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Bon dia companyes i companys, 

 

Hem arribat al mes d’agost... !! Durant aquest temps, la pandèmia ens ha 

fet reinventar-nos, repensar-nos i, tot i que la situació continua éssent 

incerta, nosaltres continuem amb la nostra “nova normalitat”.  

Desitjem que us trobeu bé i que estigueu passant un bon estiu... feu el que 

feu, us volem seguir acompanyant amb aquest nou quadern! 

Una abraçada, 

 

 

Equip del Servei de Rehabilitació Comunitària 

de Sarrià i Sant Gervasi 
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10 a 11h 
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10 a 11h 
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12 a 13:30h 
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Núria 
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Et presentem el quadern nº17... 
 
EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

- Atenció       pàg. 4 

- Discriminació i càlcul     pàg. 9 

- Memòria       pàg. 11 

- Percepció       pàg. 15 

- Vocabulari       pàg. 18 

- Comprensió de text     pàg. 21  

      

TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT      

- Gestió de les emocions      pàg. 23 

- Cabàs emocional       pàg. 25 

  

TÈCNIQUES EXPRESSIVES  

- Arte como herramienta para paliar     

problemas de salud mental     pàg. 26 

- Imatges per inspirar-se     pàg. 28 

- Paraules per inspirar-se    pàg. 29 

 

RECURSOS COMUNITARIS 

 - Propostes Apropa cultura             pàg. 30 

- Centres Cívics                       pág. 32 

 

SALUT I FUNCIONALITAT         

- Cuina i nutrició:       

o Sopa freda de tomàquet   pàg. 33 

o Pà de passic.      pàg- 34 

- Salut i verano:  

o Consells per mantenir la  

            Salut durant l’estiu.     pàg. 35 

o Cops de calor: Símptomes 

            I tractament.      pàg. 37  

  
- Lectura: El hombre al que le  

desaparecieron los viernes    pàg. 39   

 

COL·LABORACIONS DE LES COMPANYES  

I COMPANYS DEL SRC   

- Mira, mira...      pàg. 43  

- Grup d’activitats expressives    pàg. 49 

- Speaking Time      pàg. 51 

- Anunci       pàg. 56 

- Problema d’escacs     pàg. 56  
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EXERCICIS NEUROCOGNITIUS 

 

ATENCIÓ  
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DISCRIMINACIÓ I CÀLCUL 
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MEMÒRIA  
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Une con flechas las parejas que recuerdes de la ficha nº 1 de 

la página anterior 

Dibuja las figuras que recuerdes de la ficha nº 2 de la página 

anterior 
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PERCEPCIÓ  
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VOCABULARI 
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Forma el máximo de palabras posibles con las siguientes letras 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A   S  M  O  P  D   I  R  T  E 

E L C A U B A S R G 
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Relaciona cada adjetivo con la imagen que representa dicha 
característica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona las siguientes imágenes con la película correspondiente. 
 

  
   

IMPACIENTE – GENEROSO – FLEXIBLE – 
DESCONOCIDO – MENTIROSO - CANSADO 

 

FIEBRE SÁBADO NOCHE– FOREST GUMP – 

TITÁNIC – EL PADRINO – CASABLANCA – ALICIA 
EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
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COMPRENSIÓ DE TEXT 
 

PER QUÈ ELS ANELLS OLÍMPICS SÓN DE COLORS? 

 

Tothom coneix el símbol dels Jocs Olímpics: els anells entrellaçats i de cinc 

colors diferents disposats en dues files, amb tres a dalt i dues a baix sobre 

un fons blanc impol·lut. D'on ve aquest logotip? Qui ho va proposar? Per 

què tenen diferents colors? 

 

El primer que va proposar aquesta simbologia per als Jocs Olímpics va ser 

Pierre de Coubertin, un baró historiador francès més conegut per ser el 

fundador dels Jocs Olímpics moderns, allà per l'any 1914, en el Congrés 

Olímpic de París. Allí es va exposar aquest logotip com a suma de totes les 

nacions perquè els sis colors (blau, negre, groc, verd, vermell i el blanc del 

fons inclòs) van ser triats de manera que tots els països tinguessin almenys 

un dels colors en la seva bandera nacional. Per exemple, en el cas 

d'Espanya, tots els colors de l'ensenya pàtria, el vermell i el groc, estan 

representats en la bandera olímpica. 

 

A més es van triar cinc anells com a distintiu dels cinc continents i el fet que 

estiguin entrellaçats simbolitza la unió de les nacions a través de l'esport. 

 

La primera vegada que va onejar la bandera va ser en els Jocs Olímpics 

d'Anvers, l'any 1920 convertint-se en el logotip oficial general del moviment 

olímpic, independentment dels diferents logotips de cada olimpíada de 

manera específica. La primera vegada que es va utilitzar en un cartell 

olímpic oficial va ser en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1928 celebrats 

en St.Mori. 

Contesta a les següents preguntes: 

- Quants colors diferents tenen els anells del símbol dels Jocs Olímpics? 

a) Quatre 

b) Tres  

c) Cinc 

 

- La persona que va proposar aquest símbol es d’origen... 

a) Espanyol 

b) Francès 

c) Italià 

- Perquè es va decidir que ho componguessin cinc anells? 

a) Per que cada anell representa cada continent 

b) Per que al comitè organitzador no li agradaven els nombres 

parells.  
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c) Per que cada anell representa una categoria esportiva.  

