millorar el benestar emocional
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OBJECTIUS
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Aprendre a relaxar-se i guanyar seguretat i autoestima
LINIA METODOLÒGICA
Aquest grup, com s’ha explicat anteriorment, serà conduit per diferents professionals
de la salut i diferents línies metodològiques
Presentació de Grup
Es fa presentació al grup dels diferents professionals que hi participem i dels propis
participants. S’explica en que consisteix, durada funcionament i espais habilitats
Es signa CI de la concessió de dades i imatge i confidencialitat de dades
Per part d’infermeria i Neuropsicòloga s’apliquen testos cognitius i funcionals STAI,
que valora ansietat i Test de Depressió de Beck
Sessions de Piscina
Es realitzen sessions setmanals d’una hora de durada a la piscina municipal de Centelles que dirigirà en Xevi Màrmol, a la piscina petita climatitzada amb diferents tècniques corporals, respiració i relaxació.
En total seran 12 sessions
Tallers de Nutrició
Es realitzaran mensualment els dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la dietista -nutricionista Queralt Aguilar a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: No tot és el que sembla
2on taller: Tòpics i típics
3er taller: Amb un parell d’ous
Tallers FES : Força+Emoció+Salut
Es realitzaran mensualment els dijous a la tarda, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la Margaret Avellà terapeuta emocional i corporal, a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: Estima’t
2on taller: Escolta’t
3er taller: Accepta’t
Tallers de Neuropsicologia
Es realitzaran mensualment dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec de
la Neuropsicologa Ivette Casas a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller : Aprèn i sigues lliure.
2on taller : Respira. Tècniques de relaxació
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El grup es dona a conèixer de manera personalitzada segons ens consta diagnòstic de
dolor, l’equip d’infermeres i metges del CAP i les diferents terapeutes que hi participen a
l’ ENCORATJA’T, ofereixen el grup a la seva consulta personalment
a les pacients, se’ls hi explica la possibilitat de participar, posteriorment, la infermera
responsable del projecte els torna a trucar per presentar-se i donar la informació més
específica i resoldre possibles dubtes.
El dia de la presentació s’entrega díptic informatiu de l’activitat
Limitació de 20 places
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No hi ha obligació de sessions mínimes ni màximes però si s’explica la importància de
poder assistir-hi a totes per que cada sessió és completament diferent en l’aportació
d’informació i coneixements i pel compromís amb el grup
L’activitat té un cost pel participant de 20e al mes.
Cal dur roba còmode.
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MATERIAL UTILITZAT
FOTOCOPIES, GUIES PELS USUARIS, MATERIAL AUDIOVISUAL, MÀRFEGUES,
MÚSICA, MATERIAL DE PISCINA.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA
DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
DADES REALITZACIO PISICNA
DADES REALITZACIO TALLER NUTRICIÓ
DADES REALITZACIO TALLER EMOCIONAL
DADES REALITZACIO TALLER “PSICO”
DADE REALITZACIÓ TALLER FINAL
RESPONSABLES I TITULACIÓ

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT

COST DE L’ACTIVITAT

LLOC DE REALITZACIÓ

8-9 PERSONES PER SESSIÓ
8-12 PERSONES PER TALLER
8-10 PERSONES PER TALLER
8-10PERSONES PER TALLER
Puntuació de 10 en 4pers
Puntuació de 9 en 2persones
Puntuació de 8 en 4 persones
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NUMERO TOTAL DE PLACES
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES
NUMERO TOTAL PERSONES EN ACABR
EL GRUP
ASSITÈNCIA A LA PISCINA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS TERAPIA
EMOCIONAL
ASSITÈNCIA ALS TALLERS NEUROPSICOLOGA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS DE NUTRICIÓ
VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
ESPAI JOVE HOSTALETS DE BALENYA
7 MAIG DEL 2018 – 24 DE JULIOL 2018
7 MAIG. DE 10 A 11.30H
INICI 8 DE MAIG FI 24 DE
9 MAIG, 6 JUNY I 4 DE JULIOL 9.30 a
10.30h
17 MAIG, 14 JUNY I 12 JULIOL 15.30 a
16.30h
23 MAIG, 20JYNY
9.30 a
10.30h
19 JULIOL 15.30 A 16.30h
SARA ESTEVE. INFERMERA ABS CENTELLES
MARGARET AVELLÀ. TERAPEUTA GESTALTICA HUMANÍSTICA
QUERALT AGUILAR DIETISTA NUTRICIONISTA
IVETTE CASAS.
NEUROPSICOLOGA
XEVI MÀRMOL CAFE. READAPTADOR DE
LESIONS
Concessió gratuïta de l’hora setmanal de
piscina a Centelles
Sala Espai Jove flik-flak a Hostalets de Balenyà
La retribució obtinguda del grup es destina a
pagar als diferents professionals les hores
realitzades fora el seu horari laboral.
PISICNA MUNICIPAL CENTELLES
SALA ESPAI JOVE HOSTALETS DE BLENYÀ
20
14
10
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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE SALUT – EI, TORNEM-HI ?

És un programa de promoció de la salut adreçat sobretot a aquelles persones
que no practiquen cap tipus activitat física.
S’organitza conjuntament amb els ajuntaments de l’ ABS, aquest 2018 per problemes
varis s’ha realitzat el programa a Centelles i a Balenyà, a Sant Martí no ha estat possible.
L’objectiu de la caminada és animar que vinguin les persones que no fan cap activitat
física .
Una caminada diària en un circuit pel poble de Centelles amb la possibilitat de fer tres
rutes: una de 20, una de 40 o una de 60 minuts, aproximadament.
QUI LA POT REALITZAR ?
Tothom qui vulgui. És una activitat voluntària i gratuïta.
QUAN ES DURÀ A TERME ?
• dilluns de 9 a 10 del vespre
• dijous descoberta de l’entorn de 8 a 9 vespre
• Juny i juliol
Finalitat : Crear un hàbit saludable, aconseguir millor qualitat de vida i que es camini
tot l’any.
PERSONAL D’ACOMPANYAMENT
•
•
•

Personal de ABS
Personal de la Caminada popular de Centelles, Balenyà
Voluntariat

CONSELLS PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Porteu roba còmoda, que no oprimeixi la zona abdominal

•

Aneu ben calçats, amb sabates esportives cordades.

•

Podeu portar un bastó de caminar

•

Porteu aigua per rehidratar.

•

Mentre camineu, cal que pugueu parlar sense dificultat, sinó caldrà que alentiu
el ritme.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
AJUNTAMENT CENTELLES, BALENYA I
SANT MARTÍ DE CENTELLES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ

MAIG I JUNY 2018
Dilluns de 9 a 10 vespre, dijous de 8 a 9 vespre
Centelles: 62 participants
Balenyà : 101Participants
Sant Martí : 2018 no realitzaat
Puntuació de 7 a 10

NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES
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VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.
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PROGRAMA DE PAU I NOVIOLENCIA 2018
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITATS COL·LABORADORES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES

Puntuació de 7 a 10
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VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
AJUNTAMENT / ABS /
Cabrons i bruixes de Centelles, Geganters i
grallers, Societat Coral la Violeta, Club Basquet, Club patí, Mans Unides, Caritas, BaligaBalaga, AMPA escoles: Il. Cerdà, Sagrats
Cors, Xoriguer, Institut P. Barnils, Escola de
Música, Escola d’art, Veus de Tardor, CDR,
Unió de Botiguers.
12 DE MAIG 2018
12 de MAIG 2018
Centelles: 200 persones aprox.
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OSONAMENT BALENYÀ

SERVEIS DE REHABILITACIO I D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB
PROBLEMES DE SALUT MENTAL i ADDICCIONS
Osonament Sud és un projecte destinat a atendre les necessitats de les persones amb
problemes de Salut Mental i addiccions dels municipis del Sud d’Osona. Es tracta
d’una intervenció innovadora, integral i en xarxa amb els agents implicats del territori
que ofereix apropament dels recursos de rehabilitació, oci i d’inserció laboral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’aquest municipis.
El Projecte es desenvoluparà en un espai cedit per l’Ajuntament de Balenyà, situat a
l’aula d’entitats de l’espai cultural.
Objectius:
La missió del present projecte és promoure el desenvolupament integral de la persona
i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit laboral i
comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental i addiccions als
municipis d’Osona Sud.
Oferir espais de rehabilitació, inserció laboral i d’oci per persones amb problemes de
salut mental i addicions, en un marc terapèutic estructurat en l’àmbit individual, familiar, social i ocupacional.
Objectius específics:
Implicar a les persones en els recursos que li són necessaris per a la seva integració
social potenciant la vinculació als recursos comunitaris (sanitaris, socials, laborals,
culturals, formatius, esportius, d’oci, etc.)

Apropar els recursos existents de rehabilitació, d’inserció laboral i d’oci en salut mental
i addiccions de la comarca a les persones residents als municipis d’Osona Sud.
Afavorir el contacte entre persones usuàries del recurs i a la comunitat per disminuir
l’estigma en relació a la malaltia mental.
L’ ABS fa temps que treballa per establir aliances i signar conveni amb Ajuntament de
Balenyà – Osonament – Serveis Socials Mancomunitat la Plana, Serveis Socials Centelles , per poder implementar i gestionar en el territori aquest projecte integral i en
xarxa perquè la població d’Osona sud se’n pugui beneficiar.
Per ser-ne usuari, cal que la persona interessada demani hora per el seu metge de
capçalera o psiquiatra referent i a partir d’aquí és podrá programar una visita d’ acollida.
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El dia 13 de setembre es va fer la jornada de portes obertes del nou espai.

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018
•

ACAPTES I MARATÓ DE SANG CENTELLES - BALENYÀ 2018

l’ ABS de Centelles, fa anys que té un conveni de col·laboració amb les diferents acaptes de sang de Centelles i de Balenyà.
Centelles és fan tres acaptes i aquest 2018 varem fer la 10è. Edició de la Marató de
Sang de 10 a 21h interrompudament.
Balenyà és fan dos acaptes i aquest 2018 va tenir lloc la 1ra. Edició de la Marató de 10
a 21h interrompudament.
Resultats CENTELLES
ANY
2018
MARATO

DONACIONS OFERIMENTS
596
70

TOTAL
666

CENTELLES
DIA

2018

14-abr

DONACIONS OFERIMENTS
314

17

TOTAL

nous donants

355

31

15 PLASMA
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Programa i Programa Activitats
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Programa de Salut : SALUT I ARTROSI – NATACIÓ TERAPÈUTICA

Objectiu : Programa de Salut per millorar la mobilitat de les persones que no practiquen cap activitat física.
Descripció : des de l’any 2011 oferim un programa a l’aigua a les instal·lacions de la
piscina municipal de Centelles.
Criteris d’inclusió : Persones amb un nivell baix o insuficient d’activitat física. Patologia de base controlada ( mirar que no tingui cap criteri d’exclusió) . Majors de 18 anys.
Persones amb aptitud física mínima ( poder desplaçar-se i aixecar-se d’una cadira de
forma autònoma)
Adreçat : A persones grans amb dolor, persones amb mobilitat reduïda, artrosi de
tota la Població de l’ ABS.
Durada : Maig a octubre ( 2 cops setmana)
AJUNTAMENTS : CENTELLES / BALENYÀ / SANT MARTÍ
REGIDORIES : SALUT I ESPORTS / PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
INICIATIVA : EBA CENTELLES
2018 : Dos grup de 10, unes 20 persones cada temporada, alguns repeteixen i altres
entren de nou.
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RESULTATS : Els pacients han millorat considerablement el dolor, la mobilitat i molts
d’ells han pogut seguir programes normalitzats que ofereix la Instal·lació i donar pas a
nous pacients amb patologia per entrar al programa. El valoren entre 7 -10.
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CURSA URBANA CENTELLES AMB EL SÀHARA – MEMORIAL PERE VIÑOLAS 2018

Cursa solidària a favor del poble sahrauí, treballem una colla d’entitats per Els camps
de refugiats de la província de Tindouf, Les condicions de vida són dures, no obstant això, a causa del llarg període que la població porta a la zona, s'ha aconseguit
cobrir les necessitats bàsiques, Tanmateix, persisteixen serioses preocupacions sobre
la situació de drets humans. Els habitatges es construeixen amb tendes de campanya
proporcionades per l' ACNUR. A cada tenda, que els sahrauís anomenen "jaima", se li
afegeix amb freqüència una petita peça construïda amb toves i que fa les funcions de
cuina. També s'hi han afegit altres construccions amb toves, que fan les funcions d'habitacions d'hivern i que solen definir un petit quadre de sorra a manera de pati interior.
Els Campaments de Refugiats Sahrauís estan situats en un lloc del desert anomenat
Hamada. Aquest indret es caracteritza per l'enorme variabilitat tèrmica entre els dies i
les nits, amb temperatures que, a l'estiu, superen amb facilitat els 50 graus a l'ombra, i
que a l' hivern baixen per sota dels zero graus a les nits. Aquesta situació climàtica és
acompanyada per la manca quasi absoluta de pluges.
La majoria de la població dels campaments està constituïda per dones i nens. La major
part dels homes estan mobilitzats en zones alliberades. Les dones tenen al seu càrrec
la pràctica totalitat de la vida social i econòmica dels campaments, recuperant així el
paper preponderant que exercia en la societat nòmada. L'emancipació de la dona sahrauí resulta excepcional en comparació d'altres països musulmans.
A nivell nacional hi ha tres hospitals generals (els "12 d'Octubre" i "9 de Juny" i el materno-infantil "Catalunya"), una escola de dones (La "27 de febrer") i un complex avícola, així com tots els serveis administratius i polítics de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Al voltant del pou principal de Rabouni se situa el complex administratiu
central i el centre d' acollida d'estrangers. Cada wilaya té un hospital regional, cada
daira un centre de salut, una escola regional, un jardí d'infància i un hort.
A través d’en Pere Viñolas, i actualment de l’associació de Osona amb el Sàhara ONG
creada amb l’afany d’ajudar el poble sahrauí, i una colla d’entitats del poble organitzem aquesta cursa urbana solidaria que servei per recollí material : pasta per celíacs,
gotes per els ulls per les moltes patologies oculars degut a la sorra, ulleres, ara portem
uns quans anys que recollim col·liris per la necessitat que ens demanen des de tindouf.
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Els participants de la cursa que hi ha un promig de 200 participants alguns anys més
altres un xic menys, tots porten normalment més d’un col·liri això fa que es recollint un
promig aproximadament 3/4 kg de material que des d’allà son molt benvinguts.
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Revista FERSALUT

FerSalut és una publicació gratuïta, promoguda per l’Associació Catalana d’entitats de
Base Associativa (ACEBA)
Objectiu : Prevenir malalties, d’impulsar l’autocora, Apropar temes de Salut a la població, campanyes i promoció de la salut i hàbits saludables
Descripció : Revista de edició bimensual on es poden trobar articles relacionats amb la
Nostra Salut : Consells, prevenció, etc.
Adreçat : a tota la població, hi ha quatre seccions : Nens, gent gran, família i Salut.
Canal de difusió : web Eba Centelles, facebook, twitter, rètols informatius, difusió a les
consultes. www.fersalut.cat
Pròxim any proposta de fer part pròpia, on podrem especificar i fer difusió dels diferents programes de salut que es porten a terme a la nostra ABS.
•

Programa ARREL – CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT DES DE 2010
– Ajuntament Centelles – IES/SAGRATS CORS – ABS.

