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Breus Bofill
LEAN HEALTHCARE, UN CAMÍ A L’EXCEL·LÈNCIA

No és novetat trobar en aques-
ta revista articles relacionats amb 
l’adaptació dels sistemes de gestió, 
sobretot en la vessant tecnològica, 
per tal d’oferir-li un millor servei a 
vostè, la nostra raó de ser. Però en 
cap cas el camí cap a l’excel·lència té 
com a únic actor la tecnologia, sinó 
que neix sota la màxima d’un siste-
ma de millora contínua, aquesta és 
l’entrevista mantinguda amb el res-
ponsable de la iniciativa en el centre.

Què pretén fer la Clínica Bofill?

La Clínica s’ha proposat ser un centre 
de referència en qualitat del servei 
assistencial, és per això que durant 
aquests últims mesos s’ha elaborat 
un pla estratègic, per tal de caminar 
tots en una mateixa direcció, defini-
da i concreta, així que tots aquells afi-
cionats a les curses d’orientació les 
haurem de fer en hores no laborals, 
perquè aquí, ara, ja tenim brúixola.

I un dels pilars més importants que 
suporta aquest pla és la necessitat 
imperativa d’implantació d’un sis-
tema de millora contínua. Ara que 
tenim visió de futur i podem con-
centrar esforços per arribar-hi, ara 
que existeix una voluntat compar-
tida, elaborada i discutida entre els 
diferents integrants, ara es fa evident 
la integració d’una metodologia per 
aconseguir-ho, la formació en eines 
que facilitin la implantació del canvi, 
la pràctica de dinàmiques que inte-
grin les persones i l’aparició d’un te-
rratrèmol.

Un terratrèmol?

(Somriu) Sí, a vegades no és fins que 
es mou la nostra cadira, que ens ado-
nem que a fora s’està produint un 
terratrèmol, i això que mirant per la 
finestra fa estona que veiem com es 
mouen els edificis de l’altra banda 
del carrer!

Un dels gurus de lideratge i can-
vi, el professor John P. Kotter, de la 
Harvard Business School, parla dels 
aspectes fonamentals del canvi en 
un best-seller com LeadingChange, 
on apareixen els principals passos a 
seguir per tal de minimitzar les resis-
tències i afrontar aquest procés amb 

èxit, i en la primera posició d’aquesta 
llista apareix una màxima, Establir 
sensació d’urgència. I és aquest el te-
rratrèmol particular que hem portat 
a terme, parlar de la nostra posició i 
relació vers les empreses de referèn-
cia, fer aflorar les nostres àrees de mi-
llora i comentar-les amb els diferents 
professionals, mostrar els nostres 
problemes, veure exemples d’altres 
actuacions, i tot un seguit d’accions 
per tal de veure que aquest planteja-
ment no és cap caprici, és un procés 
de supervivència. Necessitem millo-
rar dia a dia i estem convençuts de 
fer-ho.

I el resultat de tot plegat és la im-
plantació d’una metodologia de mi-
llora contínua.

En què consisteix la millora contí-
nua?

No té cap secret imaginar-nos que la 
millora contínua persegueix millorar 
de manera continuada. No obstant 
això, no és tan freqüent en les orga-
nitzacions trobar-nos processos que 
de manera ordenada i sistemàtica 
aportin mètode per millorar.

La intenció d’aquest procés és con-
vertir aquesta dinàmica en una filo-
sofia de treball, no estem aplicant 
només tècniques i imitant eines, 
sinó que estem intentant arribar a 
l’essència de la cultura organitzativa, 
perquè aquesta manera de fer les 
coses sigui sostinguda i sostenible 
en el temps.

Per a aquest fi, hi ha diverses me-
todologies o filosofies, i la que no-
saltres adoptem és la que es coneix 
com a lean management.

Així doncs, en què consisteix el 
lean?

Doncs, com bé li comentava, el lean 
és una filosofia, l’aplicació de la qual 
proporciona millora del rendiment i 
la qualitat a través de la reducció de 
malbarataments, tot i que sempre 
des de l’òptica del client.

Normalment la millora de la qualitat 
i la reducció de costos esdevenen 
mots antagònics, però en el lean es 

troben com a conseqüències com-
plementàries. Així doncs, el lean iden-
tifica vuit tipus de malbarataments, 
els explica i proporciona eines per 
eliminar-los, i en el cas que això no 
sigui possible, reduir-los. Però cal 
ressaltar que un dels grans poders 
del lean és que tota actuació es fa a 
partir de l’anàlisi des de l’òptica del 
client.

Això significa que l’empresa millo-
ra els seus serveis i productes, amb 
reducció de costos, fent allò que 
el client valora realment. Sona bé, 
oi? Doncs cal dir que això no és un 
eslògan publicitari. Perquè ens en 
fem una idea: en el lean, una de les 
eines més potents que fem servir és 
el ValueStreamMapping o Mapa de 
Flux de Valor, una eina de diagrama 
qualitatiu que capta el valor del pro-
cés tractat, ja que és diagrama des 
del client cap a l’organització. Què 
vull dir? Doncs que es comença a 
dibuixar al revés del que semblaria 
lògic per a molts de nosaltres. 

Això significa poder dibuixar i captar 
tot el “viatge” que fa un pacient per 
les nostres instal·lacions, no només 
avui, sinó des de la primera visita fins 
al final del tractament. Precisament 
és això, veure com va fluint el valor 
que nosaltres volem dipositar en el 
seu tractament i descobrir tot allò 
que impedeix tant a vostès com als 
treballadors un “viatge” millor. Inten-
tant minimitzar les esperes, els pro-
blemes, els canvis no desitjats... tot 
allò que empitjora la qualitat del ser-
vei percebut i incrementa els costos. 
Veu com no era només un eslògan!

Aquesta manera d’entendre la realitat, 
no és només un canvi a l’hora de di-
buixar, sinó que representa un canvi 
de paradigma. Ah! I feina! Molta feina!

I tot aquest treball es fa en una es-
tructura de workshops, on participen 
grups multidisciplinaris amb personal 
de totes les categories i àrees del cen-
tre. Ja que un dels malbarataments 
més importants en les organitzacions 
d’avui en dia és el no aprofitament del 
coneixement i les iniciatives del nos-
tre personal. Si abans esmentàvem els 
vuit tipus de malbarataments del lean, 
aquest és un dels que queda recollit.
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Quins creus que són els aspectes 
bàsics per a la bona implantació?

Doncs hi ha alguns termes que con-
sidero rellevants: convenciment, su-
port, energia, experiència i persones.

