
“Si el món fos escrit amb llapis, podria esborrar la lletra 
que vol ferir; podria esborrar mentides que no cal dir; 
n
grandeses de mèrit fals... Però és escrit amb tinta de mal 
color: el color brut de la guerra i del dolor. 
 
 
 
 
 
 
Qui voldria escriure un nou món més just i net? 
 
Potser que tu i jo provéssim, ben valents, lletra per lletra, 
des del nostre raconet...”   Joana Raspall 
        
                                                                                     

  

 

El Nostre Taller

 

‘‘ ‘





Ha arribat la primavera i amb ella Sant Jordi; l’equip de redacció de “El nostre taller” hem escollit aquest dia tan 
especial per fer-vos arribar aquest nou exemplar. 
 
Com podreu copsar, aquesta revista és el fruit d’un treball realitzat durant un període de temps més llarg que en 
edicions anteriors, que era als volts de Nadal. Aquest canvi ens ha permès poder recopilar més informació, tractar 
diferents temàtiques i presentar-vos diferents projectes, com ara el Projecte de Lectura Fàcil i a la vegada 
disposar de més temps per l’elaboració d’aquest nou número en l’Activitat que ACUDAM ofereix com a Cursos de 
Formació. 
 
Els Cursos de Formació destinats a les persones del CET i algunes de l’STO, és un espai de participació totalment 
voluntari. Per tant, les persones que hi assisteixen manifesten un alt grau d’interès i implicació tant en les activitats 
que s’hi realitzen com en l’elaboració de la revista. Així continuem enllaçant el nostre treball amb la línia global 
de la PCP (Planificació Centrada en la Persona) que s’està duent a terme al nostre centre. 
 
A través de les activitats que es programa es pretén un treball interdisciplinari que abasti les diferents àrees de la 
vida d’una persona, la salut, els serveis, les relacions socials,... promovent estratègies, reflexions, punts de vista,... 
basats en les seves preferències i valors, amb la finalitat d’adquirir una major qualitat de vida. 
 
Creure en la persona, les seves competències, les seves opinions, les seves inquietuds,... és el 
que dóna sentit  a la nostra tasca i el que volem reflectir en aquesta nova edició. 

 
                               

 
                                      

GEMMA ANGUERA MINGUELL
IRENE SOLSONA AIXALÀ

 
 
 

Bona diada de Sant Jordi!!!
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F.Tudela 

EditorialEquip pedagògic



l’Entrevista
Dra. Imma Buj
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M. Baldrich 

- Quants anys tens? Què has estudiat? Quant temps fa que et dediques a fer de 
Doctora? 
Per ser psiquiatra una persona primer ha d’estudiar medicina, que són 6 anys, 
després s’ha de fer un examen per escollir l’especialitat que cadascú vulgui fer, 
per què psiquiatria és una especialitat. L’especialitat són 4 anys més o sigui en 
total 11 anys d’estudi. Jo ara en tinc 33. I fa uns 7 anys que exerceixo. 

- En que consisteix la teva professió? 
La meva professió és ser metge. El que 
passa és que ens especialitzem en un tipus 
de malaltia, en el meu cas, són les malalties 
mentals. El meu treball consisteix en assistir 
a les persones que poden patir una malaltia 
en l’àrea de la salut mental, que venen a la 
consulta perquè presenten un patiment que 
no els permet fer la seva vida, problemes de 
les emocions, del pensament, que pateixen 
ansietat, depressió, etc. 

