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Editorial

Encara que qualsevol moment és bo per a començar, sembla que amb l’arribada 
del nou curs ens animem més a fer el pas i canviar els mals hàbits per uns de més 
saludables. Pensant bons propòsits, hem preparat un nou número ple de consells 

perquè t’atrevisques a dur-los a terme. 

Si férem una llista d’intencions i plans per al nou curs, de segur que molts de 
nosaltres volem millorar la forma física. Sobretot després dels excessos de l’estiu. 
A més d’enfortir  el nostre cos, practicar esport té molts beneficis psicològics que 

t’expliquem en la secció Coneix-te. 

Millorar l’alimentació també sol formar part de la llista. En esta ocasió, en Hui 
Mengem et mostrem la manera de reduir el consum diari de sal, amb trucs senzills 

perquè  el menjar continue mantenint el sabor i no ens quede insuls.  

Canviar els hàbits de consum ens pot ajudar a fer una miqueta més suportable la 
costa de setembre. En És Eco, És Lògic et donem 8 claus perquè practiques un 

consum més responsable i sostenible. A més, en Saber Comprar, hem preparat una 
breu guia perquè compres, transportes i emmagatzemes els aliments a casa de forma 

segura. 

El treball, l’escola, les faenes de casa… tornar a la rutina significa tindre menys temps 
per a les nostres coses. Però no és raó suficient perquè no ens dediquem uns minuts 
al final de la jornada. Per això, en Salut i Bellesa et contem algunes rutines de bellesa 

bàsiques per a dones sense temps.  

En este nou número d’Entrenosotros t’explicarem quins són els 5 imprescindibles 
d’un autèntic mestre de l’arquitectura, Ramón Esteve. A més, aprendràs a distingir 

els diferents tipus de pasta que hi ha i et contarem, entre moltes altres coses, quins 
procediments se seguixen davant d’una alerta alimentària. 

Estos articles i molts més els podràs trobar a www.entrenosotros.consum.es, on 
cada setmana actualitzem els nostres continguts sobre alimentació i estils de vida 

saludables amb l’únic objectiu que vos resulten útils i interessants. 

BENVOLGUTS SOCIS I SÒCIES

SEMPRE ÉS UN BON 
MOMENT PER A 
POSAR EN MARXA 
BONS PRÒPOSITS.
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FINESTRA OBERTA

Finestra oberta

NOSTRES FANS

L’OPINIÓ DELS Cornet
Bombó 
Gelat de tall
Polo

Quin tipus de gelat preferixes?
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FINESTRA OBERTA

TRUCS

RECEPTA GUANYADORA

Participa!

Envia’ns a 
comunicacionexterna@consum.es 

el teu millor truc de cuina, llar o 
bellesa. Els millors guanyaran 
un val de compra de 10€ i 20€, 

respectivament.

LES MILLORS IDEES 
TENEN PREMI

Cuina Bellesa Llar

Elaboració

Precalfem el forn a 180º C mentre preparem els ingredients. Piquem les galletes, 
preferiblement amb una picadora. Calfem la mantega 30 segons al microones i 
després la mesclem bé amb les galletes. Quan la mescla estiga ben integrada, la 
distribuïm a la base del nostre motle desmuntable i la reservem a la nevera. En un bol 
batem els ous, hi afegim els formatgets, ho tornem a batre i hi incorporem també les 
tallades de formatge fos i els iogurts. Després, hi tirem la farina i ho tornem a batre. 
A continuació, hi afegim el sucre, però abans ho passem per un colador per a evitar 
grumolls. Després, hi incorporem la nata i ho tornem a batre tot, agregant-hi finalment 
el sobre de rent. Traiem el motle de la nevera i apliquem la massa sobre la base. Posem 
el pastís al forn durant 30-40 minuts. Estarà llest quan en punxem la superfície amb 
una forqueta i n’isca neta. Ho deixem refredar i... a l’atac!
María Pérez

Pastís de formatge 
Ingredients 
6 ous (mida M), 6 formatgets, 4 tallades de 
formatge fos, 2 iogurts naturals, 240 g de farina 
per a rebosteria, 240 g de sucre blanc, 1 bric 
de nata per a cuinar, 1 sobre de rent, 150 g de 
galletes maria i 15 g de mantega. 

PAELLA CREMADA, PAELLA REPARADA
Carla Balda 

Si per una distracció se t’ha cremat el 
menjar i la paella o el casset s’han quedat 

amb moltes restes de brutícia, prova a 
posar en el mateix recipient una miqueta 
de vinagre a bullir. Deixa-ho uns minuts 
bullint i apaga el foc. Retira el vinagre 

i neteja el recipient amb un fregall. 
Voràs que, quasi sense fregar, quedaran 

perfectes.  

ADÉU ALS PUNTS NEGRES
María Julia Beltrán  

Si tens punts negres i vols eliminar-
los de la cara, prova a mesclar quatre 

cullerades de mel amb una de canella en 
pols. Remena-ho tot fins que es forme 

una pasta i aplica-la sobre els punts. 
Deixa-la actuar durant 20 minuts i retira-
la amb aigua tèbia. En uns dies notaràs el 

resultat. 

CABELLS SUAUS TOT L’ANY 
Lorena Terrón  

Se t’han danyat molt els cabells este 
estiu? Prova a retornar-los la suavitat 
amb esta màscara casolana. Buida mig 
alvocat i mescla’l amb dues cullerades 
de mel. Remena-ho fins que quede una 

mescla bastant homogènia. Aplica-te-la 
als cabells humits i deixa-la actuar durant 
15 minuts. Una vegada passat este temps, 

renta’ls amb aigua tèbia. 

BAIETES DE CUINA COM A NOVES
Carmen Roglá 

Si deixem banyades les baietes durant 
molt de temps, poden fer-se negres. Per 
a mantindre-les en bon estat més temps, 

prova a deixar-les una nit en remull 
amb aigua i unes gotes de lleixiu amb 

detergent. L’endemà estaran com a noves! 

DESGREIXADOR CASOLÀ 
Sunsi Andrés 

 
A voltes el greix de la cuina es resistix 
encara que fem neteja en profunditat. 
Si et passa, prova este remei casolà: 

mescla un litre d’aigua, el suc d’una llima 
i una cullerada sopera de bicarbonat. 

Polvoritza-ho sobre la zona afectada: els 
fogons, la campana o dins del forn, i deixa-
ho actuar 5 minuts. Després, retira-ho amb 

paper de cuina. La brillantor tornarà!

COLLS I PUNYS IMPECABLES
Elena Radoselovics 

 
Si fiques les camises i les sabatilles 

blanques a la llavora però no n’ixen tan 
netes com t’agradaria, frega prèviament 
les zones més brutes amb un raspall de 

dents utilitzat aplicant-hi unes gotes de 
líquid rentavaixelles. Després, utilitza 

el programa habitual de la llavadora. La 
diferència es nota. 



6

RAMÓN ESTEVE

ELS CINC DE...

ELS CINC DE...

Fundador, director i ànima creativa de Ramón Esteve Estudi d’Arquitectura. Posseïdor d’una 
filosofia única, la seua visió holística de la vida el porta a afrontar sempre nous reptes. Després 
de més de 20 anys de trajectòria professional en 35 països i nombrosos premis internacionals, 

la seua cartera inclou una extensa experiència on harmonia, serenitat i essencialitat són algunes 
de les constants que apareixen en les seues obres. Ramón Esteve és un referent en el món de 

l’arquitectura a escala nacional i mundial.
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RAMÓN 
ESTEVE

ELS CINC DE...

Per la realització d’este reportatge Ramón Esteve i Consum entreguen 500 € en aliments 
a “Casa Caridad Valencia” per repartir-los entre els més desfavorits.

Consum, com a empresa d’economia social, dirigix els esforços a col·laborar amb les persones que més ho 
necessiten. Així, en 2016 va destinar més de 12 milions d’euros a projectes de col·laboració solidària. Com 
a part d’estes col·laboracions, la Cooperativa va donar 5.200 tones d’aliments a entitats socials, a través 

del seu Programa “Profit” de Gestió Responsable d’Aliments.

ANOUS 
Diuen que les anous són bones 
per a quasi tot i també una font 

d’energia fonamental que em 
va molt bé per a afrontar les 

llargues jornades de treball. Picar 
entre hores no ha sigut mai tan 

saludable.

MOIXAMA 
La meua afició per este tipus 

de productes és pràcticament 
heretada, la família de ma mare 
treballava en la importació de 

salaons i a la nostra taula no ha 
faltat mai un bon plat de moixama 

com a aperitiu, tallada ben fina i 
adobada amb oli d’oliva.  