Cal dir que la posada en marxa d’un 
procés de millora contínua com-
porta molta feina i és per això que 
l’organització ha d’estar convençu-
da de voler-ho iniciar. I el convenci-
ment no passa per un punt més en 
l’ordre del dia d’una reunió qualse-
vol, sinó que requereix molts aspec-
tes com: adaptació d’horaris, ja hem 
parlat que són les mateixes persones 
del centre que estan circumscrites a 
aquestes activitats, espais adequats 
a la realització de les activitats, impli-
cació i motivació del personal, i un 
llarg etcètera. És, per això, impres-
cindible el suport total de la direc-
ció. Cal dir que moltes vegades, la 
direcció està convençuda perquè els 
resultats són extraordinaris, però no 
obstant això no es transmet aquest 
suport, i en les etapes inicials, sobre-
tot, cal fer visibles i plausibles les faci-

litats perquè tothom vegi que no és 
una iniciativa més, fruit d’un curset 
de direcció de la setmana passada i 
que, per tant, té els dies comptats.

A tot això cal afegir-hi moltes dosis 
d’energia. El camí no és sempre 
pla, les resistències existeixen, els 
prejudicis són inherents a qualsevol 
procés de canvi, no ens enganyem. 
Per això, qui estigui al capdavant 
d’una iniciativa com aquesta n’ha de 
ser conscient per afrontar-ho amb 
il·lusió i energia.

Amb tots aquests ingredients estem 
en condicions de començar, però si 
realment volem incrementar les pos-
sibilitats d’èxit, sobretot en l’etapa 
inicial, es fa aconsellable la compan-
yia d’algun expert en la matèria. I en 
aquest apartat  em sento orgullós 
de poder anunciar que, a part de 
la meva persona, hem arribat a un 
acord amb l’Institut Lean per portar 
aquest projecte conjuntament.

L’Institut Lean Management és una 
associació sense ànim de lucre com-

posta per un grup de professionals 
i experts en pensament lean. La 
seva missió és l’extensió de la filo-
sofia lean i la seva implementació 
mitjançant l’acompanyament a ins-
titucions com la nostra, així com el 
desenvolupament d’investigació ba-
sada en implementacions reals. A les 
darreres investigacions, aplicacions, i 
per què no dir-ho, èxits, que han por-
tat a terme els últims anys l’Institut 
Lean a Anglaterra i Estats Units en el 
camp sociosanitari, ara se suma en el 
grup capdavanter la nostra clínica.

I per acabar amb aquest recull 
d’aspectes bàsics, el més important, 
els que realment fan que això miri 
endavant, els que empenten i treba-
llen són les persones que formen els 
equips de treball.

Raúl Ortega
Enginyer Industrial, Consultor Lean

Responsable de Qualitat de la 
Clínica Bofill



Temporada Alta i El Canal, en què 
creus que han d’anar directament 
units i en què creus que haurien 
de ser independents? 

Joc crec que són dues coses dife-
rents però que hem de treballar amb 
comú, és a dir, amb dos papers molt 
diferents. Temporada Alta és un fes-
tival, aleshores la seva feina és fer 
que vingui aquí el millor que hi ha 
a l’estranger, situar-nos com a porta 
d’entrada a Catalunya a grans mun-
tatges de teatre, dansa i circ. L’altra 
és posar al costat d’aquests grans 
estrangers els millors del país que 
estrenen aquí, i finalment  la tercera 
feina és que Temporada Alta poten-
ciï al costat dels grans, els joves di-
rectors. Per tant, Temporada Alta és 
bàsicament un aparador. 
El Canal, en canvi, és el taller, és allà 
on es fan els espectacles. Per tant, 
cadascú treballa fent la seva feina, El 
Canal, produint espectacles i el fes-
tival, exhibint-ne. Crec que el gran 
objectiu comú és que a poc a poc 
hauríem d’intentar que tant El Canal 
com Temporada Alta serveixin com a 
trampolí perquè els artistes del nos-
tre país surtin més a fora de Catalun-
ya i també per treballar conjunta-
ment amb companyies estrangeres. 

Pel que fa als joves creadors, i un 
cop se’ls ha donat l’impuls de pre-
sentar la seva creació, se’ls ofereix 
algun tipus de seguiment o ajut 
per continuar donant-los suport? 

Nosaltres i tothom en aquest ram, 
pràcticament, funcionem per pro-
jecte. Aleshores hi ha uns creadors 
joves que fan el seu primer espec-
tacle, molts l’han fet a Temporada 
Alta, el mires i penses... no anem bé! 
Intentem donar sempre una segona 
oportunitat i si a la segona no a bé, 
llavors optem per altres. Hi ha gent 
que ara són considerats els millors 
del país i estem orgullosos perquè 
van començar a entrar espectacles 
aquí. Per exemple, Àlex Frigola, Xa-
vier Albertí n’és un altre. En fi, han 
passat uns anys, el que passa és que 
també tenim tendència, jo almenys, 

“Hi ha gent que ara són 
considerats els millors 
del país i estem orgu-
llosos perquè van co-
mençar a entrar espec-
tacles aquí”

ENTREVISTA A SALVADOR SUNYER

Salvador Sunyer, soci i fundador de 
Bitò produccions, Director de Tem-
porada Alta i director del centre El 
Canal, Centre d’Arts Escèniques de 
Salt i Girona.
És fill de Salt,  casat i amb tres fills. 
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a oblidar els que malauradament no 
se n’han sortit. 

Què és per tu creació contemporà-
nia? 

La feina dels artistes, siguin de tea-
tre, siguin de dansa, siguin pintors, 
siguin autors, sigui el que sigui,  és 
una mica una mirada diferent, una 
mirada pròpia sobre la realitat, no 
només la realitat tangible, la realitat 
física, sinó sobre el que és la realitat 
de la persona, la condició humana. 
Aleshores, això es pot transmetre de 
moltes maneres, hi ha molts instru-
ments per explicar aquest  fons, per 
explicar aquest contingut i és el que 
jo anomeno creació contemporània, 
en què l’artista no solament inten-
ta donar una visió pròpia d’aquesta 
realitat, de l’home de la dona,  i de 
l’entorn en què viu, etc., sinó que ho 
intenta transmetre amb un llenguat-
ge nou i amb eines actuals.   

Estar subvencionat per nombro-
ses institucions públiques condi-
ciona la programació? 

No, gens, tenint en compte una cosa, 
Temporada Alta està subvencionat 
per institucions públiques i priva-
des. Temporada Alta neix d’un pro-
jecte fet per uns senyors que van 
començar fa 28 anys, amb una idea 
clara del que volien fer. Però també 
conscients que quan tu tens diners 
públics, aquests diners han de servir 
per a alguna cosa, no serveixen sim-
plement perquè tu facis un festivalet 
perquè et fa molta il·lusió (...somriu). 
Sinó que ha de tenir un sentit per al 
país. Aleshores el que s’ha de fer i el 
que es fa és dir, molt bé, què creiem 
nosaltres que necessitem? Un lloc 
on es trobin els creadors, els d’aquí 
i els de fora, un lloc que ajudi a fer 
que el teatre tingui més visibilitat 
en els mitjans i a pertot, un lloc on 
hi hagi més públic cada any, etc., per 
tant, d’alguna manera condiciona en 
aquest sentit, mai no condiciona en 
el sentit artístic, és a dir, un director 
artístic d’un festival que accepti que 
li diguin “hi hauries de posar aques-

L’entrevista
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ENTREVISTA A SALVADOR SUNYER

ta obra o aquesta altra”, val més que 
plegui, no és la seva feina.