- Què t’aporta la teva feina? I què valores més d’una persona? 
Un aprèn moltes coses perquè és un tracte directe amb les persones, i això  
enriqueix molt. També t’aporta molta satisfacció quan veus que la persona que 
estàs tractant millora, es recupera,... A vegades també et preocupes quan veus 
que les coses no acaben d’anar bé. També t’aporta molta informació perquè 
cada persona és un món i aprens diferents maneres de viure, cultures,... En 
aquest sentit resulta molt agraït.  
Per a mi és una professió bonica. Penso que cadascú ha de trobar el que li 
agrada. 
Per altra banda, d’una persona valoro moltes coses; el més important és poder-
la conèixer. 
Per a mi també és important la generositat, els sentiment que un pot tenir, el 
que t’aporta. Cada persona és diferent, per tant és important tot allò que de 
cadascuna puguis aprendre i compartir. I també passar-hi bones estones. 
 

- Què et suposa treballar a 
l’Acudam? 
De moment és una cosa nova 
perquè fa molt poquet temps 
que he començat.. 
Personalment  és una 
motivació, per mi sempre és 
agradable conèixer cares 
noves. Penso que vosaltres 
també m’heu de conèixer a 
mi. 

- Quan s’ha d’anar al 
psiquiatre? 
En principi un ha d’anar al 
psiquiatre quan es troba 
malament d’estat d’ànim, 
quan està més trist del que 
tocaria, quan està angoixat, 
quant té una preocupació 
que no es pot treure del cap, 
quan la família o els amics et 
diuen moltes vegades que no 
et veuen bé, que hi hagut un 
canvi. En definitiva, quan un 
pateix molt i no se’n pot sortir. 
Si ens sentim així podem anar 
al psiquiatre o si més no al 
metge de capçalera que si cal 
ens derivarà.  

PSIQUIATRA D’ACUDAM 
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- Poden els pacients estar sols amb vostè, sense els pares i tutors? 
I tant que sí, però cal dir-ho. És molt important que un expressi que vol estar sol i 
parlar amb el metge de les seves coses en privat. Si realment ho volem així és 
molt important que ho demanem. 

- S’ha de parlar dels fets que ens han afectat 
tot i que faci molt temps? 
Si és un fet que t’ha afectat molt i que li dones 
voltes i et preocupa en excès, està bé parlar-
ho. Vosaltres ho podreu fer en les visites que 
tindreu amb mi o bé amb la psicòloga. 

- Ens podries ajudar a estar més tranquils? 
Pel que fa l’ansietat hi ha dues coses: una és la 
medicació, que ajuda a estar més tranquil i 
l’altra és analitzar  com un fa les coses. Amb 
això vull dir que es pot aprendre a com 
actuar en segons quines situacions. Per 
exemple: un es pot posar nerviós quan ha de 
parlar en públic i ha d’aprendre a fer les coses 
d’una manera per tal de sentir-se bé.  
Una persona per tranquil·litzar-se pot 
aprendre a distreure’s, a fer coses que li 
agradin, etc. Les pastilles ajuden però també 
hi ha altres recursos com fer exercici físic, 
dormir bé, ... Això depèn també de cada 
persona, hem de pensar que cadascú és 
diferent. 

- Què s’ha de fer quan un té un atac de pànic i està sol a casa? 
En principi una persona si sap el que és, ja no s’espanta tant, 
perquè sap que no li passa res greu. 
Un atac de pànic apareix, passa una estona i desapareix. 
Encara que la persona ho passa molt malament, sap que no és 
perillós. 
És important aprendre a respirar, així la persona es pot anar 
tranquil·litzant. A vegades donem una pastilla per posar-nos a 
sota la llengua i ajudar a que l’ansietat marxi. Sobretot quan 
ens trobem així hem de pensar que és un atac d’ansietat i que 
no passa res. 
Espantar-se és pitjor i augmenta l’ansietat. 

- Per què cal prendre medicació? 
En principi si algú pren medicació és perquè un metge li ha pautat de fer-ho. S’hauria d’anar revisant, és molt 
important. Les medicacions no deixen de ser una ajuda per a poder estar bé. Per exemple, si una persona té febre 
s’ha de tractar; amb un antitèrmic es trobarà millor. En aquest cas amb les medicacions de psiquiatria passa el 
mateix. 

