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Cicle de xerrades 2015-16

CENTRE CÍVIC CAN BASSA 
Plaça de Joan Oliver, 1

Tel. i fax 93 870 62 03

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres, de 17 a 21 h

CENTRE CÍVIC CAN GILI 
Camí Vell de Lliçà d’Amunt, 1

Tel. i fax 93 849 90 45

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres, de 17 a 21 h

CENTRE CÍVIC PALOU
Passeig del Doctor Fàbregas, s/n

Tel. 93 879 24 69

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres, de 17 a 21 h

CENTRE CÍVIC JAUME OLLER
Carrer Mare de Déu de Montserrat, 47

Tel. 93 879 58 92

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres, de 17 a 21 h

CENTRE CÍVIC NORD 
 Carrer del Lledoner, 6

Tel. 93 840 60 69

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h i divendres, de 17 a 21 h

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CONGOST
        Carrer de Maria Palau, 19-21 (pavelló Congost)

POTÈNCIA SEXUAL? DESIG? COM ENS AGRADARIA QUE 
FOS LA NOSTRA VIDA SEXUAL? MITES I REALITATS
Eulàlia Cladellas, metgessa de família i especialista en sexologia de 
l’ABS Canovelles. ICS
La rutina diària pot acabar amb el desig i la passió i afectar la vida de pa-
rella. El pas del temps també ens canvia el cos i les nostres necessitats. 
L’entorn ens explica una sexualitat explosiva que no sempre concorda 
amb la realitat. 
Parlarem d’estratègies, tractaments i actuacions per a una vida sexual 
més llarga dels homes (exercici físic, medicaments…) i de les dones 
(canvis corporals, tractaments…), tinguem l’edat que tinguem.
Erotisme, sensualitat, sensitivitat, joguines sexuals, manual dels desitjos 
i... tot el que vulguis saber sobre sexe.
Dia: dijous 21 abril de 2016, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Gili 

CÀNCER DE PELL I MELANOMA: COM DETECTAR-LO
I COM PREVENIR-LO
Joaquim Sola, dermatòleg de la Unitat de Dermatologia de l’Hospital 
General de Granollers
El càncer cutani és el més freqüent de la població de pell blanca i està 
augmentant en els darrers anys. El melanoma és un dels càncers més 
mortals, que pot metastatitzar ràpidament i afecta la població relati-
vament jove. L’activitat preventiva més important és  evitar l’exposició 
solar directa excessiva. El sol és font de vida, però també pot comportar 
conseqüències nocives i accelera l’envelliment natural de la pell. Les 
cremes solars aïllades no garanteixen una prevenció suficient del càncer 
cutani. Intentarem transmetre quines són les millors mesures per preve-
nir el càncer cutani i els signes de sospita per detectar-lo a temps. 
Dia: dijous 19  maig de 2016, a les 19 h
Lloc: Local de l’Associació de Veïns Congost, carrer de Maria Palau, 
19-21 (pavelló Congost)



Aula de la Salut 2015-2016

Presentem la tretzena edició de l’Aula de la Salut, un programa que va néi-
xer amb la voluntat d’apropar els serveis sanitaris i els seus professionals 
a la ciutadania de Granollers, i de respondre a les seves demandes sobre 
diversos temes relacionats amb la promoció de la salut i el coneixement 
dels serveis sanitaris de la comarca. 
L’Aula de la Salut és una col·laboració del Servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Granollers, l’Hospital General de Granollers i la Xarxa de 
Centres d’Atenció Primària (ICS), amb la participació de la Xarxa de Centres 
Cívics de la ciutat.
Desitgem que aquest nou cicle de conferències sigui d’interès per a la ciuta-
dania i que contribueixi a millorar el coneixement dels problemes de salut 
més habituals.

CONFERÈNCIA INAUGURAL 
CABLES CREUATS. LA SALUT MENTAL EN LES ADOLES-
CÈNCIES D’AVUI 
Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista
Quan estem davant d’adolescents que pateixen i fan patir sempre sorgeix 
l’interrogant de quin és el seu grau de “trastorn” mental. El furor diagnòstic 
que ens envaeix ho té molt fàcil per etiquetar uns personatges sempre 
“florits” de símptomes. No és gaire improbable que en un moment o altre 
quedin fora de la norma adulta i puguin ser considerats malalts.
En realitat, però, tenim tres problemes: no és gaire fàcil descobrir, des de 
fora del seu món, què els passa; encara és més complicat saber què fer, es-
pecialment des de les estructures alienes de la salut mental, i hem de poder 
explicar de manera habitual als adolescents què passa quan se’ls creuen el 
cables, ajudar-los a entendre la salut mental.
Dia: dimecres 14 d’octubre de 2015, a les 18 h
Lloc: Museu de Granollers