Pel que fa a El canal, té unes funcions 
que són les que es varen marcar des 
d’unes institucions, que són quatre, 
la Generalitat de Catalunya, la Di-
putació de Girona,  l’Ajuntament 
de Girona i l’Ajuntament de Salt. 
Bàsicament la feina d’El Canal és 
ajudar a produir espectacles. Però 
també dansa i circ nous. Com és 
normal s’intenta que gent de Giro-
na hi treballi i per tant vas una mica 
més condicionat a veure..., s’han fet 
produccions del Quadern gris de Pla, 
de l’obra d’Espriu; aquest any, de 
Maragall, de Verdaguer, fa uns anys, 
de Carles Santos, que és un dels 
d’aquest vent contemporani encara 
que tingui setanta anys. Per tant, és 
clar que condiciona, si no, quin sentit 
té el diner públic?

Quins són els criteris que se-
gueixes quan programes Tempo-
rada Alta? 

Per Temporada Alta jo no progra-
mo mai els espectacles que a mi 
m’agraden, quan fas la programació 
has de fer el mateix que fa un que 
té un restaurant, és a dir, el que in-
tentes és fer una carta molt àmplia 
en què qualsevol ciutadà hi pugui 
trobar quatre o cinc plats que li agra-
din. Temporada Alta no és un festival 
pensat per a un sol tipus de públic, 
és un festival que intenta dirigir-se 
a cada fragment de la societat, i 

per cada fragment vull dir, la cultu-
ra. No hi ha una cultura, sinó que hi 
ha 10.000 cultures diferents i 10.000 
gustos. Jo sóc molt lector, m’agrada 
molt llegir, n’hi ha que els agrada la 
novel·la, dintre la novel·la n’hi ha que 
els agrada la policíaca, n’hi que els 
agrada la històrica, però també hi ha 
gent a qui agrada la poesia… Quan 
fas un festival, el que intentes és que 
tothom trobi una mica el que li agra-
da, des del més contemporani, fins a 
la cosa més ensucrada, que agrada 
a les tietes,des del circ fins a coses 
estrangeres, que ara n’hi ha moltes. 
Intentem que cada segment trobi 
almenys tres obres que li agradin. 
Aleshores el que fem és una majoria 
a partir de sumar moltes minories.

Tantes minories, que vàrem progra-
mar un espectacle que es deia Con-
ciertos para bebés, era una progra-
mació per a nens que tenien entre 
tres setmanes i divuit mesos. Però 
també hem programat Saib Nassidi, 
que és del Marroc, i fa unes setma-
nes va fer un concert una cantant 
que es diu Omun Sangré, de Mali.

Aquests concerts es van fer a la Miro-
na a Salt, i tots ells estaven plens. Per 
tant, busquem un públic que va des 
dels universitaris joves fins als nens 
que tenen un mes, fins als últims im-
migrants que han arribat, o aquells a 
qui agrada la dansa contemporània. 
Hi ha els que et vénen de Madrid, de 
París, de Tolosa, per veure l’últim es-
pectacle de Christian Luck, que és un 
director polonès que està considerat 
el millor del món. És intentar sumar 
tot això per fer una majoria a base 
de moltes minories petites.

El fet que hagueu inaugurat Tem-
porada Alta 2010 amb una copro 
ducció entre El Canal i el Teatre Lliu-
re és un missatge entre línies per a 
un determinat tipus de públic? 

Sí, hi ha qui ja ha entrat en el món 
del teatre i el nostre objectiu prin-
cipal és cada any pujar un esgraó 
més. És a dir, el teatre i el seu pro-
cés de culturització van junts, per 
tant quan comences la feina has 
d’intentar pujar cada any un esgraó 
més i sofisticar cada any una mica 
més. La programació de Temporada 
Alta d’aquest any, si l’haguéssim fet 
fa vuit o deu anys, hauria estat una 
catàstrofe, ningú hauria entès res, 
espectacles estrangers, espectacles 
en polonès que duren quatre hores 
i subtitulats... I el fet és que no hi ha 
entrades des de la primera setmana 
quasi bé. On hi ha hagut més pro-
blemes és amb els dos espectacles 
polonesos que duren tres hores més 
o menys, i el públic és d’aquí, de Gi-
rona, de Barcelona, de Madrid, de 
Tolosa, de Perpinyà, de pertot… No 
són radicals de Teatre Lliure, sinó 
que és un públic que s’ha format, i 
una bona part en el festival. També 
tenim molts directors i actors de tea-
tre que vénen a veure aquest tipus 
d’espectacle, perquè, és clar, és el mi-
llor que hi ha avui dia! 
El que nosaltres intentem a partir de 
la programació és que a poc a poc la 
gent es vagi habituant i a poc a poc 
vagi entrant en el procés de culturi-
tzació, si més no teatral. Què vol dir 
això? Que sempre hi haurà gent per 

“Quan fas la programa-
ció, el que intentes és 
fer una carta molt àm-
plia en què qualsevol 
ciutadà hi pugui trobar 
quatre o cinc especta-
cles del seu gust”



a tots els tipus de públic. Llavors, dins 
el festival el que hem d’intentar és 
oferir coses per a tots aquest públics, 
i sobretot que tots aquests públics 
vagin exigint més, que és el procés 
de culturització.

De tota manera les coses sempre les 
fan les persones i he de dir que exis-
teix una gran afinitat artística entre 
la gent de Temporada Alta i la gent 
que porta el Teatre Lliure, no només 
entre Rigola i jo, sinó entre l’equip i 
la línia artística, per tant....sí! La vida 
es fa d’afinitats i sempre entre per-
sones, per sort! Si no, malament ani-
ríem! (riu) 

Què destacaries d’aquesta dino-
vena edició?

Destacar espectacles, jo no ho faig 
mai perquè per a uns són més desta-
cables uns i per a d’altres, doncs, uns 
altres. Els dos espectacles de Krystian 
Lupa segur que són dos dels grans 
espectacles que es poden veure 
aquest any, però jo sobretot el que 

destacaria és que durant dos mesos, 
més o menys, haurem tingut una 
programació a la nostra terra que 
quasi bé cap gran ciutat europea ha 
tingut, i això que som un petit esqui-
tx. Tenim programades obres com el 
Rojo reposado, de Guy Cassiers, o la 
inauguració de Carles Santos amb 
l’espectacle Chicha Montenegro Ga-
llery,  que es veurà, estic segur, arreu. 
O l’espectacle de Lluís Pasqual, o 
espectacles més petits però igual 
d’interessants.  Tots aquests especta-
cles et donen un corpus teatral que 
en principi no tocaria aquí, perquè 
és potent.