C.Ortiz 

l’Entrevista
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J.Solà 

- Beneficis  i efectes secundaris de la medicació? 
Bàsicament quan algú pren medicació és per estar millor de salut, tant per 
malalties mentals, com quan un té febre, tensió alta,.. el beneficis és trobar-se 
millor. 
Però també, cada medicació té els seus efectes secundaris, a psiquiatria hi ha 
moltes medicacions. Cada pastilla pot tenir efectes secundaris, com ara tenir 
massa son, tot i així cada persona és diferent, aleshores s’ha de regular. 
 

 - Què pot passar quan 
no encertes la 
medicació? 
En principi per a cada 
malaltia hi ha un 
tractament, per això 
hem d’estudiar tant. 
El que si que pot passar, 
més que no l’encertis és 
tenir efectes secundaris, 
o bé que no et vagi 
prou bé, aleshores el 
que s’ha de fer és 
sobretot parlar-ho amb 
el metge, explicar-ho, i 
aleshores buscar un 
altra medicació, fer un 
canvi; però res dolent no 
pot passar, ja que 
precisament el metge 
sap els efectes 
secundaris. 
A vegades el que s’ha 
de trobar és la dosi, ja 
que hi ha medicacions 
que cal baixar la dosis 
perquè potser que el 
pacient no ho toleri. 

- Què és un trastorn 
mental? 
Fa referència a les 
malalties mentals, que 
són d’alguna manera 
malalties que tenen a 
veure amb l’estat 
d’ànim, amb les 
emocions i el 
pensament. Aquests 
aspectes es tracten en 
l’àmbit de la 
psiquiatria i la 
psicologia. 

- Les malalties mentals tenen curació? 
S’ha de fer un tractament; cada tipus de persona 
necessita un tractament concret segons la malaltia i a més 
hi ha medicacions específiques. 
Després, també, cada persona ha d’aprendre a cuidar-se: 
a seguir uns horaris, ha de dormir bé, ha d’alimentar-se 
bé,... 
Hi ha malalties com el trastorn bipolar on la curació del 
100% no existeix. Necessita un tractament per estar 
estabilitzat amb medicació i amb seguiment. Amb un 
tractament adequat es pot fer vida normal. La mateixa 
persona ha d’aprendre a conviure amb la malaltia i saber 
el què li passa. 
 

- La medicació és per 
tota la vida? 
Depèn de cada cas hi 
ha persones que la 
necessiten un any o 
dos i després es pot 
retirar. Altres persones 
necessiten una mica 
de medicació tota la 
vida. Això és com si 
una persona és 
diabètica, és a dir, té 
massa sucre a la sang, 
doncs s’ha de prendre 
la pastilla o la insulina 
tota la vida per 
mantenir una bona 
salut. 
Sembla una mica 
rotllo però és així, es 
necessita per estar bé. 

l’Entrevista
A.Buñales 
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- Quan cal un ingrés 
hospitalari? 
Com en totes les malalties 
serà necessari quan la 
persona estigui més greu i 
a casa no es pugui fer el 
tractament correcte ni es 
pugui assegurar la 
medicació ni les cures 
diàries. 
 

- Prejudicis sobre les malalties mentals (boig, posseïts,…)? 
En les malalties hi ha molt estigma, i molts prejudicis, fins i tot a vegades les 
persones són reticents a venir al psiquiatre; pensen que és una cosa rara. 
El psiquiatre és un metge especialitzat amb aquest tipus de malalties, de la 
mateixa manera que un pot necessitar d’anar al cardiòleg o al traumatòleg,.. a 
vegades és necessari d’anar al psiquiatre. 
El tema que estigui tant mal vist, té a veure amb la por a allò desconegut; 
quan un no coneix una cosa, aleshores o bé té por, o bé quan un no entèn el 
que li passa a l’altre, aleshores s’espanta. 
Perquè això no passi, el més important és la informació, el coneixement i 
entendre les malalties. 