OBJECTIU : Que els alumnes que hi participen puguin obtenir el graduat en educació
secundaria.
El programa està plenament consolidat i integrat en la programació educativa municipal i dels centres docents que hi participen.
DESCRIPCIO : Es tracte d’un projecte desenvolupat conjuntament amb l ’IES Pere
Barnils de centelles i el col·legi Sagrats Cors, en el qual hi participen empreses del
municipi. El projecte, emparat a través d’un conveni amb el Departament d’educació
de la Generalitat de Catalunya (que no finança el projecte) Promou la realització
d’activitats de coneixement del món laboral en els alumnes de 4rt. ESO amb dificultats
en el procés d’escolarització.
ADREÇAT : Alumnes de 4rt ESO
LLOC : A les diferents empreses col·laboradores
DURADA : Un trimestre cada curs
CANAL DIFUSIÓ: Escola – Ajuntament
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IMPACTE : Alumnes de 4rt ESO, amb practiques, els ajuda a poder descobrir diferents
llocs de treball, àmbits i a despertar l’ interès en alguna formació professional.
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Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir
l’obesitat infantil
Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir l’obesitat infantil
L’obesitat infantil és un problema rellevant de salut pública i prevenir-la és una de les
prioritats del Departament de Salut.
Les dades obtingudes de les àrees bàsiques de salut durant l’any 2011 assenyalen
que, a Osona, un de cada tres infants de 6 a 9 anys presenta excés de pes (sobrepès
o obesitat).
Dades més recents, extretes de l’Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014, indiquen
que la proporció es manté similar, tot i que hi ha un lleuger descens de l’obesitat en la
població de 6 a 12 anys a Catalunya.
L’obesitat depèn de molts factors i és indispensable enfocar-ne la prevenció des de
diferents àmbits i perspectives. Per aquest motiu, des de l’any 2012, a Osona hi ha un
grup de treball en aquesta línia, coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
en el qual participen diferents entitats clau del territori: el CatSalut; el Sistema Integrat
de Salut d’Osona; els ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló; el Consell Comarcal
d’Osona; la Diputació de Barcelona; la Universitat de Vic-Central de Catalunya; el
Consell Esportiu d’Osona, i el Departament d’Ensenyament.
L’objectiu fonamental del grup de treball és promoure l’alimentació saludable i l’activitat
física en els infants, i s’estan duent a terme actuacions en diferents àmbits: individual,
familiar, escolar, comunitari, i polític i estratègic.
Per promoure entre els infants accions com ara consumir fruita i verdura, beure aigua i
fer activitat física, s’ha elaborat un conjunt de materials divulgatius amb el lema “Colors, sabors i molta marxa a Osona!”
Es tracta d’un material en format pòster molt visual i que anima de forma divertida a
adquirir uns bons hàbits per a la salut. S’han dissenyat dos tipus de pòsters, un amb
missatges clau per a l’alimentació i l’activitat física diària dels infants, i l’altre relacionat
amb l’alimentació a la pràctica esportiva.
La difusió d’aquest material s’està fent per escoles, ajuntaments, àrees bàsiques i poliesportius.
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Les recomanacions incloses en aquest material estan en la línia de les accions que
proposa l’Organització Mundial de la Salut en el darrer informe de la Comissió per posar fi a l’obesitat infantil, publicat aquest 2016.
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•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES VIC – IES CENTELLES (ALUMNES EN PRACTIQUES)

•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB UVIC ( ALUMNES EN PRACTIQUES
INFERMERIA I MEDICINA)

•

UDACEBA : RESIDENTS AMB PRÀCTIQUES ( INFERMERIA I MEDICINA)

•

EBA CENTELLES –TIC SALUT UVIC – AJUNTAMENT CENTELLES – AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSATARIA GENT GRAN – ISERN.
PARELLES DIGITALS
aquesta acció es planteja un doble repte: En primer lloc, posar a l’abast de les
persones grans un millor coneixement i ús dels dispositius mòbils (telèfons i
tauletes) per comunicar-se, millorar la qualitat de vida i prevenir l’aïllament i
l’exclusió. En segon lloc, conscienciar els joves dels efectes positius de realitzar una tasca de voluntariat i de servei a la comunitat, i facilitar una experiència
de servei comunitari. L'objectiu és contribuir a reduir l'escletxa digital al territori.
En aquesta edició l’activitat es farà a Vic i en un format introductori a Centelles.
Parelles Digitals UVIC-UCC té el suport i la implicació de l’Ajuntament de Vic,
l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, el Col·legi Sagrat Cor de
Vic, l’Ajuntament de Centelles, l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran de
Centelles, CASAL de la gent gran Centelles, l’ Institut Pere Barnils de Centelles, l’ EBA Centelles i ISERN. El programa té la voluntat d’apostar per situar la
gent gran en l’era digital, i disposar d’un espai intergeneracional de formació i
d’intercanvi d’experiències que facin de l’entorn urbà un espai més humà i inclusiu.
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Experiència molt positiva, s’han fet 13 parelles digitals, la valoració tant per part
dels joves com dels sèniors ha estat molt elevada (7-10)
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•

PROJECTE PERIS 2018-2020

TRANSTORNS DEL NEURO DESENVOLUPAMENT, FRACÀS ESCOLAR I ALTERACIONS CONDUCTUALS A L’ADOLESCÈNCIA

Estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grup d’alumnes d ’ESO de la Catalunya Central.
Projecte conjunt amb : Fundació Vall d’ Hebron Institut de Recerca VHIR – Fundació
ALTAHIA- CESS-UVIC- UCC- Fundació FORES- CSVIC-ICS- EBA CENTELLES- EAP
VIC
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ALUMNES D’ESO DE LES POBLACIONS : Centelles , Manlleu, Manresa i Vic.
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PROGRAMA DE VACUNACIONS ESCOLARS I REVISIONS BUCODENTALS
•

REVISIONS BUCODENTALS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut escolar del departament i ens posem en contacte amb les escoles de l’ ABS que son: Ildefons Cerdà,
Sagrats Cors, Xoriguer, Joan XXIII de Balenyà i Escola Valldeneu de Sant Martí de
Centelles, revisem cada any amb un odontòleg i higienista a tots els alumnes de
2er. i 5è de Primària i tots els de 1er i 3er ESO. Assegurant així que cada dos anys
l’alumne té una revisió bucodental.
•

VACUNACIONS ESCOLARS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut Escolar del Departament de Salut, Com ja ve sent habitual la vacunació enfront l’ hepatitis A, varicel·la, meningococ C i enfront el virus del papil·loma humà (VPH) als alumnes de
6è curs d’educació primària. L’ VPH només s’administrarà a les nenes.
També durant el curs escolar realitzarem les activitats del Programa de salut escolar del Departament de Salut. Com ja ve sent habitual vacunem d’una dosi de record tètanus -diftèria (Td) als alumnes de 2n curs d’ ESO.
•

OFERIM A LA CIUTADANIA I A LES DIVERSES ENTITATS DE LA NOSTRA
ÀREA BÀSICA DE SALUT, COL·LABORACIÓ PER TEMA ACLARIMENTS,
CONSELLS, TEMES QUE PREOCUPIN ELS JOVES, ADOLESCENTS,
GENT GRAN, AMPAS I TOT EL QUE TINGUI RELACIÓ AMB LA SALUT EN
TOTES LES SEVES DIMENSIONS FÍSIQUES, PSICOLÒGIQUES I SOCIALS:
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MENJAR SALUDABLE, CONSELLS DIATETICS
CERVELL ACTIU I BEN ALIMENTAT
SEXUALITAT
TESTAMENT VITAL
ESPORT I SALUT
RAPALLAT DE DENTS
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TREBALL COMUNITARI NEUROPSICOLOGIA
Projecte Valora’t i Emociona’t: projecte adreçat a les escoles d'Osona
Sud per formar als nens/es en valors i emocions i aconseguir reduir el
consum d'antidepressius en l'adolescència. Durant l'any 2018 s'ha desenvolupat el projecte Valora't i Emociona't:
1. Presentació dels resultats estadístics a mestres i regidors dels
Ajuntaments de les poblacions d’Osona Sud-Alt Congost.
2. Sol·licitud de finançament de beca d'Obra Social de La Caixa.
3. Elaboració dels serveis específics i pressupost per als Ajuntaments.
Projecte Salut i escola: presentació i xerrades sobre orientació i identitat
sexual i sobre tr. Alimentaris a l’ Institut Pere Barnils de Centelles.
Projecte Cuidem al Cuidador: grup psicoeducatiu i terapèutic de cuidadors/es de persones depenents. La durada del taller va ser d’1 mes i mig
i es van realitzar 6 sessions. Es van fer 2 grups durant l’any 2018.
1. El primer grup va estar format per 5 persones. Les valoracions
van ser molt positives, van establir vincles i van aprendre a relaxar-se i a planificar- se per no tenir el síndrome del cuidador.
2. El segon grup va estar format per 4 persones. Eren les mateixes
persones de l’edició anterior que van voler repetir.
Projecte Encoratja’t: grup de recolzament al dolor físic i emocional. S’ha
creat un grup de 14 participants inicialment i al final van acabar el grup 8
persones. El programa va tenir una durada de 3 mesos. Característiques
de les sessions:
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1. 12 sessions setmanals de piscina amb entrenador personal.

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018
2. 3 sessions de Teràpia emocional.
3. 3 sessions de nutrició i dietètica.
4. 2 sessions de neuropsicologia.
5. Les participants van ser valorades a nivell emocional abans i desde
prés
és de la participació al projecte. Els resultats van ser molt posipos
tius i van millorar significativament a nivell emocional.
6. Reunions de preparació, correcció de tests psicològics i elaboraelabor
ció de les estadístiques dels resultats.
7. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a les Jornades ACEBA
2018 a la Seu d’Urgell.
8. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a la aula de formació conco
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tinuada del CAP de Centelles.
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TREBALL PUBLICITARI EN EL CENTRE
Es fan reunions amb diferents col·lectius de l’àmbit de la salut per a poder preparar i reclutar les persones que participen en els diferents projectes. Reunions
amb equip de professionals, Ajuntament i mitjans de comunicació per al projecte Valora't i Emociona't.
Cartells publicitaris, xarxes socials, web i articles a revista Fes Salut del CAP
del Centelles dels diferents projectes comunitaris.

Es fan díptics i fulletons publicitaris i articles d'interès sobre la neuropsicologia,
psicologia i s'incorpora el servei de coach com a creixement i benestar personal.

CONCLUSIONS
El servei de Neuropsicologia és d'ampli espectre, ja que pot ajudar tant a
població adulta (tr. neurodegeneratius i dany neurològic) com a població
infantil (tr. d' aprenetatge o evolutius). A més a més, treballa de manera
holística i integradora amb els pacients i els seus familiars.
Cal potenciar les sessions de tractament i d'estimulació cognitiva perquè
tant els pacients com els familiars es puguin beneficiar d'una millora en
qualitat de vida i millorar l'estat cognitiu del pacient i la seva autonomia.
Cal informar i recordar als professionals de EBA Centelles sobre l'efecte
de la neuropsicologia en el diagnòstic precoç i en l'efecte beneficiós del
tractament cognitiu en pacients neurològics i no tant farmacològic.
El servei de psicologia ha augmentat en l’últim any i ha obtingut resultats

ció dels beneficis del servei per a les persones amb problemes anímics.
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satisfactoris. S’ha de seguir treballant en la mateixa línia de consciencia-
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El proper any hi ha la previsió d’obrir un nou taller del dol: recolzament
psicològic i emocional. El procés de dol ens deixa sense eines
d’afrontament i sovint els recursos mèdics no són suficients per a superar aquesta etapa de la vida. Per això, s’ha proposat aquest nou taller de
treball comunitari per a poder donar suport i eines d’afrontament a les
persones que han perdut a una persona estimada i no sabem com supe-
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rar-ho.
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Servei de salut integrativa
Queralt Aguilà – Dietista-nutricionita
-Memòria Assistencial
El servei de nutrició i dietètica pretén ser un servei de salut integrativa en que
s’ajuda al pacient a fer un canvi nutricional junt amb una reducció d’estrès,
desmedicalització, augment de l’activitat diària.
L’evolució del servei, però, no sembla positiva en tant que les visites de l’any
2018 són menors que les del 2017 i anteriors. És possible que un dels factors
pugui ser l’augment de preu de les primeres visites des d’inicis de 2018.
Tipus de servei
1ª
Successiva
Pack
Gratuïta
No presentat
DM
Genètica gratuïta
Pack 60
Pack embaràs
Total

2016
75
150
123
3
24
19
3
5
6
408

2017
104
278
36
1
56
5
2
1

2018 (nº)
73
231
5
5
38

483

314

2018 (%)
23
74
2
2
12

L’objectiu d’aquest any ha sigut traslladar als metges la rellevància que pot tenir
una visió integrativa en el tractant del sobrecreixement bacterià (inflor intestinal,
diarrea/restrenyiment, digestions lentes) i la histaminosis (migranya, malestar
intestinal, digestions lentes).

•

Encoratja’t
o Reunió 24.01.18
o 3 reunions entre març i abril per a la preparació del projecte (com
afrontar el grup, díptic, document orientació del projecte entregat
al CAP).
o Presentació amb el grup de pacients d’Encoratja’t (dilluns).
o Xerrada “No tot és el que sembla”
o Xerrada “Amb un parell d’ous”
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-Memòria de Salut Comunitària
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•

Escoles
o Xerrada amb extraescolars de l’escola Joan XXIII (Hostalets de
Balenyà). Junt amb Susanna Matesanz. Un parell de reunions
amb Susanna Matesanz i exposició de la xerrada.
o 05.04.18 Xerrada sobre alimentació saludable i el sucre. Escola
Joan XXIII (Hostalets)
o 05.04.18 Xerrada alimentació saludable i la sal. Escola Joan XXIII
(Hostalets)
o Exposició menú saludable a la reunió d’inici de curs de 1r d’ESO
(Pere Barnils)
o Vídeo per la presentació d’inici de curs de 4t d’ESO (Pere Barnils)
o Reunió 1 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió 2 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió Equip directiu centres educatius

•

Grup de Prevenció Obesitat Infantil Osona
o Reunió gener
o Preparació de missatges per enviar whatsapp
o Reunió març
o Reunió setembre
o Generació cartell per a la promoció de l’alimentació o activitat física dins el grup de Prevenció Obesitat Infantil
o Reunió novembre
o Difusió a les escoles del projecte Prevenció Obesitat Osona – El
logo

•

Valora’t i Emociona’t
o Reunió Valora’t i Emociona’t online amb Carles i Ivette.
o Preparació pwp sobre resultats del Valora’t i Emociona’t per a la
reunió amb regidors.
o Reunió regidors sobre Valora’t i Emociona’t.
o Tractament de dades per a la presentació de la proposta de tallers a les escoles.
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o Xerrada “Tòpics i típics”
o Generació del Informe
o Preparació resultats Encoratja’t.
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o Comunicació sobre el projecte Valora’t i Emociona’t a Dolors i
Imma de l’Agència Catalana de Salut Pública.

•

Salut comunitària en la comunitat mèdica
o El sobrecreixement bacterià, què és i com podem ajudar el pacient a la consulta de Nutrició i PNIE.
o Mail informatiu a pediatres i auxiliars sobre la relació entre problemes neurosiquiàtrics i microbiota intestinal.
o Mail “opinió i valoració sobre papilles + proposta saludable”. Obro
mails de discussió amb les pediatres i auxiliars amb l’objectiu que
es deixin de recomanar papilles prefabricades als nadons.
o Mail informatiu “estatines i dolor”.

•

Visites gratuïtes pactades amb metges
o 1a visita gratuïta a Francesc Xavier Tristan, acordada amb en
Ramón Vilatimó. S’acorden 6 sessions gratuïtes.
o Visita Marc Royo a petició de Sara Esteve.
o 2a visita gratuïta Francesc Xavier Tristan.

•

Proposta grup desmedicalització a Lourdes i Silvia.

•

Altres
o Info comunitària al web del CAP
o Col·laboració amb Dolors Morató sobre xerrada “La Fibromialgia”.

-Memòria de Formació i docència
Curs Dieta Cetogènica
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altres ACTIVITATS REALITZADES A HOSTALETS DE BALENYÀ
Durant el curs 2017/2018 es varen fer dues xerrades amb els nens del centre obert
( La Quitxalla) del poble.
Una conjuntament els serveis de pediatria (Dra. S. Matesanz) i de Nutrició i dietètica ( Queralt
Aguilar) sobre “hàbits alimentaris saludables”.

