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Segons el Dr. K. H. Cooper 
l’exercici físic és: 

“ el mètode per posar més 
anys a la seva vida i més 

vida als seus anys”. 

Amb aquesta frase ens vol 
explicar que fer exercici físic 
de manera regular et perme-
trà viure més anys i que du-
rant aquests tinguis una qua-
litat de vida millor. 

La OMS confirma que la  
inactivitat física consti-

tueix el quart factor de risc 
més important de mortalitat 
a tot el món, només superat 
per la hipertensió, el consum 
de tabac i l ‘excés de glucosa 
en sang. 

Cal distingir entre activi-
tat física i exercici físic. 

La primera inclou les activi-
tats del dia a dia que ens fan 
moure el cos com ara cami-
nar, anar amb bicicleta, pujar 
escales, jugar…L‘exercici físic 
implica  una planificació i es-
tructuració de l’activitat per 
tal d’estar en forma. 

En el cas dels infants i jo-
ves de 5 a 17 anys hauri-

en d ‘acumular un mínim de 
60 minuts diaris d’activitat 
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física moderada o vigorosa. 
Es pot fraccionar els 60 mi-
nuts en dues tandes de 30 
minuts. Durant les sessions 
s’han de combinar dos ti-
pus d’exercicis: 

•	exercicis de resistència 
per millor la força muscu-
lar ens els grans grups de 
músculs del tronc i de les 
extremitats

•	exercicis aeròbics vigoro-
sos que millorin les funci-
ons cardiorespiratòries

Concretament,s’hauria 
de participar regu-

larment 3 o més dies a la 
setmana de cada un dels 
tipus.

Hi ha múltiples evidènci-
es dels beneficis que 

l’exercici regular produeix 
en el desenvolupament físic 
i psíquic del infants i dels 
adolescents. Algunes d’elles 
són:

•	Millora de la forma física: 
tant de les funcions cardi-
orespiratòries com de la 
força muscular

•	Redueix el greix corporal

•	Disminueix el risc de pa-
tir malalties cardiovascu-
lars ( hipertensió, angina 
de pit…) i metabòliques 
( hipercolesterolèmia, 
diabetis…)

•	Enforteix els músculs, els 
ossos i manté la funció de 
les articulacions

•	Disminueix la presència de 
símptomes de depressió

•	Ajuda a sentir-se més bé, 
amb més energia, i a rela-
xar-se i reduir l’estrès i aju-
da a dormir millor

•	Ajuda a prevenir i tractar 
l’excès de pes perquè re-
gula la gana i augmenta el 
nombre de calories diàries 
gastades

•	 Ajuda a la canalla a 

relacionar-se amb els al-
tres i a crèixer millor, més 
alegres i més sans

S ’ha de tenir en compte 
els següents principis a 

l’hora de decidir l’exercici fí-
sic a realitzar:

•	El desenvolupament del 
nen/a ha de ser global i 
harmònic, tant en la ves-
sant física com en la psi-
cològica, en el seu aspecte 
individual i de grup

•	El treball esportiu ha 
d’adaptar-se a l’edat i ma-
duració física i funcional 
de l’infant. S’ha d’evitar 
l’especialització precoç.

•	S’ha de retrassar la parti-
cipació en competicions de 
mig i alt nivell fins a l’etapa 
postpuberal. 

•	És convenient el desenvolupament de la força muscular 
mitjançant exercicis gimnàstics. S’ha de prohibir qual-
sevol activitat que comporti treballar amb peses fins a 
completar el creixement i maduració esquelètica, ja que 
pot afectar el sistema múscul-esquelètic.

EL PROGRAMA PAFES

El Pla D’activitat Física, Esport i Salut ( PAFES ) és un 
programa de promoció de la salut des de l’atenció primà-
ria mitjançant el consell i la prescripció d’activitat física. 
Va iniciar-se el 2007 i el seu objectiu és millorar la salut i 
la qualitat de vida de les persones sedentàries. Trobareu 
tota la informació a la web: www.pafes.cat. 