- La primera vegada que va onejar la bandera va ser a l’any... 

a) 1980 

b) 2015 

c) 1920 

Tria l’opció correcta per a completar cada frase: 

-  van ser triats de manera que tots els països tinguessin almenys un... 

a) ...dels colors en la seva bandera nacional 

b) ... vot per tal d’escollir un color del símbol 

c) ... dels colors que representi alguna cosa del seu païs 

- La primera vegada que es va utilitzar en un cartell olímpic oficial va 

ser: 

a) ...per a promocionar els Jocs Olímpics a la televisió a l’any 1970 

b) ...en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1928 

c) ... en 1932 per tal de mostrar a tothom el nou símbol dels Jocs 

Olímpics.  

- El primer que va proposar aquesta simbologia per als Jocs Olímpics 

va ser... Pierre de Coubertin 

a) Bertrand Donaire 

b) Abélard Babineaux 

c) Pierre de Coubertin 

Busca en el texts paraules sinònimes de les següents  

- Senyal 

 

- Connexió  

 

- Pancarta  

 

- Escollir 

 

- Fer servir 
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TÈCNIQUES DE CONTROL DE L’ANSIETAT  

 

BONS HÀBITS EMOCIONALS PER LA GESTIÓ DE LES NOSTRES 

EMOCIONS 

 

Han estat mesos molt intensos. Hi ha tants relats i experiències com 

persones. El coronavirus a trencat els esquemes relacionals, socials, 

econòmics, familiars, educatius, professionals i sanitaris. Hi ha hagut 

incertesa i perill, tant per les persones com pel sistema. Hi ha hagut 

patiment i por. 

Hem sortit de la zona de confort, i hem sortit perquè han canviat les regles, 

tant les individuals com les col·lectives, i quan això ens passa necessitem 

recursos per a poder comprendre el nou marc en el que estem vivint per 

poder-lo gestionar i per poder-nos adaptar. Els recursos emocionals són 

aquells que ens donen eines per poder front a les adversitats de una 

manera segura, positiva i conscient. Ens pot passar que visquem un 

impacte, com per exemple una pèrdua, però quan ho mirem amb 

perspectiva som capaces de veure que al principi vam entrar en xoc, però 

que ens van ser molt útils tots aquells recursos que ens van permetre 

conviure amb aquesta vivència. Amb el temps veiem com podem acceptar-

ho amb normalitat malgrat que no haguéssim volgut que passes i al mateix 

temps hem sortit reforçats, i això és la resiliència. És important ser 

persones resilients per poder resistir els impactes més durs de la vida i a 

sortir-ne enfortides com a persones. 

Vivim desenes d’emocions al dia. Les emocions tenen bàsicament tres 

característiques. 

-La primera és que apareixen per un esdeveniment extern, que ens diuen, 

que ens fan, que observem..., o per un esdeveniment intern que pot ser un 

pensament, un record del passat, un somni, un objectiu futur... 

-La  segona característica és que les emocions importen perquè ens 

impacten. Ens impacten en la nostra salut, en les relacions, estil 

comunicatiu amb altres persones, en les nostres decisions, en el nostre 

rendiment... 

-La tercera característica és que importen i impacten perquè , sempre ens 

porten a l’acció, a reaccionar. 

Per tant, s’ha d’aprendre a conviure amb les emocions, i això implica 

identificar que les estem sentint, adonar-nos que estan amb nosaltres, 

poder-les acceptar i legitimar-nos, permetre’ns sentir-les, comprendre-les, 

cuidar-les i reflexionar-les, per a poder decidir què fem amb el que estem 
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sentint. Les emocions tenen nom, el poder anomenar-les i identificar-les ens 

permet comprendre-les i per tant comprendre’ns a nosaltres mateixos i si 

ens comprenem podem prendre millors decisions. A més a més si ens 

comprenem a nosaltres, ens és més fàcil comprendre l’emocionalitat de les 

altres persones. Poder identificar l’esdeveniment que ens està fent sentir 

d’aquesta manera el que em permet és comprendre el que estic sentint i 

comprendre’m a mi mateix i al mateix temps viure amb més seguretat el 

futur perquè em fa previsible. Es a dir, si en el futur torno a viure aquest 

fet, jo sé quina reacció emocional tindré. Podem, per exemple, anar 

registrant al llarg del dia els esdeveniments que m’han anat emocionant, 

d’aquesta manera comprendré què em fa sentir bé i què em fa sentir 

malament. 

Pot ser no ens agraden algunes de les emocions que vivim però és 

important permetre’ns-les, acceptar-les, normalitzar-les, no resistir-nos ni 

jutjar-les. A l’hora de gestionar les emocions no ens ajuda no assumir-les i 

no fer-nos-en càrrec. Cal conèixer poc a poc quines són les maneres que a 

mi més m’ajuden a gestionar les emocions, per exemple, quan sentim ràbia 

hi ha persones que necessiten fer esport, d’altres que necessiten viure-les 

amb soledat, persones que necessiten expressar-les i reivindicar-les davant 

dels altres. Lo important és poder escollir la manera que a mi més m’ajuda. 

Un bon hàbit per a la gestió de les emocions és expressar-les i comunicar-

les a les altres persones, però no simplement amb la finalitat de fer-les 

visibles a les altres persones sinó amb la finalitat de deixar-nos ajudar per 

elles. Compartir les emocions ens ajuda a reduir el seu impacte i intensitat i 

ens ajuda a relativitzar. És important també donar-nos permís per sentir 

allò que sentim i respectar-ho 

         Mireia Cabero  

         Psicòloga 
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El Cabàs emocional és el lloc web de referència que reuneix activitats i 

recursos en línia per millorar la salut mental i emocional de la ciutadania. Es 

tracta d’una iniciativa de la Taula de Salut Mental de Barcelona i dels 

districtes, impulsada en el marc del Pla de xoc de salut mental de la ciutat, 

per afrontar el greu impacte social i emocional de la covid-19. 