L’altra xerrada va corre a càrrec de la Dra. S. Matesanz i la Sra. Alba Masó i el tema va ser
“l’auto cura del nostre cos”. Es va parlar de prevenció d’accidents, protecció en front del sol,
postures corporals correctes, i higiene corporal amb especial deteniment pel que fa a la higiene
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bucal.
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TALLER CREIXEMENT PERSONAL “VIURE”

CONDUCTORA:
- Mar Gallardo , Administrativa Abs Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:
És un espai per aprendre a viure de manera conscient, present i responsable,
per agafar les regnes de la nostra vida i assumir la responsabilitat del nostre
propi benestar.
Un espai d'exploració i auto coneixement en un marc
marc de respecte i confiança.
Es
parteix
del
cos
cos
com
a
seu
de
vivències.
Des del reconeixement del lligam estret entre ment, emocions i cos
c físic, ofereixo un camí que permeti integrar i harmonitzar els diferents aspectes que habihab
ten en cadascú/na de nosaltres.
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Des de l'escolta del cos, l'exploració sensitiva, el moviment, el contacte, la relarel
ció. Trobem camins simples per estar més a prop
prop d'un mateix/a confiant en la
saviesa del cos, sentint el recolzament del grup i compartint.
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QUÈ TREBALLEM?:
En el taller es treballen les estratègies i tècniques que permetin els participants
afrontar
millor les situacions de crisi personal, i promoure una millora de l’autoestima i
confiança i de les habilitats per a relacionar-se.
Fomentem la comprensió d’un mateix/a, de les dificultats personals i de les
possibles solucions.
Dono eines per aprendre a escoltar i a atendre les necessitats del nostre cos i
de les nostres emocions, per poder trobar estratègies per fer canvis a les nostres vides.
COM TREBALLAREM:
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Utilitzem: la respiració, la relaxació, la expressió corporal (sistema ARC, Bio
Dansa…, moviments lliures…), sistema T.R.E (exercicis per alliberar l’estrès),
meditació i visualitzacions , l’expressió artística, i la paraula. Treballat principalment sobre els llibres: “EL PODER DE L’ARA” de Eckhart Tolle, “ELS QUATRE ACORDS” i “LA MAESTRIA DE L’AMOR” del dr Miguel Ruiz, entre altres.
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FINALITAT:
El propòsit i la finalitat és sentir-nos i trobar-nos millor; fer un camí cap al nostre
propi ésser, intentant retrobar els nostres desitjos apartant tot allò que ens ha
pogut condicionar. Vivim en una societat on l’estrès i les presses son molt habituals, ens hem acostumat a córrer i posposar les nostres necessitats, aquest és
un espai per aturar-nos, contactar amb les emocions i potser expressar-les.
Sentir amb claredat què és el què ens està portant al patiment i poder transformar-lo
OBJECTIU
Millorar la situació de les persones, aportant recursos que afavoreixin la seva
autonomia potenciant el trencament d’aïllament que pateixen moltes persones,
gràcies a la validació (reconeixement i acceptació) d’emocions, al no jutjament i
al intercanvi amb els altres
Crear un espai íntim i protegit en el que podrem compartir, aprendre, escoltar i
expressar, comprendre les nostres necessitats, descobrir solucions i les nostres
capacitats.
Aconseguir un treball d’experimentació emocional d’interrelació entre terapeuta
i participants concreant conjuntament.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Promoure les capacitats i talents de les persones
- Reconèixer i acceptar les emocions
- Aprendre a canviar el patiment per el gaudiment
- Enfortir l’autoestima i la confiança
- Sortir de l’aïllament
- Treballar en grup (aprendre a escoltar, a compartir, a no jutjar...)
- Resolució de conflictes
- Començar a SER
- Deixar-nos sentir
- Adquirir una major assertivitat : Aprendre a desenvolupar la capacitat
personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments
propis de manera lliure i amb seguretat.
- Trobar estratègies per canviar hàbits de les nostres vides què ja no ens
funcionen.
- Potenciar la part femenina i la part masculina que hi ha nosaltres per arribar a l’equilibri.
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ADREÇAT A:
-

Persones majors d’edat, amb pocs recursos econòmics i amb motivació
al canvi, derivades des de la consulta de la dra Encarna Martínez (Cap
Sant Martí de Centelles) que es trobin en alguna de les següents situacions:
• Situació de fragilitat
• Pocs recursos econòmics
• Crisis vinculades a canvis del cicle vital
• Baixa autoestima
• Separacions afectives
• Pèrdues d’essers estimats i processos de dol
• Conflictes relacionals i familiars.
• Violència psicològica o física
• Malalties cròniques
• Trastorns d'alimentació
• Manca d’espais de relació

LINIA METODOLÒGICA:
El taller va començar el dia 15/04/2014, amb dos grups. I ha tingut continuïtat
fins ara.
Hi ha dos grups , el grup A els dimarts de 16h a 18h. És el grup més evolucionat
I el grup B, per persones que comencen que es fa els dimecres de 18h a 20h.
Es realitzen sessions dues hores de durada un cop a la setmana.

ESPAI FÍSIC:
L’activitat es realitza a la Sala d’actes de la Ajuntament de Sant Martí de Cente-
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
-

S’entrega un tríptic informatiu sobre les sessions que s’ofereixen,
s’entrega també la fulla d’inscripció, que han d’omplir i signar i lliurar-lo
a la conductora Mar Gallardo.

-

El número màxim de places per grup és de 10 persones.

-

El número de sessions mínimes és de 10.

-

Els grups són dinàmics, marxen i s’incorporen persones. Aspecte enriquidor per els grups.

MATERIAL: El material utilitzat :
-

Equip de música.
Coixins ,estoretes, mantes...
Material de plàstica (fang, colors, plastilina, cartolines, colors, temperes,
estisores, llibres vells, revistes, pega...).
Tota mena de materials reciclables.

-

Contes, fàbules...

-

Fotocòpies de la part teòrica, dels contes....
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FITXA TÈCNICA:
Aquesta memòria inclou a totes les persones que han participat als tallers de
creixement personal “VIURE” des de Abril 2018 fins al març 2019.
Van iniciar les sessions 21 persones i en total ham participats 29 persones.
Totes són dones.
4 persones de Centelles, 18 de Sant Martí de Centelles i 7 d’ Aiguafreda

Tipus d’activitat
Entitat organitzadora
Dades realització
Responsable

Taller de Creixement Personal
ABS Centelles
Abril 2018 – Març 2019
- Mar Gallardo, administrativa ABS Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

Pressupost de l’activitat

Només despeses de materials, la responsable realitza l’activitat en el seu horari de feina
administrativa.
30 euros el trimestre per a despeses de material
Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Martí
de Centelles (espai cedit per l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles)

Cost de l’activitat
Lloc de realització

Número total de participants : 29 Persones
Mitjana de
Mitjana
Participants participants sessions
Per sessió per participants
29
8,5%
8,7%

Màxim
sessions
per participants
30

Mínim
Sessions
Per participant
5

Total
sessions

35
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Comparativa sexe
30
25
20
15
10
5
0
HOMES

DONES
29

Comparativa per edats

més de 50
de 40 a 50
de 30 a 40
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Comparativa assistència

8
7
6

3
2 2

90% assistència

80% assistència

70% assistència

60% assistència

50% assistència

-50% assistència

RESULTATS AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS EN
EL PORCÉS TERAPÈUTIC
Dels 29 participants del taller “Viure”, han omplert l’enquesta 26 persones. La
resta ja fa temps que han deixat el taller i encara que se’ls hi ha demanat no
han vingut a buscar l’enquesta per omplir-la.
omplir
PREGUNTES:
1. Capacitat de la professional que us ha
ha acompanyat en les sessions de
teràpia?

25
20
15
10
5
nul·la
0

poca
0

mitjana
1

bastant
3

molta
22
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2. Satisfacció general del taller

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3. Utilitat de la intervenció
ntervenció
correcte en el teu cas

12
10
8
6
4
nul·la poca mitjan basta molta
nt
a
0
0
2
8
16

2
0

nul·la

poca

0

0

4. Utilitat del què he aprés

mitjan
a
3

basta
nt
10

molta
12

5. Millora experimentada

12
10
10

8

9

6

8

4

6

7
5

2
0

4
3

nul·la poca mitjan bastan molta
a
t
0
0
2
10
12

2
1
0

nul·la
0

poca
0

mitjana
7

bastant
10

molta
7

6. Aprenentatge sobre la gestió i utilitat de les emocions
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

nul·la
0

poca
2

mitjana
6

bastant
10

molta
6
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7. Capacitat de resposta adquirida

8.. Nivell de consciència

14
12
10
8

10

6

8

4

6

2
0

nul·la
0

poca
1

mitjana
7

bastant
13

molta
3

4
2
0

nul·la

poca

0

2

9.Acceptació

basta molta
nt
10
4

10. Transformació

9
8
7
6
5

nul·la
0

poca
3

mitjana
5

bastant
10

molta
5

4
3
2
1
0

nul·la
0

poca
4

mitjana
6

bastant
9

molta
5
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7. Valoració de l’activitat en general del 1 al 10.
Entenent 1 com a molt dolenta i el 10 com a molt bona
Totals:
1= 0

6= 3

2= 0

7= 6

3= 0

8= 7

4= 0

9= 3

5= 1

10= 4

3

1

3

4
6

Pàgina 47

7

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018

Memòria
Salut Comunitària
ABS Centelles
2018
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SALUT COMUNITÀRIA 2018
•

ENCORATJA’T – GRUP DE SUPORT AL DOLOR

Aquestes sessions s’inicien com a grup de suport degut a la demanda d’atenció al
dolor i pel sentiment per part dels pacient que el pateixen, de poca atenció integral per
part dels diferents professionals de la salut.
Per això, unes de les característiques d’aquest projecte és el treball interdisciplinari on
es treballarà aspectes físics, psíquics, emocionals, socials i nutricionals per que el pacient tingui eines per millorar l’actitud de viure el dolor. Considerem que cal més que
medicació.
Un dels factors importants és potenciar l’activitat física.
Moltes vegades es tracta de persones sedentàries amb poca iniciativa pel dolor que
implica.
És difícil aconsellar a una persona que es troba terriblement cansada que faci exercici,
però es fonamental pel seu cos i pel seu estat anímic
L’exercici físic progressiu en pacients amb dolor produeix contínues adaptacions.
L’activitat física dins l’aigua calenta ( 28º -32º) es beneficiosa, en general té un baix
impacte, l’esforç es controlat per la pròpia persona que depèn de la intensitat dels moviments i de les eines utilitzades, millora la qualitat de la son, la flotabilitat de l’aigua
permet que ens lliurem de part del nostre pes i això ajuda a la mobilitat.
Una de les consideracions més importants és la temperatura de l’aigua, que produeix
la relaxació física i psíquica.
El treball conjunt ens permetrà tenir en compte la persona d’una manera integral i valorar les necessitats en diferents àmbits.
Tenir un espai on el grup pugui rebre informació, suport i es faciliti la comunicació és
imprescindible per crear confiança i seguretat en un mateix.
El nom del grup sorgeix del pensament de que és la pròpia persona que hi ha
d’entomar, amb recolzament terapèutic professional, el seu propi estat de salut.
“EL DOLOR ÉS INEVITABLE PERÒ EL PATIMENT ÉS OPCIONAL”

-

Aconseguir un major benestar físic, psíquic i emocional
Aportar eines i educació en alimentació per ajudar a millorar l’estat físic, psíquic
i emocional
Promoció d’hàbits de vida saludables
Prendre consciència del dolor i reconèixer límits personals
Mitjançant testos i escales de valoració cognitiva i funcional evidenciar la milloria en l’ansietat, estrés i depressió
A nivell funcional, oferir recursos per facilitar les activitats de la vida diària
Potenciar habilitats socials
Potenciar activitat física i valorar si hi ha adherència al exercici per la interacció
social que produeix
Augmentar la motivació
Millor la qualitat en el descans nocturn
Aprofundir en l’auto coneixement per millorar el benestar emocional
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Aprendre a relaxar-se i guanyar seguretat i autoestima
LINIA METODOLÒGICA
Aquest grup, com s’ha explicat anteriorment, serà conduit per diferents professionals
de la salut i diferents línies metodològiques
Presentació de Grup
Es fa presentació al grup dels diferents professionals que hi participem i dels propis
participants. S’explica en que consisteix, durada funcionament i espais habilitats
Es signa CI de la concessió de dades i imatge i confidencialitat de dades
Per part d’infermeria i Neuropsicòloga s’apliquen testos cognitius i funcionals STAI,
que valora ansietat i Test de Depressió de Beck
Sessions de Piscina
Es realitzen sessions setmanals d’una hora de durada a la piscina municipal de Centelles que dirigirà en Xevi Màrmol, a la piscina petita climatitzada amb diferents tècniques corporals, respiració i relaxació.
En total seran 12 sessions
Tallers de Nutrició
Es realitzaran mensualment els dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la dietista -nutricionista Queralt Aguilar a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: No tot és el que sembla
2on taller: Tòpics i típics
3er taller: Amb un parell d’ous
Tallers FES : Força+Emoció+Salut
Es realitzaran mensualment els dijous a la tarda, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la Margaret Avellà terapeuta emocional i corporal, a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: Estima’t
2on taller: Escolta’t
3er taller: Accepta’t
Tallers de Neuropsicologia
Es realitzaran mensualment dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec de
la Neuropsicologa Ivette Casas a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller : Aprèn i sigues lliure.
2on taller : Respira. Tècniques de relaxació
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El grup es dona a conèixer de manera personalitzada segons ens consta diagnòstic de
dolor, l’equip d’infermeres i metges del CAP i les diferents terapeutes que hi participen a
l’ ENCORATJA’T, ofereixen el grup a la seva consulta personalment
a les pacients, se’ls hi explica la possibilitat de participar, posteriorment, la infermera
responsable del projecte els torna a trucar per presentar-se i donar la informació més
específica i resoldre possibles dubtes.
El dia de la presentació s’entrega díptic informatiu de l’activitat
Limitació de 20 places
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No hi ha obligació de sessions mínimes ni màximes però si s’explica la importància de
poder assistir-hi a totes per que cada sessió és completament diferent en l’aportació
d’informació i coneixements i pel compromís amb el grup
L’activitat té un cost pel participant de 20e al mes.
Cal dur roba còmode.
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MATERIAL UTILITZAT
FOTOCOPIES, GUIES PELS USUARIS, MATERIAL AUDIOVISUAL, MÀRFEGUES,
MÚSICA, MATERIAL DE PISCINA.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA
DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
DADES REALITZACIO PISICNA
DADES REALITZACIO TALLER NUTRICIÓ
DADES REALITZACIO TALLER EMOCIONAL
DADES REALITZACIO TALLER “PSICO”
DADE REALITZACIÓ TALLER FINAL
RESPONSABLES I TITULACIÓ

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT

COST DE L’ACTIVITAT

LLOC DE REALITZACIÓ

8-9 PERSONES PER SESSIÓ
8-12 PERSONES PER TALLER
8-10 PERSONES PER TALLER
8-10PERSONES PER TALLER
Puntuació de 10 en 4pers
Puntuació de 9 en 2persones
Puntuació de 8 en 4 persones

Pàgina 6

NUMERO TOTAL DE PLACES
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES
NUMERO TOTAL PERSONES EN ACABR
EL GRUP
ASSITÈNCIA A LA PISCINA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS TERAPIA
EMOCIONAL
ASSITÈNCIA ALS TALLERS NEUROPSICOLOGA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS DE NUTRICIÓ
VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
ESPAI JOVE HOSTALETS DE BALENYA
7 MAIG DEL 2018 – 24 DE JULIOL 2018
7 MAIG. DE 10 A 11.30H
INICI 8 DE MAIG FI 24 DE
9 MAIG, 6 JUNY I 4 DE JULIOL 9.30 a
10.30h
17 MAIG, 14 JUNY I 12 JULIOL 15.30 a
16.30h
23 MAIG, 20JYNY
9.30 a
10.30h
19 JULIOL 15.30 A 16.30h
SARA ESTEVE. INFERMERA ABS CENTELLES
MARGARET AVELLÀ. TERAPEUTA GESTALTICA HUMANÍSTICA
QUERALT AGUILAR DIETISTA NUTRICIONISTA
IVETTE CASAS.
NEUROPSICOLOGA
XEVI MÀRMOL CAFE. READAPTADOR DE
LESIONS
Concessió gratuïta de l’hora setmanal de
piscina a Centelles
Sala Espai Jove flik-flak a Hostalets de Balenyà
La retribució obtinguda del grup es destina a
pagar als diferents professionals les hores
realitzades fora el seu horari laboral.
PISICNA MUNICIPAL CENTELLES
SALA ESPAI JOVE HOSTALETS DE BLENYÀ
20
14
10
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•

PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE SALUT – EI, TORNEM-HI ?