VI NEGRE 
El vi és molt més que una beguda. 

És una forma de viure, de pensar i de 
relacionar-se, pròpia de la cultura 
mediterrània. Alguns dels millors 
líquids vénen de la meua terra, els 
cellers de la Comunitat Valenciana 
s’han posat en valor els últims anys 

i açò és un autèntic orgull, 
a més d’un plaer per 

al paladar.

PERNIL IBÈRIC 
El pernil ibèric em fa tornar boig. 
A Espanya tenim la sort de poder 
disfrutar d’este luxe gastronòmic 
tan admirat i desitjat més enllà de 

les nostres fronteres. El seu procés 
d’elaboració és tot un art.

OLI D’OLIVA 
El ben anomenat “or líquid” també 

em porta als meus orígens, a 
Ontinyent, lloc on vaig créixer 

envoltat d’oliveres. A casa n’hem 
consumit sempre, fins i tot quan no 

tenia el valor que li donem ara. A 
més de ser beneficiós per a la salut, 

és l’ingredient indispensable 
per a tota elaboració 

mediterrània.
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HUI MENGEM

Sabor 
sense sal, 
és possible?

MENJAR SENSE SAL S’ASSOCIA, MOLTES VEGADES, A MENJAR INSULS I SENSE SABOR. ÉS REALMENT 
AIXÍ? ANALITZEM EL CONSUM D’ESTE CONDIMENT I LES POSSIBLES ALTERNATIVES.

Segons l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i 
Nutrició (AECOSAN), els espanyols consumim, de mitjana, 
9,7 grams de sal al dia, quasi el doble del que recomana 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Esta Organització 
establix el consum diari de sal en 5 grams, xifra que equival a 
una culleradeta de café o a 2 grams de sodi al dia.

La veritat és que, per costum, quasi ningú no controla la sal 
que incorpora als aliments, condimentem una miqueta “a ull” 
i tampoc solem valorar la proporció de sal que es troba en 
embotits, plats congelats, salses i aperitius, que representen el 
72% del sodi que ingerim.

El gran problema es troba en el fet que un consum excessiu 
de sal està associat amb l’augment de la pressió sanguínia i, 
per tant, de les malalties cardiovasculars. Sabent 
que el 45% dels infarts de miocardi i el 
50% dels ictus estan relacionats amb 
la hipertensió arterial, resulta 
més que important actuar de 
forma preventiva avaluant 
les diferents actituds que 
podem assumir de cara 
a reduir o adequar el 
consum de sal.

Controlar la quantitat de sal que utilitzem en els menjars 
casolans. Podem fer-ho posant només la mesura justa de sal en 
una cullereta i intentar no utilitzar-ne més durant tot el dia.

Examinar a consciència la composició dels aliments que 
comprem, intentant comparar i triar el que s’ajuste millor a les 
nostres necessitats. Per a calcular la quantitat de sal hem de 
multiplicar els grams de sodi per 2,5, i el resultat serà els grams 
de sal.

Si tenim alguna patologia que requerisca disminuir el consum 
de sal, podem fer un pla d’alimentació hiposòdic, fet que 
comporta retirar la sal del saler i reduir de forma significativa 
els diferents aliments, que bé per naturalesa o pel seu 

processament, posseeixen sal.

Reorganitzar hàbits alimentaris i culinaris 
perquè l’aportació de sodi siga de baix 

a moderat, juntament amb una 
selecció d’aliments saludables, 

el manteniment d’un pes 
d’acord amb l’edat, la talla 

i l’activitat es vincula 
amb una disminució 

de la incidència 
d’hipertensió.
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ENERGIA PROTEÏNES HDC SATGREIXOS MONO POLI FIBRA SUCRESCOLESTEROL

ENERGIA PROTEÏNES HDC SATGREIXOS MONO POLI FIBRA SUCRESCOLESTEROL

ENERGIA PROTEÏNES HDC SATGREIXOS MONO POLI FIBRA SUCRESCOLESTEROL

Sabor 
sense sal, 
és possible?

CRUMBLE DE PRUNES AMB TIMÓ

Preparació  
Encén el grill del forn. 
Calfa en una paella la fruita seca durant 1 minut, sense 
deixar que es torre. Retira-la i pica-la lleugerament amb el 
ganivet. Mescla-la amb el pa ratllat, la mantega, el julivert 
i el timó. Ratlla un poc la pell d’1 llima, escorre’n el suc i 
mescla-ho bé.
Pinzella els filets de truita de riu amb oli d’oliva i incorpora-
hi el pebre. 
Col·loca’ls en una safata o plata i cobrix-los amb la mescla 
de fruita seca, pressionant amb suavitat. Cuina’ls al forn 
davall del grill durant uns 5-8 minuts, fins que el peix estiga 
al punt i la crosta, daurada. Servix-ho amb l’altra llima 
tallada en gallons.

Preparació  
Prepara una infusió amb el pal de regalèssia i l’aigua. Porta-la 
a ebullició i després mantín-la a foc lent durant 10 minuts. 
Retira’l i reserva’l. Encén el forn a 180ºC. Selecciona les 
prunes i renta-les amb rapidesa. Eixuga-les. Desfés el 
timó. Unta amb mantega una safata per a pastís d’uns 23 
cm de diàmetre. Disposa-hi les prunes. Repartix el timó i 
les espècies, el sucre moré, el suc de llima i la infusió de 
regalèssia. Cuina-ho al forn durant 15 minuts. Mentrestant, 
passa el pa d’espècies per la batedora fins que n’obtingues 
una sèmola.
Retira el motle del forn, encén el grill i estén la sèmola sobre 
la fruita. Distribuïx-hi la mantega en làmines molt fines i 
cuina-ho al forn de 4 a 5 minuts més.

Ingredients (4 persones)
•	1 pal de regalèssia
•	600 g de prunes
•	50 ml de suc de llima
•	30 ml d’aigua
•	50 g de mantega sense sal
•	30 g de sucre de canya moré
•	150 g de pa d’espècies fresc
•	10 g de mantega sense sal 

per a la safata
•	5 g de cardamom
•	3 branquetes de timó de 

llima

Preparació
Renta les tomaques cherry, talla-les per la mitat i 
col·loca-les sobre una plata apta per a forn. Empolsa-
les amb les herbes provençals. Ruixa-les amb l’oli 
d’oliva i torra-les al forn a 180ºC durant 30 minuts. 
Servix-les calentes.

Ingredients (4 persones)

•	250 g de tomaques cherry
•	40 g d’oli d’oliva verge extra
•	10 g d’herbes provençals

Ingredients (4 persones)

•	600 g de filets de truita de riu 
•	120 g de llima
•	40 g d’oli d’oliva extra
•	40 g de pa ratllat
•	10 g d’ametles
•	10 g de nous
•	10 g de pistatxos
•	10 g de mantega
•	5 g de julivert fresc
•	5 g de timó
•	1 g de pebre negre

TRUITES DE RIU AMB FRUITA SECA I HERBES

Informació nutricional (per ració)

Informació nutricional (per ració)

Informació nutricional (per ració)

TOMAQUES CHERRY TORRADES AMB HERBES PROVENÇALS
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ELS FRESCOS

El formatge
un producte molt nostre

DE VACA, DE CABRA, D’OVELLA, AMB ROMER, AMB OLI... AL MÓN HI HA MÉS DE 2.000 
VARIETATS DE FORMATGES DIFERENTS, CADA UNA AMB UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA 
QUE LA FA ÚNICA ENFRONT DE LA RESTA. CONEGUEM ESTE SABORÓS PRODUCTE UN POC 

MÉS A FONS. 
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ELS FRESCOS

El formatge és un dels puntals de la 
dieta mediterrània. Segons l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Alimentació 
i l’Agricultura, al món es produïxen 
cada any més de 18 milions de tones 
de formatge. El continent amb més 
tradició i amb la varietat més grans de 
formatges és Europa. Amb la finalitat 
de protegir i potenciar l’elaboració dels 
formatges artesanals, la Unió Europea 
establix l’indicador geogràfic de qualitat: 
denominació d’origen protegida (DOP) i 
també la indicació geogràfica protegida 
(IGP).

PROPIETATS  
NUTRICIONALS  

El formatge compartix amb la llet 
moltes de les seues propietats, encara 
que té més greixos saturats, fet que el 
convertix en un aliment que cal prendre 
amb moderació si es patix algun tipus de 
malaltia cardiovascular. Per la seua banda, 
com que té menys quantitat de lactosa, 
contribuïx a millorar la digestió. A més, té 
un alt contingut en calci i aporta vitamines 
A, D, B12 i B2.