Aquest web reuneix activitats i recursos gratuïts amb els objectius 

següents: 

 Acompanyar la ciutadania en el procés de tenir cura del seu benestar 

emocional. 

 Millorar les capacitats personals a l’hora de fer front a dificultats vitals 

i del dia a dia (entrenament emocional). 

 Reconèixer els malestars psíquics més comuns (angoixa, tristesa, 

estrès, trastorns de la son, dificultats de relació) i desenvolupar 

estratègies i pràctiques d’autocura. 

 Disposar de coneixements per poder ajudar persones properes que es 

troben en una situació de crisi o d’especial dificultat emocional. 

 Facilitar a tothom l’accés als diversos recursos de suport: cursos, 

tallers, telèfons d’acompanyament i serveis d’atenció o derivació, 

entre altres. 

Fes clic al següent enllaç per a entrar a la página de Cabàs emocional: 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/cabas-emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/cabas-emocional
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TÈCNIQUES EXPRESSIVES 

 

Hacer arte, en cualquiera de sus manifestaciones 

contribuye significativamente al bienestar psicológico. El 

arte es una gran fuente de bienestar para todos y puede 

suponer una vía terapéutica para personas con trastornos 

mentales. 

 

 

En algunos países como Australia, Suecia, Reino Unido y ahora 
Dinamarca, se han llevado a cabo programas públicos que incluyen 

actividades artísticas para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 “La salud mental, cada vez más, empieza a ocupar la agenda política 

de los gobiernos. Según la OMS, en 2017 la depresión afectaba a 
300 millones de personas en todo el mundo, mientras que los 

trastornos por ansiedad atañían a 260 millones. Con esta idea en 
mente, la administración danesa ha publicado el programa 

«Kulturvitaminer» («vitaminas culturales»), con la intención de 
ayudar a personas que, por padecer algún trastorno psicológico, 

habían perdido su puesto de trabajo y eran incapaces de llevar una 
vida normal. [[1]]” 

‘Vitaminas Culturales’ es un programa que se ha llevado a cabo en el 
norte de Dinamarca con testimonios y efectos positivos. Un programa 

de 10 semanas en el que han participado más de 200 personas, y 

https://factorialab.com/el-arte-como-herramienta-para-paliar-problemas-de-salud-mental/#_ftn1
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que incluye dos o tres excursiones culturales en la que los 

participantes visitan museos, entrevistan a actores, leen libros y ven 
ensayos de la orquesta sinfónica del lugar. 

El programa incluye la musicoterapia como medio para liberar 

dopamina y que además contribuye a promover el sentido de 
pertenencia al grupo por parte de sus miembros. Otro de los 

ejercicios que se lleva a cabo es el de la lectura, su práctica estimula 

las vías neuronales y aumenta la empatía. 

Este tipo de programas no son una novedad, hay varios países que ya 
han puesto en marcha iniciativas parecidas. En 2008, en Reino Unido, 

las artes pasaron a formar parte de la atención sanitaria 

convencional, y en 2009, el Royal College of psychiatrists recomendó 
la participación en las artes y el desarrollo de la creatividad para la 

protección de la salud mental. También en Australia se ha promovido 
su integración en la salud desde 2013, mientras Suecia lidera a los 

países escandinavos en términos de arte con receta médica. 

Desde Factoría de Arte y Desarrollo, hemos llevado a cabo 

un programa de Arteterapia desde la Fundación Picasso |Museo Casa 
Natal con un grupo de pacientes con trastornos mentales que se 

encontraban en tratamiento en la unidad de salud mental del Hospital 
Clínico de Málaga. Los resultados obtenidos fueron ampliamente 

satisfactorios para todos los participantes. Igualmente, los clínicos 
responsables del seguimiento de los pacientes valoraron la 

experiencia como muy positiva después de su participación activa a 
través de su asistencia a todas las sesiones. 

Pero no sólo las personas con enfermedades mentales pueden 
beneficiarse desarrollando actividades artísticas o creativas. También 

se ha demostrado la eficacia en la mejora de calidad de vida de las 
personas con dificultades de inserción social en general (personas con 

discapacidad, víctimas de maltrato, reclusos, etc). 
En FACTORÍALab no concebimos el arte si no es como motor de 

cambio en la sociedad y las personas que la conforman, por eso, 
desde esta realidad venimos desarrollando actividades formativas que 

capacitan a los profesionales para utilizar herramientas artísticas que 
les ayuden a paliar sus dificultades. 

Si estás interesado en mejorar la realidad de personas y colectivos en 
situación de desventaja social a través del arte y la cultura todavía 

estás a tiempo de inscribirte en nuestro Curso de Experto en Arte, 
Cultura e Intervención Social cuya 13ª edición comienza en Madrid a 

principios de octubre. ¡Ven a formar parte del cambio! 

[[1]] «Vitaminas culturales»: la solución desde el arte para curar los 

problemas de salud mental. Por Abraham Andreu Gómez. ABC 
Cultura 

https://factorialab.com/el-arte-como-herramienta-para-paliar-problemas-

de-salud-mental/ 

https://factoriarte.org/
https://factoriarte.org/portfolio-item/talleres-arteterapia/
https://factorialab.com/
https://factorialab.com/curso/curso-de-experto-en-arte-cultura-e-intervencion-social-madrid/
https://factorialab.com/curso/curso-de-experto-en-arte-cultura-e-intervencion-social-madrid/
https://factorialab.com/el-arte-como-herramienta-para-paliar-problemas-de-salud-mental/
https://factorialab.com/el-arte-como-herramienta-para-paliar-problemas-de-salud-mental/
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IMATGES  PER INSPIRAR-SE 

              Medicines per la salut 

Quina es la que a ti et funciona? Vols 

compartir el teu disseny personal? 

elena.carcelen@chmcorts.com 

 

mailto:elena.carcelen@chmcorts.com
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PARAULES PER INSPIRAR-SE  

EL OBSERVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treu el cap per la finestra o surt al carrer i observa el que t'envolta. 