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú està adherit al pro-
gama PAFES. Cada població que s’ha volgut inscriure en 
el programa PAFES ha ideat unes rutes per caminar per 
la ciutat per tal de promoure l’exercici físic d’una manera 
fàcil i accessible per tota la població. Trobareu la infor-
mació d’aquestes rutes en el link: http://www.pafes.cat/
ficheros/PAFES_VILANOVA_GELTRU_rutes.pdf



l e c t u r e s  i  w e b s  d ’ i n t e r è s 

1. Eviteu la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular 
aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats sota els testos, 
plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, safarejos....).

2. Utilitzeu la imaginació i retireu llocs petits del jardí o de la terras-
sa que es puguin omplir d’aigua, el mosquit en té prou amb molt 
poca  per reproduir-se.

3. Si trobeu aigua en un recipient a l’exterior, llenceu-la i poseu el 
recipient cap per avall perquè no es pugui tornar a omplir.

4. Si es tracta de recipients que no es poden buidar o retirar, canvi-
eu-los l’aigua dos cops per setmana.

5. Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de 
desguassos.

6. Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.
7. Si marxeu de vacances, no deixeu recipients al jardí que es pu-

guin omplir d’aigua. 
8. Si teniu fonts ornamentals i no estan engegades, eviteu que s’hi 

acumuli aigua.
9. Si feu servir un repel-lent, apliqueu-vos-el només a l’exterior i du-

rant el mínim temps necessari. No apliqueu repel-lents a criatu-
res menors de dos anys.

10. Parleu amb els vostres veïns a fi que tots feu el mateix.

Els polls del cap ( pediculus capitis ) són 

uns insectes que viuen exclusivament als 

cabells dels éssers humans. Cada femella posa 

entre 100 i 300 ous o llémenes que tarden en-

tre 7 i 10 dies a eclosionar. El poll adult mesu-

ra entre 2 i 4 mm, i és de color gris. S’alimenta 

de la sang que xucla als caps de les persones. 

La manera de contagiar-se és mitjançant el contac-

te directe entre una persona infestada i una altra o bé 

ELS POLLS

http://www.vilanova.cat/html/tema/salut/index.html

http://www.pafes.cat

http://www.naos.aesan.msps.es/

http://www.madrescontrapiojos.com

http://www.farmaceuticonline.com

a través de l’ús compartit d’una pinta, una gorra, un raspall, una bufanda… 

MESURES DE PREVENCIÓ: 

Per tal d’evitar al màxim el contagi dels polls es recomana:  revisar 

cada dia el cabell sobretot al clatell i darrera les orelles, rentar 3 

vegades per setmana el cabell, pentinar el cabell diàriament, rentar 

les pintes i els raspalls sovint.

Actualment ja disposem de productes que actuen com a repel-

lents de polls. N’hi ha en forma de xampús i d’altres en forma de 

colònia. Aquests productes no s’han de confondre amb els pro-

ductes que fem servir quan hi ha una infestació per polls. La ma-

nera d’aplicar-los dependrà de la forma d’administració i de la 

marca, però de manera general les colònies s’apliquen cada dia 

al matí i els xampús s’utilitzen dues o tres vegades a la setmana. 

QUE FER EN CAS D’INFESTACIÓ?

1. Comunicar a l’escola que l’infant té polls

2. Desinfectar:

•	 Roba i llençols: rentar a 55 graus durant 20 minuts

•	 Pintes i raspalls: rentar a 55 graus durant 5-10 minuts o ren-

tar-los en sol-lució pediculicida 30 minuts 

•	 Joguines ( sobretot les de drap): tancar-les en 

una bossa de plàstic hermètica 2 setmanes

•	 Netejar terra, entapissats i estores de l’habitació

3. Aplicar un producte  antiparasitari ja sigui a base de perme-

trina o bé els nous productes que han sortit a base de silicones que 

el mecanisme d’actuació que tenen és ofegar el poll. La principal 

novetat d’aquests productes és que no causen resistències. Per apli-

car-los adecuadament llegiu-vos les instruccions d’ús del prospecte. 

S’ha de repetir l’aplicació al cap de 7-10 dies i al cap de 20 di-

es per estar completament segur que ja no hi ha infestació.

4. Passar una pinta de pues espesses ( llemenera) per retirar els ous i polls.

EL MOSQUIT TIGRE Butlletí
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