És un programa de promoció de la salut adreçat sobretot a aquelles persones
que no practiquen cap tipus activitat física.
S’organitza conjuntament amb els ajuntaments de l’ ABS, aquest 2018 per problemes
varis s’ha realitzat el programa a Centelles i a Balenyà, a Sant Martí no ha estat possible.
L’objectiu de la caminada és animar que vinguin les persones que no fan cap activitat
física .
Una caminada diària en un circuit pel poble de Centelles amb la possibilitat de fer tres
rutes: una de 20, una de 40 o una de 60 minuts, aproximadament.
QUI LA POT REALITZAR ?
Tothom qui vulgui. És una activitat voluntària i gratuïta.
QUAN ES DURÀ A TERME ?
• dilluns de 9 a 10 del vespre
• dijous descoberta de l’entorn de 8 a 9 vespre
• Juny i juliol
Finalitat : Crear un hàbit saludable, aconseguir millor qualitat de vida i que es camini
tot l’any.
PERSONAL D’ACOMPANYAMENT
•
•
•

Personal de ABS
Personal de la Caminada popular de Centelles, Balenyà
Voluntariat

CONSELLS PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Porteu roba còmoda, que no oprimeixi la zona abdominal

•

Aneu ben calçats, amb sabates esportives cordades.

•

Podeu portar un bastó de caminar

•

Porteu aigua per rehidratar.

•

Mentre camineu, cal que pugueu parlar sense dificultat, sinó caldrà que alentiu
el ritme.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
AJUNTAMENT CENTELLES, BALENYA I
SANT MARTÍ DE CENTELLES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ

MAIG I JUNY 2018
Dilluns de 9 a 10 vespre, dijous de 8 a 9 vespre
Centelles: 62 participants
Balenyà : 101Participants
Sant Martí : 2018 no realitzaat
Puntuació de 7 a 10

NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES

Pàgina 10

VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.
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PROGRAMA DE PAU I NOVIOLENCIA 2018
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITATS COL·LABORADORES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES

Puntuació de 7 a 10

Pàgina 13

VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
AJUNTAMENT / ABS /
Cabrons i bruixes de Centelles, Geganters i
grallers, Societat Coral la Violeta, Club Basquet, Club patí, Mans Unides, Caritas, BaligaBalaga, AMPA escoles: Il. Cerdà, Sagrats
Cors, Xoriguer, Institut P. Barnils, Escola de
Música, Escola d’art, Veus de Tardor, CDR,
Unió de Botiguers.
12 DE MAIG 2018
12 de MAIG 2018
Centelles: 200 persones aprox.
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OSONAMENT BALENYÀ

SERVEIS DE REHABILITACIO I D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB
PROBLEMES DE SALUT MENTAL i ADDICCIONS
Osonament Sud és un projecte destinat a atendre les necessitats de les persones amb
problemes de Salut Mental i addiccions dels municipis del Sud d’Osona. Es tracta
d’una intervenció innovadora, integral i en xarxa amb els agents implicats del territori
que ofereix apropament dels recursos de rehabilitació, oci i d’inserció laboral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’aquest municipis.
El Projecte es desenvoluparà en un espai cedit per l’Ajuntament de Balenyà, situat a
l’aula d’entitats de l’espai cultural.
Objectius:
La missió del present projecte és promoure el desenvolupament integral de la persona
i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit laboral i
comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental i addiccions als
municipis d’Osona Sud.
Oferir espais de rehabilitació, inserció laboral i d’oci per persones amb problemes de
salut mental i addicions, en un marc terapèutic estructurat en l’àmbit individual, familiar, social i ocupacional.
Objectius específics:
Implicar a les persones en els recursos que li són necessaris per a la seva integració
social potenciant la vinculació als recursos comunitaris (sanitaris, socials, laborals,
culturals, formatius, esportius, d’oci, etc.)

Apropar els recursos existents de rehabilitació, d’inserció laboral i d’oci en salut mental
i addiccions de la comarca a les persones residents als municipis d’Osona Sud.
Afavorir el contacte entre persones usuàries del recurs i a la comunitat per disminuir
l’estigma en relació a la malaltia mental.
L’ ABS fa temps que treballa per establir aliances i signar conveni amb Ajuntament de
Balenyà – Osonament – Serveis Socials Mancomunitat la Plana, Serveis Socials Centelles , per poder implementar i gestionar en el territori aquest projecte integral i en
xarxa perquè la població d’Osona sud se’n pugui beneficiar.
Per ser-ne usuari, cal que la persona interessada demani hora per el seu metge de
capçalera o psiquiatra referent i a partir d’aquí és podrá programar una visita d’ acollida.
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El dia 13 de setembre es va fer la jornada de portes obertes del nou espai.
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ACAPTES I MARATÓ DE SANG CENTELLES - BALENYÀ 2018

l’ ABS de Centelles, fa anys que té un conveni de col·laboració amb les diferents acaptes de sang de Centelles i de Balenyà.
Centelles és fan tres acaptes i aquest 2018 varem fer la 10è. Edició de la Marató de
Sang de 10 a 21h interrompudament.
Balenyà és fan dos acaptes i aquest 2018 va tenir lloc la 1ra. Edició de la Marató de 10
a 21h interrompudament.
Resultats CENTELLES
ANY
2018
MARATO

DONACIONS OFERIMENTS
596
70

TOTAL
666

CENTELLES
DIA

2018

14-abr

DONACIONS OFERIMENTS
314

17

TOTAL

nous donants

355

31

15 PLASMA
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Programa i Programa Activitats
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•

Programa de Salut : SALUT I ARTROSI – NATACIÓ TERAPÈUTICA

Objectiu : Programa de Salut per millorar la mobilitat de les persones que no practiquen cap activitat física.
Descripció : des de l’any 2011 oferim un programa a l’aigua a les instal·lacions de la
piscina municipal de Centelles.
Criteris d’inclusió : Persones amb un nivell baix o insuficient d’activitat física. Patologia de base controlada ( mirar que no tingui cap criteri d’exclusió) . Majors de 18 anys.
Persones amb aptitud física mínima ( poder desplaçar-se i aixecar-se d’una cadira de
forma autònoma)
Adreçat : A persones grans amb dolor, persones amb mobilitat reduïda, artrosi de
tota la Població de l’ ABS.
Durada : Maig a octubre ( 2 cops setmana)
AJUNTAMENTS : CENTELLES / BALENYÀ / SANT MARTÍ
REGIDORIES : SALUT I ESPORTS / PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
INICIATIVA : EBA CENTELLES
2018 : Dos grup de 10, unes 20 persones cada temporada, alguns repeteixen i altres
entren de nou.
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RESULTATS : Els pacients han millorat considerablement el dolor, la mobilitat i molts
d’ells han pogut seguir programes normalitzats que ofereix la Instal·lació i donar pas a
nous pacients amb patologia per entrar al programa. El valoren entre 7 -10.
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•

CURSA URBANA CENTELLES AMB EL SÀHARA – MEMORIAL PERE VIÑOLAS 2018

Cursa solidària a favor del poble sahrauí, treballem una colla d’entitats per Els camps
de refugiats de la província de Tindouf, Les condicions de vida són dures, no obstant això, a causa del llarg període que la població porta a la zona, s'ha aconseguit
cobrir les necessitats bàsiques, Tanmateix, persisteixen serioses preocupacions sobre
la situació de drets humans. Els habitatges es construeixen amb tendes de campanya
proporcionades per l' ACNUR. A cada tenda, que els sahrauís anomenen "jaima", se li
afegeix amb freqüència una petita peça construïda amb toves i que fa les funcions de
cuina. També s'hi han afegit altres construccions amb toves, que fan les funcions d'habitacions d'hivern i que solen definir un petit quadre de sorra a manera de pati interior.
Els Campaments de Refugiats Sahrauís estan situats en un lloc del desert anomenat
Hamada. Aquest indret es caracteritza per l'enorme variabilitat tèrmica entre els dies i
les nits, amb temperatures que, a l'estiu, superen amb facilitat els 50 graus a l'ombra, i
que a l' hivern baixen per sota dels zero graus a les nits. Aquesta situació climàtica és
acompanyada per la manca quasi absoluta de pluges.
La majoria de la població dels campaments està constituïda per dones i nens. La major
part dels homes estan mobilitzats en zones alliberades. Les dones tenen al seu càrrec
la pràctica totalitat de la vida social i econòmica dels campaments, recuperant així el
paper preponderant que exercia en la societat nòmada. L'emancipació de la dona sahrauí resulta excepcional en comparació d'altres països musulmans.
A nivell nacional hi ha tres hospitals generals (els "12 d'Octubre" i "9 de Juny" i el materno-infantil "Catalunya"), una escola de dones (La "27 de febrer") i un complex avícola, així com tots els serveis administratius i polítics de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Al voltant del pou principal de Rabouni se situa el complex administratiu
central i el centre d' acollida d'estrangers. Cada wilaya té un hospital regional, cada
daira un centre de salut, una escola regional, un jardí d'infància i un hort.
A través d’en Pere Viñolas, i actualment de l’associació de Osona amb el Sàhara ONG
creada amb l’afany d’ajudar el poble sahrauí, i una colla d’entitats del poble organitzem aquesta cursa urbana solidaria que servei per recollí material : pasta per celíacs,
gotes per els ulls per les moltes patologies oculars degut a la sorra, ulleres, ara portem
uns quans anys que recollim col·liris per la necessitat que ens demanen des de tindouf.
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Els participants de la cursa que hi ha un promig de 200 participants alguns anys més
altres un xic menys, tots porten normalment més d’un col·liri això fa que es recollint un
promig aproximadament 3/4 kg de material que des d’allà son molt benvinguts.
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Revista FERSALUT

FerSalut és una publicació gratuïta, promoguda per l’Associació Catalana d’entitats de
Base Associativa (ACEBA)
Objectiu : Prevenir malalties, d’impulsar l’autocora, Apropar temes de Salut a la població, campanyes i promoció de la salut i hàbits saludables
Descripció : Revista de edició bimensual on es poden trobar articles relacionats amb la
Nostra Salut : Consells, prevenció, etc.
Adreçat : a tota la població, hi ha quatre seccions : Nens, gent gran, família i Salut.
Canal de difusió : web Eba Centelles, facebook, twitter, rètols informatius, difusió a les
consultes. www.fersalut.cat
Pròxim any proposta de fer part pròpia, on podrem especificar i fer difusió dels diferents programes de salut que es porten a terme a la nostra ABS.
•

Programa ARREL – CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT DES DE 2010
– Ajuntament Centelles – IES/SAGRATS CORS – ABS.

OBJECTIU : Que els alumnes que hi participen puguin obtenir el graduat en educació
secundaria.
El programa està plenament consolidat i integrat en la programació educativa municipal i dels centres docents que hi participen.
DESCRIPCIO : Es tracte d’un projecte desenvolupat conjuntament amb l ’IES Pere
Barnils de centelles i el col·legi Sagrats Cors, en el qual hi participen empreses del
municipi. El projecte, emparat a través d’un conveni amb el Departament d’educació
de la Generalitat de Catalunya (que no finança el projecte) Promou la realització
d’activitats de coneixement del món laboral en els alumnes de 4rt. ESO amb dificultats
en el procés d’escolarització.
ADREÇAT : Alumnes de 4rt ESO
LLOC : A les diferents empreses col·laboradores
DURADA : Un trimestre cada curs
CANAL DIFUSIÓ: Escola – Ajuntament
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IMPACTE : Alumnes de 4rt ESO, amb practiques, els ajuda a poder descobrir diferents
llocs de treball, àmbits i a despertar l’ interès en alguna formació professional.
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Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir
l’obesitat infantil
Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir l’obesitat infantil
L’obesitat infantil és un problema rellevant de salut pública i prevenir-la és una de les
prioritats del Departament de Salut.
Les dades obtingudes de les àrees bàsiques de salut durant l’any 2011 assenyalen
que, a Osona, un de cada tres infants de 6 a 9 anys presenta excés de pes (sobrepès
o obesitat).
Dades més recents, extretes de l’Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014, indiquen
que la proporció es manté similar, tot i que hi ha un lleuger descens de l’obesitat en la
població de 6 a 12 anys a Catalunya.
L’obesitat depèn de molts factors i és indispensable enfocar-ne la prevenció des de
diferents àmbits i perspectives. Per aquest motiu, des de l’any 2012, a Osona hi ha un
grup de treball en aquesta línia, coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
en el qual participen diferents entitats clau del territori: el CatSalut; el Sistema Integrat
de Salut d’Osona; els ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló; el Consell Comarcal
d’Osona; la Diputació de Barcelona; la Universitat de Vic-Central de Catalunya; el
Consell Esportiu d’Osona, i el Departament d’Ensenyament.
L’objectiu fonamental del grup de treball és promoure l’alimentació saludable i l’activitat
física en els infants, i s’estan duent a terme actuacions en diferents àmbits: individual,
familiar, escolar, comunitari, i polític i estratègic.
Per promoure entre els infants accions com ara consumir fruita i verdura, beure aigua i
fer activitat física, s’ha elaborat un conjunt de materials divulgatius amb el lema “Colors, sabors i molta marxa a Osona!”
Es tracta d’un material en format pòster molt visual i que anima de forma divertida a
adquirir uns bons hàbits per a la salut. S’han dissenyat dos tipus de pòsters, un amb
missatges clau per a l’alimentació i l’activitat física diària dels infants, i l’altre relacionat
amb l’alimentació a la pràctica esportiva.
La difusió d’aquest material s’està fent per escoles, ajuntaments, àrees bàsiques i poliesportius.
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Les recomanacions incloses en aquest material estan en la línia de les accions que
proposa l’Organització Mundial de la Salut en el darrer informe de la Comissió per posar fi a l’obesitat infantil, publicat aquest 2016.
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•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES VIC – IES CENTELLES (ALUMNES EN PRACTIQUES)

•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB UVIC ( ALUMNES EN PRACTIQUES
INFERMERIA I MEDICINA)

•

UDACEBA : RESIDENTS AMB PRÀCTIQUES ( INFERMERIA I MEDICINA)

•

EBA CENTELLES –TIC SALUT UVIC – AJUNTAMENT CENTELLES – AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSATARIA GENT GRAN – ISERN.
PARELLES DIGITALS
aquesta acció es planteja un doble repte: En primer lloc, posar a l’abast de les
persones grans un millor coneixement i ús dels dispositius mòbils (telèfons i
tauletes) per comunicar-se, millorar la qualitat de vida i prevenir l’aïllament i
l’exclusió. En segon lloc, conscienciar els joves dels efectes positius de realitzar una tasca de voluntariat i de servei a la comunitat, i facilitar una experiència
de servei comunitari. L'objectiu és contribuir a reduir l'escletxa digital al territori.
En aquesta edició l’activitat es farà a Vic i en un format introductori a Centelles.
Parelles Digitals UVIC-UCC té el suport i la implicació de l’Ajuntament de Vic,
l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, el Col·legi Sagrat Cor de
Vic, l’Ajuntament de Centelles, l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran de
Centelles, CASAL de la gent gran Centelles, l’ Institut Pere Barnils de Centelles, l’ EBA Centelles i ISERN. El programa té la voluntat d’apostar per situar la
gent gran en l’era digital, i disposar d’un espai intergeneracional de formació i
d’intercanvi d’experiències que facin de l’entorn urbà un espai més humà i inclusiu.
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Experiència molt positiva, s’han fet 13 parelles digitals, la valoració tant per part
dels joves com dels sèniors ha estat molt elevada (7-10)
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•

PROJECTE PERIS 2018-2020

TRANSTORNS DEL NEURO DESENVOLUPAMENT, FRACÀS ESCOLAR I ALTERACIONS CONDUCTUALS A L’ADOLESCÈNCIA

Estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grup d’alumnes d ’ESO de la Catalunya Central.
Projecte conjunt amb : Fundació Vall d’ Hebron Institut de Recerca VHIR – Fundació
ALTAHIA- CESS-UVIC- UCC- Fundació FORES- CSVIC-ICS- EBA CENTELLES- EAP
VIC
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ALUMNES D’ESO DE LES POBLACIONS : Centelles , Manlleu, Manresa i Vic.
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PROGRAMA DE VACUNACIONS ESCOLARS I REVISIONS BUCODENTALS
•

