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Entitats i Bústia del lector

Projecte Ka2 “On the Road of Exile”

Racó de Salut:

Informació i
recomanacions per
l’exposició solar a l’estiu

Alumnes i mestres a Nea Karyá (Grècia).

Durant el passat mes de Maig,
set alumnes de cinquè de l’escola Rosa Oriol Anguera van
viatjar juntament amb dos
mestres a la localitat grega de
Nea Karyá, on hi ha l’escola de
primària amb la qual desenvolupem el projecte Ka2 “On the
Road of Exile”. Allà, juntament
amb altres alumnes de Finlàndia, Suècia i Els Països Baixos
vam realitzar activitats del projecte entre les quals destaca la
visita a una escola on estan escolaritzats infants refugiats i als
quals els vam oferir material i
joguines que havíem portat des
d’aquí. També vam fer un ball
de bastons juntament amb els

Xerrada de Proactiva Open Arms a l’escola Rosa Oriol.

alumnes de l’escola grega, com
a mostra de la nostra cultura.
Un cop de tornada el centre,
ens va visitar a l’escola la ONG
“Proactiva Open Arms”. De la
mà d’un dels seus col·laboradors, en Rubén, els nens i les
nenes de cicle superior van poder conèixer quina és la tasca
que desenvolupen al Mediterrani.
Proactiva Open Arms és una
organització no governamental i sense ànim de lucre la
principal missió de la qual és
rescatar del mar els refugiats
que arriben a Europa fugint de
conflictes bèl·lics, persecució o
pobresa.

Els alumnes de l’escola Rosa Oriol
entregant materil i jocs als nens
refugiats de l’escola de Nea Karvali
(Grècia).

Us convidem a veure totes les
activitats del nostre projecte visitant el blog de l’escola: www.
blocs.xtec.cat/escolarosaoriol
Escola Rosa Oriol

Festa de fi de curs de la Parròquia
Sopar a la fresca: 13 de juliol
a les 20.30h
Juntament amb els voluntaris de Càritas ens trobarem al
Jardí de la Parròquia per fer el
comiat del curs i gaudir d’un
sopar de germanor.
Ens espera una nit “MÀGICA”
amb sorpreses incloses.
Totes les persones que vulgueu acompanyar-nos en
aquest sopar podeu trucar a la

Montserrat Riera i us informarà de preus i de l’organització
del sopar. Telèfon de contacte:
665 783 205
Us esperem a tots.
Parròquia

Segons l’ús que fem de l’exposició solar pot aportar-nos
beneficis i també pot provocar
danys. El benefici més important del sol és que és la font
principal de producció de vitamina D, molt important en el
metabolisme ossi. Per tant, durant els mesos freds és aconsellable fer una “exposició solar de passeig”, és a dir, d’uns
30 minuts de durada i en un
àrea del cos equivalent a cara i
avantbraços.
No obstant, durant l’estiu, i
degut a l’augment d’intensitat
lumínica i de radiació hem de
tenir en compte les següents
recomanacions.
- L’efecte tèrmic ve de la radiació infrarroja i les cremades les
provoquen els raigs ultraviolats,
per tant, el fet de no patir calor
no implica que no es puguin
produïr cremades
- Evitem estar massa estona
al sol i protegir-nos amb para-sols, gorres (cobrir sobretot
orelles, nas, llavis i coll), samarretes (principalment per protegir
l’esquena) i ulleres de sol homologades (hi ha ulleres de sol
no homologades que poden fer
efecte lupa i encara perjudicar
més)
- Començar a prendre el sol
gradualment i evitar les hores
més intenses, que són entre 11
i 16h
- Aplicar sempre protector solar elevat (superior a 20), uns
20 minuts abans de l’exposició i periòdicament després

de banyar-se o si se sua molt
o cada 2 hores. Les cremades
solars, que van des de l’aparició de vermellor a ampolles, en
el cas de la cara i dors de les
mans provoquen aparició d’arrugues prematures i taques
fosques que donen un aspecte
envellit. Per tant, a la cara i dors
de mans és aconsellable l’aplicació de cremes específiques
amb un factor superior a 50.
- Procurem estar hidratat, principalment bevent aigua, que és
la beguda més saludable de
totes. Evitar begudes alcohòliques.
- La platja, la muntanya i l’aigua
reflecteixen la llum i augmenten
la intensitat solar
- Les cabines de sol emeten radiació ultraviolada. Desaconsellar el seu ús amb finalitats cosmètiques a menors de 18 anys.
Aquestes mesures s’han d’extremar en persones grans i
nens, sobretot nadons, doncs
tenen una sensibilitat al sol molt
més alta. També en les persones de pell molt blanca que tenen dificultat per bronzejar-se i
facilitat per cremar-se quan prenen el sol.
Equip d’Atenció Primària Vall
del Tenes

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 (938 414 175) 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. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es publicaran escrits
que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els
escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix
necessàriament el contingut de les opinions signades.