Es queda petit el teatre de Salt? 

Tots els teatres es queden petits o 
grossos en funció dels espectacles, 
però l’important del teatre no és la 
gent que hi puguis posar, sinó que 
aquell espai en què es fa l’espectacle 
sigui idoni perquè hi accedeixi el pú-
blic. El teatre mai no serà una cosa 
per posar en grans espais. Sempre, la 
relació entre el públic i l’escena ha 
de ser pròxima. Pots programar dues 
funcions, tres o quatre, per tant no 
serà mai petit. 

Quins són els propers passos?

Els propers passos han d’anar una 
mica en aquesta línia que he estat 
explicant, el que passa és que estem 
en un moment econòmic molt difícil. 

Aquest any hem pogut actuar amb 
normalitat perquè hi ha moltes em-
preses que ajuden, cosa que no és lo 
normal. En segon lloc, perquè curio-
sament, i això s’acabarà, hi ha hagut 
aquesta ajuda de la Comunitat Euro-
pea. I en tercer lloc, i sobretot, hi ha 
molta gent que ens segueix, per tant 
si la gent ve, pots seguir fent més co-
ses, si la gent no ve…
També vull remarcar que així com les 
col·laboracions de les gran corpora-
cions de fora de Girona ens han baixat, 
ens han pujat les col·laboracions de 
les empreses de la zona. Penso que 
això és degut al fet que Temporada 
Alta es valora com el que és, un refe-
rent cultural gironí, i les persones i les 
empreses s’hi senten identificades.

I per conèixer-te una mica més 
com a persona, què és el que més 
t’agrada de la teva feina i què és el 
que canviaries?

Fer una feina que t’agrada és un xo-
llo,  perquè hi passem moltes hores, i 
alhora té també un inconvenient, i és 
que caus en l’autoexplotació, no tens 
horaris, hi ha dies que treballes 14,15, 
16 hores, el que passa és que com 
que treballes en el que t’agrada… I 
el que més em cansa és la part admi-
nistrativa i econòmica. 

I ja per acabar, digue’m:

Un llibre: Els assajos de Montaigne
Un autor: Narcís Comadira
Una recepta: arròs de llagosta
Un lloc: enmig de qualsevol bosc
 tot sol
Un somni: no en tinc, de somnis (ria-
llades)

Entrevista realitzada per,
Noemí Yepes

“Temporada Alta es va-
lora com el que és, un 
referent cultural gironí, 
i les persones i les em-
preses s’hi senten iden-
tificades”

07
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Uno

El 19 de Junio de 1867 Ferdinand 
Maximilian Joseph von Habsburg-
Lothringen, emperador del Segun-
do Imperio Mexicano con el nombre 
de Maximiliano I, fue masacrado por 
un pelotón de fusilamiento revolu-
cionario en el cerro de las Campa-
nas, cercano a la ciudad de Queré-
taro. Algunos cronistas afirman que 
el emperador pagó una moneda 
de oro a cada uno de sus verdugos 
para que no le disparasen a la cara. 
De este modo su anciana madre, 
Doña Sofía de Baviera, podría re-
conocerle y constatar en sus yertos, 
glaucos y vidriosos ojos la sinrazón 
de la aventura iniciada.

Los conservadores mexicanos se di-
rigieron a Maximiliano a finales de 
la década de los 50 con la intención 
de ofrecerle el gobierno de Méxi-
co. No habían transcurrido cuaren-
ta años aún del fracaso del Primer 
Imperio Mexicano ni del destierro 
y posterior fusilamiento del empe-
rador Agustín I. Pero Maximiliano 
despojado de sus títulos por el ar-
chiduque de Austria, como conse-
cuencia de su negativa a prestarle 
apoyo en sus campañas bélicas, se 
encontraba recluido en su castillo 
de Trieste, acuciado por las deudas 
y, probablemente, aburrido, por lo 
que prestó atención al ofrecimiento 
de la aristocracia mexicana.

En el año 1862, unos diez mil solda-
dos franceses, británicos y españo-
les desembarcaron en el puerto de 
Veracruz con el objetivo de cobrar 
las deudas que el país centroame-
ricano había adquirido con ellos y 
se negaba a satisfacer. Quedó muy 
claro, sin embargo, que las intencio-

Manet tuvo que ir adquiriendo un 
conocimiento parcial, segmenta-
rio e incompleto de lo sucedido 
en el cerro de las Campanas. Quizá 
sea ésta la razón por la que realizó 
una serie de cuadros con el mismo 
tema. 

Si consideramos que la primera tela 
de la serie la pintó en 1867 y la úl-
tima de ellas en 1869, constatamos 
cierta obsesión por el asunto. Du-
rante estos dos años, quizás, pudo 
Manet conocer con exactitud lo 
acontecido: al general Miramón la 
descarga del pelotón le impactó de 
frente y lo abatió en el acto; el gene-
ral Mejías, sin embargo, permaneció 
en pie tras la detonación, hasta que 
un nuevo disparo le acertó en la cara 
sobre la oreja derecha; al empera-
dor Maximiliano, la primera ráfaga 
le lanzó al suelo de espaldas, aún 
vivo; el sargento de los revolucio-
narios se acercó y le descerrajó otro 
tiro que le atravesó el pulmón, con 
tan mala suerte que la deflagración 
demasiado próxima al desgraciado, 
le incendió las vestimentas; la con-
fusión cundió entre los verdugos y 
mientras unos corrían en busca de 
agua con la que apagar el fuego 
que abrasaba al desdichado, otros 
discutían entre ellos la convenien-
cia de finiquitar el sufrimiento del 
pobrecillo con otro disparo, según 
reza una ética guerrera nunca bien 
ponderada; el más osado de entre 
las bestezuelas cargó de nuevo su 
mosquetón y tras apuntar cuidado-
samente, apretó el gatillo, sin que se 
produjera sonido alguno, el arma se 
negó a participar en la masacre y se 
encasquilló, si verbo semejante fue-
se de aplicación a arma de pólvora 
y no de proyectil; finalmente, harto 
del ir y venir de sus hombres, el sar-
gento, disparó a bocajarro al, ahora 
sí, ajusticiado.
 
Dos

Édouard Manet pintó cuatro lienzos 
y una litografía sobre el tema del 
fusilamiento del emperador Maxi-
miliano I. El análisis mediante rayos 

nes de Napoleón III iban más allá de 
lo acordado y, mientras las tropas 
españolas e inglesas volvían a casa, 
las francesas organizaban el último 
capítulo (y más lamentable) de su 
aventura imperialista. Napoleón III 
se mostraba mucho más interesado 
en los recursos minerales del país 
invadido y en la recuperación del 
aminorado prestigio delante de su 
pueblo, que en la política mexicana.

