
EL CASAL A CASA
Butlletí desescalat setmanal del Casal Gent Gran de la Vall

d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana:
- Recepta: https://www.youtube.com/watch?v=-Dtgj5Y4vr8&fbclid=IwAR36-
fuWyom_I0cMqCxIyfhQH__5Yr-c6s7WyD3gjIw6lNwNEr8XWOJLHAM
-Lectures en veu alta: https://www.youtube.com/watch?v=dqS5qGTyi2c
 
 
- Museus amb ulls de dona: Nou museus ofereixen una col·lecció de vídeo-contes
infantils entorn a la vida i l’obra de nou dones rellevants de la ciència, les arts i els
oficis. https://www.youtube.com/watch?v=P-tKwHEexgs
 
SALUT I BENESTAR
- Balls en línia amb Fernando Rey: https://www.youtube.com/watch?
v=WS4yJkdEALE
- Duo Mediterráneo disc de mostra: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=204&v=xcLWrNL0G6s&feature=emb_logo
- Pep i MªJosé, cada dilluns directes a les 17h des del seu Facebook: 
https://www.facebook.com/mariajose.toromartinez.1
- Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=L5-oSNPaeHI
 
 
 
 
 

 
 

LECTURA MENSUAL

Ara que ja tenim les llibreries obertes us deixem amb alguna
recomenació per llegir.  Pàg 2.
 
 ALIMENTACIÓ SALUDABLE

Des de la Unitat de Nutrició de l'Hospital Vall d'Hebron ens arriben
recomanacions saludables- Pàg 3 i 4. 
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Las librerías ya han abierto sus puertas y nos esperan para renovar
nuestras estanterías, medio vacías después de tantas semanas de tiempo
libre. Ahí van unas sugerencias y no
olvidéis que un libro puede ser el mejor compañero, con confinamiento o
sin él.  

 
A corazón abierto, de Elvira Lindo
 
Asegura la autora que llevaba toda la vida pensando este libro, que no le
salió novela sino texto autobiográfico con escasas concesiones a la ficción
allí donde la memoria no alcanzó. La obra comienza con la llegada en
1939 de un niño de nueve años a una ciudad de Madrid destrozada por
la guerra. Ese entorno hostil marcó la vida de aquel crío, Manuel, el padre
de la autora pero también un personaje literario que da consistencia
narrativa al libro. La escritora revive su complicada historia familiar
marcada por el protagonismo de unos padres y su historia de amor que
ha calificado de “imperfecta y dañina”. Él, autoritario, voluble; ella, tímida y
sumisa, y cuatro hijos cuya vida quedó marcada por la incertidumbre que
generaban sus padres, los continuos desplazamientos y la enfermedad de
la madre, cuya dolencia cardiaca, operada a corazón abierto, ha dado
título a la historia de sus vidas. Los recuerdos propios y ajenos y el peculiar
estilo de la autora tejen una narración con vida propia que supera los
límites de un texto autobiográfico.  
 
Elvira Lindo (Cádiz, 1962), periodista, guionista de radio, cine y televisión,
es la creadora del personaje Manolito Gafotas, un clásico en la literatura
infantil. Novelas para adultos: Una palabra tuya y Lo que me queda por
vivir. 
Seix Barral – 383 páginas – 20,90 euros
 
 