M.Reig 

l’Entrevista



Calculem les hores de son

Monogràfic
Vida saludable
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______ hores   - ________hores =____  

L.García 

Cansament físic: 
després d’haver 
treballat tot el dia, 
després de realitzar 
un esforç,… 

A quina hora 
anem a dormir? 

A quina hora 
ens llevem? 

Cansament 
mental:  quan 
tenim moltes 
preocupacions, … 

Cansament 
emocional: quan 
patim un disgust, 
tristesa,… 

És important evitar l’excés de fatiga en les activitats diàries. Quan 
no es descansa prou, l’estat general del cos pot reaccionar amb 
conductes inadequades, com hiperexcitabilitat, irritabilitat, inhibició, 
etc. Aquestes conductes interfereixen en els processos de creixement, 
d’aprenentatge i de relació entre el descans, el benestar i el 
rendiment. 
 
El infants i joves descansen quan dormen, però també quan escolten 
música, passegen, xerren en família o simplement canvien 
d’activitat. Si dormen durant el dia, ha de ser una estona prou 
llarga perquè es pugui recuperar l’equilibri i allunyar la fatiga, i 
l’activitat; per exemple la migdiada és millor que sigui curta i 
intensa, i així després no ens costa continuar amb les tasques del dia. 
Cal doncs, dormir i descansar les hores necessàries d’acord amb les 
necessitats de cada edat. 

El descans és el temps que dediquem a 
compensar l’esforç i a recuperar 
l’equilibri físic i psíquic. Quan el treball i 
la capacitat de rendiment estan 
descompensats el cansament 
augmenta. Hi ha diversos tipus de 
rendiment: el físic, el mental i 
l’emocional. 
 
Com més activitat física o intel·lectual 
exercim més hores de descans 
necessitarem. La fatiga es recupera a 
través dels aliments i del descans, 
especialment del son, però també amb 
un canvi d’activitat. 

El descans



Tècniques
i recursos

per
descansar

Monogràfic
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G.Carné
 

Com hem pogut copsar, és molt important alliberar el nostre 
cos de les tensions acumulades al llarg del dia. Cadascú ho pot 
fer a través de les tècniques i recursos que més li proporcionin 
aquest benestar. 

A  partir d’una llista proposada de tècniques i recursos per descansar, cadascú ha marcat 
quines opcions són les que ha escollit a l’hora de buscar tranquil·litat i repòs. La llista ha 
estat oberta a altres opcions no esmentades. A continuació us presentem la següent 
gràfica on podem observar quines són les tècniques més utilitzades: 
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Monogràfic
L’activitat física
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J.M. Corti
 

 
BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA 

 
Passejar, pujar les escales a peu, anar en bicicleta i, en general, dur un estil de 
vida actiu permet millorar el nostre benestar físic i prevenir malalties 
cròniques, però també està associat a un major benestar mental i social.. 
A més del propi control del cos, l’exercici físic permet enfortir músculs i ossos, 
disminuir el risc de patir diabetis tipus 2 i altres malalties, controlar el pes o 
millorar la qualitat del son. Però, a més, la pràctica esportiva millora 
l’autoestima, la seguretat i la confiança en un mateix. 

 PER A CREAR SALUT NECESSITEM: 
                • Dieta equilibrada 
                • Son reparadora 
                • Limitar els hàbits tòxics 
                • FER EXERCICI FÍSIC 

 
La pràctica d’exercici físic amb regularitat farà que 

gaudim d’una major qualitat de vida. 
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ENCERCLA QUIN TIPUS D’ACTIVITAT FÍSICA 
REALITZES DURANT LA SETMANA. 

CREUS QUE FAS LA 
NECESSÀRIA? 

COM MÉS EXERCICI 
PUGUIS FER, 
MILLOR ET 
SENTIRÀS!!! 