(Si alguien encuentra paralelismo en-
tre este episodio y alguno más actual, 
le recomiendo que lea con atención 
el artículo aparecido en The Guar-
dian bajo el título de Soldiers of mis-
fortune  y firmado por John Elderfield, 
responsable de la exposición realiza-
da en el Museo de arte Moderno de 
Nueva York sobre la serie de lienzos 
que nos ocupan en el año 2007.) 

Incitado por Napoleón III y desco-
nocedor de los reveses que la in-
fantería gala había sufrido ante las 
huestes de Benito Juárez, Maximi-
liano arribó al puerto de Veracruz el 
28 de mayo de 1864. Muy temprano 
se demostró que las medidas adop-
tadas por el emperador no eran del 
agrado de la élite conservadora. En 
particular, su oposición a la devolu-
ción de los bienes a la iglesia y la to-
lerancia hacia los diferentes cultos 
religiosos le granjearon la enemis-
tad de quienes motivaron su ascen-
so. De otro lado, el apoyo del ejérci-
to francés, prometido por Napoleón 
III, se esfumó en el primer revés de 
las tropas galas en Europa. 

Sin el apoyo de Francia ni el susten-
to de la aristocracia conservadora 
mexicana la suerte de Maximilia-
no estaba echada. Desoyendo los 
consejos de sus más cercanos que 
le recomendaban volver a Europa y 
abdicar, fue capturado en Querétaro, 
junto con los restos de su maltrecho 
ejército y unos pocos generales fie-
les entre los que se hallaban Miguel 
Miramón y Tomás Mejías, inmortali-
zados por Manet en los lienzos que 
analizaremos.

Dr. J.F. Campo
Echevarría

L’article
La ejecución de Maximiliano I. (1867-1869). 
Édouard Manet. (Primera Part)

NOTA: Donada la riquesa del vocabulari mantenim la llengüa amb la que ha escrit l’autor.



X de las composiciones sugiere la 
siguiente cronología: 

Ejecución del emperador Maximilia-
no. Primera versión. Édouard Manet, 
1867, 196 x 259 cm, Museum of Fine 
Arts, Boston, A50846.

Ejecución del emperador Maximilia-
no. Segunda versión (sólo algunos 
fragmentos). Édouard Manet, 1867-
1868, National Gallery, Londres.

Ejecución del emperador Maximi-
liano. Tercera versión. Óleo prepara-
torio para la cuarta versión. Édouard 
Manet, 1868-1869, 50 x 60 cm, Ny 
Carlsberg Glyptotek, Copenaghe. 

Ejecución del emperador Maximiliano. 
Édouard Manet, 1868, Litografía, Biblio-
theque Nationale, París; NYPL, A98458.

Ejecución del emperador Maximilia-
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no. Cuarta versión. Édouard Manet, 
1868-1869, 252 x302 cm, Stadtische 
Kunsthalle.

Estas cinco versiones nos cuentan 
una historia que ninguna relación 
guarda con el tema señalado. Nos 
hablan de cómo Manet adquirió la 
información relacionada con este 
suceso, de cómo la asumió y de en 
qué medida el lienzo nuevo se mo-
dificó como consecuencia de la va-
riación del pensamiento del pintor. 

Nos explican cómo el significado de 
las mismas imágenes fue cambian-
do cuando los datos novedosos se 
incorporaban a la escena planeada. 

Nos señalan elementos que, repen-
tinamente, alcanzan un sentido sim-
bólico que no poseían en el lienzo 
anterior de la serie. El mismo signo, 
casi el mismo trazo, adquiriendo un 

sentido diferente y sujeto a una in-
terpretación variable. 

Los tres polos de la relación sígnica 
señalados por Peirce, pervertidos 
aquí por la supuesta verdad históri-
ca, la realidad histórica o la interpre-
tación de la realidad que nosotros 
efectuamos a partir de unos datos, 
la mayoría de las veces incomple-
tos. 

Esta serie de telas nos permite ob-
servar como esta interpretación de 
la verdad resulta cambiante en un 
mismo individuo y, por tanto, nos 
permite concluir que la realidad his-
tórica (la verdad histórica) referida a 
un hecho concreto simplemente no 
existe como concepto independien-
te del observador. Por este motivo, 
hay tantas verdades como observa-
dores, es más, hay tantas verdades 
como tantas veces un mismo obser-
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vador repara en un hecho histórico 
concreto. 

En el primer lienzo (fig.1) los solda-
dos van ataviados con los ropajes 
propios del ejército revolucionario 
mexicano: pantalones acampana-
dos, chaqueta corta, camisa blanca y 
sombrero característico. En opinión 
de Wilson- Bareau esta primera e in-
acabada versión fue una inmediata 
respuesta al acontecimiento, una 

“romántica” y, en cierto modo, ima-
ginativa reconstrucción. No explica 
esta autora de forma convincente 
por qué en esta versión inicial los 
participantes en el piquete visten 
los uniformes del ejército de Juárez. 
Me gustaría hacer hincapié en que 
en este lienzo se producen tres hu-
maredas consecuencia de los dis-
paros: tres ajusticiados, tres partes 
del piquete, tres humaredas. John 

Elderling ha sugerido que ya en 
esta primera versión, Manet adop-
ta un modelo similar al utilizado 
por Goya en el conocido lienzo de 
los fusilamientos del Tres de Mayo 
de 1808 porque comienza a sospe-
char de la implicación de Francia 
en la matanza. Me parece ésta una 
opinión arriesgada. Parece más 
prudente pensar que Manet había 
observado alguna de las litografías 
que circulaban por París, por ejem-
plo, la realizada por Goineau (fig.2) 
en que los soldados mexicanos lle-
van ropajes propios de su ejército, 
lo que, por otra parte, resulta una 
suposición lógica. El resto de los 
datos relacionados con el suceso 
no debían ser de dominio público. 

Supongo que el gobierno francés 
consciente de su precaria situación, 
limitó y manipuló la información 

accesible a los ciudadanos. Quizás 
Manet no disponía de otros datos 
para elaborar su primera versión y, 
en consecuencia, plasmó en el lien-
zo lo que en ese momento consi-
deró “real”: uniformes rebeldes, tres 
grupos de disparos para acabar con 
los tres ajusticiados. No creo, por 
tanto, que la sospecha de la traición 
gala hubiese calado en él tan tem-
prana.