UN PAÍS AMB  
DENOMINACIÓ D’ORIGEN 

A Espanya es produïxen vora 400.000 
tones de formatge a l’any, principalment 
d’ovella, de cabra i de vaca. Es tracta 
d’un dels productes més preuats dins 
de la nostra gastronomia. Tant és així, 
que comptem amb més de 150 varietats 
de formatge, 32 de les quals amb 
denominació d’origen protegida (DOP). La 
climatologia i la diversitat orogràfica del 
nostre territori són els causants principals 
que puguem disfrutar de formatges tan 
diferents.

Quasi totes les comunitats autònomes tenen algun formatge 
amb DOP. Entre els més coneguts podem destacar:

•	 Manxec: propi de Castella-la Manxa, està elaborat 
exclusivament amb llet d’ovella de raça manxega. Excel·lent 
per a maridar amb un vi de la mateixa regió. 

•	 Torta del Casar: formatge elaborat a Extremadura a base de 
llet crua d’ovella. La seua textura és molt cremosa. 

•	 Tetilla: elaborat a Galícia, és ideal per a preparar aperitius 
salats, barquetes o torrades. La seua forma és molt 
característica.

•	 Cabrales: formatge blau elaborat amb llet crua de vaca, o bé, 
amb mescla de dos o tres llets: vaca, cabra o ovella. Procedix 
d’Astúries.

•	 Idiazabal: s’elabora únicament amb llet d’ovella de les races 
Latxa i Carranza, al País Basc i Navarra. Es tracta d’un 
formatge gras i amb un sabor molt intens. 

•	 Maó: a l’illa de Menorca trobem un formatge elaborat amb llet 
de vaca, ideal per a acompanyar amb un vi negre jove. 

•	 Tronxon: originari de la localitat aragonesa homònima, és 
conegut per la seua forma particular, que presenta un ou en 
forma de volcà en les dos cares i un dibuix característic en 
forma de flor sobre la corfa. 

•	 De cassoleta: encara que no té denominació, este formatge 
tendre elaborat amb llet de vaca, ovella o cabra és molt 
preuat. Rep el nom per la característica forma de volcà que 
adopta gràcies al motle amb què es fabrica. Prové de la 
Comunitat Valenciana.

SABOR INTERNACIONAL    
En la gastronomia italiana, el formatge és considerat 

pràcticament patrimoni nacional. És un dels principals països 
exportadors, productors i consumidors del món, i pot presumir 
de tindre entre les seues varietats el formatge més consumit 
del món: la mozzarella. Encara que el parmesà o el provolone 
també destaquen entre els seus més de 450 formatges 
internacionals. 

Els francesos tampoc es queden curts. Si volgueren, podrien 
menjar un formatge diferent cada dia de l’any, ja que es 
calcula que en produïxen unes 400 varietats. Una de les més 
conegudes és el rocafort, elaborat amb llet d’ovella. Entre els 
seus molts formatges, el camembert o el brie són alguns dels 
més coneguts. 

A Suïssa el formatge també té un pes molt important en 
la gastronomia. El país posseïx prop de 400 varietats de 
formatges, entre els quals destaquen l’emmental  o el gruyère. 

Els grecs consideren el formatge un aliment imprescindible 
en la seua dieta diària. Dels 27,3 kg de formatge que es 
calcula que consumix un habitant grec mitjà a l’any, el 40% és 
formatge feta. Un formatge blanc “sense pell”, elaborat amb 
llet de cabra i d’ovella curat en salmorra. 

ROCAFORT

MOZZARELLA

MANXEC

CABRALES

MAÓ

TRONXON

FETA

Al món hi ha més de 

2.000 
varietats de 

formatges diferents.
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SABER COMPRAR

N’HI HA QUE PREFERIXEN FER UNA COMPRA GRAN AL MES, D’ALTRES QUE OPTEN PER FER-
LA SETMANALMENT I UNS ALTRES QUE VAN QUASI CADA DIA AL SUPERMERCAT PER COMPRAR 

NOMÉS ALLÒ QUE NECESSITEN. PERÒ, SAPS COM S’HAN DE COMPRAR, TRANSPORTAR I 
EMMAGATZEMAR ELS ALIMENTS A CASA DE FORMA SEGURA?

Del supermercat a casa
6 passos per a una compra perfecta
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SABER COMPRAR

Tots els productes que podem trobar al supermercat han passat per una sèrie de controls i d’exigències de qualitat. 
Però, una vegada arriba a les nostres mans, som nosaltres els qui hem de responsabilitzar-nos de la seua seguretat per a 
evitar riscos innecessaris. Perquè la nostra compra arribe a casa sempre en perfecte estat, us deixem una xicoteta guia:

Fes una llista 
Si no volem oblidar res i no comprar 

coses que no necessitem, la llista de la 
compra és el nostre aliat perfecte. A 

més, si la separem en tres columnes: sec, 
refrigerat i congelat, pot ser-nos molt 

útil a l’hora de fer el recorregut dins del 
supermercat. El més important és deixar 
els aliments refrigerats i frescos per al 

final, per intentar mantindre al màxim la 
cadena de fred. 

Guarda 
en bosses separades

Per a evitar el que es coneix com contaminació 
creuada, a l’hora de guardar en les bosses els 
productes adquirits al supermercat, seguix 

estes recomanacions:
•	 Col·loca en la mateixa bossa 

els productes semblants. 
•	 Mantín sempre els productes de neteja 

separats dels d’alimentació. 
•	 Utilitza bosses diferents per als productes 

refrigerats o congelats dels secs. 
•	 Deixa sempre al fons els productes 

més pesants i les conserves i aliments envasats. 
•	 Destina la part de dalt de les bosses per als 

productes més delicats, 
com el pa o els ous. 

Ordena 
els aliments a casa

Una vegada a casa, el primer que hem 
d’emmagatzemar seran els aliments congelats i 
refrigerats. Quan guardem els aliments haurem 

d’atendre les pautes següents:
•	 Comparar si hi ha aliments semblants al rebost 

o nevera, i deixar al davant els que estiguen 
més a prop de la data de caducitat.  

•	 Col·locar cada aliment a la zona de la nevera 
que li corresponga: a la part més baixa, les carns i els 
embotits; als calaixos, la fruita i la verdura; a la porta, 

les begudes obertes, els condiments i les salses; 
i a la part de dalt de la nevera s’han de col·locar 

els aliments més frescos, 
com la mantega o el iogurt. 

Neteja les bosses 
Cada vegada usem més bosses reutilitzables 
per a comprar. Si no s’utilitzen bé, es poden 
convertir en un gran aliat per als bacteris. 
És fàcil que se’ns vesse alguna cosa al seu 

interior, o que hi queden restes d’alguns aliments, 
com ara fulles de fruites o pols. Per tant:

•	 Llavar les bosses amb freqüència i assegura’t que 
estan seques del tot abans de guardar-les. 

•	 No emmagatzemes les bosses al cotxe durant 
massa temps.

•	 Es recomana guardar-les en llocs allunyats 
de fonts de contaminació 

i d’animals domèstics. 

Transport 

Una vegada feta la compra, el 
més recomanable és portar-la, 
en el mínim temps possible, del 

supermercat a casa.  
En el cas de no poder anar 

directament a casa, hem d’evitar 
deixar les bosses al cotxe durant 

molt de temps, sobretot en 
els dies de calor, on l’interior 
del vehicle pot assolir unes 

temperatures altes. 

Comprova 
l’estat dels aliments

A l’hora de comprar productes frescos, ja siga 
en safates, a granel o al tall, intenta fixar-te 

que es mantinguen les seues propietats 
organolèptiques. 

•	 Carn: sempre que la comprem envasada hem de 
revisar que no hi haja pèrdues de líquids i que les 

vores estiguen fresques i amb color.
•	 Peix: hem de fixar-nos que tinguen un color 

brillant i que la carn siga ferma i elàstica. 
•	 Fruites i verdures: hem de comprovar sempre 

que no tenen restes de brutícia o pols 
i que tenen una pell neta. 

•	 Congelats: no han de tindre gebre. 
•	 Llandes: cal comprovar 
que no estiguen oxidades 

ni deformades. 
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A EXAMEN... 

DE TIPUS DE PASTA N’HI HA MOLTS, I CADA UN ESTÀ INDICAT PER A 
PREPARAR UN PLAT CONCRET O PERQUÈ L’ACOMPANYE ALGUN TIPUS DE 
SALSA. PER LA FORMA, LA TEXTURA, LA MIDA O ELS INGREDIENTS, EN 

PODEM TROBAR UNA INFINITAT DE POSSIBILITATS.