- Et proposem una activitat… 
A. Cañelles 

Monogràfic



Taller de cuina
Músics de xocolata
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J. Prieto 

Enguany entre tots vàrem pensar quines postres ens agradaria menjar el dia de Nadal. La 
finalitat era que les poguéssim fer nosaltres mateixos, i les poguéssim regalar a qui més ens 
importa, les nostres famílies!!! 
El resultat va ser: MÚSICS DE XOCOLATA!!! 

.. .. ..   ssoobbrree  ppaappeerr  
vveeggeettaall ..   
 

UUnnaa  vveeggaaddaa  
tteenniimm  llaa  
xxooccoollaattaa  
ddeessffeettaa……  

…aammbb  uunnaa  
ccuull lleerraa  
rreeppaarrttiimm  llaa  
xxooccoollaattaa……  

CCoomm  mmééss  ggrraann  ééss  
llaa  ccuull lleerraaddaa,,   mmééss  
ggrraann  sseerràà  eell     
bboommbbóó.. !! !! !!  
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¿¿HHaann  qquueeddaaddoo  bbiieenn,,   vveerrddaadd??  
PPuueess  ss ii   qquuiieerreess  ppuueeddeess  pprroobbaarr  
ddee  hhaacceerrllooss  eenn  ttuu  ccaassaa..   

SSóólloo  nneecceessiittaass  cchhooccoollaattee  
ppaarraa  ffuunnddiirr ,,   ffrruuttooss  sseeccooss  yy  
ppaappeell   vveeggeettaall !!   

CCoommppttee!!   SSii   aallggúú  ééss  
aall ·· llèèrrggiicc  aa  aallgguunn  
ddeellss   iinnggrreeddiieennttss  
hheemm  ddee  ssuubbssttiittuuiirr--
lloo  ppeerr  uunn  aallttrree!! !! !!   

AArraa  hhii   ppooddeemm  
ppoossaarr  eellss   ffrruuiittss   sseeccss  
qquuee  vvuullgguueemm::  
aammeettll lleess ,,   nnoouuss,,   
ffeessttuuccss ,,   ……  
 

MMiirreeuu!!   QQuuèè  uuss  
sseemmbbllaa??  
EEssttaann  ppeerr  ll lleeppaarr--ssee  
eellss   ddiittss !!   
 

A. Ruiz 

Taller de cuina



Alguna cosa a dir...
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Com ens 
sentim en la 
tasca que 
realitzem. 

Satisfacció 
econòmica. 

Expectatives 
fora del 
treball actual 

La relació amb 
els monitors o 
els caps. 

La finalitat d’aquest treball és reflectir el grau 
de satisfacció a la feina per descobrir alguns 
aspectes a millorar i treure profit de les nostres 
competències. 

 

Dediquem al treball un terç del nostre temps, una gran part de la nostra vida. 
Alguns canvis, grans o petits, poden transformar el nostre  temps de treball en una experiència 
gratificant i agradable.  
Des dels Cursos de Formació hem dedicat un temps a fer un anàlisi i reflexió sobre la nostra 
situació actual en el lloc de treball, valorant aspectes com: ….. 

Les 
expectatives de 
millora 

L’estrés a la 
feina. 

Com influeix 
la nostra feina 
en la vida 
personal 

La relació amb 
els companys de 
feina. 

M. Álvarez 
Situació actual



Alguna cosa a dir...
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“Em sento bé. M’agrada tenir feina però sense atabalar-me. De moment 
no vull canviar” Roger. 
 
“No me siento muy bien. Estoy estresado y a la vez mi trabajo es 
aburrido. Quiero cambiar. Me gustaría que me ayudaran a buscar 
trabajo en otra empresa, creo que podría hacer de barrendero, 
jardinero...” Ati lano. 
 
“Em sento bé a l’Acudam. Estic bé quan el volum de feina no és ni massa 
gran ni massa poc. Quan hi ha molta feina em poso nerviós.” Jaume G. 
 