REVISIONS BUCODENTALS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut escolar del departament i ens posem en contacte amb les escoles de l’ ABS que son: Ildefons Cerdà,
Sagrats Cors, Xoriguer, Joan XXIII de Balenyà i Escola Valldeneu de Sant Martí de
Centelles, revisem cada any amb un odontòleg i higienista a tots els alumnes de
2er. i 5è de Primària i tots els de 1er i 3er ESO. Assegurant així que cada dos anys
l’alumne té una revisió bucodental.
•

VACUNACIONS ESCOLARS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut Escolar del Departament de Salut, Com ja ve sent habitual la vacunació enfront l’ hepatitis A, varicel·la, meningococ C i enfront el virus del papil·loma humà (VPH) als alumnes de
6è curs d’educació primària. L’ VPH només s’administrarà a les nenes.
També durant el curs escolar realitzarem les activitats del Programa de salut escolar del Departament de Salut. Com ja ve sent habitual vacunem d’una dosi de record tètanus -diftèria (Td) als alumnes de 2n curs d’ ESO.
•

OFERIM A LA CIUTADANIA I A LES DIVERSES ENTITATS DE LA NOSTRA
ÀREA BÀSICA DE SALUT, COL·LABORACIÓ PER TEMA ACLARIMENTS,
CONSELLS, TEMES QUE PREOCUPIN ELS JOVES, ADOLESCENTS,
GENT GRAN, AMPAS I TOT EL QUE TINGUI RELACIÓ AMB LA SALUT EN
TOTES LES SEVES DIMENSIONS FÍSIQUES, PSICOLÒGIQUES I SOCIALS:
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MENJAR SALUDABLE, CONSELLS DIATETICS
CERVELL ACTIU I BEN ALIMENTAT
SEXUALITAT
TESTAMENT VITAL
ESPORT I SALUT
RAPALLAT DE DENTS
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TREBALL COMUNITARI NEUROPSICOLOGIA
Projecte Valora’t i Emociona’t: projecte adreçat a les escoles d'Osona
Sud per formar als nens/es en valors i emocions i aconseguir reduir el
consum d'antidepressius en l'adolescència. Durant l'any 2018 s'ha desenvolupat el projecte Valora't i Emociona't:
1. Presentació dels resultats estadístics a mestres i regidors dels
Ajuntaments de les poblacions d’Osona Sud-Alt Congost.
2. Sol·licitud de finançament de beca d'Obra Social de La Caixa.
3. Elaboració dels serveis específics i pressupost per als Ajuntaments.
Projecte Salut i escola: presentació i xerrades sobre orientació i identitat
sexual i sobre tr. Alimentaris a l’ Institut Pere Barnils de Centelles.
Projecte Cuidem al Cuidador: grup psicoeducatiu i terapèutic de cuidadors/es de persones depenents. La durada del taller va ser d’1 mes i mig
i es van realitzar 6 sessions. Es van fer 2 grups durant l’any 2018.
1. El primer grup va estar format per 5 persones. Les valoracions
van ser molt positives, van establir vincles i van aprendre a relaxar-se i a planificar- se per no tenir el síndrome del cuidador.
2. El segon grup va estar format per 4 persones. Eren les mateixes
persones de l’edició anterior que van voler repetir.
Projecte Encoratja’t: grup de recolzament al dolor físic i emocional. S’ha
creat un grup de 14 participants inicialment i al final van acabar el grup 8
persones. El programa va tenir una durada de 3 mesos. Característiques
de les sessions:
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1. 12 sessions setmanals de piscina amb entrenador personal.
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2. 3 sessions de Teràpia emocional.
3. 3 sessions de nutrició i dietètica.
4. 2 sessions de neuropsicologia.
5. Les participants van ser valorades a nivell emocional abans i desde
prés
és de la participació al projecte. Els resultats van ser molt posipos
tius i van millorar significativament a nivell emocional.
6. Reunions de preparació, correcció de tests psicològics i elaboraelabor
ció de les estadístiques dels resultats.
7. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a les Jornades ACEBA
2018 a la Seu d’Urgell.
8. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a la aula de formació conco
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tinuada del CAP de Centelles.
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TREBALL PUBLICITARI EN EL CENTRE
Es fan reunions amb diferents col·lectius de l’àmbit de la salut per a poder preparar i reclutar les persones que participen en els diferents projectes. Reunions
amb equip de professionals, Ajuntament i mitjans de comunicació per al projecte Valora't i Emociona't.
Cartells publicitaris, xarxes socials, web i articles a revista Fes Salut del CAP
del Centelles dels diferents projectes comunitaris.

Es fan díptics i fulletons publicitaris i articles d'interès sobre la neuropsicologia,
psicologia i s'incorpora el servei de coach com a creixement i benestar personal.

CONCLUSIONS
El servei de Neuropsicologia és d'ampli espectre, ja que pot ajudar tant a
població adulta (tr. neurodegeneratius i dany neurològic) com a població
infantil (tr. d' aprenetatge o evolutius). A més a més, treballa de manera
holística i integradora amb els pacients i els seus familiars.
Cal potenciar les sessions de tractament i d'estimulació cognitiva perquè
tant els pacients com els familiars es puguin beneficiar d'una millora en
qualitat de vida i millorar l'estat cognitiu del pacient i la seva autonomia.
Cal informar i recordar als professionals de EBA Centelles sobre l'efecte
de la neuropsicologia en el diagnòstic precoç i en l'efecte beneficiós del
tractament cognitiu en pacients neurològics i no tant farmacològic.
El servei de psicologia ha augmentat en l’últim any i ha obtingut resultats

ció dels beneficis del servei per a les persones amb problemes anímics.
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satisfactoris. S’ha de seguir treballant en la mateixa línia de consciencia-
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El proper any hi ha la previsió d’obrir un nou taller del dol: recolzament
psicològic i emocional. El procés de dol ens deixa sense eines
d’afrontament i sovint els recursos mèdics no són suficients per a superar aquesta etapa de la vida. Per això, s’ha proposat aquest nou taller de
treball comunitari per a poder donar suport i eines d’afrontament a les
persones que han perdut a una persona estimada i no sabem com supe-
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rar-ho.
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Servei de salut integrativa
Queralt Aguilà – Dietista-nutricionita
-Memòria Assistencial
El servei de nutrició i dietètica pretén ser un servei de salut integrativa en que
s’ajuda al pacient a fer un canvi nutricional junt amb una reducció d’estrès,
desmedicalització, augment de l’activitat diària.
L’evolució del servei, però, no sembla positiva en tant que les visites de l’any
2018 són menors que les del 2017 i anteriors. És possible que un dels factors
pugui ser l’augment de preu de les primeres visites des d’inicis de 2018.
Tipus de servei
1ª
Successiva
Pack
Gratuïta
No presentat
DM
Genètica gratuïta
Pack 60
Pack embaràs
Total

2016
75
150
123
3
24
19
3
5
6
408

2017
104
278
36
1
56
5
2
1

2018 (nº)
73
231
5
5
38

483

314

2018 (%)
23
74
2
2
12

L’objectiu d’aquest any ha sigut traslladar als metges la rellevància que pot tenir
una visió integrativa en el tractant del sobrecreixement bacterià (inflor intestinal,
diarrea/restrenyiment, digestions lentes) i la histaminosis (migranya, malestar
intestinal, digestions lentes).

•

Encoratja’t
o Reunió 24.01.18
o 3 reunions entre març i abril per a la preparació del projecte (com
afrontar el grup, díptic, document orientació del projecte entregat
al CAP).
o Presentació amb el grup de pacients d’Encoratja’t (dilluns).
o Xerrada “No tot és el que sembla”
o Xerrada “Amb un parell d’ous”
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-Memòria de Salut Comunitària
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•

Escoles
o Xerrada amb extraescolars de l’escola Joan XXIII (Hostalets de
Balenyà). Junt amb Susanna Matesanz. Un parell de reunions
amb Susanna Matesanz i exposició de la xerrada.
o 05.04.18 Xerrada sobre alimentació saludable i el sucre. Escola
Joan XXIII (Hostalets)
o 05.04.18 Xerrada alimentació saludable i la sal. Escola Joan XXIII
(Hostalets)
o Exposició menú saludable a la reunió d’inici de curs de 1r d’ESO
(Pere Barnils)
o Vídeo per la presentació d’inici de curs de 4t d’ESO (Pere Barnils)
o Reunió 1 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió 2 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió Equip directiu centres educatius

•

Grup de Prevenció Obesitat Infantil Osona
o Reunió gener
o Preparació de missatges per enviar whatsapp
o Reunió març
o Reunió setembre
o Generació cartell per a la promoció de l’alimentació o activitat física dins el grup de Prevenció Obesitat Infantil
o Reunió novembre
o Difusió a les escoles del projecte Prevenció Obesitat Osona – El
logo

•

Valora’t i Emociona’t
o Reunió Valora’t i Emociona’t online amb Carles i Ivette.
o Preparació pwp sobre resultats del Valora’t i Emociona’t per a la
reunió amb regidors.
o Reunió regidors sobre Valora’t i Emociona’t.
o Tractament de dades per a la presentació de la proposta de tallers a les escoles.
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o Xerrada “Tòpics i típics”
o Generació del Informe
o Preparació resultats Encoratja’t.
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o Comunicació sobre el projecte Valora’t i Emociona’t a Dolors i
Imma de l’Agència Catalana de Salut Pública.

•

Salut comunitària en la comunitat mèdica
o El sobrecreixement bacterià, què és i com podem ajudar el pacient a la consulta de Nutrició i PNIE.
o Mail informatiu a pediatres i auxiliars sobre la relació entre problemes neurosiquiàtrics i microbiota intestinal.
o Mail “opinió i valoració sobre papilles + proposta saludable”. Obro
mails de discussió amb les pediatres i auxiliars amb l’objectiu que
es deixin de recomanar papilles prefabricades als nadons.
o Mail informatiu “estatines i dolor”.

•

Visites gratuïtes pactades amb metges
o 1a visita gratuïta a Francesc Xavier Tristan, acordada amb en
Ramón Vilatimó. S’acorden 6 sessions gratuïtes.
o Visita Marc Royo a petició de Sara Esteve.
o 2a visita gratuïta Francesc Xavier Tristan.

•

Proposta grup desmedicalització a Lourdes i Silvia.

•

Altres
o Info comunitària al web del CAP
o Col·laboració amb Dolors Morató sobre xerrada “La Fibromialgia”.

-Memòria de Formació i docència
Curs Dieta Cetogènica
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altres ACTIVITATS REALITZADES A HOSTALETS DE BALENYÀ
Durant el curs 2017/2018 es varen fer dues xerrades amb els nens del centre obert
( La Quitxalla) del poble.
Una conjuntament els serveis de pediatria (Dra. S. Matesanz) i de Nutrició i dietètica ( Queralt
Aguilar) sobre “hàbits alimentaris saludables”.

L’altra xerrada va corre a càrrec de la Dra. S. Matesanz i la Sra. Alba Masó i el tema va ser
“l’auto cura del nostre cos”. Es va parlar de prevenció d’accidents, protecció en front del sol,
postures corporals correctes, i higiene corporal amb especial deteniment pel que fa a la higiene
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bucal.
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TALLER CREIXEMENT PERSONAL “VIURE”

CONDUCTORA:
- Mar Gallardo , Administrativa Abs Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:
És un espai per aprendre a viure de manera conscient, present i responsable,
per agafar les regnes de la nostra vida i assumir la responsabilitat del nostre
propi benestar.
Un espai d'exploració i auto coneixement en un marc
marc de respecte i confiança.
Es
parteix
del
cos
cos
com
a
seu
de
vivències.
Des del reconeixement del lligam estret entre ment, emocions i cos
c físic, ofereixo un camí que permeti integrar i harmonitzar els diferents aspectes que habihab
ten en cadascú/na de nosaltres.
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Des de l'escolta del cos, l'exploració sensitiva, el moviment, el contacte, la relarel
ció. Trobem camins simples per estar més a prop
prop d'un mateix/a confiant en la
saviesa del cos, sentint el recolzament del grup i compartint.
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QUÈ TREBALLEM?:
En el taller es treballen les estratègies i tècniques que permetin els participants
afrontar
millor les situacions de crisi personal, i promoure una millora de l’autoestima i
confiança i de les habilitats per a relacionar-se.
Fomentem la comprensió d’un mateix/a, de les dificultats personals i de les
possibles solucions.
Dono eines per aprendre a escoltar i a atendre les necessitats del nostre cos i
de les nostres emocions, per poder trobar estratègies per fer canvis a les nostres vides.
COM TREBALLAREM:
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Utilitzem: la respiració, la relaxació, la expressió corporal (sistema ARC, Bio
Dansa…, moviments lliures…), sistema T.R.E (exercicis per alliberar l’estrès),
meditació i visualitzacions , l’expressió artística, i la paraula. Treballat principalment sobre els llibres: “EL PODER DE L’ARA” de Eckhart Tolle, “ELS QUATRE ACORDS” i “LA MAESTRIA DE L’AMOR” del dr Miguel Ruiz, entre altres.
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FINALITAT:
El propòsit i la finalitat és sentir-nos i trobar-nos millor; fer un camí cap al nostre
propi ésser, intentant retrobar els nostres desitjos apartant tot allò que ens ha
pogut condicionar. Vivim en una societat on l’estrès i les presses son molt habituals, ens hem acostumat a córrer i posposar les nostres necessitats, aquest és
un espai per aturar-nos, contactar amb les emocions i potser expressar-les.
Sentir amb claredat què és el què ens està portant al patiment i poder transformar-lo
OBJECTIU
Millorar la situació de les persones, aportant recursos que afavoreixin la seva
autonomia potenciant el trencament d’aïllament que pateixen moltes persones,
gràcies a la validació (reconeixement i acceptació) d’emocions, al no jutjament i
al intercanvi amb els altres
Crear un espai íntim i protegit en el que podrem compartir, aprendre, escoltar i
expressar, comprendre les nostres necessitats, descobrir solucions i les nostres
capacitats.
Aconseguir un treball d’experimentació emocional d’interrelació entre terapeuta
i participants concreant conjuntament.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Promoure les capacitats i talents de les persones
- Reconèixer i acceptar les emocions
- Aprendre a canviar el patiment per el gaudiment
- Enfortir l’autoestima i la confiança
- Sortir de l’aïllament
- Treballar en grup (aprendre a escoltar, a compartir, a no jutjar...)
- Resolució de conflictes
- Començar a SER
- Deixar-nos sentir
- Adquirir una major assertivitat : Aprendre a desenvolupar la capacitat
personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments
propis de manera lliure i amb seguretat.
- Trobar estratègies per canviar hàbits de les nostres vides què ja no ens
funcionen.
- Potenciar la part femenina i la part masculina que hi ha nosaltres per arribar a l’equilibri.
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ADREÇAT A:
-

Persones majors d’edat, amb pocs recursos econòmics i amb motivació
al canvi, derivades des de la consulta de la dra Encarna Martínez (Cap
Sant Martí de Centelles) que es trobin en alguna de les següents situacions:
• Situació de fragilitat
• Pocs recursos econòmics
• Crisis vinculades a canvis del cicle vital
• Baixa autoestima
• Separacions afectives
• Pèrdues d’essers estimats i processos de dol
• Conflictes relacionals i familiars.
• Violència psicològica o física
• Malalties cròniques
• Trastorns d'alimentació
• Manca d’espais de relació

LINIA METODOLÒGICA:
El taller va començar el dia 15/04/2014, amb dos grups. I ha tingut continuïtat
fins ara.
Hi ha dos grups , el grup A els dimarts de 16h a 18h. És el grup més evolucionat
I el grup B, per persones que comencen que es fa els dimecres de 18h a 20h.
Es realitzen sessions dues hores de durada un cop a la setmana.

ESPAI FÍSIC:
L’activitat es realitza a la Sala d’actes de la Ajuntament de Sant Martí de Cente-
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lles, que ens cedeixen el lloc gratuïtament.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
-

S’entrega un tríptic informatiu sobre les sessions que s’ofereixen,
s’entrega també la fulla d’inscripció, que han d’omplir i signar i lliurar-lo
a la conductora Mar Gallardo.

-

El número màxim de places per grup és de 10 persones.

-

El número de sessions mínimes és de 10.

-

Els grups són dinàmics, marxen i s’incorporen persones. Aspecte enriquidor per els grups.

MATERIAL: El material utilitzat :
-

Equip de música.
Coixins ,estoretes, mantes...
Material de plàstica (fang, colors, plastilina, cartolines, colors, temperes,
estisores, llibres vells, revistes, pega...).
Tota mena de materials reciclables.