PREVENCIÓ DEL MAL D’ESQUENA. PAPER DE LA FISIO-
TERÀPIA
Jordi Pérez i Pablo Ventura, fisioterapeutes de la Unitat de Fisioteràpia de 
l’Hospital General de Granollers. 
La lumbàlgia de component mecànic és un problema freqüent, però molt 

sovint les persones afectades no saben ben bé com actuar. En aquesta 
ponència, fisioterapeutes de l’Hospital General de Granollers ens informen 
principalment sobre el circuit d’actuació recomanat que cal realitzar, sobre 
les causes del dolor, de les possibles estratègies d’abordatge i de la impor-
tància de la participació activa de la persona en el mateix procés curatiu i 
preventiu.
Dia: dijous 19 novembre de 2015, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Gili

LES VACUNES: UNA VISIÓ ACTUAL
Joaquim Bosch Marcet, pediatre i pneumòleg pediàtric
Probablement, després de la higiene, les vacunes deuen ser un dels avenços 
mèdics que han salvat més vides en aquest últim segle. La gent moria de 
tètan, de tifus, de diftèria, de còlera, de verola, de poliomielitis... Però tam-
bé podem reconèixer que no totes les vacunes tenen la mateixa importàn-
cia ni són tampoc igualment eficaces. Per això, per vacunes diferents, amb 
respostes diferents, i algunes amb efectes adversos sempre menors, han 
sorgit opinions diverses. 
El fet que hi hagi cada dia més vacunes, n’ha propiciat un abús o la indús-
tria farmacèutica ha buscat un enriquiment sense quedar-ne prou justificat 
l’ús? I dels efectes secundaris, què n’hem de dir o com els hem de valorar? 
Podem arribar a comparar aquests afectes adversos amb els beneficis de la 
vacunació?
Dia: dijous 17 desembre de 2015, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Palou 

LA VESSANT HUMANA DE LA MALALTIA ONCOLÒGICA 
Carme Cortés, psicooncòloga d’Oncovallès. Fundació d’Ajuda Oncològica
La malaltia oncològica està associada a una experiència de sofriment i 
vulnerabilitat, la qual cosa porta a un alt nivell d’estrès. Atès que l’essència 
de l’ésser humà va molt més enllà de la seva biologia, ens trobem davant 
d’una nova manera d’entendre l’atenció a la persona afectada pel càncer, 
perquè una atenció integral no pot perdre de vista les diverses necessitats 
de les persones.
Dia: dijous 21 de gener de 2016, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller 

QUAN LA MARIHUANA VA DE CASA A L’INSTITUT.
O SOBRE COM PLANTEJAR ELS CONSUMS
ADOLESCENTS DE CÀNNABIS
Jordi Bernabeu, psicòleg del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Granollers
Si fem una lectura sobre com estem vivint els consums adolescents 
de marihuana, veurem que és sempre motiu de polèmica: gairebé tot 
consum es llegeix com un problema, amb visions esbiaixades —ens costa 
acceptar que existeixen diferents nivells i gravetats—, amb força pola-
rització —abstinència o abús— i s’utilitza com a pretext i excusa d’altres 
problemàtiques socials i estructurals. 
L’escenari actual ha evolucionat força, tant pel que fa a la pròpia adoles-
cència, a la qüestió del propi consum, a les preocupacions socials, a les 
perspectives de futur, pel que fa a la més que possible regulació a mig 
termini, etc., com pel que fa a la pròpia situació social en temps de crisi. 
En aquesta xerrada es pretén analitzar la situació actual del consum 
adolescent de cànnabis i plantejar estratègies per a la seva prevenció, 
sobretot en l’àmbit familiar.
Dia: dijous 18 febrer de 2016, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Can Bassa  

SÒL PÈLVIC: QUÈ ÉS I QUÈ ES POT FER PER TREBA-
LLAR-LO? 
Gemma del Real Xambrot, ginecòloga de l’ASSIR de Granollers
La patologia del sòl pèlvic està lligada a la vida sexual i reproductiva de 
la dona. Parlem d’una patologia habitual sobretot en l’època de la preme-
nopausa, encara que també pot aparèixer en dones més joves.
En aquesta xerrada intentarem explicar les causes i la naturalesa 
d’aquesta patologia, com afecta les dones i què podem fer per prevenir-
la o tractar-la.
Dia: dijous 17 març de  2016, a les 19 h
Lloc: Centre Cívic Nord