Resulta evidente (y tristemente ac-
tual) reconocer que la información 
disponible en tiempos de conflicto 
bélico (presente y pasado) no brilla 
por su imparcialidad, completitud 
e independencia. La cuidadosa ob-
servación de los lienzos restantes 
mostrará la verdad encerrada en 
esta afirmación…

Dr. J. F. Campo Echevarría
Especialista de Medicina Interna



Per a més informació:

Tel. 639 638 526

DE SALUT
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FACTORS DE CREIXEMENT

Traumatologia

Dr.  Josep Maria 
Centenera

La investigació de la reparació 
cel·lular va portar al descobriment 
que dins de les plaquetes hi ha uns 
grànuls on trobem unes proteïnes 
biològicament actives, que es co-
neixen com a factors de creixement 
plaquetari.

La seva funció és reparar els teixits 
danyats. En una ferida s’allibera una 
gran quantitat de plaquetes, que 
s’activen en trobar-se fora del to-
rrent sanguini i alliberen els factors 
de creixement, que promouen la ci-
catrització.

A continuació la investigació es va 
centrar en l’ús d’aquests factors i es 
va descobrir que l’administració de 
les plaquetes activades millorava 
una gran quantitat de processos, el 
que fem és accelerar el mecanisme 
que el propi cos fa servir per curar 
les ferides.

Aquestes investigacions es varen 
realitzar a principis dels anys noranta, 
però s’ha utilitzat en la clínica diària 
a partir d’aquesta dècada, i des del 
2004 ha experimentat un creixement 
exponencial en el qual Espanya ha 
tingut un paper fonamental, ja que 
els primers estudis es van fer aquí i 
la tecnologia utilitzada també és es-
panyola. Quan l’ús ha estat aprovat 
per l’administració dels Estats Units 
hi ha hagut un creixement encara 
més gran i s’han multiplicat els tre-
balls que n’avalen l’ús.

El procediment és simple, si més no 
des del punt de vista teòric, extraiem 
sang del pacient, que es posa en una 
màquina centrífuga per separar les 
plaquetes de les altres cèl·lules plas-
màtiques. Amb una pipeta s’extreuen 
i després d’activar-les s’administren 
als pacients, com una solució líquida 
que injectem, o com un gel, que es 
pot col·locar sobre qualsevol super-
fície o barrejar amb altres teixits com 
l’os.

Encara que no es pot descartar abso-
lutament que puguin existir  efectes 
adversos, experiències prèvies de-
mostren que es tracta d’un mètode 
segur. 

La diferència amb el tractament clàs-
sic amb infiltracions locals és, per una 
banda, l’ampliació de les possibilitats 
d’aplicació dels PRGF respecte als 
antiinflamatoris, per l’altra, aquesta 
manca d’efectes secundaris. La cor-
tisona, que és el que s’administra 
habitualment en infiltrar, s’ha de vi-
gilar molt en pacients amb diabetis i 
altres patologies. A més, s’ha demos-
trat que en alguns casos, una apli-
cació molt continuada de cortisona 
provoca una degeneració dels teixits, 
com els tendons i el cartílag, amb un 
efecte contraproduent.

El seu ús no es limita a l’administració 
en lesions, té una indicació molt im-
portant com a coadjuvant de la cirur-
gia. Per exemple, si es trenca un ten-
dó d’Aquil·les, el que fem és cosir-lo i 
després aplicar la solució, d’aquesta 

manera millorem els resultats de la 
sutura aïllada i aconseguim una cica-
trització més ràpida.

El nostre grup va començar a fer ser-
vir aquesta tècnica fa cinc anys per la 
proximitat que teníem amb el grup 
que va començar la investigació. Des 
de llavors, cada vegada augmenta el 
nombre de casos i comença a venir 
gent que ja sap el que és aquest trac-
tament, s’ha informat de les seves in-
dicacions i vol que li apliquin.

El nom genèric d’aquest tipus de 
tractaments és el de «teràpies biolò-
giques», i engloba altres tractaments 
semblants. Probablement serà una 
de les línies de futur de la medicina, 
el que es tracta és d’ajudar el propi 
cos a superar determinades patolo-
gies accelerant els seus mecanismes 
de reparació. 

Les indicacions en les quals nosaltres 
hem fet servir els PRGF són nombro-
ses, tant per patologia degenerativa, 
com en casos d’artrosi, com en lesio-
ns traumàtiques: tendinitis, ruptures 
musculars, retards de consolidació 
de fractures i un llarg etcètera. 

L’experiència en medicina esporti-
va, en què cal una recuperació molt 
ràpida dels jugadors, és amplíssima i 
cada dia sentim alguna notícia sobre 
algun esportista que ha estat tractat 
amb aqueta tècnica.

Fins i tot s’han trobat aplicacions en 
el camp de l’estètica; sense ser en 
l’actualitat el camp més important 
de treball, ja hi ha estudis que parlen 
de l’efectivitat com a regenerador 
cutani. 

Tot això ens fa pensar que de mo-
ment encara no hem trobat el límit 
en les aplicacions d’aquest tracta-
ment. Esperem anar-ne ampliant la 
utilització per millorar la qualitat de 
vida dels nostres pacients.

Dr. Josep Maria Centenera
Traumatòleg

Clínica Bofill i Actua Serveis Mèdics
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Traumatologia

Què és això? 

És la presència d’una “espina” a la part 
inferior del taló, que si va acompan-
yada de dolor a la zona se la identifi-
ca com la causa del dit dolor.
Hi ha diverses causes de dolor (talal-
gia) que poden anar acompanyades 
d’esperó o no, sense que quan esti-
gui present, l’esperó sigui en tots els 
casos el causant del dolor.

Quin és el principal origen de do-
lor en el taló? 

A part dels problemes que ja sabem 
com les fractures, tumors, infeccions, 
malformacions, etc., la causa més 
freqüent que provoca dolor en el 
taló és la permanència prolongada 
en superfícies dures (mosaics, pòr-
tland, asfalt, parquet), molt pròpies 
de la nostra civilització. Això, sumat 
a l’ús de calçat poc amortidor o  anar 
descalços per casa o fer servir saba-
tilles, provoca, al llarg del temps, una 
sobrecàrrega del taló,la qual deno-
minem “ona de xoc”, que acaba gene-
rant dolor.

Tenim alguna mesura per prevenir 
els dolors de taló?

La mesura més senzilla és fer servir 
sabates amortidores, tant al carrer, 
a la feina com a casa. Els esclops de 
goma que hi ha al mercat són molt 
útils per a moltes feines que no ne-
cessiten sabates de seguretat i per 
caminar per casa. A més, avui dia hi 
ha molts models de sabates amor-
tidores i altres amb sola de balancí 
que també són molt útils.

En cas de tenir un esperó calcani 
dolorós, hi ha algun tractament?

Sí. A part de la prevenció, tenim trac-
tament antiinflamatori, fisioteràpia, 
plantilles de descàrrega i les infiltra-
cions locals. Aquells pocs casos re-
bels a aquest tractaments, es poden 
beneficiar de la cirurgia. Que avui dia 
es fa de forma percutània (un petit 
orifici) i sol solucionar aquests casos.