-

Contes, fàbules...

-

Fotocòpies de la part teòrica, dels contes....
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FITXA TÈCNICA:
Aquesta memòria inclou a totes les persones que han participat als tallers de
creixement personal “VIURE” des de Abril 2018 fins al març 2019.
Van iniciar les sessions 21 persones i en total ham participats 29 persones.
Totes són dones.
4 persones de Centelles, 18 de Sant Martí de Centelles i 7 d’ Aiguafreda

Tipus d’activitat
Entitat organitzadora
Dades realització
Responsable

Taller de Creixement Personal
ABS Centelles
Abril 2018 – Març 2019
- Mar Gallardo, administrativa ABS Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

Pressupost de l’activitat

Només despeses de materials, la responsable realitza l’activitat en el seu horari de feina
administrativa.
30 euros el trimestre per a despeses de material
Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Martí
de Centelles (espai cedit per l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles)

Cost de l’activitat
Lloc de realització

Número total de participants : 29 Persones
Mitjana de
Mitjana
Participants participants sessions
Per sessió per participants
29
8,5%
8,7%

Màxim
sessions
per participants
30

Mínim
Sessions
Per participant
5

Total
sessions

35
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Edat dels participants : De 20 al 77 anys
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Comparativa sexe
30
25
20
15
10
5
0
HOMES

DONES
29

Comparativa per edats

més de 50
de 40 a 50
de 30 a 40
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de 20 a 30
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Comparativa assistència

8
7
6

3
2 2

90% assistència

80% assistència

70% assistència

60% assistència

50% assistència

-50% assistència

RESULTATS AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS EN
EL PORCÉS TERAPÈUTIC
Dels 29 participants del taller “Viure”, han omplert l’enquesta 26 persones. La
resta ja fa temps que han deixat el taller i encara que se’ls hi ha demanat no
han vingut a buscar l’enquesta per omplir-la.
omplir
PREGUNTES:
1. Capacitat de la professional que us ha
ha acompanyat en les sessions de
teràpia?

25
20
15
10
5
nul·la
0

poca
0

mitjana
1

bastant
3

molta
22

Pàgina 44

0

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018

2. Satisfacció general del taller

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3. Utilitat de la intervenció
ntervenció
correcte en el teu cas

12
10
8
6
4
nul·la poca mitjan basta molta
nt
a
0
0
2
8
16

2
0

nul·la

poca

0

0

4. Utilitat del què he aprés

mitjan
a
3

basta
nt
10

molta
12

5. Millora experimentada

12
10
10

8

9

6

8

4

6

7
5

2
0

4
3

nul·la poca mitjan bastan molta
a
t
0
0
2
10
12

2
1
0

nul·la
0

poca
0

mitjana
7

bastant
10

molta
7

6. Aprenentatge sobre la gestió i utilitat de les emocions
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

nul·la
0

poca
2

mitjana
6

bastant
10

molta
6
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7. Capacitat de resposta adquirida

8. Nivell de consciència

14
12
10
8
6
4
2
0

nul·la
0

poca
1

mitjana
7

bastant
13

9.Acceptació

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

nul·la
0

poca
3

mitjana
5

10. Transformació

bastant
10

molta
5
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7. Valoració de l’activitat en general del 1 al 10.
Entenent 1 com a molt dolenta i el 10 com a molt bona
Totals:
1= 0

6= 3

2= 0

7= 6

3= 0

8= 7

4= 0

9= 3

5= 1

10= 4

3

1

3

4
6
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Memòria
Salut Comunitària
ABS Centelles
2018
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SALUT COMUNITÀRIA 2018
•

ENCORATJA’T – GRUP DE SUPORT AL DOLOR

Aquestes sessions s’inicien com a grup de suport degut a la demanda d’atenció al
dolor i pel sentiment per part dels pacient que el pateixen, de poca atenció integral per
part dels diferents professionals de la salut.
Per això, unes de les característiques d’aquest projecte és el treball interdisciplinari on
es treballarà aspectes físics, psíquics, emocionals, socials i nutricionals per que el pacient tingui eines per millorar l’actitud de viure el dolor. Considerem que cal més que
medicació.
Un dels factors importants és potenciar l’activitat física.
Moltes vegades es tracta de persones sedentàries amb poca iniciativa pel dolor que
implica.
És difícil aconsellar a una persona que es troba terriblement cansada que faci exercici,
però es fonamental pel seu cos i pel seu estat anímic
L’exercici físic progressiu en pacients amb dolor produeix contínues adaptacions.
L’activitat física dins l’aigua calenta ( 28º -32º) es beneficiosa, en general té un baix
impacte, l’esforç es controlat per la pròpia persona que depèn de la intensitat dels moviments i de les eines utilitzades, millora la qualitat de la son, la flotabilitat de l’aigua
permet que ens lliurem de part del nostre pes i això ajuda a la mobilitat.
Una de les consideracions més importants és la temperatura de l’aigua, que produeix
la relaxació física i psíquica.
El treball conjunt ens permetrà tenir en compte la persona d’una manera integral i valorar les necessitats en diferents àmbits.
Tenir un espai on el grup pugui rebre informació, suport i es faciliti la comunicació és
imprescindible per crear confiança i seguretat en un mateix.
El nom del grup sorgeix del pensament de que és la pròpia persona que hi ha
d’entomar, amb recolzament terapèutic professional, el seu propi estat de salut.
“EL DOLOR ÉS INEVITABLE PERÒ EL PATIMENT ÉS OPCIONAL”

-

Aconseguir un major benestar físic, psíquic i emocional
Aportar eines i educació en alimentació per ajudar a millorar l’estat físic, psíquic
i emocional
Promoció d’hàbits de vida saludables
Prendre consciència del dolor i reconèixer límits personals
Mitjançant testos i escales de valoració cognitiva i funcional evidenciar la milloria en l’ansietat, estrés i depressió
A nivell funcional, oferir recursos per facilitar les activitats de la vida diària
Potenciar habilitats socials
Potenciar activitat física i valorar si hi ha adherència al exercici per la interacció
social que produeix
Augmentar la motivació
Millor la qualitat en el descans nocturn
Aprofundir en l’auto coneixement per millorar el benestar emocional
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OBJECTIUS
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Aprendre a relaxar-se i guanyar seguretat i autoestima
LINIA METODOLÒGICA
Aquest grup, com s’ha explicat anteriorment, serà conduit per diferents professionals
de la salut i diferents línies metodològiques
Presentació de Grup
Es fa presentació al grup dels diferents professionals que hi participem i dels propis
participants. S’explica en que consisteix, durada funcionament i espais habilitats
Es signa CI de la concessió de dades i imatge i confidencialitat de dades
Per part d’infermeria i Neuropsicòloga s’apliquen testos cognitius i funcionals STAI,
que valora ansietat i Test de Depressió de Beck
Sessions de Piscina
Es realitzen sessions setmanals d’una hora de durada a la piscina municipal de Centelles que dirigirà en Xevi Màrmol, a la piscina petita climatitzada amb diferents tècniques corporals, respiració i relaxació.
En total seran 12 sessions
Tallers de Nutrició
Es realitzaran mensualment els dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la dietista -nutricionista Queralt Aguilar a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: No tot és el que sembla
2on taller: Tòpics i típics
3er taller: Amb un parell d’ous
Tallers FES : Força+Emoció+Salut
Es realitzaran mensualment els dijous a la tarda, d’una hora i mitja de durada a càrrec
de la Margaret Avellà terapeuta emocional i corporal, a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller: Estima’t
2on taller: Escolta’t
3er taller: Accepta’t
Tallers de Neuropsicologia
Es realitzaran mensualment dimecres al matí, d’una hora i mitja de durada a càrrec de
la Neuropsicologa Ivette Casas a la sala de l’Espai Jove a Hostalets de Balenyà
1er taller : Aprèn i sigues lliure.
2on taller : Respira. Tècniques de relaxació
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
El grup es dona a conèixer de manera personalitzada segons ens consta diagnòstic de
dolor, l’equip d’infermeres i metges del CAP i les diferents terapeutes que hi participen a
l’ ENCORATJA’T, ofereixen el grup a la seva consulta personalment
a les pacients, se’ls hi explica la possibilitat de participar, posteriorment, la infermera
responsable del projecte els torna a trucar per presentar-se i donar la informació més
específica i resoldre possibles dubtes.
El dia de la presentació s’entrega díptic informatiu de l’activitat
Limitació de 20 places

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018
No hi ha obligació de sessions mínimes ni màximes però si s’explica la importància de
poder assistir-hi a totes per que cada sessió és completament diferent en l’aportació
d’informació i coneixements i pel compromís amb el grup
L’activitat té un cost pel participant de 20e al mes.
Cal dur roba còmode.
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MATERIAL UTILITZAT
FOTOCOPIES, GUIES PELS USUARIS, MATERIAL AUDIOVISUAL, MÀRFEGUES,
MÚSICA, MATERIAL DE PISCINA.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA
DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
DADES REALITZACIO PISICNA
DADES REALITZACIO TALLER NUTRICIÓ
DADES REALITZACIO TALLER EMOCIONAL
DADES REALITZACIO TALLER “PSICO”
DADE REALITZACIÓ TALLER FINAL
RESPONSABLES I TITULACIÓ

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT

COST DE L’ACTIVITAT

LLOC DE REALITZACIÓ

8-9 PERSONES PER SESSIÓ
8-12 PERSONES PER TALLER
8-10 PERSONES PER TALLER
8-10PERSONES PER TALLER
Puntuació de 10 en 4pers
Puntuació de 9 en 2persones
Puntuació de 8 en 4 persones
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NUMERO TOTAL DE PLACES
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES
NUMERO TOTAL PERSONES EN ACABR
EL GRUP
ASSITÈNCIA A LA PISCINA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS TERAPIA
EMOCIONAL
ASSITÈNCIA ALS TALLERS NEUROPSICOLOGA
ASSITÈNCIA ALS TALLERS DE NUTRICIÓ
VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
ESPAI JOVE HOSTALETS DE BALENYA
7 MAIG DEL 2018 – 24 DE JULIOL 2018
7 MAIG. DE 10 A 11.30H
INICI 8 DE MAIG FI 24 DE
9 MAIG, 6 JUNY I 4 DE JULIOL 9.30 a
10.30h
17 MAIG, 14 JUNY I 12 JULIOL 15.30 a
16.30h
23 MAIG, 20JYNY
9.30 a
10.30h
19 JULIOL 15.30 A 16.30h
SARA ESTEVE. INFERMERA ABS CENTELLES
MARGARET AVELLÀ. TERAPEUTA GESTALTICA HUMANÍSTICA
QUERALT AGUILAR DIETISTA NUTRICIONISTA
IVETTE CASAS.
NEUROPSICOLOGA
XEVI MÀRMOL CAFE. READAPTADOR DE
LESIONS
Concessió gratuïta de l’hora setmanal de
piscina a Centelles
Sala Espai Jove flik-flak a Hostalets de Balenyà
La retribució obtinguda del grup es destina a
pagar als diferents professionals les hores
realitzades fora el seu horari laboral.
PISICNA MUNICIPAL CENTELLES
SALA ESPAI JOVE HOSTALETS DE BLENYÀ
20
14
10
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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE SALUT – EI, TORNEM-HI ?

És un programa de promoció de la salut adreçat sobretot a aquelles persones
que no practiquen cap tipus activitat física.
S’organitza conjuntament amb els ajuntaments de l’ ABS, aquest 2018 per problemes
varis s’ha realitzat el programa a Centelles i a Balenyà, a Sant Martí no ha estat possible.
L’objectiu de la caminada és animar que vinguin les persones que no fan cap activitat
física .
Una caminada diària en un circuit pel poble de Centelles amb la possibilitat de fer tres
rutes: una de 20, una de 40 o una de 60 minuts, aproximadament.
QUI LA POT REALITZAR ?
Tothom qui vulgui. És una activitat voluntària i gratuïta.
QUAN ES DURÀ A TERME ?
• dilluns de 9 a 10 del vespre
• dijous descoberta de l’entorn de 8 a 9 vespre
• Juny i juliol
Finalitat : Crear un hàbit saludable, aconseguir millor qualitat de vida i que es camini
tot l’any.
PERSONAL D’ACOMPANYAMENT
•
•
•

Personal de ABS
Personal de la Caminada popular de Centelles, Balenyà
Voluntariat

CONSELLS PER A LA PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT FÍSICA
Porteu roba còmoda, que no oprimeixi la zona abdominal

•

Aneu ben calçats, amb sabates esportives cordades.

•

Podeu portar un bastó de caminar

•

Porteu aigua per rehidratar.

•

Mentre camineu, cal que pugueu parlar sense dificultat, sinó caldrà que alentiu
el ritme.
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITAT COL·LABORADORA

SALUT A LA COMUNITAT
ABS CENTELLES
AJUNTAMENT CENTELLES, BALENYA I
SANT MARTÍ DE CENTELLES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ

MAIG I JUNY 2018
Dilluns de 9 a 10 vespre, dijous de 8 a 9 vespre
Centelles: 62 participants
Balenyà : 101Participants
Sant Martí : 2018 no realitzaat
Puntuació de 7 a 10

NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES

Pàgina 10

VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.
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PROGRAMA DE PAU I NOVIOLENCIA 2018
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FITXA TÈCNICA
TIPUS D’ACTIVITAT
ENTITAT ORGANITZADORA
ENTITATS COL·LABORADORES

DADES DE REALITZACIÓ
DADA REALITZACIO PRESENTACIÓ
NUMERO TOTAL PERSONES INSCRITES

Puntuació de 7 a 10
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VALORACIÓ I PUNTUACIÓ GENERAL DE
L’ACTIVITAT del 0 al 10.

SALUT A LA COMUNITAT
AJUNTAMENT / ABS /
Cabrons i bruixes de Centelles, Geganters i
grallers, Societat Coral la Violeta, Club Basquet, Club patí, Mans Unides, Caritas, BaligaBalaga, AMPA escoles: Il. Cerdà, Sagrats
Cors, Xoriguer, Institut P. Barnils, Escola de
Música, Escola d’art, Veus de Tardor, CDR,
Unió de Botiguers.
12 DE MAIG 2018
12 de MAIG 2018
Centelles: 200 persones aprox.
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•

OSONAMENT BALENYÀ

SERVEIS DE REHABILITACIO I D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB
PROBLEMES DE SALUT MENTAL i ADDICCIONS
Osonament Sud és un projecte destinat a atendre les necessitats de les persones amb
problemes de Salut Mental i addiccions dels municipis del Sud d’Osona. Es tracta
d’una intervenció innovadora, integral i en xarxa amb els agents implicats del territori
que ofereix apropament dels recursos de rehabilitació, oci i d’inserció laboral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’aquest municipis.
El Projecte es desenvoluparà en un espai cedit per l’Ajuntament de Balenyà, situat a
l’aula d’entitats de l’espai cultural.
Objectius:
La missió del present projecte és promoure el desenvolupament integral de la persona
i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit laboral i
comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental i addiccions als
municipis d’Osona Sud.
Oferir espais de rehabilitació, inserció laboral i d’oci per persones amb problemes de
salut mental i addicions, en un marc terapèutic estructurat en l’àmbit individual, familiar, social i ocupacional.
Objectius específics:
Implicar a les persones en els recursos que li són necessaris per a la seva integració
social potenciant la vinculació als recursos comunitaris (sanitaris, socials, laborals,
culturals, formatius, esportius, d’oci, etc.)

