
ANNA FERRER DIETISTA

Com ja és habitual, el pròxim
divendres 4 d’octubre, la dietista
Anna Ferrer inicia una nova edi-
ció del «Depurat en grup» a Figue-
res.  A Girona es farà el dissabte 5
d’octubre i a l’Estartit el divendres
18 d’octubre. Aquesta dieta depu-
rativa és una iniciativa que va co-
mençar l’any 2016; la particulari-
tat de ser grupal l’ha convertit en
una opció diferent i divertida, que
agrada la gent. L’objectiu del «De-
pura’t en grup» és netejar l’orga-
nisme durant 3 o 4 setmanes,
però, per a Anna Ferrer, una fina-
litat encara més important és que
serveixi per iniciar un canvi d’hà-
bits alimentaris i es prengui cons-
ciència de les necessitats reals del
cos.

Fa 16 anys que Anna Ferrer va
obrir la consulta a Figueres, i des
de llavors treballa al vostre servei
per oferir l’assessorament nutri-
cional adequat en cada cas. El seu

objectiu és elaborar dietes perso-
nalitzades però, sobretot, ajudar
a adquirir uns hàbits alimentaris
adequats a cada etapa de la vida
per tal de gaudir dels nombrosos
beneficis de seguir una dieta sa-
ludable, que s’adapti al ritme de
vida de cadascú. Un altre dels ser-
veis que la dietista Anna Ferrer
ofereix a la seva consulta és el test
d’intoleràncies alimentàries.  Es
tracta d’una eina excel·lent per
elaborar una dieta saludable en-
cara més personalitzada, perquè
permet esbrinar quins són els ali-
ments que l’organisme no assimi-
la correctament i que, fins i tot, es-
tan perjudicant algun dels òrgans,
o bé estan frenant la disminució
de pes amb l’objectiu de tenir una
millor digestió.
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Torna una nova edició
de la dieta «Depura’t 
en grup» d’Anna Ferrer
Ajuda a alliberar toxines i millora l’estat de salut
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ANNA FERRER

La dietista Anna Ferrer, a la seva consulta.

Fer dieta per aconseguir un
millor estat de salut per mitjà
de l’adquisició d’uns bons
hàbits alimentaris saludables

El test d’intoleràncies
alimentàries indica els
aliments que bloquegen 
el nostre organisme
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PÀGINES ESPECIALSBENESTAR I SALUT

La Residència i Centre de Dia
Els Pins  de l’Escala ofereix acolli-
ment residencial de caràcter tem-
poral i/o permanent per a perso-
nes grans que, a causa del seu es-
tat físic i/o psicològic, requereixen
atenció i supervisió per a realitzar
les activitats de la vida diària. Ac-
tualment, s’ofereixen 24 places del
servei de centre de dia (de dilluns
a diumenge) i 84 places de resi-
dència assistida. 

El centre disposa de places pú-
bliques de residència així com
places privades, tant de centre de
dia com de residència, amb les
ajudes establertes per la Llei de
dependència.

Tots els serveis que ofereix te-
nen l’objectiu comú de millorar la
qualitat de vida de les persones i

promoure la seva autonomia per-
sonal, mitjançant serveis i progra-
mes d’intervenció a escala física,
psicològica i sociocultural. 

El Centre aposta per un reper-
tori d’activitats que està en contí-
nua innovació, adaptant-se
d’aquesta manera a noves línies
d’intervenció i a noves necessitats
que poden presentar els mateixos
usuaris.

Enguany han engegat el projec-
te de ball terapèutic setmanal. Els
beneficis de la teràpia amb músi-
ca són ben coneguts pel públic ge-
neral, la música aporta múltiples
beneficis, estimula l’activitat del
cervell i facilita l’expressió de les
emocions. 

L’envelliment produeix canvis
en les connexions neuronals que
redueixen l’eficàcia i la rapidesa
de la transmissió d’informació ce-
rebral. Tota estimulació a escala
cognitiva que afavoreixi el record
resulta altament beneficiosa per
mantenir les funcions mentals el
màxim de conservades possible.
La Residència i Centre de Dia Els

Pins de l’Escala fa una passa més
enllà i hi afegeix la teràpia motriu
incloent-hi tècniques de rehabili-
tació de fisioteràpia a través del
ball. 

Aquest ball terapèutic afavoreix
la millora i el manteniment de les
nostres capacitats físiques, com
ara la coordinació, la mobilitat i la
força. A més facilita les relacions
interpersonals i la connexió amb
el món que ens envolta. Fent-ho
d’una manera lúdica i divertida,
ens sentim millor, ja que la música
que escoltem també ens desperta
emocions positives. Cal moure el
cos i evitar, en la mesura del pos-
sible, el sedentarisme. Mitjançant
el ball afavorim la realització de
moviments diferents dels habi-
tuals, que fan que músculs i arti-
culacions no s’acostumin sempre
als mateixos exercicis. 

Tot escoltant melodies que els
han acompanyat al llarg de la seva
vida, els usuaris de la Residència
Els Pins fan un treball molt com-
plet d’estimulació tant a escala fí-
sic, com mental i emocional.
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El ball com a eina terapèutica
La Residència Els Pins ofereix un ampli ventall d’activitats als usuaris

RESIDÈNCIA ELS PINS

La millora en la qualitat de vida, principal objectiu de la teràpia mitjançant el ball.

RESIDÈNCIA ELS PINS

residència

- Allotjament i manutenció
- Atenció en les activitats de la vida diària

- Servei mèdic i d’infermeria
- Atenció psicològica

- Departament de treball social
- Rehabilitació i �sioteràpia

- Teràpia ocupacional
- Animació sociocultural

- Perruqueria - Podologia - Bugaderia
ZONES ENJARDINADES I ESPAIS COMUNS

SERVEIS DE RESIDÈNCIA ASSISTIDA I DE CENTRE DE DIA DE DILLUNS A DIUMENGE

Closa d’en Llop, 87 - L’ESCALA - Tel. 972 770 395 - Fax 972 770 401 - info@elspins.cat

DIETISTA
Diplomada en Nutrició

i Dietètica Humana
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Assessorament dietètic

 Dietes personalitzades en casos de: sobrepès i obesitat, hipertensió, colesterol, 
 anèmia, osteoporosi, restrenyiment, al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc

TEST D’INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

CONSULTA (Visites concertades)    www.annaferrer.cat
Plaça Estació, 3, 5è C - FIGUERES - Tel. 972 676 746 - Mòbil 616 568 186

Propera "Depura't en Grup" Informa
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