
desembre _ 2017_ 15

Fira de l’Escudella
DIUMENGE 17  DE DESEM-
BRE
Un any més Càritas Lliçà 
d’Amunt amb el suport de les 
entitats del municipi organitza 
la campanya “NADAL PER A 
TOTHOM 2017”.
Vine amb l’olla i emporta’t l’es-
cudella solidària cap a casa.
Lloc: Plaça de l’Església de Lli-
çà d’Amunt       
Preu donatiu: 3’50 € 
A partir de les 7h ens trobarem 
per posar a bullir l’olla de l’es-
cudella per a tu.
A les 10.30h s’incorporarà a la 
festa l’Associació Dance Fit-
ness de Palaudalba amb una 
Trobada esportiva Dance Fit-
ness Solidària.
Des de les 12h fins a les 14h 
pots passar a recollir l’escu-
della o menjar-te-la a la pla-

ça acompanyat/da de bons 
amics.
També podràs comprar la  lo-
teria que Càritas ha tret a la 
venda amb el número 77.209  
a 5€ (4€ jugats i 1€ de donatiu). 
Tots els diners recollits seran 
destinats als lots de Nadal 
que ofereix Càritas de Lliçà 
d’Amunt a les famílies del nos-
tre municipi que en moments 
de dificultats econòmiques re-
quereixen el nostre suport.
Agraïm el suport logístic de 
l‘Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
els col·laboradors amb ali-
ments (Pastisseria Molinet, 
Gràfiques Forte, Cooperativa 
La Lliçanenca i supermercats) 
i a les entitats de Lliçà que 
posen el cor perquè la festa 
surti endavant: voluntaris de 
Càritas, Lliçà Peruanitos, Colla 

dels Carretons, Amunt Dones i 
ANC Lliçà d’Amunt.

Càritas Lliçà d’Amunt

Espectacle infantil de titelles a l’Aliança
Us proposem un espectacle 
de Titelles de la Companyia 
XIP XAP: El CONTE DE LA 
LLETERA per al diumenge 
17 de desembre, a les 12h, a 
l’ateneu l’Aliança.
La protagonista d’aquest con-
te és una nena com moltes de 
les que coneixem, juganera, 
somiadora i a la que li agra-
da molt cantar. El dia del seu 
aniversari la seva mare li rega-

la una lletera perquè la porti 
al mercat a vendre. Amb els 
diners que aconsegueixi de la 
llet es podrà comprar el que 
ella vulgui. Pel camí coneixerà 
una gallina molt divertida que 
està incubant els seus ous, 
un porc que busca glans per 
menjar i una vaca molt xerraire 
i amb moltes ganes de jugar. 
Tots els animals li recomanen 
que vigili molt que no li caigui 

la lletera, tots menys una serp 
molt entremaliada. Arribarà la 
lletera plena de llet al mercat?
Espectacle destinat a nens i 
nenes de 2 a 7 anys.
La venda d’entrades es fa a 
Taquilla. Preu: fins a 12 anys i 
socis/es és de 3€; majors de 
12 anys i no socis/es 5€.
Us esperem!

Ateneu l’Aliança

Programació de Nadal
Diumenge 17 de desembre a 
les 11.30h, tradicional Can-
tada de Nadales a la Fira de 
Nadal, al barri de la Sagrera. 
Obert a la participació de tot-
hom.
Dissabte 23 de desembre a 
les 20.30h, Concert de Nadal 
a l’Església de Sant Julià amb 
el Cor Musics’son i la Coral 
l’Aliança de Lliçà d’Amunt.

Coral l’Aliança

opinió Entitats i Bústia del lector

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes 
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu 
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de 
Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de 
1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. 

Racó de Salut:   
El Treball Social 
sanitari a l’atenció 
primària 

El TSS a l’atenció primària 
de salut es presenta com un 
marc ideal per desplegar el 
potencial d’aquesta discipli-
na, ja que propicia la inter-
venció tant al focus individu-
al com al familiar. Avui en dia 
són tan important les cures 
de salut com les socials. El 
treball de tots els professio-
nals ha d’anar de la mà per 
donar una bona cobertura a 
tota la problemàtica o malal-
tia de la persona i de la famí-
lia. La feina del TSS resideix 
a visualitzar un equilibri dels 
hàbits de la persona i poder 
garantir una qualitat de vida, 
afavorint una pràctica pro-
fessional a nivell individual i 
comunitari.  
El TSS es troba en diferents 
àmbits: gent gran, infants, 
atenció a la dona, discapa-
citats, famílies multi proble-
màtiques... desplegant-se un 
ampli ventall d’intervencions 
en funció de cada col·lectiu. 
Les intervencions han d’anar 
precedides del diagnòstic 
social sanitari i aquest dar-
rer s’ha de formular en ter-
mes precisos i amb dades 
contrastades. A més, el TSS 
també se centra en el treball 
preventiu i proactiu. 
L’entrada d’aquesta discipli-
na suposa l’aportació d’alter-
natives o solucions a les di-
ficultats i problemes socials 
que sorgeixen amb l’aparició 
i el desenvolupament d’una 

malaltia, amb l’objectiu d’evi-
tar els desajustos sociofami-
liars que es produeixen com 
a conseqüència de la pèrdua 
de salut. A més, estableix 
un sistema de participació 
dels pacients i/o familiars en 
l’atenció individual i la presa 
de decisions terapèutiques.
És, doncs, l’activitat que 
s’ocupa dels aspectes psi-
cosocials de l’individu, a 
través de l’estudi, diagnòs-
tic i tractament dels factors 
socials que concorren en el 
manteniment de la salut i en 
l’aparició de la malaltia de les 
persones, els grups i les co-
munitats, col·laborant a po-
tenciar el caràcter social de 
la medicina. 
Es parla de Treball Social en 
l’àmbit de la sanitat des de la 
seva implementació el 1986 
a partir de la Llei General de 
sanitat. D’aquesta manera, 
l’any 2010 la Generalitat de 
Catalunya definia al Treball 
Social Sanitari (TSS) com 
a “treball social integrat en 
les dinàmiques i funcions 
del sistema sanitari i socio-
sanitari que se centra en les 
persones malaltes i les seves 
famílies, en els efectes pro-
vocats per la malaltia i en la 
prevenció de les conseqüèn-
cies de la malaltia i del fet 
d’emmalaltir”. 

Equip d’Atenció Primària 
Vall del Tenes