Apropar els recursos existents de rehabilitació, d’inserció laboral i d’oci en salut mental
i addiccions de la comarca a les persones residents als municipis d’Osona Sud.
Afavorir el contacte entre persones usuàries del recurs i a la comunitat per disminuir
l’estigma en relació a la malaltia mental.
L’ ABS fa temps que treballa per establir aliances i signar conveni amb Ajuntament de
Balenyà – Osonament – Serveis Socials Mancomunitat la Plana, Serveis Socials Centelles , per poder implementar i gestionar en el territori aquest projecte integral i en
xarxa perquè la població d’Osona sud se’n pugui beneficiar.
Per ser-ne usuari, cal que la persona interessada demani hora per el seu metge de
capçalera o psiquiatra referent i a partir d’aquí és podrá programar una visita d’ acollida.
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El dia 13 de setembre es va fer la jornada de portes obertes del nou espai.
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ACAPTES I MARATÓ DE SANG CENTELLES - BALENYÀ 2018

l’ ABS de Centelles, fa anys que té un conveni de col·laboració amb les diferents acaptes de sang de Centelles i de Balenyà.
Centelles és fan tres acaptes i aquest 2018 varem fer la 10è. Edició de la Marató de
Sang de 10 a 21h interrompudament.
Balenyà és fan dos acaptes i aquest 2018 va tenir lloc la 1ra. Edició de la Marató de 10
a 21h interrompudament.
Resultats CENTELLES
ANY
2018
MARATO

DONACIONS OFERIMENTS
596
70

TOTAL
666

CENTELLES
DIA

2018

14-abr

DONACIONS OFERIMENTS
314

17

TOTAL

nous donants

355

31

15 PLASMA
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Programa i Programa Activitats
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•

Programa de Salut : SALUT I ARTROSI – NATACIÓ TERAPÈUTICA

Objectiu : Programa de Salut per millorar la mobilitat de les persones que no practiquen cap activitat física.
Descripció : des de l’any 2011 oferim un programa a l’aigua a les instal·lacions de la
piscina municipal de Centelles.
Criteris d’inclusió : Persones amb un nivell baix o insuficient d’activitat física. Patologia de base controlada ( mirar que no tingui cap criteri d’exclusió) . Majors de 18 anys.
Persones amb aptitud física mínima ( poder desplaçar-se i aixecar-se d’una cadira de
forma autònoma)
Adreçat : A persones grans amb dolor, persones amb mobilitat reduïda, artrosi de
tota la Població de l’ ABS.
Durada : Maig a octubre ( 2 cops setmana)
AJUNTAMENTS : CENTELLES / BALENYÀ / SANT MARTÍ
REGIDORIES : SALUT I ESPORTS / PISCINA MUNICIPAL CENTELLES
INICIATIVA : EBA CENTELLES
2018 : Dos grup de 10, unes 20 persones cada temporada, alguns repeteixen i altres
entren de nou.

Pàgina 18

RESULTATS : Els pacients han millorat considerablement el dolor, la mobilitat i molts
d’ells han pogut seguir programes normalitzats que ofereix la Instal·lació i donar pas a
nous pacients amb patologia per entrar al programa. El valoren entre 7 -10.
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CURSA URBANA CENTELLES AMB EL SÀHARA – MEMORIAL PERE VIÑOLAS 2018

Cursa solidària a favor del poble sahrauí, treballem una colla d’entitats per Els camps
de refugiats de la província de Tindouf, Les condicions de vida són dures, no obstant això, a causa del llarg període que la població porta a la zona, s'ha aconseguit
cobrir les necessitats bàsiques, Tanmateix, persisteixen serioses preocupacions sobre
la situació de drets humans. Els habitatges es construeixen amb tendes de campanya
proporcionades per l' ACNUR. A cada tenda, que els sahrauís anomenen "jaima", se li
afegeix amb freqüència una petita peça construïda amb toves i que fa les funcions de
cuina. També s'hi han afegit altres construccions amb toves, que fan les funcions d'habitacions d'hivern i que solen definir un petit quadre de sorra a manera de pati interior.
Els Campaments de Refugiats Sahrauís estan situats en un lloc del desert anomenat
Hamada. Aquest indret es caracteritza per l'enorme variabilitat tèrmica entre els dies i
les nits, amb temperatures que, a l'estiu, superen amb facilitat els 50 graus a l'ombra, i
que a l' hivern baixen per sota dels zero graus a les nits. Aquesta situació climàtica és
acompanyada per la manca quasi absoluta de pluges.
La majoria de la població dels campaments està constituïda per dones i nens. La major
part dels homes estan mobilitzats en zones alliberades. Les dones tenen al seu càrrec
la pràctica totalitat de la vida social i econòmica dels campaments, recuperant així el
paper preponderant que exercia en la societat nòmada. L'emancipació de la dona sahrauí resulta excepcional en comparació d'altres països musulmans.
A nivell nacional hi ha tres hospitals generals (els "12 d'Octubre" i "9 de Juny" i el materno-infantil "Catalunya"), una escola de dones (La "27 de febrer") i un complex avícola, així com tots els serveis administratius i polítics de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Al voltant del pou principal de Rabouni se situa el complex administratiu
central i el centre d' acollida d'estrangers. Cada wilaya té un hospital regional, cada
daira un centre de salut, una escola regional, un jardí d'infància i un hort.
A través d’en Pere Viñolas, i actualment de l’associació de Osona amb el Sàhara ONG
creada amb l’afany d’ajudar el poble sahrauí, i una colla d’entitats del poble organitzem aquesta cursa urbana solidaria que servei per recollí material : pasta per celíacs,
gotes per els ulls per les moltes patologies oculars degut a la sorra, ulleres, ara portem
uns quans anys que recollim col·liris per la necessitat que ens demanen des de tindouf.
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Els participants de la cursa que hi ha un promig de 200 participants alguns anys més
altres un xic menys, tots porten normalment més d’un col·liri això fa que es recollint un
promig aproximadament 3/4 kg de material que des d’allà son molt benvinguts.
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Revista FERSALUT

FerSalut és una publicació gratuïta, promoguda per l’Associació Catalana d’entitats de
Base Associativa (ACEBA)
Objectiu : Prevenir malalties, d’impulsar l’autocora, Apropar temes de Salut a la població, campanyes i promoció de la salut i hàbits saludables
Descripció : Revista de edició bimensual on es poden trobar articles relacionats amb la
Nostra Salut : Consells, prevenció, etc.
Adreçat : a tota la població, hi ha quatre seccions : Nens, gent gran, família i Salut.
Canal de difusió : web Eba Centelles, facebook, twitter, rètols informatius, difusió a les
consultes. www.fersalut.cat
Pròxim any proposta de fer part pròpia, on podrem especificar i fer difusió dels diferents programes de salut que es porten a terme a la nostra ABS.
•

Programa ARREL – CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT DES DE 2010
– Ajuntament Centelles – IES/SAGRATS CORS – ABS.

OBJECTIU : Que els alumnes que hi participen puguin obtenir el graduat en educació
secundaria.
El programa està plenament consolidat i integrat en la programació educativa municipal i dels centres docents que hi participen.
DESCRIPCIO : Es tracte d’un projecte desenvolupat conjuntament amb l ’IES Pere
Barnils de centelles i el col·legi Sagrats Cors, en el qual hi participen empreses del
municipi. El projecte, emparat a través d’un conveni amb el Departament d’educació
de la Generalitat de Catalunya (que no finança el projecte) Promou la realització
d’activitats de coneixement del món laboral en els alumnes de 4rt. ESO amb dificultats
en el procés d’escolarització.
ADREÇAT : Alumnes de 4rt ESO
LLOC : A les diferents empreses col·laboradores
DURADA : Un trimestre cada curs
CANAL DIFUSIÓ: Escola – Ajuntament
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IMPACTE : Alumnes de 4rt ESO, amb practiques, els ajuda a poder descobrir diferents
llocs de treball, àmbits i a despertar l’ interès en alguna formació professional.
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Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir
l’obesitat infantil
Colors, sabors i molta marxa a Osona! per prevenir l’obesitat infantil
L’obesitat infantil és un problema rellevant de salut pública i prevenir-la és una de les
prioritats del Departament de Salut.
Les dades obtingudes de les àrees bàsiques de salut durant l’any 2011 assenyalen
que, a Osona, un de cada tres infants de 6 a 9 anys presenta excés de pes (sobrepès
o obesitat).
Dades més recents, extretes de l’Enquesta de salut de Catalunya 2013-2014, indiquen
que la proporció es manté similar, tot i que hi ha un lleuger descens de l’obesitat en la
població de 6 a 12 anys a Catalunya.
L’obesitat depèn de molts factors i és indispensable enfocar-ne la prevenció des de
diferents àmbits i perspectives. Per aquest motiu, des de l’any 2012, a Osona hi ha un
grup de treball en aquesta línia, coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
en el qual participen diferents entitats clau del territori: el CatSalut; el Sistema Integrat
de Salut d’Osona; els ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló; el Consell Comarcal
d’Osona; la Diputació de Barcelona; la Universitat de Vic-Central de Catalunya; el
Consell Esportiu d’Osona, i el Departament d’Ensenyament.
L’objectiu fonamental del grup de treball és promoure l’alimentació saludable i l’activitat
física en els infants, i s’estan duent a terme actuacions en diferents àmbits: individual,
familiar, escolar, comunitari, i polític i estratègic.
Per promoure entre els infants accions com ara consumir fruita i verdura, beure aigua i
fer activitat física, s’ha elaborat un conjunt de materials divulgatius amb el lema “Colors, sabors i molta marxa a Osona!”
Es tracta d’un material en format pòster molt visual i que anima de forma divertida a
adquirir uns bons hàbits per a la salut. S’han dissenyat dos tipus de pòsters, un amb
missatges clau per a l’alimentació i l’activitat física diària dels infants, i l’altre relacionat
amb l’alimentació a la pràctica esportiva.
La difusió d’aquest material s’està fent per escoles, ajuntaments, àrees bàsiques i poliesportius.
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Les recomanacions incloses en aquest material estan en la línia de les accions que
proposa l’Organització Mundial de la Salut en el darrer informe de la Comissió per posar fi a l’obesitat infantil, publicat aquest 2016.
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•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES VIC – IES CENTELLES (ALUMNES EN PRACTIQUES)

•

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB UVIC ( ALUMNES EN PRACTIQUES
INFERMERIA I MEDICINA)

•

UDACEBA : RESIDENTS AMB PRÀCTIQUES ( INFERMERIA I MEDICINA)

•

EBA CENTELLES –TIC SALUT UVIC – AJUNTAMENT CENTELLES – AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSATARIA GENT GRAN – ISERN.
PARELLES DIGITALS
aquesta acció es planteja un doble repte: En primer lloc, posar a l’abast de les
persones grans un millor coneixement i ús dels dispositius mòbils (telèfons i
tauletes) per comunicar-se, millorar la qualitat de vida i prevenir l’aïllament i
l’exclusió. En segon lloc, conscienciar els joves dels efectes positius de realitzar una tasca de voluntariat i de servei a la comunitat, i facilitar una experiència
de servei comunitari. L'objectiu és contribuir a reduir l'escletxa digital al territori.
En aquesta edició l’activitat es farà a Vic i en un format introductori a Centelles.
Parelles Digitals UVIC-UCC té el suport i la implicació de l’Ajuntament de Vic,
l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran d'Osona, el Col·legi Sagrat Cor de
Vic, l’Ajuntament de Centelles, l'Aula d'Extensió Universitària Gent Gran de
Centelles, CASAL de la gent gran Centelles, l’ Institut Pere Barnils de Centelles, l’ EBA Centelles i ISERN. El programa té la voluntat d’apostar per situar la
gent gran en l’era digital, i disposar d’un espai intergeneracional de formació i
d’intercanvi d’experiències que facin de l’entorn urbà un espai més humà i inclusiu.
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Experiència molt positiva, s’han fet 13 parelles digitals, la valoració tant per part
dels joves com dels sèniors ha estat molt elevada (7-10)
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PROJECTE PERIS 2018-2020

TRANSTORNS DEL NEURO DESENVOLUPAMENT, FRACÀS ESCOLAR I ALTERACIONS CONDUCTUALS A L’ADOLESCÈNCIA

Estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grup d’alumnes d ’ESO de la Catalunya Central.
Projecte conjunt amb : Fundació Vall d’ Hebron Institut de Recerca VHIR – Fundació
ALTAHIA- CESS-UVIC- UCC- Fundació FORES- CSVIC-ICS- EBA CENTELLES- EAP
VIC
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ALUMNES D’ESO DE LES POBLACIONS : Centelles , Manlleu, Manresa i Vic.

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018

PROGRAMA DE VACUNACIONS ESCOLARS I REVISIONS BUCODENTALS
•

REVISIONS BUCODENTALS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut escolar del departament i ens posem en contacte amb les escoles de l’ ABS que son: Ildefons Cerdà,
Sagrats Cors, Xoriguer, Joan XXIII de Balenyà i Escola Valldeneu de Sant Martí de
Centelles, revisem cada any amb un odontòleg i higienista a tots els alumnes de
2er. i 5è de Primària i tots els de 1er i 3er ESO. Assegurant així que cada dos anys
l’alumne té una revisió bucodental.
•

VACUNACIONS ESCOLARS

Amb l’ inici del Curs escolar, comencem el programa de Salut Escolar del Departament de Salut, Com ja ve sent habitual la vacunació enfront l’ hepatitis A, varicel·la, meningococ C i enfront el virus del papil·loma humà (VPH) als alumnes de
6è curs d’educació primària. L’ VPH només s’administrarà a les nenes.
També durant el curs escolar realitzarem les activitats del Programa de salut escolar del Departament de Salut. Com ja ve sent habitual vacunem d’una dosi de record tètanus -diftèria (Td) als alumnes de 2n curs d’ ESO.
•

OFERIM A LA CIUTADANIA I A LES DIVERSES ENTITATS DE LA NOSTRA
ÀREA BÀSICA DE SALUT, COL·LABORACIÓ PER TEMA ACLARIMENTS,
CONSELLS, TEMES QUE PREOCUPIN ELS JOVES, ADOLESCENTS,
GENT GRAN, AMPAS I TOT EL QUE TINGUI RELACIÓ AMB LA SALUT EN
TOTES LES SEVES DIMENSIONS FÍSIQUES, PSICOLÒGIQUES I SOCIALS:
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MENJAR SALUDABLE, CONSELLS DIATETICS
CERVELL ACTIU I BEN ALIMENTAT
SEXUALITAT
TESTAMENT VITAL
ESPORT I SALUT
RAPALLAT DE DENTS
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TREBALL COMUNITARI NEUROPSICOLOGIA
Projecte Valora’t i Emociona’t: projecte adreçat a les escoles d'Osona
Sud per formar als nens/es en valors i emocions i aconseguir reduir el
consum d'antidepressius en l'adolescència. Durant l'any 2018 s'ha desenvolupat el projecte Valora't i Emociona't:
1. Presentació dels resultats estadístics a mestres i regidors dels
Ajuntaments de les poblacions d’Osona Sud-Alt Congost.
2. Sol·licitud de finançament de beca d'Obra Social de La Caixa.
3. Elaboració dels serveis específics i pressupost per als Ajuntaments.
Projecte Salut i escola: presentació i xerrades sobre orientació i identitat
sexual i sobre tr. Alimentaris a l’ Institut Pere Barnils de Centelles.
Projecte Cuidem al Cuidador: grup psicoeducatiu i terapèutic de cuidadors/es de persones depenents. La durada del taller va ser d’1 mes i mig
i es van realitzar 6 sessions. Es van fer 2 grups durant l’any 2018.
1. El primer grup va estar format per 5 persones. Les valoracions
van ser molt positives, van establir vincles i van aprendre a relaxar-se i a planificar- se per no tenir el síndrome del cuidador.
2. El segon grup va estar format per 4 persones. Eren les mateixes
persones de l’edició anterior que van voler repetir.
Projecte Encoratja’t: grup de recolzament al dolor físic i emocional. S’ha
creat un grup de 14 participants inicialment i al final van acabar el grup 8
persones. El programa va tenir una durada de 3 mesos. Característiques
de les sessions:
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1. 12 sessions setmanals de piscina amb entrenador personal.
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2. 3 sessions de Teràpia emocional.
3. 3 sessions de nutrició i dietètica.
4. 2 sessions de neuropsicologia.
5. Les participants van ser valorades a nivell emocional abans i desde
prés
és de la participació al projecte. Els resultats van ser molt posipos
tius i van millorar significativament a nivell emocional.
6. Reunions de preparació, correcció de tests psicològics i elaboraelabor
ció de les estadístiques dels resultats.
7. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a les Jornades ACEBA
2018 a la Seu d’Urgell.
8. Presentació dels resultats d’Encoratja’t a la aula de formació conco
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tinuada del CAP de Centelles.

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018

TREBALL PUBLICITARI EN EL CENTRE
Es fan reunions amb diferents col·lectius de l’àmbit de la salut per a poder preparar i reclutar les persones que participen en els diferents projectes. Reunions
amb equip de professionals, Ajuntament i mitjans de comunicació per al projecte Valora't i Emociona't.
Cartells publicitaris, xarxes socials, web i articles a revista Fes Salut del CAP
del Centelles dels diferents projectes comunitaris.