“Estic bé a l’Acudam; de la feina que faig no canviaria res. Tot i així 
m’agradaria treballar a l’ajuntament del meu poble.” Francisco M. 
 
“Antes de trabajar en Acudam vendía cupones. Lo pasaba muy mal 
había gente que se burlaba de mi, en cambio aquí en el taller me siento 
protegido por los monitores.” Alfredo. 
 
“Si pogués triar no vindria a treballar a l’Acudam. M’agradaria treballar 
a l’ajuntament. Tot i així sé que aquí estic bé.” Jonathan. 
 
“Per a mi tenir una feina és molt important perquè sinó a casa 
m’avorriria. No canviaria la meva feina per res, els canvis em costen, em 
posen nerviosa i em preocupen.” Montse M. 
 
“M’agraden les feines tranquil·les. Als vivers la meva tasca és grapar i 
m’agrada. Tot i així voldria anar a treballar a cortines, allí tinc més bona 
relació amb els companys.” Ramon T. 
 
“Me gusta tanto trabajar en la cocina como en los viveros”. Ignacio P. 
 
 
 
 
 

S. Pons Anàlisi de la nostra situació laboral a l’Acudam



Alguna cosa a dir...
Quin és el meu somni?
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“ ASTRÒNOM, quan tinc temps entro a Internet i miro tot el que té 
relació amb l’univers, llegeixo i m’informo molt sobre el tema”. 
 Roger 
 
 “Ser JARDINERO, hace unos años trabajé en Sant Joan de Déu y me 
enseñaron jardinería; creo que podría volver a hacerlo”.  
Atilano 
 
“JARDINER, m’agrada  llegir llibres sobre les plantes i tenir-ne a casa.”  
Jaume G. 
 
“TREBALLAR A L’AJUNTAMENT del meu poble, hi vaig treballar 
una temporada i em va agradar molt.” 
 Francisco M. 
 
“ESCRITOR, estoy leyendo mucho para después escribir sin cometer 
errores, mi ilusión es terminar de escribir mi libro”. 
Alfredo 
 
 

C. Rodríguez 



Alguna cosa a dir...
Què estic fent per aconseguir-lo?
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“TREBALLAR A L’AJUNTAMENT 
de Mollerussa, m’agrada col·laborar 
en els diferents actes que es fan al 
poble; la Cavalcada de Reis, el 
carnestoltes, la Festa Major,…” 
Jonathan 
 
“El meu somni és mantenir i 
conservar la feina que tinc. A 
l’’ACUDAM estic molt bé i mai he 
pensat un altres lloc on podria anar 
a treballar.”  
Montse M. 
 
“Ser FOTÒGRAF. Ho tinc també 
com una afició. Sempre porto la 
meva càmera de fotos al damunt. 
Ara en aquests moments estic fent 
un àlbum pels meus nebots.” 
Ramon T. 
 
“Mi sueño es ser COCINERO y 
CANTANTE. Estoy contento 
porque en el taller ya estoy 
trabajando en la cocina durante 
todas las mañanas. En cuanto a lo 
de cantante participo en alguna 
escala-en hi –fi  y me lo paso muy 
bien. Canto rancheras”.  
Ignacio P. 
 
 
 
 

F. Martín 



Projectes en marxa

Com el durem a terme?

Llegir i imaginar, escriure i crear
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A partir de l’adaptació a la 
lectura que ens ofereix el 
material catalogat com a 

Lectura Fàcil ens 
proposem promoure la 
lectura tant des d’un àmbit  
social com pel plaer 
d’aprendre i gaudir de 
diferents pensaments, idees i 
experiències. 
 
Pensem que a través de la 
lectura es promou la 
imaginació, la creació, l’interès 
per l’actualitat, un espai de 
lleure,  etc, en definitiva 
aspectes prou importants que 
contribueixen al 
desenvolupament de la 
persona.  
 