Tria allò que et cridi l'atenció (una persona, un objecte, un animal, un 

lloc…) i observa-ho per uns instants. Ara relata una història 

protagonitzada per l'element triat. 

  

Vols ajudar-nos a construir aquesta història?  

Anima’t a participar i fes-nos arribar la teva proposta. 

tania.lopez@chmcorts.com  

 

mailto:tania.lopez@chmcorts.com
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RECURSOS COMUNITARIS 
 

 

APROPA CULTURA ENS PROPOSA... 

  

 

Algú vol aprofitar el mes d'agost  

per fer una sortida cultural!? 
Consulteu les activitats i visites disponibles   

     

 

 

 

 

Els museus obren les seves portes aquest estiu! 

 

https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=566e637325&e=2cc6a5b897
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El Born CCM 
Monestir de Pedralbes  

 

 

  

 

CCCB  

 

Fundació Tàpies  

     

 

 

 

Per més propostes cerca a www.apropacultura.cat  

 

 

 

https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=cc4e5244cd&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=7c977488f1&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=4602777d01&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=2d6347f99f&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=9023149fbc&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=0ef859f0a1&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=6b745e54da&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=095729feb9&e=2cc6a5b897
https://apropacultura.us3.list-manage.com/track/click?u=b169c148b5372d1e148b2e0fb&id=52d2fce944&e=2cc6a5b897


#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

32 

    

PROPOSTES CULTURALS I LÚDIQUES DELS 

CENTRES CÍVICS  

 

Continuem vivint el dia a dia, però els Centres Cívics ens ofereixen la seva 

programació per la propera tardor!!!  

Can Castelló:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello 

Vila Urania:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania 

Casa Orlandai:  

https://casaorlandai.cat/tallers/ 

Centre Cívic Sarrià  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria 

Centre Vilaflorida 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/cancastello
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania
https://casaorlandai.cat/tallers/
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
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     SALUT I FUNCIONALITAT      

 

CUINA I NUTRICIÓ 

Benvinguts de nou a la secció de cuina i nutrició del quadern. Aquesta 

setmana us portem dues receptes molt suggerents per afrontar els dies 

calurosos de l’estiu: sopa de tomàquet amb mascarpone i pesto i pa de 

pessic amb pastanaga, avellanes i ametlles. 

Recordeu, si cuineu les nostres receptes i/o voleu recomanar les vostres a 

la resta de companys, pots fer-nos arribar les receptes o les fotografies de 

les nostres propostes als següents mails: 

Sarrià:     Les Corts: 

jordi.andreu@chmcorts.com  veronica.devoto@chmcorts.com 

raquel.cabanes@chmcorts.com  

SOPA DE TOMÀQUET AMB MASCARPONE I PESTO 

 

INGREDIENTS: (per a 4 persones) 

- 4 cullerades soperes d’oli d’oliva. 

- 1 ceba petita. 

- 1 all. 

- ½ cullerada de postre de 

farigola seca. 

- 1 cullerada sopera de 

tomàquet concentrat o 2 

tomàquets secs picats. 

- 1 kg. de tomàquets 

madurs. 

- 700 ml. d’aigua o de brou 

de verdures o pollastre. 

- 80 gr. Formatge Mascarpone. 

- 1/2 cullaradeta de nou moscada. 

- Sal. 

- Pesto. (el podeu fer vosaltres mateixos o comprar-lo preparat) 

 

mailto:jordi.andreu@chmcorts.com
mailto:veronica.devoto@chmcorts.com
mailto:raquel.cabanes@chmcorts.com
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ELABORACIÓ 

- Escalfar aigua en una olla o cassola on hi càpiguen els tomàquets. Fer 

una creu amb un ganivet a la base dels tomàquets.Quan l’aigua 

comenci a bullir, introduir els tomàquets i deixar-los escaldar durant 

un minut. Retirar-los, tot colocant-los en un bol amb aigua molt 

freda, pelar-los i picar-los. Si retirem les llavors, la crema quedarà 

més fina. 

- Pelar i picar la ceba i l’all. Posar oli a escalfar dins d’una olla a foc 

mig/baix. Quan estigui calent, afegir la ceba picada. Sofregir durant 

uns 10 minuts sense daurar-la. Afegir l’all picat, cuinar durant uns 2 

minuts més i afegir el tomàquet concentrat (o els tomàquets secs 

picats). Tapar i deixar que es cogui a foc mig fent xup-xup durant 10 

minuts. 

- Afegir el brou, deixar que arrenqui el bull i bullir a foc lent, tapat, 

durant 20 minuts, remenant de tant en tant. Afegir el mascarpone, i 

triturar bé. 

- Si no hem tret les llavors del tomàquet ens caldrà passar la crema 

per un colador xinès. En aquest momoent afegim la nou moscada per 

reduir l’acidesa (en el cas que estigui encara massa àcid, podem 

afegir una cullaradeta de sucre). Ho posem de nou al foc i bullim a 

foc lent durant 5 minuts. Corregir de sal. 

- Deixem refredar. Un cop fred, ho emplatem i afegim una cullerada de 

pesto a cada plat. 