Quants tipus 
de pasta coneixes?
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A EXAMEN... 

TIPUS DE PASTA 
SEGONS LA MIDA

Encara que fins fa uns anys l’ús de la 
pasta al nostre país es reduïa bàsicament a 
macarrons, espaguetis i canelons, hi havia 
centenars de varietats d’este aliment, que 
cada volta està més present a les nostres 
cases. Moltes d’estes varietats ens són 
familiars i les hem menjades, encara 
que no recordem el seu nom, com els 
fusilli o els farfalle, però unes altres són 
completes desconegudes.

Perquè la pròxima vegada que anem a 
un restaurant italià sapiguem distingir els 
rigatoni dels linguine i els nostres plats 
a casa també s’aparten de la rutina, tot 
seguit vorem les pastes més utilitzades 
a l’hora d’elaborar este tipus de receptes. 

PASTA SECA  
I PASTA FRESCA 

La pasta seca és la més habitual als 
nostres rebostos, la que podem guardar 
durant mesos sense que es faça malbé. 
Mentrestant, la pasta fresca ha de 
conservar-se a la nevera i consumir-se en 
un termini de temps curt. Els ingredients 
són els mateixos, aigua i farina, als quals es 
pot afegir sèmola de blat dur o ou. Alguns 
plats guanyen molt quan s’hi utilitza pasta 
fresca, mentre que per a d’altres és millor 
gastar pasta seca. 

UNA PASTA  
PER A CADA SALSA 
•	 Llisa: sense estries, rínxols ni forats, és 

la més adequada per a salses lleugeres.

•	 Ratllada: recomanada per a salses més 
denses, ja que les estries permeten que 
la salsa s’hi adherisca millor.

•	 Foradada o tubular: aconsellable 
per a salses que incorporen trossos 
grans d’algun altre ingredient, com ara 
verdura. 

Pastes curtes

Macarrons

Rigatoni

Tortiglioni

Plomes

Nyoquis Galets

Tirabuixons Meravella

Llaços Cabell d’àngel 
o fiideusf

Ruote

Pastes llargues

Pastes farcides

Espaguetis Pappardelle Canelons

Tallarines

Raviolis

Cintes Lasanya

Tortel·linis

Panzerotti

Caputxetes

Agnolotti 
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EL TEMA DEL MES

Les notícies falses 
en les xarxes socials

com les podem identificar?
PER QUÈ ES CREA UNA NOTÍCIA FALSA? QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU? I PER QUÈ LES COMPARTIM 
TAN DE PRESSA SENSE CONTRASTAR-LES? EN L’ERA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, 

ESTEM MÉS DESINFORMATS QUE MAI? A CONTINUACIÓ T’OFERIM UNS CONSELLS PER A DISTINGIR 
“FAKE NEWS” I PODER CONTRASTAR I VERIFICAR LA INFORMACIÓ.
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COM ES POT RECONÉIXER 
UNA NOTÍCIA FALSA

Hi ha una sèrie de característiques 
comunes amb les quals podem reconéixer 
una notícia falsa en les xarxes socials 
o una pàgina web falsa, segons la 
Prefectura Superior de la Policia 
Nacional:
•	 L’autoria sol ser anònima.
•	 Solen buscar notorietat; és a dir, que la 

publicació tinga un llarg recorregut en 
el temps.

•	 Porten una petició de reexpedició 
amb l’objectiu de captar adreces 
electròniques per a crear bases de 
dades, transmetre programari maliciós, 
fer campanyes de correu massiu o, 
simplement, generar por entre la 
població.

•	 No tenen data de publicació i estan 
redactades de manera atemporal. 
Normalment les informacions reals 
sempre porten la data.

•	 Solen tindre un reclam per a captar 
l’atenció de l’internauta i busquen 
aprofitar una conjuntura favorable 
relacionada amb la informació falsa. 
Per la seua banda, les pàgines webs 
falses solen tindre dissenys poc 
comuns i titulars amb exclamacions i 
cridaners.

•	 Habitualment, estan escrits en 
llenguatge “neutre” per facilitar-ne la 
difusió i contenen faltes d’ortografia o 
una redacció deficient.

•	 L’URL o adreça de la web, encara 
que s’assembla bastant a la de 
veres, sempre té alguna lletra que la 
diferencia.

ERA DIGITAL: INFORMATS  
O DESINFORMATS? 

T’has cregut mai una notícia que ha 
resultat ser falsa? No eres l’únic. Entre 
els 419 enquestats en el 4t baròmetre 
Mira&Opina de Consum, un 72% va 
reconéixer haver-se cregut en algun 
moment el contingut d’una notícia que va 
resultar ser falsa o un fake. Un 47% dels 
panelistes assegura reflexionar sobre la 
informació que compartix, mentre que un 
altre 47% ho fa segons la importància de 
la informació.

EL TEMA DEL MES

Les notícies falses 
en les xarxes socials

com les podem identificar?

CAÇADORS DE FAKES O  
WEBS DE VERIFICACIÓ 

Per sort, els mitjans de comunicació 
d’una banda, i webs sense ànim de 
lucre de l’altra, recullen informacions 
falses, fotografies i vídeos i tracten de 
desmentir-les, a més de proporcionar-
nos consells per a combatre-les. Alguns 
exemples són:
•	 Per a informacions falses: 

- Maldito Bulo o La Buloteca a la 
web maldita.es, en col·laboració 
amb eldiario.es o El Tragabulos del 
magazín digital Verne d’El País.

- Miniver (Ministeri de la Veritat) 
https://www.miniver.org/ 

- FactCheck a nivell internacional 
http://www.factcheck.org/ 

•	 En el cas de les fotos, per a saber si una 
fotografia és falsa o no, hi ha aplicacions 
com TinEye, https://www.tineye.com/ 
o, a través de Google, arrossegant 
directament la imatge al cercador 
pots saber d’on ve la foto. A més, 
podem saber si ha sigut retocada amb 
Photoshop o altres aplicacions amb la 
web Izitru http://www.izitru.com/ 

•	 Per a vídeos hi ha pàgines com Citizen 
Evenidence Lab https://citizenevidence.
org/, creada per Amnistia Internacional, 
per a verificar-los. Esta pàgina disposa 
de tutorials per a explicar el procés pas 
a pas.

Gràcies a titulars cridaners 
i alarmistes, cada vegada és 
més senzill propagar notícies.

Notícies falses 
relacionades amb 

l’alimentació
En xarxes socials i blogs podem 

trobar notícies que ens alerten 
sobre el consum de certs aliments o 
components alimentaris. Gràcies a 
titulars cridaners i alarmistes, cada 
vegada és més senzill propagar este 
tipus de continguts. 

En el cas de trobar-nos amb 
estes notícies, el més important 
és esbrinar la font oficial que 
les revelen. Si no tenen caràcter 
científic, en podem qüestionar el 
contingut. Però, en cas de qualsevol 
dubte, es recomana consultar 
sempre els organismes oficials 
sobre seguretat alimentària.

A Espanya, l’Agència Espanyola 
de Consum, Seguretat Alimentària 
i Nutrició (Aecosan), a través del 
Sistema Coordinat d’Intercanvi 
Ràpid d’Informació (SCIRI), gestiona 
la xarxa d’alertes alimentàries per 
a la prevenció de crisi. Una alerta 
es produïx quan es té una sospita 
que un producte pot provocar 
incidències que puguen afectar la 
salut del consumidor, sense que 
això es pose en coneixement públic, 
ja que és una sospita. En canvi, una 
crisi alimentària suposa una situació 
de caràcter excepcional en la qual 
sí que concorre un risc per a la salut 
humana. 

Per a comprovar si una informació 
sobre alimentació és certa o falsa 
pots consultar diverses fonts 
oficials:
•	 L’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària (EFSA) http://bit.
ly/2p2ub4u 

•	 A Espanya, Aecosan http://bit.
ly/2cdogbs 

•	 A escala internacional hi ha 
l’Administració de Medicaments 
i Aliments (FDA), que s’encarrega 
de la regulació dels aliments als 
Estats Units  http://bit.ly/2vffoyg 
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Juan Luis Durich
Director General de Consum

LES XARXES PREGUNTEN

Les xarxes pregunten
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LES XARXES PREGUNTEN

M’agrada el pa 
del vostre súper, 

però des de fa un temps 
el trobe massa cuit. 

Per què heu canviat? 

Els responsables de forn complixen amb 
uns temps de cocció que són els mateixos 

per a tots els supermercats, però si t’agrada 
menys cuit, pots indicar-ho a la tenda, on el 

prepararan al teu gust i te’l reservaran. 