ESPERÓ CALCANI

Dr. Lluís Madera Cat
Traumatòleg de la Clínica Bofill

Dr.  Lluís Madera Cat

Esperó calcani Resultat de la cirurgia
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L’OSTEOPOROSI I LA DENSITOMETRIA ÒSSIA

Radiologia

L’osteoporosi és una malaltia òssia 
caracteritzada per una resistència 
òssia disminuïda que predisposa a 
un risc augmentat de fractura.

Als EUA afecta un 50% de les dones 
majors de 50 anys i un 90% de les 
majors de 90 anys, cosa que provo-

ca 250.000 fractures de maluc a l’any, 
amb una elevada morbimortalitat ja 
que un 20% de les pacients no so-
breviuran al primer any i un 50% no 
recuperaran l’estat de salut previ a la 
fractura.

L’augment de l’esperança de vida de 
la població i l’elevada incidència de 
l’osteoporosi provoquen un elevat 
cost econòmic i social d’aquesta pa-
tologia , motiu pel que s’estan por-
tant a terme estudis dirigits a preve-
nir aquesta situació a partir d’unitats 
mèdiques multidisciplinàries dirigi-
des a les alteracions del metabolis-
me mineral . La DO es l’exploració 
de primera elecció en el diagnòstic 
precoç i screening poblacional   de 
l’osteoporosi.

Es consideren factors de risc de 
l’osteoporosi: sexe femení, raça cau-
càsica, menopausa abans dels 45 
anys, tractament prolongat amb 
corticoides, trastorns endocrins, ta-
bac, alcohol, sedentarisme i manca 
d’exposicio a la  llum solar entre 
d’altres.

La densitometria òssia (DO) són un 
conjunt de proves diagnòstiques 

no invasives que mesuren la massa 
òssia en diferents parts de l’esquelet 
mitjançant tècniques que poden uti-
litzar o no radiacions ionitzants.

La tècnica de densitometria radiolò-
gica de doble energia en l’esquelet 
central  (coneguda popularment 

com a densitometria òssia) es consi-
dera la prova de referència per a la 
predicció de fractures  patològiques 
i és la prova de referència en el se-
guiment de l’osteoporosi.

La DO utilitza una molt petita dosi 
de RX per obtenir la mesura de la 
densitat mineral òssia, dada que ens 
permetrà comparar l’estat de l’os del 
pacient amb la població general.  La 
DO es fa al maluc i a la columna lum-
bar en pacients ambulatoris.                                                                                       

El pacient es col·loca estirat en una 
taula amb un matalàs o coixí. Per 
sota del matalàs hi ha un emissor 
de RX i per damunt del pacient se 
situa un braç amb un detector que 
recull la informació de l’exploració. 
El pacient ha d’estar quiet, i no rep 
cap mena de contacte o punció. 
L’exploració dura aproximadament 
uns 15 minuts i no provoca cap 
mena d’estímul dolorós.

El resultat de l’exploració dóna dues 
mesures: la puntuació T, que mostra 
la quantitat òssia que té el pacient 
en comparació amb un adult jove del 
mateix sexe amb massa òssia màxi-
ma. Es donen els resultats en relació 

amb la corba poblacional i desviació 
Estàndard: una puntuació superior a 

-1 es considera normal. Una puntua-
ció entre -1 i -2,5 es classifica com a 
osteopenia (massa òssia baixa). I una 
puntuació inferior a -2,5 es defineix 
com a osteoporosi. La puntuació T 
s’utilitza per calcular el risc de frac-
tura. I la puntuació Z, que reflecteix 
la quantitat d’os en comparació a 
altres persones de la mateixa edat i 
sexe.

Els resultats els supervisarà i inter-
pretarà un metge radiòleg que farà 
un informe per al metge sol·licitant 
ginecòleg, traumatòleg, metge de 
capçalera...-responsable de la valo-
ració global de la informació clínica
del pacient.

“L’osteoporosi és una 
malaltia òssia caracte-
ritzada per una resis-
tència òssia disminuï-
da que predisposa a un 
risc augmentat de frac-
tura”

Dr. Enric Gómez Martienench
Cap de Servei de Radiodiagnòstic 

de la Clínica Bofill.
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5) Amor: acceptació, cordialitat, 
confiança, amabilitat, afinitat, ena-
morament, etc. Funcions:permet la 
procreació, apropa els afectes i afa-
voreix la convivència.
6) Sorpresa: ensurt, perplexitat, des-
concert, etc. Es presenta davant de 
situacions inesperades i desapareix 
ràpidament. Acostuma a anar segui-
da d’altres emocions: alegria, por, etc.
7) Aversió: fàstic, antipatia ...

Cada emoció bàsica té la seva raó 
d’ésser, la seva utilitat i la seva prò-
pia missió i apareix com a resposta 
a quelcom que ens succeeix. Per 
exemple:
1) La meva parella entra a la cuina i 
em diu que em vol deixar: això em fa 
sentir desconcertada i molt trista.
2) Un altre conductor m’insulta men-
tre aparco el cotxe; em sento enra-
biat i molt enfadat.

Els estats d’ànim duren més i són 
menys intensos que les emocions. 
Seguint l’últim exemple, si un con-
ductor m’insulta mentre estic apar-
cant el cotxe, en aquell moment em 
puc sentir enrabiat i pot ser que li 
contesti també amb insults. Serà, 
però, estrany que em passi tot el 
dia en un estat de permanent ira o 
ràbia intensa com la que he viscut 
en aquell moment, probablement 
el que passarà és que el meu estat 
d’ànim es mantindrà una mica irri-
table i malhumorat. Les emocions 
ens empenyen sobretot cap a l’acció, 
mentre que els estats d’ànim ho fan 
cap a la reflexió. La nostra vida emo-
cional es desenvolupa a un nivell 
més discret que intens; sota la forma 
d’estats d’ànim més que d’emocions 
fortes.

Si volem obtenir un equilibri intern 
que ens permeti viure amb més 
pau i millor, haurem d’aprendre a  
prendre consciència de les nostres 
emocions i estats d’ànim per poder 
autoregular-nos i modular i enfortir 
així el nostre caràcter. 

Com fer-ho?
Ha de quedar clar que arribar a re-
gular les nostres emocions i modular 
els nostres estats d’ànim suposa un 
gran treball d’introspecció, d’escolta 
i observació d’un mateix que res té 
a veure amb la repressió i/o nega-
ció del que estem sentint. Tot i que 

EMOCIONS I ESTATS D’ÀNIM

T’has plantejat el que tens en comú 
amb la resta dels éssers humans?, 
el que comparteixes amb els teus 
veïns, parella, amics i inclús amb els 
teus enemics? Doncs la capacitat 
de pensar i sentir. Les nostres emo-
cions donen un sentit d’igualtat a 
la dimensió humana. Cada decisió 
que prenem en la nostra vida, cada 
acció que fem depèn tant dels nos-
tres pensaments com dels nostres 
sentiments; “cap” i “cor”, emoció i raó 
fan un treball en equip que ens per-
met conèixer i guiar-nos de forma 
adient. Tot sovint, però, aquests dos 
companys d’equip entren en conflic-
te. Això ho notem quan ens sentim 
atrapats per les nostres emocions o 
vivim els sentiments amb tal inten-
sitat que desborden o bloquegen la 
raó. Llavors entrem en un estat de 
desequilibri personal que és neces-
sari resoldre. Existeixen moltes emo-
cions diferents. Se n’han descrit set 
que es podrien considerar bàsiques 
i/o primàries, que es combinen. 
Totes les emocions són bàsicament 
impulsos que ens porten a actuar.