PÀ DE PESSIC DE PASTANAGA, AMETLLES I AVELLANES 

 

INGREDIENTS: 

- 250 gr. de pastanaga rallada 

fina. 

- 2 ous sencers + 2 clares d’ous. 

- 1 llimona. 

- 80 gr. d’avellanes moltes. 

- 70 gr. d’ametlles moltes. 

- 5ml. d’extracte de vainilla. 

- 5gr. de canyella 

- 3 gr. de gingebre. 

- 5 gr. de bicarbonat sòdic. 

- Un polsim de sal 

 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

35 

 

ELABORACIÓ 

- Precalentar el forn a 180º i preparar un motlle rectangular de 20 cm. 

- Barrejar la pastanaga ratllada amb el suc de mitja llimona. Reservar. 

- En un bol, batem els ous amb la vainilla. 

- Afegirm l’avellana, l’ametlla, les espècies, el bicarbonat i la sal. 

- Removem i afegim la pastanaga, barrejant bé. 

- A part, muntem les clares dels ous i les afegim amb moviments 

envolvents. 

- Afegir la canyella i ho aboquem al motlle. 

- Fornegem durant uns 40 minuts. Comprovem amb un escuradents 

que està cuit (l’escuradents hauria de sortir net i sec).  

- Un cop està cuit, traiem del forn i el deixem reposar i refredar. 

- Quan estigui fred, passem a desmotllar-lo. 

 

BON PROFIT!!! 

 

 

ESTIU I SALUT 

 

Curar la nostra salut es important al llarg de tot l’any, però a l’estiu 

especialment, ja que les altes temperatures afecten al nostre cos. Es per 

això que us deixem a continuació, consells per curar la nostra salut a 

l’estiu: 

1. Anar amb compte amb la calor 

Intentar no exponer-se al sol en les hores centrals del dia. Beure molta 

aigua i fer esport quan ja no faci tanta calor. Sobretot hi ha que tenir cura 

dels nens i de la gent gran, que tenen més possibilitats de patir una 

insolació.  

2. Mantenir-te hidratat 

Estar hidratat es molt important per a la teva salut. Beu líquids 

regularment, sobretot si estas fent activitat física o si treballes a l’aire lliure 

o en espais tancats sense ventilació. Es recomana beure al menys dos litres 

d’aigua o qualsevol altre líquid al dia. Es a dir, com uns vuit o deu gots 
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diàris. Per hidratar-nos també es important consumir aliments que tinguin 

molta aigua com la fruita i la verdura. 

3. Mantenir-te hidratat 

Utilitzar protecció solar amb un SPF com a mínim de 15/30. El de 50 és el 

de major protecció, tindràs que escollir un nivell segons el teu tipus de 

pell. Es aconsellable posar-se la crema uns 20-30 minuts abans de 

l’exposició solar, aixì la pell tindrà temps d’absorbir la crema.  

4. Segueix actiu 

Tot i que es aconsellable, com ja hem afirmat abans, no fer activitat física 

en les hores de més calor, si que es recomana mantenir-se actiu al llarg 

del dia, per tal d’evitar el sedentarisme, mantenin-te molt bé hidratat 

durant la pràctica física. Si fas esport a llocs tancants, que estiguin ben 

ventilats.  

5. Roba lleugera  

No utilitzis peces cenyides ni teixits que eviten la transpiració. Evita les 

peces confeccionades amb fibres sintètiques i tria les de lli o cotó. Deixa 

en el teu armari els colors foscos, absorbeixen la calor. Passa't al blanc i 

al beix, els millors aliats contra la calor. Suar en excés afavoreix a 

l'aparició de deshidratació, fongs, atreu als insectes i pot danyar la pell. 

Com veus, és fonamental utilitzar roba adequada. 

6. Cuida la teva dieta  

Segueix una dieta amb aliments que reposin l'aigua i les sals minerals. 

Les fruites i verdures tenen un alt contingut en aigua i t'ajuden a hidratar-

te. A més, inclou aliments lleugers en el teu menjar, però no t'oblidis 

d'aportar nutrients al teu organisme. No deixis de consumir pollastre o 

peix, entre altres. Descura els menjars copiosos i les begudes 

alcohòliques. Augmenten les probabilitats de sofrir deshidratació, talls de 

digestió, cops de calor i marejos. 

7. Combatre els mosquits.  

Picors que no et deixen dormir i marques en la pell. Si, estem parlant dels 

mosquits, un dels nostres enemics a l'estiu. Evita les olors fortes, és el 

seu gran factor d'atracció. Tingues especial atenció amb la teva higiene 

personal i no utilitzis perfum. Quant als productes repel·lents, pots 

utilitzar-los sempre que estiguis atent a les seves recomanacions. Tampoc 

deixis les llums enceses i mantingues neta la casa. No t'oblidis de tancar 

bé les escombraries i tirar-la diàriament. 
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COPS DE CALOR 

 

Si no es segueixen aquets consells es possible 

que en algun moment, degut a les altes 

temperatures podem patir un cop de calor, 

però... que és un cop de calor?  

En condicions normals la temperatura interna del cos oscil·la entre els 36,1 

i els 37,2 graus gràcies a mecanismes d’autoregulació com l’evaporació de 

la suor, la respiració o la circulació de la sang. El cop de calor es produeix 

quan se supera aquest llindar i l’escalfor s’acumula a l’organisme i la 

temperatura s’eleva de forma contínua. 

El cop de calor es dona quan es supera aquesta temperatura corporal 

pero... quins símptomes provoca? 