Què feu 
per a evitar 

el malbaratament 
d’aliments?

A més de col·laborar cada any amb les 
campanyes d’arreplega que organitzen els 

bancs d’aliments, en Consum tenim en marxa 
el Programa Profit de Gestió Responsable. A 
través de Profit, col·laborem amb les entitats 

socials de les localitats on tenim presència. 
Els voluntaris van cada dia al supermercat a 

arreplegar els aliments que estan pròxims a la 
data de caducitat i els distribuïxen entre les 

persones que els necessiten. És una iniciativa 
que va creixent cada any i en la qual compta, i 

molt, la implicació de voluntaris i treballadors. 

O se m’oblida la targeta 
o se m’oblida imprimir els 

xecs descompte… 
i a vegades caduquen. 
Hi ha alguna solució?

Pots utilitzar l’aplicació mòbil de Món Consum. 
Així ho portaràs tot al damunt. Introduint les 

teues dades de soci-client, tindràs disponibles 
tots els descomptes i només hauràs de 

mostrar-los a caixa per a aprofitar-los. És molt 
senzill i també pots crear o consultar les teues 
llistes de la compra, vore tots els descomptes i 

buscar el teu supermercat més pròxim.

Heu pensat a reduir 
el sucre en els iogurts 
i les postres làcties?

Actualment treballem en la reducció de sucres 
en la majoria de productes de la família dels 

iogurts. Estem conscienciats de la importància 
d’una dieta sana i saludable i per això volem 
millorar els nostres productes en esta línia.
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ÉS ECO ÉS LÒGIC

PER A CADA COSA QUE NECESSITEM HI HA UN PRODUCTE O SERVICI 
ADEQUAT. I SI NO EXISTIX, SEMPRE HI HAURÀ ALGÚ QUE L’INVENTE. 

8 claus per a educar 

en un consum responsable
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*
ÉS ECO ÉS LÒGIC

Com a pares, hem d’actuar per formar 
 el consumidor del futur, un consumidor que no només 
compre per impuls, sinó que busque uns valors darrere 

de cada acte de compra.

Ningú no pot negar que vivim en una 
societat orientada al consum, a satisfer 
les nostres necessitats (o capritxos) 
de manera immediata, generant en les 
persones una insatisfacció constant i 
volent sempre el producte de moda o 
l’última versió d’alguna cosa que ja tenim, 
encara que funcione i estiga perfecta.

Això es traduïx en objectes tecnològics, 
roba, cosmètica, etc. però també en actes 
socials, com ara anar a sopar al lloc de 
moda o la necessitat creada d’haver de 
viatjar a l’altra punta del món quan tenim 
uns dies de vacances, entre d’altres.

I QUÈ PASSA  

AMB ELS XIQUETS? 
Un és adult és capaç de valorar i 

analitzar els pros i contres d’un consum 
excessiu o innecessari. Però, quan este 
sentiment de consum es trasllada als 
menuts de la casa, este raciocini encara 
no està del tot assentat. És en este punt 
on, com a pares, hem d’actuar per formar 
el consumidor del futur, un consumidor 
que no només compre per impuls, sinó que 
busque uns valors darrere de cada acte de 
compra.

I en això es basa el consum responsable, 
que defensa la necessitat de la societat 
de canviar els seus hàbits, intentant 
ajustar-los a necessitats reals i buscant 
sempre que estos béns o servicis adquirits 
afavorisquen la conservació del medi 
ambient i la igualtat social. 

En definitiva, el consum responsable 
es caracteritza per donar preferència a 
les empreses, productes i servicis que 
respecten l’entorn, cuidant sempre la 
qualitat, els materials utilitzats per a la 
producció i els beneficis per a la societat. 
Això és el que hem de traslladar-los.

L’EXEMPLE, EL MILLOR  
ALIAT DELS PARES 

Els aniversaris, els Reis d’Orient o, 
fins i tot, una cosa tan habitual com 
anar a fer la compra al supermercat, 
pot convertir-se en l’excusa perfecta 
perquè els xiquets demanen tot el que 
se’ls ocorre. Els fa falta? Probablement 
la majoria de les vegades la resposta 
és “no”, però per raonar-los que no 
poden, ni necessiten, tindre tot allò 
que veuen, cal que els donem exemple. 
I, a més:

Deixa’ls participar en les decisions de 
compra. Si els animes a decidir o veuen 
com decidixes tu el que es compra 
al supermercat, perquè has triat un 
producte i no un altre, de segur que 
en prenen més consciència. A més, la 
visita al supermercat també servix 
perquè aprecien els aliments frescos 
de temporada, que solen ser d’origen 
local i, per tant, han necessitat menys 
recorregut per a arribar a la tenda, o 
la diferència entre comprar a granel o 
envasat, on s’utilitza molt més plàstic per 
a conservar. Són xicotetes accions que 
poden fer molt per ells i pel seu entorn.

Evita el malbaratament. Planificar 
les compres setmanals també ens 
ajuda a reduir el malbaratament, 
aprofitant molt més el que 
comprem i evitant tirar aliments en 
mal estat.
Vés amb compte amb el regal-esforç. 
Incentivar-los de comprar-los el 
joguet que volen si treuen bones 
notes o de vore una pel·lícula al 
cinema si s’ho mengen tot pot ser 
que funcione a curt termini, però 
se’ns pot girar en contra. Hem 
d’ensenyar-los a responsabilitzar-se 
de les seues faenes sense buscar 
sempre un benefici. Igual que tenen 
drets, també tenen unes obligacions. 
Associar el bon comportament amb 
l’obtenció d’un premi o recompensa, 
quasi sempre material, no els 
beneficia.

Alerta amb la paga. Saber administrar 
els diners que tenen els ajuda a ser 
responsables. Han d’aprendre a 
valorar la importància de l’estalvi. És 
com un exercici pràctic que els servirà 
quan es facen majors.
Regals. Una bona forma de gestionar 
el que els xiquets demanen per Reis, 
a l’aniversari o, fins i tot, pel sant, 
és dividir-los en 3 parts: un que 
necessite, un altre per compartir i 
jugar amb els altres i un que siga un 
capritx. Evitem aclaparar-los amb 
multitud de coses per ajudar-los a 
valorar-ho d’una altra forma. No es 
tracta de quantitat, sinó de qualitat.
La importància de les 3 “R”. Reduir, 
reutilitzar i reciclar és ensenyar als 
xiquets que no tot és d’un sol ús. 
Aprofitar els envasos, reciclar la 
roba, utilitzar només el detergent 
necessari, etc. Hi ha moltes accions 
que fan el nostre consum més 
eficient i, a més, tenen cura de 
l’entorn. Prendre consciència d’això 
és molt important.
Una pedra. Valorar objectes que, a 
simple vista, no valen res, però que 
ens recorden un dia de platja, l’olor 
del menjar de la iaia, la pintura amb 
què jugaves de menut, etc. Fins i 
tot allò més xicotet i insignificant 
pot tindre valor i ací radica la 
importància d’apreciar les xicotetes 
coses.
Compartir bons moments. Perquè 
no tot el que necessitem és material. 
Al final, un consum responsable és 
aquell que no es produïx. Compartir 
moments de diversió en família és el 
millor consum i, a més, no ens costa 
res!
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NOTÍCIES CONSUM

Interior de supermercat amb les noves 
instal·lacions de CO2

La gerent del departament de Salut València-La Fe, Mònica 
Almiñana, i el director general de Consum, Juan Luis Durich, van 
firmar el mes de juny passat un conveni per a la creació de la 
Càtedra Consum-Hospital La Fe: Alimentació Saludable.
L’objectiu d’esta càtedra és el redisseny i la millora dels 
processos d’atenció al pacient en el departament de Salut 
València-La Fe i la continuïtat en la seua autocora, a fi de 
transformar el paradigma de cures actual per un de més 
proactiu, poblacional, preventiu, participatiu, precís i 
personalitzat. En concret, es perseguix fomentar la dieta 
saludable per a assolir uns resultats més bons en el control del 
sobrepés, l’obesitat i el sedentarisme.
Entre les línies de col·laboració que es portaran a terme destaca 
la creació d’una sistemàtica d’informació nutricional que es 
pot incorporar als productes de marca Consum. D’altra banda, 
la posada en marxa d’una app per al control i l’aplicació de la 
informàtica nutricional i el disseny d’una cadena de validació de 
productes adequats d’acord amb una dieta sana i equilibrada.

