
  

 

 

Editorial 
Regidoria de Serveis Socials i Salut  

U n any més dediquem un espai d’aquest butlletí a l’Aedes 

Albopictus, altrament conegut com a mosquit tigre. 

Es tracta d’un visitant no desitjat que s’ha instal·lat al nostre 

municipi i que pot arribar a interferir en el benestar dels ciutadans, 

per les seves picades, reiteratives i més inflamatòries de l’habitual. 

La Regidoria de Serveis Socials i Salut, per tercer any consecutiu 

ha realitzat els tallers per al control del mosquit tigre a les escoles 

de primària, i enguany també a alguns grups d’ESO i adults. En 

total s’han fet 58 tallers, amb 1.500 alumnes que s’han convertit 

així en Agents antimosquit. La idea és que aquests agents actuïn 

identificant possibles focus de cria en el seu entorn físic però 

també, i encara més important, que facin difusió de les mesures 

que com a ciutadans cal prendre per evitar que aquest molest 

insecte s’instal·li a casa nostra. 

De fet, són aquestes mesures, les que els ciutadans prenen a 

l’interior de les finques particulars, les que s’han mostrat més 

efectives allà on porten més anys d’experiència amb aquest 

mosquit. 

A l mateix temps que es feien els tallers a les escoles, se n’han 

visitat els patis i altres espais exteriors per tal d’aconsellar 

quins són els punts susceptibles d’acumular aigua i esdevenir 

focus de cria de mosquits, elaborant un document que serveixi als 

encarregats del manteniment de guia per al control del mosquit 

tigre quan les temperatures siguin més càlides. Recordem que els 

ous que els mosquits vagin pondre l’estiu anterior resten viables a 

l’espera de condicions ambientals òptimes per eclosionar i 

començar un nou cicle, i això passa quan les temperatures 

mínimes arriben als 12ºC. 

El darrer estiu un equip d’informadores municipals van visitar 

nombrosos habitatges de la ciutat, donant informació sobre les 

mesures que calia prendre per evitar tenir mosquits a casa, 

inspeccionant patis, terrasses i jardins a fi d’identificar possibles 

focus i prenent nota dels que trobaven. En analitzar la feina feta 

per aquest equip es confirma que la major part de focus detectats 

es trobava en espais exteriors de 

domicilis particulars.  

Vol ser aquesta editorial un avís 

perquè tots procurem evitar petites 

acumulacions d’aigua al nostre voltant, 

mantenir les piscines en un estat 

higiènic adequat, assegurar la 

col·laboració entre tots els veïns i 

activar els milers d’agents antimosquit 

perquè realitzin la seva tasca. 

LES ETIQUETES NUTRICIONALS 

E l semàfor nutricional és una nova manera d’etiquetar que 

intenta acostar-se a la població. No està implementada en 

tots els productes però  és una forma senzilla de comparar 

productes sense que es necessiti ser un expert en nutrició. De 

moment, però, es tracta d’una proposta i no d’una normativa per 

tant no es troba en tots els aliments. 

LES ETIQUETES NUTRICIONALS 

L es etiquetes dels aliments ens proporcionen diverses 
informacions, entre elles la llista d’ingredients i la informació 
nutricional. 

La llista d’ingredients s’ordena sempre des de l’ingredient que 
hi ha en major quantitat fins al que n’hi ha menys. 

La informació nutricional només és obligatòria quan en l’envàs 
hi ha una declaració nutricional com per exemple alt en fibra, 
baix en greixos... 

Q uè hi trobem en la informació nutricional: 

GLÚCIDS O HIDRATS DE CARBONI: són els components 

dels aliments que ens proporcionen l’energia. N’hi ha de dos tipus, 

els simples i els complexes. Els complexes són els que el nostre 

cos necessita amb major proporció. I els simples són el que 

entenem com a sucres. Sovint en les etiquetes fan la diferenciació 

entre la quantitat total de glúcids i la proporció de sucres. 

Els hidrats de carboni són la base de la nostra alimentació. En 

canvi, els sucres no són tan saludables perquè afavoreixen les 

càries i l’obesitat. Hauríem de menjar com a màxim 90g de sucre 

al dia. Si prenem dos sobrets de sucre (14g de sucre), un vas de 

suc ( 20 g de sucre) i 3 galetes de xocolata ( 13 g de sucre) ja 

sumen més de la meitat del sucre recomanat. 

PROTEÏNES: són els components plàstics o constructors. Són 

essencials per al creixement i per la renovació i reparació dels 

teixits entre altres funcions. 

GREIXOS: són també una font d’energia, la diferència amb els 

glúcids és que aquesta energia és de reserva. S’utilitza aquesta 

energia quan no es disposa de glúcids. A més realitzen altres 

funcions com regular la temperatura, ser vehicle de transport de 

les vitamines A, D, E, K... També són font d’àcids grassos 

essencials per l’organisme, és a dir, que el nostre cos no pot 

sintetitzar. 

GREIXOS SATURATS: Són necessaris pel funcionament de 

l’organisme però no és imprescindible que en mengem perquè el 

nostre cos és capaç de fabricar-los. 