- Augment de la temperatura corporal superior als 39 graus 

- Mal de cap 

- Nàusees i vòmits 

- Pell envermellida, calenta i no suada 

- Respiració i freqüència cardíaca accelerades 

- Alteracions de l’estat mental o del comportament com confusió 

Irritabilitat i deliri (aquest símpotma no és dona en tothom). 

Altres trastorns derivats de la calor excessiva són: 

- Esgotament, que pot incloure sudoració excessiva, respiració ràpida, i 

pols accelerat i ràpid. 

- Deshidratació, que es produeix quan l’organisme no pot reposar els 

líquids i les sals minerals que perd quan la suor s’evapora. Es pot 

manifestar amb símptomes com mal de cap, sequedat de 

boca, cansament, dificultat de concentració, intolerància a la calor, 

augment de la temperatura corporal, cremors d’estómac i 

taquicàrdia. 

- Rampes, dolors i espasmes musculars. 
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- Erupcions cutànies, que poden aparèixer per excés de sudoració. 

Ara que ja saps reconeixer un cop de calor… Que pots fer quan et dona 

un cop de calor? 

- Traslladar-te o demanar ajuda per anar a un lloc climatitzat o més 

fresc.  

- Beure aigua i/o sucs. En aquest cas, veure begudes ensucrades pot 

ajudar-te a pujar la tensió i a que et trobis millor més ràpidament.  

En cas de que sigui un cop de calor més greu, trucar al 112 i aplicar draps 

humits a diverses parts del cos (darrere dels denolls, front, clatell…) 
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LECTURA 

Des de el club de lectura ens ofereixen aquesta lectura...  

El hombre al que le desaparecieron los viernes.  

Tanto porfió la enfermera desde el otro lado de la línea de teléfono que a 

Tobías al final le entraron las dudas. Depositó el auricular sobre la mesita 

de centro y recorrió el estrecho pasillo de su vivienda a fin de consultar el 
calendario que año tras año y por cortesía de Supermercados El Trébol 

colgaba sobre una alcayata junto a la puerta de la cocina. 

Efectivamente (inexplicablemente) el viernes veinticinco de febrero, esto 

es, el día anterior a la llamada que estaba atendiendo, tenía Tobías 
programada cita con el urólogo. Y pese a que había apuntado la misma de 

forma bien visible en el calendario, a la vista estaba también que se le 
había olvidado completamente. 

Más sorprendido que avergonzado le pidió disculpas a la enfermera y 

concertó una nueva cita para el siguiente viernes, cuatro de marzo, a las 
diez  de la mañana. Se apresuró a anotarla en mayúsculas en el calendario, 

circundada por un trazo doble. 

Intentó luego retomar las rutinas de su mañana de sábado según las tenía 

programadas antes del incidente, pero no fue capaz. 

¿Cómo se había podido despistar? Precisamente él, cuyo éxito profesional 
se había cimentado fiando cada jornada a la férrea dependencia de una 

previa planificación. Él, que fue capaz de domesticar el azar, de hacer 

previsibles los imponderables. Que eliminando las variables había 
conseguido todo lo que se propuso. Nada menos y –obviamente- nada más. 

  

Él, que cuando llegó el momento de jubilarse, ante la perspectiva del 
pavoroso latifundio de tiempo improductivo que se le venía encima, optó 

por compartimentar los días venideros en manejables sucedáneos de 
tiempos ya vividos, acreedores de horarios y reminiscencias. 

—Me condenaste a timonel de tu ausencia cuando trabajabas, y me vengo 
a dar cuenta (tarde) de que es ahora cuando realmente te sientes lejos del 

hogar —le escribió Aurora entre otras muchas obviedades  la tarde en que 
lo abandonó.   

La noche del jueves, Tobías programó el radiodespertador para que sonase 

a las 8,30 horas. Lo hizo como mera precaución, ya que no recordaba 
haberse levantado después del amanecer ni una sola vez en las últimas 

décadas. 



#QUEDATACASA Quadern de Rehabilitació Psicosocial 
Servei de Rehabilitació Comunitària Sarrià i Sant Gervasi 

 

40 

Preparó cuidadosamente la ropa que llevaría a la consulta, constató que 
portara encima la tarjeta sanitaria, y dinero suficiente para el transporte 

público. Le preocupaba tardar en conciliar el sueño, más apenas su cabeza 
rozó la almohada se durmió profundamente. 

Le despertó a lo lejos el timbrazo del teléfono. Pasaban unos minutos de las 
ocho de la mañana. Recorrió el pasillo con torpe apresuramiento, mientras 

las afiladas avanzadillas del alba empezaban a perfilar ángulos y resquicios. 

—Sí, soy yo- respondió a la voz del aparato.- […] La tengo presente, sí. De 
hecho iba ahora a….[…] ¿Cómo que ayer? La cita era el viernes…[…] 

Perdone, señorita, pero sé perfectamente el día en que vivo. […] Usted no 
va a dar parte de nada. De hecho, voy ahora para el hospital y pienso 

ponerle una queja. 

Colgó enfurecido.  A grandes zancadas avanzó hasta el dormitorio mientras 

exclamaba para sí: “¡Sábado! ¡Dice que es sábado!”. Se empezó a vestir, 
pero aún estaba en pantuflas cuando la paralizante quemazón del 

desasosiego comenzó a constituirse en antesala de la duda. 

Pugnando contra su propia determinación, Tobías encendió la radio. No 

tardaron en informarle de que efectivamente estaba a punto de disfrutar de 
una soleada mañana de sábado. 

¡No era posible! Se repetía mientras la tele, el móvil y la prensa online se 

empeñaban sucesivamente en ofrecerle noticias y servicios de un día de la 
semana a todas luces equivocado. 