Consum, pioner en l’ús de CO2 als seus sistemes de refrigeració 
de tendes ecoeficients, comptarà amb 56 supermercats amb 
este gas per a generar fred industrial al final de 2017. Este 
compromís ambiental fa que una de cada tres instal·lacions de 
CO2 a Espanya pertanya a Consum. El CO2 és un gas refrigerant 
natural amb un impacte ambiental 4.000 vegades més baix que 
els gasos convencionals. 

La Cooperativa també aposta per la tecnologia LED per als 
sistemes d’il·luminació dels seus supermercats, amb estalvis 
d’energia del 50% respecte dels sistemes d’il·luminació 
convencional. En este primer semestre de l’exercici, Consum 
finalitzarà la implantació de tecnologia LED en el 100% de 
supermercats. 
En 2016, la Cooperativa va reduir en 3.273 tones les emissions 
de CO2, xifra que equival a la plantació de 12.000 arbres 
adults. A més, va disminuir un 4,8% la seua petjada de carboni 
respecte de l’any anterior, sobretot per la incorporació de gasos 
refrigerants de CO2.
Des que en 2007 es va implantar el Pla d’Estalvi i Eficiència 
Energètica, Consum ha deixat d’emetre a l’atmosfera 36.551 
tones de CO2, amb estalvis superiors als 17 milions d’euros. 
Sobretot, gràcies a la implantació de la xarxa dels supermercats 
ecoeficients que consumixen un 35% menys d’energia que un 
supermercat convencional. 
A més, el 75% del consum energètic de la Cooperativa procedix 
de fonts d’origen renovable. La Cooperativa també recupera el 
95% de tots els residus generats.

L’hospital La Fe i Consum creen una Càtedra 
per a fomentar l’alimentació saludable

La gerent del departament de Salut València-La Fe, Mònica 
Almiñana, i el director general de Consum, Juan Luis Durich, 
durant l’acte.

Consum comptarà amb 56 supermercats amb CO2 
a les seues instal·lacions frigorífiques al final de 2017 
El 100% de les tendes de la Cooperativa tindran il·luminació LED en juliol
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NOTÍCIES CONSUM

Funcionament de la ferramenta 
d’accessibilitat al portal DecirHaciendo.

Juan Luis Durich, director general de Consum, i Francisco Javier Gimeno, 
president de Creu Roja Espanya a la Comunitat Valenciana.

La Cooperativa va obrir durant el mes de juliol tres nous 
supermercats a les localitats del Pinós (Alacant), Casas-Ibáñez 
(Albacete) i a Barcelona capital. Amb estes obertures, ja són 
6 els centres oberts des de començament d’any, fet que ha 
suposat la creació de 185 nous llocs de treball especialitzat. 
A estes obertures, la Cooperativa va sumar 13 municipis més 
al seu canal de venda en línia, concretament a les comarques de 
l’Horta i el Camp de Túria, que ja disposen de la tenda en línia de 
Consum (http://tienda.consum.es) per a fer les compres.
D’esta manera, la Cooperativa continua amb el seu pla 
d’expansió en tot l’arc mediterrani i, a més, va ampliant el radi de 
venda en línia, que arriba ja a una trentena de localitats i a una 
població de més de 300.000 clients potencials. 

Consum i Creu Roja van renovar el mes de juliol passat l’acord 
en matèria d’ocupació, mitjançant la firma d’un conveni que 
consolida la col·laboració mútua entre les dos entitats. Esta 
aliança implica una col·laboració estreta entre les dos en la 
promoció d’accions d’orientació, formació i intermediació 
laboral. 
Esta col·laboració va arribar en 2016 a prop de 7.530 
participants del Pla d’Ocupació  de la institució humanitària a 
la Comunitat Valenciana. L’acord complementa el finançament 
del projecte “Repte Social Empresarial en matèria d’Inserció 
Laboral: Aliances” emmarcat en el Programa Operatiu POISES 
del Fons Social Europeu. Per això, cal destacar els fons que 
aporta Consum al Pla d’Ocupació de Creu Roja, a més de la 
col·laboració amb pràctiques no laborals per a la integració 
sociolaboral dels col·lectius vulnerables.

Consum ha implantat criteris d’usabilitat i accessibilitat digital 
als seus portals en línia per mitjà d’una ferramenta que oferix 
als usuaris amb capacitats diferents, tant visuals com motores, 
la possibilitat de navegar per les seues webs corporatives 
d’una forma senzilla i adaptada a les seues necessitats. A més, 
beneficia també les persones d’edat avançada que han vist 
minvades les seues habilitats i les persones amb capacitats 
digitals limitades. 
Els primers tres portals que incorporaran esta ferramenta 
d’accessibilitat són el lloc corporatiu (www.consum.es), 
la pàgina de responsabilitat social empresarial (http://
decirhaciendo.consum.es) i Entrenosotros, el magazine digital 
(www.entrenosotros.consum.es). Es preveu que este sistema 
d’accés s’incorpore gradualment a tots els portals de la 
Cooperativa. 

Consum, cada vegada 
més a prop teu 
La Cooperativa inaugura 3 supermercats 
i 13 punts de venda en línia

Les webs de Consum ja estan a prova de sordesa, 
presbícia i altres dificultats d’accessibilitat

Consum i Creu Roja renoven 
l’aliança en matèria 
d’ocupació i responsabilitat 
social

Preparació d’una comanda de la tenda en línia de Consum.
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SALUT I BELLESA

Cures bàsiques 
de bellesa 

PER A DONES QUE NO TENEN TEMPS

NI LES ARRUGUES, NI LES TAQUES, NI LA PELL DE TARONJA NI LES ULLERES. EL TEMPS, 
O MILLOR DIT, LA SEUA FALTA, ÉS MOLTES VOLTES EL PITJOR ENEMIC DE LES DONES A 

L’HORA DE CUIDAR-SE. PERÒ HI HA ALGUNES RUTINES DE BELLESA QUE PODEM SEGUIR I 
QUE NO ENS PORTARAN MÉS D’UNS MINUTS. 

Ens hem acostumat a portar un ritme de vida frenètic. Des que ens alcem fins que ens gitem no tenim ni un 
segon lliure. Les obligacions familiars, la casa i el treball absorbixen el nostre dia a dia. Hem de ser realistes 
i adequar les rutines de bellesa diària a l’escàs temps de què disposem. No cal que ens passem hores davant 
l’espill, hi ha algunes cures bàsiques de bellesa que no requerixen molta dedicació i serviran, a més de per a 

vore’ns millor, per a relaxar-nos uns minuts al final de la jornada. 
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SALUT I BELLESA

Neteja
El ritual de llavar-se la cara al matí i a la nit és el primer pas de la 
nostra rutina de bellesa exprés. És tan important com llavar-se 
les dents. Hem d’utilitzar un sabó especial adequat a cada tipus 

de pell, ja que el que utilitzem en el cos és massa agressiu. És 
important eliminar les impureses, l’excés de brutícia i els olis 

del rostre abans de continuar amb els passos següents. Podem 
aplicar el sabó fent un massatge suau durant 20 segons per a 

assegurar-nos que el producte penetra en profunditat.

Hidratació
Per a estalviar temps, hem de triar una crema hidratant que 
porte protecció solar. Així aconseguirem mantindre la pell 

hidratada alhora que la protegim dels rajos solars. Recorda 
que el protector solar és el millor producte antienvelliment. 

Sempre que siga possible, cal apostar per productes 
cosmètics sense parabens, ja que són menys agressius amb 

el medi ambient. 

Cures nocturnes
És al final del dia que solem disposar de més temps. A més, durant 
la nit la pell augmenta la seua capacitat per a absorbir i assimilar 

els components dels productes cosmètics, per això les cremes 
nocturnes són més denses. Aprofita les nits per a aplicar-te algun 

tractament extra, com un sèrum que continga vitamina C. Pots 
dedicar una nit a la setmana a posar-te una mascareta. Només et 

portarà deu minuts i notaràs els resultats. 

Contorn d’ulls
Esta zona de la cara és la més delicada. Al voltant dels ulls és 

on més es nota el pas del temps, per això cal prestar-li una 
atenció especial. És important que esta zona estiga sempre 

hidratada i fresca. Amb esta finalitat, aplicarem de matí i de nit 
una crema que estiga indicada per al contorn d’ulls mitjançant 

un lleuger toc de dits.

Nutricosmètica 

A més de portar una dieta rica en vitamines i antioxidants 
que ajuden a combatre els radicals lliures, podem acudir a la 
nutricosmètica. Es tracta d’un plus de vitamines en forma de 

dragees o pastilles que aporten els nutrients necessaris per a 
la salut de la pell, el cabell i les ungles.

