opinió

març _ 2018_ 19

Entitats i Bústia del lector

Espectacle infantil de màgia a l’Aliança
DIUMENGE 18 DE MARÇ A
LES 12H A L’ATENEU L’ALIANÇA us oferim un espectacle de màgia per a tots els
públics: POTA DE CABRA 2.0
d’Enric Maggo.
“Pota de cabra 2.0” és un espectacle on el Gran Mag Jean
Phillippe ens mostra tot allò
que fa falta per ser un mag
com cal, posant un exemple
visual i màgic de cadascun
dels punts que va explicant.
Amb l’ajut de diferents personatges ens recrea el primer
joc de mans de la història de
la màgia, ens mostra el primer
truc d’il·lusionisme que va fer
a l’edat de sis mesos. També s’atreveix a fer màgia amb
les noves tecnologies sense
oblidar els trucs mes clàssics, combinant les desaparicions de telèfons mòbils amb
aparicions de conills. Podrem
arribar a veure com desvia
l’atenció del públic d’un punt
concret per poder realitzar els
famosos moviments secrets.
En definitiva, en aquest espec-

Què és la Planificació
i el Document de
Voluntats Anticipades?
La declaració de voluntats
anticipades s’estableix per
explicar per anticipat quin
tractament mèdic vol rebre
l’usuari; es pot redactar fins
i tot quan no es pateix cap
malaltia.

tacle ens descriu com un bon
mag ha de ser capaç d’utilitzar
totes les arts para-teatrals que
calgui, per aconseguir efectes
extraordinaris i les grans il·lusions més espectaculars.
Un espectacle per a tots públics, divertit, pedagògic i molt

participatiu.
La venda d’entrades es fa a
Taquilla. Preu: fins a 11 anys
i socis/es és de 3€; majors a
partir de 12 anys i no socis/es
5€.
Ateneu l’Aliança

Més Activitats
CALÇOTADA POPULAR
Dissabte 3 de març
Calçots, botifarra, cansalada,
xoriç, vi i aigua.
Hora: 14h
Preus: 6€, socis; 12€, no socis; nens fins a 8 anys, gratuït;
nens de 8 a 12 anys, 6€
Venta de tiquets: al local social
fins al 27 de febrer
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l’Esteper

Racó de Salut:

2N TALLER DE SARDANES
Tots els diumenges de març i
el 8 i 15 d’abril
Hora: 11h
Lloc: Pavelló de l’institut Lliçà
Inscripcions: mepico@gmail.
com; 609 733 444.
Organitza: Tocats per la sardana

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. 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.

Les voluntats anticipades
són unes instruccions que
una persona major d’edat,
amb capacitat suficient i de
manera lliure, fa com expressió de la seva autonomia a
l’hora de decidir en relació
amb la seva pròpia salut, la
qual cosa constitueix un dret
avalat èticament i legalment.
Abans de redactar el document de voluntats anticipades (DVA), però, es realitzarà
una planificació.
La planificació de decisions anticipades (PDA) és un
procés deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una
persona expressa el seus
valors, desitjos i preferències
i, d’acord amb aquests, i en
col·laboració amb el seu entorn afectiu (especialment en
aquelles circumstàncies en
què no estigui en condicions
de decidir) i el seu equip de
referència, formula i planifica
com voldria que fos l’atenció
que ha de rebre davant una
situació de complexitat clínica o malaltia greu, o en situació de final de vida.
El procés de PDA es basa en
el diàleg i l’acord lliure entre
la persona afectada i els professionals sanitaris o agents
socials implicats. Sempre
s’hi inclouen, si escau, les
figures de la família, el refe-

rent, el representant o el tutor legal.
Tan bon punt s’ha fet aquesta planificació, es procedeix
a redactar el Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
El DVA és, per tant, el document legal en què la persona
manifesta les instruccions
sobre les cures i tractaments
mèdics que vol rebre en cas
que es trobi en una situació
en què no pugui decidir per
si mateixa o expressar lliurement la seva voluntat.
És aconsellable redactar
el DVA quan encara estem
en plena possessió de les
nostres facultats per garantir que recollirà els desitjos
de la persona en relació al
tracte que volem rebre al final de la vida o després de la
defunció. Aquest document
també serveix com a guia
perquè els professionals mèdics i la família puguin obrar
d’acord a la nostra voluntat.
Per tant, l’objectiu del DVA
és mantenir el respecte a les
decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora
de respectar-les.
El suport dels professionals
en l’elaboració del document
de voluntats anticipades millora la pràctica clínica i reforça la relació assistencial.
Equip d’Atenció Primària
Vall del Tenes