El Semàfor Nutricional 

A  la imatge apareixen tres colors, la franja vermella és on diu 

quants grams de calories, sucres... representen una 

proporció alta en un aliment (el 20 % o més de la QDO*), la franja 

groga ens indica una proporció mitjana (entre el 7,5 i el 20 % de la 

QDO) i la verda una proporció baixa ( el 7,5 % o menys de la 

QDO). 

Si agafem, per exemple, dues bosses de magdalenes de marques 

diferents, si una té tres categories en vermell i l’altre només una, 

és fàcil saber quina de les dues és més saludable. Per tant, si 

volem no cal ni que llegim més, només mirant si hi ha més 

vermells que grocs o verds, ja podem saber si és un aliment 

saludable o no. 

*QDO: “Quantitat diària orientativa” 

 No només els aliments d’origen animal porten greixos saturats, 

sinó que els olis vegetals, com el de palma o el de coco, presents 

sobretot en productes de pastisseria industrial, patates fregides, 

aliments precuinats... també en porten.  

VITAMINES I MINERALS: Són elements minoritaris en els 

aliments que són imprescindibles pel bon funcionament del nostre 

cos. 

FIBRA: la fibra regula el nostre trànsit intestinal. Hauríem de 

prendre 24g de fibra al dia. 

SAL: Es necessita per mantenir l’equilibri de líquids del nostre 

cos i per  regular el ritme del múscul cardíac, entre altres funcions 

importants. 



  

 

 

P osar-se moreno quan ve l’estiu està de moda. En la nostra 

societat, està ben vist estar bronzejat, és un senyal de salut. 

Tot i que aquesta percepció comença a canviar. 

A Espanya, només 4 de cada 10 ciutadans usen de manera 

habitual una crema de protecció solar. (Font: X Campanya 

Euromelanoma ) 

Però el sol, a través de les radiacions ultraviolades, és un agent 

que ens agredeix i lesiona la pell. Hem de tenir present que la 

nostra pell té memòria, és a dir, que cada vegada que ens cremem 

queda gravat a la pell. Els efectes secundaris d’una exposició solar 

excessiva són cremades cutànies, envelliment prematur, 

melanomes... 

É 
s important no exposar-se al sol de manera directa, sobretot 

els infants, i encara que l’exposició no sigui directa, cal portar 

un protector solar elevat perquè els rajos del sol reflecteixen amb la 

sorra, l’aigua (un 25 i un 50% respectivament). 

 CONSELLS: 

- Les cremes de protecció solar s’han d’aplicar de manera abundant 

mitja hora abans de l’exposició solar i amb la pell seca. Si ens les 

posem quan arribem a la platja o la piscina, etc, perden eficàcia.  

- També és important saber que un cop s’ha obert l’envàs, duren 

un any. En els envasos actuals hi trobareu el símbol: que 

indica el període de caducitat un cop obert.  

- Quan estem bronzejats hem de seguir aplicant-nos la crema 

protectora perquè els rajos UVA ens segueixen agredint i 

penetrant a la pell.  

- No ens hem de pulveritzar amb aigua per refrescar-nos perquè 

les gotetes d’aigua actuen com a lupes i poden accelerar 

l’aparició de cremades.  

- Si estem molta estona dins de l’aigua cal tenir en compte que 

les cremes protectores “water resistant” protegeixen durant 40 

minuts i les “water proof” durant 80 minuts.  

- Hem d’evitar l’exposició solar entre les 12 i les 16h, que és 

quan els rajos arriben més verticalment i per tant les radiacions 

UVA i UVB són més fortes. 

- És millor portar un barret que una gorra perquè així també 

protegim les orelles i el clatell. 
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Els celíacs són persones que, per una predisposició genètica, 

reaccionen a la ingesta del gluten, proteïna present al blat, civada, ordi i 

sègol. Ingerir gluten els provoca una lesió a les vellositats del budell 

prim que afecta la capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments 

(associació de celíacs de Catalunya). 

Els símptomes de la malatia celíaca són: diarrea crònica, 

malabsorció de nutrients, flatulència, pèrdua de pes, cansament, 

anèmia, afectació òssia i retard del creixement en els infants.  

El tractament consisteix en eliminar totalment el gluten de la dieta. 

Això vol dir que no poden menjar cap dels cereals que porten gluten 

( el blat, l’ordi, la civada i el sègol), ni cap dels aliments que es 

preparen a partir d’ells com la farina, pa, pasta, galetes, productes 

de pastisseria, aliments arrebossats, sopes de sobre, iogurts amb 

fibra... 

Els aliments naturals que no contenen gluten i que per tant poden 

consumir sense cap perill són: la carn, el peix, els ous, la llet, els 

llegums, els tubercles, les fruites, les verdures i les hortalisses, els 

greixos comestibles, els sucre i la mel, i els cereals sense gluten: 

arròs, blat de moro, tapioca, mill i melca.  

Els aliments exempts de gluten porten aquest 

símbol ens els seus envasos per facilitar la feina 

als celíacs. Tot i això, encara hi ha molts 

productes que no ho posen el seu etiquetatge, 

això fa que hagin d’anar amb molta cura a l’hora 

de comprar un producte perquè és suficient una 

ingesta petita de gluten per patir una recaiguda.  
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