Maquillatge bàsic
Si, als matins, l’últim que penses és a maquillar-te, pots buscar 
productes que tinguen diverses funcions. Por exemple, podem 

usar el corrector que normalment utilitzem per a dissimular 
les ulleres per tal de tapar marques o rojors, o aconseguir un 

coloret en crema que també servisca per a donar color als 
llavis. Són bàsics que podem portar en la bossa i aplicar-nos 

quasi en qualsevol moment. 
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CONEIX-TE

ELS ÚLTIMS ANYS, LA PRÀCTICA DE L’ESPORT NO HA FET MÉS QUE CRÉIXER. JA NO ES QÜESTIONEN 
ELS MÚLTIPLES BENEFICIS QUE PROPORCIONA, TANT FÍSICS COM PSICOLÒGICS, I TÉ UN ESTATUS 
ELEVAT EN LA NOSTRA CULTURA. HUI DIA, AMB LA PRÀCTICA DE L’EXERCICI FÍSIC ES PERSEGUIX 

MOLT MÉS QUE CREMAR GREIX O GUANYAR MÚSCUL, ES BUSCA UNA VIDA MÉS SALUDABLE.

Mil i un 
beneficis psicològics 

DE FER ESPORT
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CONEIX-TE

La majoria de les persones que s’inicien 
en un esport ho fan molt motivades, 
però les estadístiques indiquen que 
aproximadament la mitat acaben deixant-
ho els primers sis mesos. Per a aconseguir 
els beneficis esmentats, la constància és 
fonamental.

Són molts els estudis que mostren 
els beneficis psicològics de l’activitat 
física, entre els més destacats dels 
quals hi ha: l’augment de la sensació de 
benestar, l’increment de l’autoconfiança 
i autoestima, la millora del funcionament 
intel·lectual, la disminució de la 
simptomatologia d’ansietat i depressió, 
la reducció dels nivells de tensió i estrés i 
l’increment en els nivells d’energia.

Estos beneficis són tan potents i 
els efectes emocionals que genera 
són tan desitjables que s’ha plantejat 
l’ús de l’exercici físic com a recurs 
terapèutic des d’un punt de vista clínic. 
Alguns programes l’incorporen ja en el 
tractament de trastorns d’ansietat i 
de depressió de forma combinada amb 
altres teràpies. 

En definitiva, la pràctica esportiva fa 
que l’organisme s’active de forma molt 
positiva i genere un augment del nivell 
de benestar mental i de les funcions 
cognitives en particular.

L’activitat física és una experiència 
social, que ajuda a mantindre i millorar 
moltes habilitats, que proporciona 
sensacions molt plaents, que ajuda 
a alliberar tensions i que millora 
l’autoestima pel fet de col·locar la 
persona en situació d’entrenament per a 
aconseguir una meta particular.

COM POT AJUDAR 
L’EXERCICI A UNA MILLOR  
SALUT MENTAL? 

•	 S’incrementa el flux sanguini 
i l’oxigenació, i això té efectes 
beneficiosos en el sistema nerviós 
central. 

•	 Augmenta la producció de 
norepinefrina (noradrenalina), 
moderant la resposta del cervell a 
l’estrés. 

•	 Afavorix l’alliberament d’endorfines, 
substàncies químiques que produïxen 
sensació de benestar i felicitat. 

•	 L’activitat cerebral també augmenta. 
D’una banda es produïxen més neurones 
i més connexions entre elles, i de l’altra 
augmenta la producció de substàncies 
químiques que prevenen la degeneració 
de les neurones de l’hipocamp. 

•	 Millora el son i el descans.

•	 Augmenta l’autoestima, fet que també 
influïx sobre l’assertivitat, l’estabilitat 
emocional, la independència, 
l’autocontrol i el rendiment acadèmic o 
laboral, entre d’altres.

Amb la pràctica de 
l’exercici físic es 

perseguix molt més que 
cremar greix o guanyar 
múscul, es busca una 
vida més saludable.

•	 Trobar l’activitat esportiva 
adequada per a cada persona.

•	 Ajustar l’horari de l’entrenament 
a l’agenda personal.

•	 Ser realista a l’hora de programar 
les metes per aconseguir.

•	 Efectuar l’entrenament de forma gradual.
•	 Procurar fer l’activitat en grup, 

amb altres persones.
•	 Advertir dels beneficis que s’aconseguixen 

a curt termini.
•	 Anticipar els beneficis que es poden 

aconseguir a llarg termini.
•	 Registrar els progressos.

•	 Convertir-ho en una experiència positiva, 
considerant la diversió.

•	 Utilitzar recompenses extrínseques.

COM ES POT CONVERTIR 
L’EXERCICI 

EN UN HÀBIT
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CURES INFANTILS 

Quan tenim xiquets a casa, és important 
fer-los entendre, des de menuts, que 
les faenes de casa són responsabilitat 
de tots els membres de la família i que 
col·laborar és cosa de tots, no només del 
pare i de la mare. Involucrar-los a poc 
a poc serà molt beneficiós per al seu 
desenvolupament personal, ja que els farà 
sentir-se útils, augmentarà el seu sentit 
de la responsabilitat i es tornaran més 
independents i organitzats. 

Adquirir responsabilitats sol ser un 
procés bastant lent que requerix molta 
paciència. Durant este període, ens hem 
de prendre el temps necessari per a 
explicar-los les faenes, indicant-los com 
es fan i animant-los a superar-se dia 
rere dia. I, encara que coste, intentar no 
desesperar-nos quan no els isquen les 
coses i, sobretot, no acabar fent nosaltres 
les faenes que els havíem encarregat. 

Així que convida’ls, suggerix-los 
que facen alguna cosa, però fes-ho de 
forma divertida. Canta, riu, fes-los riure, 
explica’ls una història, etc. Pot ser que 
tardeu una miqueta més, però de segur 
que us ho passareu molt bé. I, sobretot, no 
els obligueu. Has de fer-los vore que les 
faenes també són cosa seua, però sense 
forçar-los.

Col·laborar a casa
FAENES PER A TOTES LES EDATS

A QUINA EDAT CAL COMENÇAR A INVOLUCRAR ELS XIQUETS EN LES FAENES DE 
CASA? QUINES SÓN LES MÉS ADEQUADES PER A CADA RANG D’EDAT? DÓNA’LS 

AUTONOMIA I ENSENYA’LS A CRÉIXER.

Normalment, com més menuts són, més ganes tenen d’ajudar i de fer coses. 
A partir de dos anys comencen a desenvolupar el que es coneix com a “joc 
simbòlic” que, en part, consistix a imitar les accions que fan els adults en la 
vida real. Un moment magnífic perquè comencen a col·laborar amb tasques 

xicotetes. 

QUAN CAL COMENÇAR?

Entre dos i tres anys, poden començar 
ajudant-nos amb coses molt 
senzilles, com ara col·laborant a l’hora 
d’arreplegar els joguets, demanar-
los que ens porten algun objecte que 
estiga al seu abast o que tiren alguna 
cosa al fem. 

A mesura que es fan majors,
les responsabilitats haurien d’anar en augment.

Si volem que aprenguen de tot, podem elaborar un calendari de faenes, on 
es vagen alternant segons els dies de la setmana, i repartint, en el cas de 

tindre germans. 
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CURES INFANTILS 

La seua mascota, 
la seua 
responsabilitat 
Quan hi ha xiquets a casa 
és freqüent tindre alguna 
mascota. Des de menuts, és 
la nostra obligació explicar-
los que un animal no és cap 
joguet i que atendre les seues 
necessitats d’alimentació, 
salut i higiene comporta molta 
responsabilitat. 

Els xiquets, especialment si són 
els amos de la mascota, hauran 
d’anar aprenent i adquirint, de 
manera gradual i sempre sota 
la supervisió d’un adult, les 
diferents faenes i obligacions 
que comporta tindre un animal 
al seu càrrec. 

A partir de 3 anys, el xiquet 
pot començar a participar en 
certes tasques de cura de la 
mascota, com ara ajudant a 
posar-los el menjar o l’aigua. En 
el cas de tindre un gos, poden 
participar a raspallar-lo. A 6 
anys, els xiquets ja haurien 
de començar a involucrar-se 
d’una manera més activa en 
el manteniment del gos; per 
exemple, netejant els bols del 
menjar i sent l’encarregat de 
canviar l’aigua de l’abeurador. 
Amb 10-11 anys, també poden 
ser els responsables dels 
passejos i de les atencions 
diàries que la mascota 
necessite. 

A mesura que van creixent, han d’anar 
adquirint més independència. Amb 

4-5 anys els podem animar a vestir-
se i llavar-se sols. A més, és un bon 

moment perquè vagen aprenent a parar 
o desparar la taula, a arreplegar els 

joguets o a regar les plantes. Facen el 
que facen, els costarà arribar a fer-ho 

més o menys bé, per la qual cosa és 
molt important seguir animant-los a 

continuar esforçant-se per fer-ho cada 
volta millor. 