Por instalarse provisionalmente en la solución menos inverosímil, se 
planteó que al igual algo de lo que cenó ¿anteayer?  le sentó mal y estuvo 

durmiendo durante más de treinta horas. Era poco probable, pero, ¿qué 
otra explicación cabía? 

El radiodespertador marcó las ocho y media con un click apenas 

perceptible. La alarma no se activó.  

Sobre un taburete a los pies de la cama reposaba una revista de pequeño 

formato que contenía la programación televisiva de la semana. No encontró 
entre la oferta para el viernes pasado (ayer) ningún programa que 

recordara haber visto. Es más, constató con creciente preocupación que 
desde hacía semanas su cadena predilecta había trasladado a la noche de 

los viernes la emisión de una serie de intriga que le encantaba, 
antojándosele casi imposible que –vistas las alternativas- hubiera realizado 

una elección diferente, que por lo demás tampoco recordaba. 

Se le ocurrió, ya sumido en un preocupante estado de irrealidad sin 

asideros, que en la cocina encontraría los restos de la comida que preparó-
consumió ayer. En su lugar, se topó con las espinas de la merluza que cenó 
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el jueves (recordaba claramente que no quería cenar pesado para poder 
acudir a la revisión de próstata convenientemente descansado). 

Y por más que rebuscó en la casa, por más que se estrujó los sesos, no 
recordó Tobías vivencia alguna que atribuir al viernes anterior (pues sólo 

así cabía referirse a él, aunque no hubiera transcurrido y por lo tanto no 
pudiera incardinarse en el tiempo) ni –dicho con los inevitables reparos a 

una aseveración de tal envergadura- a ningún viernes reciente. 

Se dijo que de haber continuado trabajando, o aún al menos si Aurora 
siguiera con él, hubiera resultado fácil refrendar cualquier anomalía de esta 

índole, o darse al menos cuenta a tiempo –valga la paradoja- de que le 
estaban robando los viernes. 

Porque llegados a este punto Tobías ya no albergaba duda alguna de que le 
estaban escamoteando al menos un día a sus semanas. 

Y, desde luego, no iba a permitirlo. 

Quizás otro hubiera centrado sus esfuerzos en discernir la forma en que le 
eran sustraídos los viernes. A tal fin, posiblemente hubiera instalado una 

cámara de seguridad en la cabecera de la cama para que le grabase 
desapareciendo súbitamente a medianoche como una carroza mágica o una 

pomposa ventosidad, o bien se hubiera hecho seguir por un detective o un 
notario que dieran fe de una personalidad binaria cuyo envés recorrería de 

noche la ciudad sobre las hebras de un inconfesable carnaval de lascivia y 
autofagia (o algo así) 

Pero Tobías no quería saber ni el cómo, ni el porqué, y si me apuran 
tampoco el quién. Tobías quería que le devolvieran lo que era suyo, y en la 

medida de lo posible hacerle pagar al ladrón por tan execrable acto. 

Y como casi todas las personas carentes de imaginación, cuando tenía un 
objetivo podía resultar implacable. 

A lo largo de la semana trazó un plan improbable y con demasiados riesgos 
como para sentirse cómodo con él, pero que a cambio se le presentó como 

única forma de recuperar el control de su vida. 

El jueves, poco antes de medianoche, llamó a urgencias y dio parte de la 
emergencia. 

Luego, sin vacilar, se cortó las venas de ambos antebrazos. 

Renunció a tomar los calmantes que tenía previstos (“que lo reciba el 
dolor”, masculló con vesania) y se dejó resbalar por las laderas de los más 

oscuros presagios, casi dulcemente, hasta que perdió todo mundo de vista. 
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Le despertó la pegajosa luz de la media tarde filtrándose a través de la 
persiana de un cuarto de hospital. Supo, al detectar la presencia del otro, 

que no podía ser sino viernes, y pese al dolor sonrió satisfecho.   

—¿Era eso necesario? —inquirió sin más preámbulos el visitante, entre 

ofendido y perplejo, dejando claro con un ademán de cabeza que por “eso” 
se refería a las profundas laceraciones de los antebrazos que tapaban los 

vendajes. 

—Estamos los dos aquí, ¿no? —repuso el interpelado a modo de 
contestación, casi divertido por el cariz de los acontecimientos—. Deduje 

que no te atreverías a  llevarte mi cuerpo si éste requería de cuidados para 
subsistir. 

—Pudiste matarte… matarnos. 

—Es una curiosa manera de conjugarlo, viniendo de alguien que ha 
decidido robarme los viernes. 

Como activado por un resorte (sus mismos ojos, sus mismos rasgos, pero 
esencialmente distinto) el visitante se abalanzó sobre Tobías. Sus manos se 

crisparon contra el cuello, la boca se detuvo a escasos centímetros de su 
oído izquierdo. 

—¿Cómo puedes ser tan necio? ¿No te das cuenta de que el ladrón eres tú? 

Durante un ínfimo instante Tobías dejó de forcejear y miró con ojos muy 
abiertos al visitante, mas enseguida éstos se enrocaron tras una burlona 

carcajada. Confirmó en ese momento el otro, pues en el fondo ya lo sabía, 
que todo estaba perdido. Soltó al encamado casi con delicadeza y a paso 

lento se dirigió hasta la puerta de la habitación. Le vino a la cabeza, por 
última vez, el estribillo de una vieja canción, y el olor de la canela caliente 

sobre el lomo de su postre favorito, y la distraída caricia con que madre 
terminaba siempre de arroparlo, y la noche en que conoció a Aurora… 

Todos estos recuerdos, y muchos más, cimentados o enhebrados el quinto 
día de todas las semanas de una vida, se fueron vaciando, despoblando de 

sentimientos, derramándose como impurezas inconexas en el eco corrupto 
del resto de su vida arrebatada. 