Es fan díptics i fulletons publicitaris i articles d'interès sobre la neuropsicologia,
psicologia i s'incorpora el servei de coach com a creixement i benestar personal.

CONCLUSIONS
El servei de Neuropsicologia és d'ampli espectre, ja que pot ajudar tant a
població adulta (tr. neurodegeneratius i dany neurològic) com a població
infantil (tr. d' aprenetatge o evolutius). A més a més, treballa de manera
holística i integradora amb els pacients i els seus familiars.
Cal potenciar les sessions de tractament i d'estimulació cognitiva perquè
tant els pacients com els familiars es puguin beneficiar d'una millora en
qualitat de vida i millorar l'estat cognitiu del pacient i la seva autonomia.
Cal informar i recordar als professionals de EBA Centelles sobre l'efecte
de la neuropsicologia en el diagnòstic precoç i en l'efecte beneficiós del
tractament cognitiu en pacients neurològics i no tant farmacològic.
El servei de psicologia ha augmentat en l’últim any i ha obtingut resultats

ció dels beneficis del servei per a les persones amb problemes anímics.
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satisfactoris. S’ha de seguir treballant en la mateixa línia de consciencia-
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El proper any hi ha la previsió d’obrir un nou taller del dol: recolzament
psicològic i emocional. El procés de dol ens deixa sense eines
d’afrontament i sovint els recursos mèdics no són suficients per a superar aquesta etapa de la vida. Per això, s’ha proposat aquest nou taller de
treball comunitari per a poder donar suport i eines d’afrontament a les
persones que han perdut a una persona estimada i no sabem com supe-
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rar-ho.
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Servei de salut integrativa
Queralt Aguilà – Dietista-nutricionita
-Memòria Assistencial
El servei de nutrició i dietètica pretén ser un servei de salut integrativa en que
s’ajuda al pacient a fer un canvi nutricional junt amb una reducció d’estrès,
desmedicalització, augment de l’activitat diària.
L’evolució del servei, però, no sembla positiva en tant que les visites de l’any
2018 són menors que les del 2017 i anteriors. És possible que un dels factors
pugui ser l’augment de preu de les primeres visites des d’inicis de 2018.
Tipus de servei
1ª
Successiva
Pack
Gratuïta
No presentat
DM
Genètica gratuïta
Pack 60
Pack embaràs
Total

2016
75
150
123
3
24
19
3
5
6
408

2017
104
278
36
1
56
5
2
1

2018 (nº)
73
231
5
5
38

483

314

2018 (%)
23
74
2
2
12

L’objectiu d’aquest any ha sigut traslladar als metges la rellevància que pot tenir
una visió integrativa en el tractant del sobrecreixement bacterià (inflor intestinal,
diarrea/restrenyiment, digestions lentes) i la histaminosis (migranya, malestar
intestinal, digestions lentes).

•

Encoratja’t
o Reunió 24.01.18
o 3 reunions entre març i abril per a la preparació del projecte (com
afrontar el grup, díptic, document orientació del projecte entregat
al CAP).
o Presentació amb el grup de pacients d’Encoratja’t (dilluns).
o Xerrada “No tot és el que sembla”
o Xerrada “Amb un parell d’ous”
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-Memòria de Salut Comunitària
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•

Escoles
o Xerrada amb extraescolars de l’escola Joan XXIII (Hostalets de
Balenyà). Junt amb Susanna Matesanz. Un parell de reunions
amb Susanna Matesanz i exposició de la xerrada.
o 05.04.18 Xerrada sobre alimentació saludable i el sucre. Escola
Joan XXIII (Hostalets)
o 05.04.18 Xerrada alimentació saludable i la sal. Escola Joan XXIII
(Hostalets)
o Exposició menú saludable a la reunió d’inici de curs de 1r d’ESO
(Pere Barnils)
o Vídeo per la presentació d’inici de curs de 4t d’ESO (Pere Barnils)
o Reunió 1 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió 2 treball de recerca sobre alimentació d’un alumne de
Centelles.
o Reunió Equip directiu centres educatius

•

Grup de Prevenció Obesitat Infantil Osona
o Reunió gener
o Preparació de missatges per enviar whatsapp
o Reunió març
o Reunió setembre
o Generació cartell per a la promoció de l’alimentació o activitat física dins el grup de Prevenció Obesitat Infantil
o Reunió novembre
o Difusió a les escoles del projecte Prevenció Obesitat Osona – El
logo

•

Valora’t i Emociona’t
o Reunió Valora’t i Emociona’t online amb Carles i Ivette.
o Preparació pwp sobre resultats del Valora’t i Emociona’t per a la
reunió amb regidors.
o Reunió regidors sobre Valora’t i Emociona’t.
o Tractament de dades per a la presentació de la proposta de tallers a les escoles.
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o Xerrada “Tòpics i típics”
o Generació del Informe
o Preparació resultats Encoratja’t.
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o Comunicació sobre el projecte Valora’t i Emociona’t a Dolors i
Imma de l’Agència Catalana de Salut Pública.

•

Salut comunitària en la comunitat mèdica
o El sobrecreixement bacterià, què és i com podem ajudar el pacient a la consulta de Nutrició i PNIE.
o Mail informatiu a pediatres i auxiliars sobre la relació entre problemes neurosiquiàtrics i microbiota intestinal.
o Mail “opinió i valoració sobre papilles + proposta saludable”. Obro
mails de discussió amb les pediatres i auxiliars amb l’objectiu que
es deixin de recomanar papilles prefabricades als nadons.
o Mail informatiu “estatines i dolor”.

•

Visites gratuïtes pactades amb metges
o 1a visita gratuïta a Francesc Xavier Tristan, acordada amb en
Ramón Vilatimó. S’acorden 6 sessions gratuïtes.
o Visita Marc Royo a petició de Sara Esteve.
o 2a visita gratuïta Francesc Xavier Tristan.

•

Proposta grup desmedicalització a Lourdes i Silvia.

•

Altres
o Info comunitària al web del CAP
o Col·laboració amb Dolors Morató sobre xerrada “La Fibromialgia”.

-Memòria de Formació i docència
Curs Dieta Cetogènica
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altres ACTIVITATS REALITZADES A HOSTALETS DE BALENYÀ
Durant el curs 2017/2018 es varen fer dues xerrades amb els nens del centre obert
( La Quitxalla) del poble.
Una conjuntament els serveis de pediatria (Dra. S. Matesanz) i de Nutrició i dietètica ( Queralt
Aguilar) sobre “hàbits alimentaris saludables”.

L’altra xerrada va corre a càrrec de la Dra. S. Matesanz i la Sra. Alba Masó i el tema va ser
“l’auto cura del nostre cos”. Es va parlar de prevenció d’accidents, protecció en front del sol,
postures corporals correctes, i higiene corporal amb especial deteniment pel que fa a la higiene

Pàgina 35

bucal.
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TALLER CREIXEMENT PERSONAL “VIURE”

CONDUCTORA:
- Mar Gallardo , Administrativa Abs Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:
És un espai per aprendre a viure de manera conscient, present i responsable,
per agafar les regnes de la nostra vida i assumir la responsabilitat del nostre
propi benestar.
Un espai d'exploració i auto coneixement en un marc
marc de respecte i confiança.
Es
parteix
del
cos
cos
com
a
seu
de
vivències.
Des del reconeixement del lligam estret entre ment, emocions i cos
c físic, ofereixo un camí que permeti integrar i harmonitzar els diferents aspectes que habihab
ten en cadascú/na de nosaltres.
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Des de l'escolta del cos, l'exploració sensitiva, el moviment, el contacte, la relarel
ció. Trobem camins simples per estar més a prop
prop d'un mateix/a confiant en la
saviesa del cos, sentint el recolzament del grup i compartint.
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QUÈ TREBALLEM?:
En el taller es treballen les estratègies i tècniques que permetin els participants
afrontar
millor les situacions de crisi personal, i promoure una millora de l’autoestima i
confiança i de les habilitats per a relacionar-se.
Fomentem la comprensió d’un mateix/a, de les dificultats personals i de les
possibles solucions.
Dono eines per aprendre a escoltar i a atendre les necessitats del nostre cos i
de les nostres emocions, per poder trobar estratègies per fer canvis a les nostres vides.
COM TREBALLAREM:
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Utilitzem: la respiració, la relaxació, la expressió corporal (sistema ARC, Bio
Dansa…, moviments lliures…), sistema T.R.E (exercicis per alliberar l’estrès),
meditació i visualitzacions , l’expressió artística, i la paraula. Treballat principalment sobre els llibres: “EL PODER DE L’ARA” de Eckhart Tolle, “ELS QUATRE ACORDS” i “LA MAESTRIA DE L’AMOR” del dr Miguel Ruiz, entre altres.
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FINALITAT:
El propòsit i la finalitat és sentir-nos i trobar-nos millor; fer un camí cap al nostre
propi ésser, intentant retrobar els nostres desitjos apartant tot allò que ens ha
pogut condicionar. Vivim en una societat on l’estrès i les presses son molt habituals, ens hem acostumat a córrer i posposar les nostres necessitats, aquest és
un espai per aturar-nos, contactar amb les emocions i potser expressar-les.
Sentir amb claredat què és el què ens està portant al patiment i poder transformar-lo
OBJECTIU
Millorar la situació de les persones, aportant recursos que afavoreixin la seva
autonomia potenciant el trencament d’aïllament que pateixen moltes persones,
gràcies a la validació (reconeixement i acceptació) d’emocions, al no jutjament i
al intercanvi amb els altres
Crear un espai íntim i protegit en el que podrem compartir, aprendre, escoltar i
expressar, comprendre les nostres necessitats, descobrir solucions i les nostres
capacitats.
Aconseguir un treball d’experimentació emocional d’interrelació entre terapeuta
i participants concreant conjuntament.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
- Promoure les capacitats i talents de les persones
- Reconèixer i acceptar les emocions
- Aprendre a canviar el patiment per el gaudiment
- Enfortir l’autoestima i la confiança
- Sortir de l’aïllament
- Treballar en grup (aprendre a escoltar, a compartir, a no jutjar...)
- Resolució de conflictes
- Començar a SER
- Deixar-nos sentir
- Adquirir una major assertivitat : Aprendre a desenvolupar la capacitat
personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments
propis de manera lliure i amb seguretat.
- Trobar estratègies per canviar hàbits de les nostres vides què ja no ens
funcionen.
- Potenciar la part femenina i la part masculina que hi ha nosaltres per arribar a l’equilibri.
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ADREÇAT A:
-

Persones majors d’edat, amb pocs recursos econòmics i amb motivació
al canvi, derivades des de la consulta de la dra Encarna Martínez (Cap
Sant Martí de Centelles) que es trobin en alguna de les següents situacions:
• Situació de fragilitat
• Pocs recursos econòmics
• Crisis vinculades a canvis del cicle vital
• Baixa autoestima
• Separacions afectives
• Pèrdues d’essers estimats i processos de dol
• Conflictes relacionals i familiars.
• Violència psicològica o física
• Malalties cròniques
• Trastorns d'alimentació
• Manca d’espais de relació

LINIA METODOLÒGICA:
El taller va començar el dia 15/04/2014, amb dos grups. I ha tingut continuïtat
fins ara.
Hi ha dos grups , el grup A els dimarts de 16h a 18h. És el grup més evolucionat
I el grup B, per persones que comencen que es fa els dimecres de 18h a 20h.
Es realitzen sessions dues hores de durada un cop a la setmana.

ESPAI FÍSIC:
L’activitat es realitza a la Sala d’actes de la Ajuntament de Sant Martí de Cente-
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lles, que ens cedeixen el lloc gratuïtament.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:
-

S’entrega un tríptic informatiu sobre les sessions que s’ofereixen,
s’entrega també la fulla d’inscripció, que han d’omplir i signar i lliurar-lo
a la conductora Mar Gallardo.

-

El número màxim de places per grup és de 10 persones.

-

El número de sessions mínimes és de 10.

-

Els grups són dinàmics, marxen i s’incorporen persones. Aspecte enriquidor per els grups.

MATERIAL: El material utilitzat :
-

Equip de música.
Coixins ,estoretes, mantes...
Material de plàstica (fang, colors, plastilina, cartolines, colors, temperes,
estisores, llibres vells, revistes, pega...).
Tota mena de materials reciclables.

-

Contes, fàbules...

-

Fotocòpies de la part teòrica, dels contes....
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FITXA TÈCNICA:
Aquesta memòria inclou a totes les persones que han participat als tallers de
creixement personal “VIURE” des de Abril 2018 fins al març 2019.
Van iniciar les sessions 21 persones i en total ham participats 29 persones.
Totes són dones.
4 persones de Centelles, 18 de Sant Martí de Centelles i 7 d’ Aiguafreda

Tipus d’activitat
Entitat organitzadora
Dades realització
Responsable

Taller de Creixement Personal
ABS Centelles
Abril 2018 – Març 2019
- Mar Gallardo, administrativa ABS Centelles, Ceramista i Art terapeuta, 5
cursos Psicoteràpia psicoanalítica.

Pressupost de l’activitat

Només despeses de materials, la responsable realitza l’activitat en el seu horari de feina
administrativa.
30 euros el trimestre per a despeses de material
Sala d’actes de l’Ajuntament de Sant Martí
de Centelles (espai cedit per l’Ajuntament de
Sant Martí de Centelles)

Cost de l’activitat
Lloc de realització

Número total de participants : 29 Persones
Mitjana de
Mitjana
Participants participants sessions
Per sessió per participants
29
8,5%
8,7%

Màxim
sessions
per participants
30

Mínim
Sessions
Per participant
5

Total
sessions

35
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Edat dels participants : De 20 al 77 anys

EAP OSONA SUD ALT CONGOST – Pla del Mestre, 7 08540 Centelles – 93 881 04 85

MEMÒRIA ASSISTENCIAL 2018
Comparativa sexe
30
25
20
15
10
5
0
HOMES

DONES
29

Comparativa per edats

més de 50
de 40 a 50
de 30 a 40
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de 20 a 30
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Comparativa assistència

8
7
6

3
2 2

90% assistència

80% assistència

70% assistència

60% assistència

50% assistència

-50% assistència

RESULTATS AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS EN
EL PORCÉS TERAPÈUTIC
Dels 29 participants del taller “Viure”, han omplert l’enquesta 26 persones. La
resta ja fa temps que han deixat el taller i encara que se’ls hi ha demanat no
han vingut a buscar l’enquesta per omplir-la.
omplir
PREGUNTES:
1. Capacitat de la professional que us ha
ha acompanyat en les sessions de
teràpia?

25
20
15
10
5
nul·la
0

poca
0

mitjana
1

bastant
3

molta
22
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2. Satisfacció general del taller

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3. Utilitat de la intervenció
ntervenció
correcte en el teu cas

12
10
8
6
4
nul·la poca mitjan basta molta
nt
a
0
0
2
8
16

2
0

nul·la

poca

0

0

4. Utilitat del què he aprés

mitjan
a
3

basta
nt
10

molta
12

5. Millora experimentada

12
10
10

8

9

6

8

4

6

7
5

2
0

4
3

nul·la poca mitjan bastan molta
a
t
0
0
2
10
12

2
1
0

nul·la
0

poca
0

mitjana
7

bastant
10

molta
7

6. Aprenentatge sobre la gestió i utilitat de les emocions
10
9
8
7
6
5
4
3
2
0

nul·la
0

poca
2

mitjana
6

bastant
10

molta
6
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7. Capacitat de resposta adquirida

8.. Nivell de consciència

14
12
10
8

10

6

8

4

6

2
0

nul·la
0

poca
1

mitjana
7

bastant
13

molta
3

4
2
0

nul·la

poca

0

2

9.Acceptació

basta molta
nt
10
4

10. Transformació

9
8
7
6
5

nul·la
0

poca
3

mitjana
5

bastant
10

molta
5

4
3
2
1
0

nul·la
0

poca
4

mitjana
6

bastant
9

molta
5
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

mitja
na
8
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7. Valoració de l’activitat en general del 1 al 10.
Entenent 1 com a molt dolenta i el 10 com a molt bona
Totals:
1= 0

6= 3

2= 0

7= 6

3= 0

8= 7

4= 0

9= 3

5= 1

10= 4

3

1

3

4
6
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