Aquesta iniciativa sorgeix dins l’activitat dels Cursos de Formació.  A partir del 
nostre treball, al proposar un tema per escriure un història, hem pogut copsar 
les dificultats d’expressió oral i escrita, d’imaginació i d’ordre en seqüències 
temporals que tenen els nostres usuaris en el moment de redactar . 
 

Utilitzarem la lectura com un recurs interdisciplinari on podem donar suport a 
diferents àrees com l’autodeterminació, la comunicació, l’expressió oral i 
escrita, un treball de descoberta, habilitats cognitives (atenció, percepció, 
ordenar seqüències, memòria, etc.) l’ús de l’aula d’informàtica (tant de 
recerca com d’expressió artística), l’ art-teràpia, etc. 
Activitats directament vinculades amb el nostre projecte: 

- Ús de la Biblioteca. 
- Lectura en veu alta (Dediquem uns minuts de cada sessió a llegir en 

veu alta un capítol d’una de les novel·les escollides i el comentem 
entre tots ) . 

- Treball d’interessos (escollim entre tots quin és el llibre que volem 
treballar). 

- Activitats relacionades amb la lectura escollida (aprofitem el recurs 
de la novel·la per treballar altres aspectes paral·lels, com poden ser els 
valors, la recerca, el debat,...) 

- Participarem a la Marató de lectura en veu alta al Saló del Llibre 
infantil i juvenil de Mollerussa. 

 

J. Ginestà
 

Què es pretén?

Per què aquest projecte?



Anem a la biblioteca Lectura en veu alta

Activitats relacionades
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EL FANTASMA DE L’ ÒPERA  
(TREBALLEM LES PORS) 
LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES 
(RECERCA PER INTERNET) 
VIATGE AL CENTRE DE LA TERRA 
(PREPARACIÓ PER LA MARATÓ DE 
LECTURA) 

G. Garlandí 

Projectes en marxa
Llegir i imaginar, escriure i crear



Activitats que hem fet...
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A. Cañelles  

Els primers auxilis són l’atenció més immediata i 
provisional que es dóna a una persona accidentada 
o malalta abans d’ésser atesa en un centre sanitari 

o per professionals experts dels equips 
d’emergències. 

 
Davant d’una situació d’emergència de qualsevol 
tipus sempre cal seguir tres passos, sense alterar-ne 

l’ordre: 
 

* Protegir-se, protegir l’entorn i protegir la 
víctima en el lloc on s’ha produït l’accident.; 
 
* Alertar els serveis d’emergències mitjançant una 

trucada telefònica al 1 12,  i  
* Socórrer les víctimes accidentades o malaltes, 
sempre tenint en compte que davant del dubte és 
millor no actuar. 

Primers Auxilis

Trucar al 

  112 



Activitats que hem fet...
Primers Auxilis
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Si has de demanar hora de visita per al teu metge de capçalera, pots fer qualsevol de les gestions 
següents: 

Trucar per telèfon 
La majoria dels centres d'atenció primària (CAP) poden donar hora per telèfon. Consulta el 
telèfon del teu CAP a la Guia de centres. 
 

Els CAP de l’ICS programen les visites a través del telèfon 902 111  444. 

Demanar hora per Internet 
Tot i que encara no tots els centres ofereixen aquest servei, aviat tothom podrà realitzar la cita 
prèvia utilitzant Internet.  

Recorda que et cal portar la TSI 
La targeta sanitària individual (TSI) és el document que permet als ciutadans i ciutadanes l'accés 
als centres, als serveis i a les prestacions del sistema sanitari públic i que facilita la identificació de 
forma ràpida i correcta. 
 

J. Solà 
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ASSAIG PER LA MARATÓ DE LECTURA
ÚS DE RECURSOS

HABILITATS COGNITIVES

Activitats que hem fet...
Altres...
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