Luego, nada.   

Se cerró finalmente la puerta y Tobías se quedó solo. Esbozó una mueca 
satisfecha mientras una procesión de días gastados, iguales, completaban 

obedientes el puzle de su historia. Luego se quedó dormido, a cubierto de 
preocupaciones y sueños. 
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COL·LABORACIONS DE COMPANYES  

I COMPANYS i FAMILIARS DEL SRC 

MIRA MIRA.....       els artistes del nostre SRC volen 

compartir les seves creacions amb vosaltres 

 

Poesia, fotografia, obra plàstica, creacions amb paper, 

relats curts o llargs,  escultures, reptes mentals, opinions, 

aprenentatge... tot té cabuda al nostre quadern. 

Les diferents propostes que fem cada setmana o allò que 

vingui de gust compartir amb els companys i companyes 

del SRC.  

 

 

Gràcies per compartir el vostre art i les vostres idees! 
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MIQUEL 
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CRISTINA T 
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CRISTINA T   
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Cristina T 
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Mi interior se desgarra, 

mi corazón sangra, 

mis ojos se nublan, 

y mi voz enmudece. 

 

Ya no se me oye, 

ya nadie me mira. 

Mis pasos no dejan huella, 

mis gestos son ceniza. 

 

Vacuos esfuerzos 

forman mis jornadas. 

Violetas liquidas,  

cubren los días. 

 

Marchar, parece la opción. 

Alzar el vuelo con el viento, 

la solución. 

 

.....º.... 

 

 

 

 

 

Mireia G  
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Des de el Grup Activitat Expressiva van organitzar una sortida al 

centre de Barcelona per admirar la influencia del art gótic a la 

nostra Ciutat.  

 

 

Us deixem un resum de la nostra activitat... 

 

 

           fotografia: UruB 
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fotografia: UruB  

 

 

                  

 

 

 

 

           

 

LESSON 17 

Números Ordinales en inglés del 1 al 100 hasta el millonésimo - 
 

Hay excepciones las siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartir del 4 en adelante se añadirá una th al final de la palabra-(ejemplo sixth) 

Para las decenas, los números cardinales acaban en y (ejemplo twenty), en los ordinales se 
suprime la “y” y se cambia por ieth (por ejemplo-twentieth) 

 

 

 

 

A la lliçó 16 varem aprendre els números cardinals, en aquesta lliçó treballarem 

amb els ordinals numbers. Aprendreu com s’escriuen i com es pronuncien, i 

trobareu alguns exercicis per practicar. Us animem a continuar participant 

d’aquesta secció i practicar  amb el material que ha preparat la companya Esther. 

1st-one-First-primero 

2nd-two-Second-segundo 

3rd-three-third-tercero 

5th Five — fifth 

8th Eight  — eighth 

9th Nine— ninth 

12th Twelve — twelfth 
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Aparte de esto, lo único que necesitas recordar es que, en números compuestos, se 
añade «-th» solo en la última cifra: 

 

 

 

 

 

 

Los Números Ordinales en Inglés / Ordinals Numbers 

Conéctate a esta página y tienes una pequeña explicación de como construir los 

números ordinales del 1 al 50: 

https://www.youtube.com/watch?v=UkQxg5xxb2w 

Los números de first a ninth 

Empezamos con los números de una cifra. Estos los usarás para formar números más 

grandes, así que hay que aprenderlos bien. Para escuchar la pronunciación conéctese en 

el siguiente link y clique en el altavoz. 

https://www.spanishdict.com/guia/los-numeros-ordinales-en-ingles-del-1-al-100 

 

LOS NÚMEROS ORDINALES EN INGLÉS DEL 1 AL 100 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

421 — four hundred and twenty-

first 

5 111 — five thousand, one 

hundred and eleventh 

640 — six hundred and fortieth 

https://www.youtube.com/watch?v=UkQxg5xxb2w
https://www.spanishdict.com/guia/los-numeros-ordinales-en-ingles-del-1-al-100
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Aquest material està dirigit a persones que vulguin aprendre anglès i 

tinguin un nivell bàsic de l’idioma. Si el vostre nivell és més avançat, i 

teniu ganes de aprendre més i practicar, disposem de material d’anglés 

intermig que us podem fer arribar via e-mail. Si esteu interessats, 

demaneu el material al vostre referent i us ho farà arribar. 

 

Hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayas divertido con la lección 

y hayas aprendido mucho. Por otra parte,  te pediría si podrías 

enviarme tu opinión, sugerencias, comentarios, etc. Para poder 

mejorar las clases! Hazme saber si te ha gustado la lección, si has 

aprendido, si te ha costado entender….en mi dirección de e-mail: 

esardinero1971@gmail.com 
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ANUNCI 

L’Emma ens vol fer un anunci mitjançant el quadern: 

Al darrer quadern l’Emma ens va informar de que feia unes mascaretes de tela. Aquesta 

setmana vol compartir amb nosaltres, que està fent una bosseta de tela per guardar les 

mascaretes. Aquesta bosseta té una petita tovallola a dins, a la bosseta també pots 

guardar el teu potet de gel hidroacohòlic. Si estàs interessat en comprar-te mascareta 

de tela i/o una bosseta per a guardar-les, possa’t en contacte amb ella!!!  

 

  

 

PROBLEMA D’ESCACS   

La solució al problema d’escacs del número anterior és la següent: 

1. f4  gxf4 

2. Txf4 exf4 

3. Dxd4 .... 