LECTURA RECOMENADA

Mª Eugenia Ibáñez



Aquí tens recomanacions que l’equip de la Unitat de Suport Nutricional de Vall d’Hebron per a
una bona salut durant el confinament per causa de la covid 19.
Hàbits saludables 
Et facilitem una sèrie de consells que tenen a veure amb hàbits saludables en relació amb
l’exercici, l’alimentació, l’oci i el descans.
-Posa ordre en les ingestes. 
-Fracciona-les en 4-5 àpats diaris i evita saltar-te els principals. 
-Organitza els horaris per als àpats principals amb antelació i procura mantenir-los estables
cada dia. Planifica! 
-Organitza els menús familiars de forma setmanal, de manera que hi estiguin presents tots els
grups d’aliments. Així podràs fer una compra més eficient amb els aliments necessaris.
-Fes la llista de la compra! 
-Ajusta-la al menú setmanal. Compra els productes frescos que necessitis i recorda’t que els
productes secs i les conserves saludables són molt bona opció (llegums secs, arròs i pasta,
tonyina en llauna, carxofes, etc.). 
-Evita les compres compulsives i el malbaratament d’aliments. 
-Menja i beu de forma saludable. Una alimentació variada on la fruita, la verdura, les
proteïnes, animals i vegetals, els cereals, els ous, els làctics i els fruits secs siguin presents i el
consum d’aliments processats i les begudes ensucrades sigui esporàdic és la base d’una
alimentació saludable en què l’aigua ha de ser la beguda principal.Una hidratació correcta és
molt important per a l’organisme i l’aigua és la millor beguda. 
-Intenta tenir una ampolla o got a prop teu per assegurar-te una hidratació contínua d’entre 1,5
i 2 litres. No has d’esperar-te a tenir set. Infusions i brous també són opcions saludables, mentre
que és recomanable evitar begudes ensucrades, carbonatades i alcohòliques.3+2= 5 al dia! 
-El consum de fruites i vegetals ha de representar una part important de la teva alimentació.
Has d’incloure, com a mínim, dues racions de vegetals diaris i repartir 3 fruites durant el dia,
assegura’t que el teu menú inclou una ració de verdura crua i un cítric
-Els cereals són la base de la nostra alimentació. Pensa en integral! Et recomanem que
consumeixis la pasta, el pa , els cereals, l’arròs en la seva versió integral. Però n’hi més cereal:
quinoa, civada, sègol, mill, fajol...
-Per amanir i cuinar utilitza l’oli d’oliva. És el millor greix que tenim, font de greix saludable i
aliment mediterrani, per això alguns l’anomenen “or líquid”.
-Els aliments rics en proteïnes han d’estar presents cada dia, en el dinar i el sopar. Carn, peix i
ous són els d’origen animal i els llegums els d’origen vegetal.Es recomana consumir carn entre
tres i quatre cops per setmana. Cal prioritzar-ne les blanques (conill, pollastres, gall d’indi) i
limitar-ne les vermelles (vedella, xai, porc) a una o dues vegades a la setmana. Pel que fa a la
carn processada, com ara salsitxes, hamburgueses i embotits greixosos, n’hem de fer un 
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consum esporàdic, ja que el seu contingut en greixos i additius poc saludables és elevat.
-Es recomana consumir peix entre tres i quatre cops per setmana. Cal combinar el peix blanc
(llenguado, lluç, bacallà...) amb el blau (salmó, tonyina, sardina...). Pensa a congelar-lo per
evitar el risc d’infecció per anisakis
-Pel que fa als ous,  s’ha incrementat la recomanació de consum setmanal. Actualment es
poden consumir entre 3 i quatre cops per setmana.El consum regular de làctics i derivats és
important per a la teva salut òssia i immunitària. És un grup d’aliments molt important i molt
complet. Són font principal de calci i vitamines liposolubles. Els lactis es recomanen
semidesnatats o desnatats.Si tens intolerància a la lactosa, al mercat disposes de llet i derivats
sense lactosa. Si tens al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca o certa aversió a la llet, llavors opta
per prendre begudes vegetals. Recorda’t que les begudes vegetals no tenen el mateix perfil
nutricional que la llet de vaca i sempre que sigui possible, consumeix iogurts i formatges.
-Pren llegums com a mínim 3 cops per setmana. Són una font de fibra i proteïnes molt
important. Són fàcils de conservar i molt versàtils per incloure en els nostres plats. Llenties,
pèsols, cigrons i soja, entre d’altres, formen part d’aquest grup d’aliments.Un grapat de fruits
secs aporta molta energia, greix saludable i fibra. És recomanable prendre’ls cada dia, un
grapat a mig matí o per berenar és una opció molt saludable, però no n’abusis perquè són
molt calòrics.
-Evita el consum excessiu d’aliments superflus com la brioixeria, les llaminadures, els aliments
processats, refrescos i begudes alcohòliques. El seu consum habitual ens aporta inconvenients
en la salut a mitjà termini. Reserva-te’ls per a ocasions especials.
-Per cuinar els aliments, planxa, vapor, wok i papillaota són les opcions més saludables 
-Descans i activitat físicaI recorda’t que, com sempre, una alimentació saludable ha d’anar
acompanyada d’un bon descans i activitat:
-Aprofita el temps lliure per fer les activitats pendents o passatemps per als quals no tens
temps habitualment. 
-Aprofita per cuinar o descobrir noves receptes, llegir o fer treballs manuals.
-Incorpora l’activitat física a la teva rutina diària. 
-Si disposes de balcó, terrassa o finestra procura exposar-te a la llum solar entre 20 i 30 minuts
cada dia.
-I descansa, dorm entre 7 i 8 hores diàries. Intenta mantenir els horaris habituals.
 
Enllaç i font: https://hospital.vallhebron.com/ca/consells-de-salut/consells-una-alimentacio-
saludable-durant-el-confinament-causa-del-coronavirus
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