A 6 anys podem començar a 
responsabilitzar-los de mantindre 
l’habitació ordenada o de preparar la 
roba que es posaran l’endemà. A esta 
edat solen estar aprenent a escriure, per 
tant podem aprofitar perquè practiquen 
dictant-los, per exemple, la llista de la 
compra. 

A partir de 7 anys poden començar 
a fer-se el llit. Primer els caps de 

setmana i, a poc a poc, adquirir 
l’hàbit de fer-lo tots els dies. A esta 

edat haurien d’haver incorporat 
algunes faenes, com ara parar taula, 

pràcticament com una rutina.

A 8 o 9 anys,  animem-los a participar 
a la cuina. Hi ha receptes molt senzilles 
de les quals es poden encarregar, com 
ara preparar el desdejuni o fer algunes 
postres. A més, estos moments a la 
cuina són fantàstics per a inculcar-los 
bons hàbits alimentaris. També podran 
ja plegar i alçar la roba neta, traure el 
gosset a passejar o guardar la compra.
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MASCOTES

El 14 de febrer passat, el Congrés va aprovar per 
unanimitat modificar el Codi Civil perquè tots els animals 
siguen considerats éssers vius dotats de sensibilitat. Un 
fet que podria obrir la porta a la creació d’una llei marc 
estatal de protecció dels animals. 

Mentre això ocorre, al nostre país hi ha lleis a les 
quals ens podem acollir per a protegir els animals, com 
és l’article 337 del Codi Penal, les lleis de Protecció 
Animal de cada comunitat autònoma i les normatives dels 
ajuntaments. 

Però, qui s’encarrega de fer complir estes lleis? A qui 
hem de telefonar si veiem un cas d’abandonament o de 
maltractament animal? Las Forces de Seguretat tenen la 
funció de fer complir la llei, cadascuna segons les seues 
competències, per la qual cosa també són els encarregats 
que es complisquen les lleis de protecció animal. 

Principalment, són dos els cossos que tenen 
competència per a protegir els animals i el medi ambient: 
el Servici de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la 
Guàrdia Civil i la Policia Local. La Policia Autonòmica, 
en aquelles comunitats on n’hi ha, també en té algunes 
competències.

PROTECCIÓ DE LES MASCOTES 
La protecció dels animals de companyia és competència 

dels ajuntaments, per la qual cosa serà la Policia Local de 
cada municipi l’encarregada de vetlar per ells. 

Des de fa uns anys, gràcies que ha crescut la 
sensibilitat per la protecció dels animals, s’han començat 
a crear unitats especialitzades en protecció del medi 

ambient i els animals, fet que suposa un gran avantatge, ja 
que estos professionals saben en tot moment la manera de 
procedir davant d’un cas d’abandonament o maltractament 
animal. 

Una d’estes unitats és Uproma, la Unitat de Protecció 
Mediambiental i Benestar Animal de la Policia de Castelló, 
que ja porta quatre anys de funcionament. En 2017 ha 
rebut el reconeixement de l’Observatori de Violència 
Animal, en la primera convocatòria a escala nacional dels 
Guardons per als Servicis Policials per a la Protecció dels 
Animals.

Uns altres exemples són la Unitat de Protecció Animal 
(Uproa) d’Alacant, Benestar Animal de Sogorb, Torrent 
i Burjassot, la Unitat Verda de València i la Unitat 
Rural de Medi Ambient (URMA) de Callosa de Segura. 
Estos municipis disposen, dins de la seua Policia Local, 
d’organismes específics de protecció dels animals. 

I A LES ZONES RURALS?   
El Seprona té competència per a actuar en tot el 

territori nacional en temes relacionats amb la protecció 
del medi ambient i de tot tipus d’animals, no només els de 
companyia. 

Però, de vegades, les coses no estan tan clares. I si veig 
un animal vagant per la muntanya i no sé a quin municipi 
pertany? Si no sé si és un animal autòcton, exòtic o si és 
perillós? I si em trobe un ocell ferit? En cas de dubte, es 
recomana contactar sempre amb el 112 i ells ens enviaran 
la força de seguretat que corresponga.

COSSOS DE SEGURETAT I INSTITUCIONS ON CAL TELEFONAR O ANAR 
EN CAS DE MALTRACTAMENT O ABANDONAMENT ANIMAL.

Qui protegix els animals?
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062 092 112

MASCOTES

ELS AJUDANTS  
DE LA POLICIA 

Però la Policia Local i el Seprona 
no estan sols. A més de la creixent 
conscienciació ciutadana, disposen 
d’altres organismes i persones per a 
defensar els animals. És el cas dels 
advocats. A Espanya ja són molts els 
Col·legis Oficials d’Advocats que han 
creat una Secció de Dret dels Animals, 
amb advocats que s’estan especialitzant 
i que ja comencen a col·laborar amb les 
protectores d’animals.

De fet, davant d’un cas de 
maltractament animal, són les 
Protectores les que han de posar la 
denúncia i treballar amb un advocat 
especialitzat en Dret Animal perquè cap 
cas de maltractament o abandonament 
no quede impune. També hi ha altres 
organismes, com l’Associació de Policies 
pels Drets dels Animals (APDA), on es 
poden assessorar i informar, l’Associació 
Parlamentària per a la Defensa dels 
Animals (APPDA) o l’Observatori de 
Justícia i Defensa Animal.

Choco
Pepa García

Bunny
Sandra Monrabal

Kaly
Tony Santiago

Pelayo
Victoria Asensio

Mía
Ana Vazquez

Tana
Jessica Zaza

Si estàs orgullós de la teua mascota, 
envia’ns-en una foto a mascotas@

consum.es amb el seu nom, el teu i el 
núm. de soci o puja-la tu mateix a www.
entrenosotros.consum.es/tumascota 

EN Consum volem 
conéixer la teua mascota

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desen-
volupament de la LOPD, “CONSUM, S.coop.V.”, amb domicili social a l’avinguda d’Alginet, núm. 1, 46460, de Silla (València), informa l’interessat de l’existència d’un tractament de dades de caràcter personal 
responsabilitat d’esta última (d’ara en avant, ”El Responsable del Tractament”), en el qual seran emmagatzemades les seues dades personals per a la gestió correcta de la publicació en la revista CONSUM 
ENTRENOSOTROS, consistent en la publicació de les fotos de mascotes de lectors de la revista, o de trucs de cuina, llar o bellesa, així com de receptes de lectors d’aquella. L’interessat podrà, en qualsevol 
moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a “CONSUM, S.coop.V.” al domicili que s’indica més amunt. Secció “Mascotes”.- Per mitjà de l’enviament de la 
foto o les fotos de la seua mascota o les seues mascotes, l’interessat cedix i transmet a “CONSUM, S.coop.V.”, sense límit temporal i amb caràcter gratuït, els drets d’autor sobre la foto o les fotos referides, i 
autoritza expressament la publicació de la foto o les fotos i del seu nom i cognoms en la revista CONSUM ENTRENOSOTROS com a peu de foto, així com en qualsevol mitjà de comunicació intern i/o extern, 
convencional o electrònic (Internet, pàgina web) que “CONSUM, S.coop.V.” considere convenient. Secció “Finestra oberta” (trucs i receptes).- S’informa el participant de la Secció que, pel sol fet de partici-
par-hi, autoritza “CONSUM, S.coop.V.” de forma expressa, irrevocable i gratuïta per a la publicació del truc, juntament amb el seu nom i cognoms al peu del truc o de la recepta, tant en la revista del mes com en 
successives i fins i tot en llibres o publicacions recopilatoris que la cooperativa puga efectuar en el futur, o per qualsevol altre sistema convencional o electrònic (Internet, pàgina web) que “CONSUM, S.co-
op.V.” considere convenient. En este sentit, queda ben entés que “CONSUM, S.coop.V.” no es fa responsable del contingut dels trucs o les receptes enviats pels socis (ni de la seua veracitat, realitat o efectes 
reals o possibles, com tampoc d’efectes secundaris o conseqüències que, per la seua aplicació, es puguen produir), i es limita únicament i exclusiva a publicar-los.

SEPRONA POLICIA LOCAL EMERGÈNCIES

MÉS INFO... 



participar!

GRÀCIES PER 
PARTICIPAR EN LES 

JUNTES PREPARATÒRIES 
DE SOCIS 

CONSUMIDORS

que bo poder

que bo ser

diferent!