1) Ira: ràbia, ressentiment, irritabili-
tat, indignació, etc. Apareix quan un 
té la sensació de trobar-se sota una 
amenaça física o psicològica. Fun-
cions: seria que ens permet afirmar-
nos, defensar els propis valors en el 
terreny psíquic i físic.
2) Por: ansietat, aprensió, temor, pre-
ocupació, incertesa, espant, i en cas 
de ser psicopatològic, fòbia i pànic. 
Avisa del perill. L’home pateix pors 
de tipus instintives que el prote-
geixen però també d’altres que el 
poden paralitzar.
3) Tristor: pena, pessimisme, descon-
sol, melancolia, soledat, desesperació, 
i en cas patològic, depressió greu. 
4) Alegria: felicitat, diversió, satisfac-
ció, i en patologia, mania. Funcions: 
allunyar les preocupacions, sensació 
de benestar que ens autorealitza, 
protegeix i estimula la nostra vida.

Maria Jesús Peinazo

tenim poc o cap control sobre quan 
apareixerà una emoció o ens hi po-
drem veure arrossegats i sobre quin 
tipus d’emoció serà, el que sí que 
està a les nostres mans és contro-
lar l’expressió d’aquesta emoció (i 
no “perdre els papers”, per exemple) 
i podem incidir en el temps en què 
aquestes emocions seran presents 
en el nostre cos i en la nostra ment. 
Podem treballar sobre els nostres es-
tats d’ànim.

Hem d’aprendre a observar-nos i a 
escoltar-nos mentre anem vivint. Al 
llarg del dia ens anem trobant en 
diferents situacions o apareixen en 
la nostra ment un seguit de records, 
vivències passades o projeccions 
de futur que poden despertar sen-
timents i/o sensacions que alterin 
el nostre interior. Podem percebre 
que el nostre estat d’ànim pot estar 
pertorbat, ens irritem, ens sentim 
nerviosos, etc. Què acostumem a fer? 
Doncs normalment buscar distrac-
cions externes. Vivim en una societat 
que ens empeny a no pensar gaire, 
a consumir (menjar, fumar, comprar, 
etc.), a abocar-nos a les nostres obli-
gacions professionals i familiars amb 
major nivell d’exigència, etc. 

En resum, que ens trobem immersos 
en un corrent que ens porta a acostar-
nos a “tot” alhora que ens allunyem 
de nosaltres mateixos. Per iniciar un 
treball de vinculació amb un mateix, 
podríem començar per adoptar el sa 
costum de preguntar-nos: com ens 
va?, com estan les coses dins nos-
tre?, en diferents moments del dia. 
Hem d’estar atents a quan sentim 
que el nostre estat d’ànim es troba 
pertorbat. Llavors hem de parar un 
moment i fer-nos preguntes com: 
què m’està passant?, què és aquest 
malestar que sento?, com he arribat 
a sentir-me així?, què faig amb el que 
sento?, etc. No fugis del que sents, no 
ho neguis ni ho apartis, fes-ho servir 
per comprendre’t, aprendre de tu 
i intentar millorar. Escolta els teus 
estats d’ànim, el que sents és impor-
tant! Respecta’t, aprèn a escoltar-te, 
no t’enganyis ni tractis d’ocultar-te 
el que sents si no vols que al final el 
desconeixement de tu mateix t’acabi 
passant factura. 

Maria Jesús Peinazo Arias
Psicòloga Clínica Bofill

Núm. Col.: 12198
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Tots els que som pares intuïm la im-
portància que té el llenguatge per al 
desenvolupament dels nostres fills. Si 
haguéssim de destacar algun motiu, 
segurament el primer que se’ns acu-
diria és que el llenguatge permet la 
comunicació i relació amb els altres. 
Però el llenguatge és molt més que 
una eina de comunicació, perquè a 
més permet organitzar el pensament 
i esdevé l’eina fonamental per cons-
truir futurs aprenentatges.

Conscients d’això, la majoria dels 
pares estem molt motivats per afa-
vorir al màxim el desenvolupament 
del llenguatge en els nostres fills/es. 
Malgrat que tots ho fem el millor que 
sabem, podem seguir algunes pautes 
per fer-ho de forma més efectiva. 

És important remarcar que el llen-
guatge es desenvolupa de forma na-
tural, espontània i gairebé inconscient, 
sempre gràcies a la interacció i relació 
amb els que ens envolten. 

Quan el nostre fill o filla és molt petit 
o petita, no sempre som del tot cons-
cients que durant les diferents rutines 
del dia a dia (a l’hora de menjar, del 
bany, del canvi de bolquer…), no no-
més ens hi relacionem i comuniquem 

, sinó que alhora estem contribuint de 
manera activa al desenvolupament 
del seu llenguatge. 

En aquests inicis, la comunicació 
esdevé un procés asimètric en què 
l’adult porta la iniciativa. Són situacio-
ns en les quals els pares donem res-
postes diferents i adaptades segons 
el comportament del nostre fill/a. Així, 
per exemple, quan plora interpretem 
el seu malestar i quan comença a fer 
les primeres produccions orals poc 
comprensibles les sobreinterpretem 
atribuint-hi un significat. Serà l’ús del 
nostre llenguatge en aquestes situa-
cions en les quals verbalitzem accions 
i pensaments, el que activarà i estimu-
larà el llenguatge en el nostre fill/a.

Més endavant, quan el nen/a ja co-
mença a dir les primeres paraules i a 

Rosa Tardiu

fer les primeres estructures de llen-
guatge, les situacions de comunicació 
amb ell/a estan més vinculades al fet 
de compartir una determinada acti-
vitat o acció. Seria el cas, per exemple, 
de l’estona del conte o de joc. Són 
situacions en què la varietat i riquesa 
lingüística són característiques.

Cal tenir present, però, que no només 
és important aprofitar aquestes esto-
nes de comunicació per parlar molt 
als nens/es, sinó que també cal fer-ho 
de forma adequada i precisa.

Així, en aquests inicis del procés del 
desenvolupament del llenguatge en 
el nostre fill/a (entre 0 i 3 anys aproxi-
madament), és important tenir clar 
que cal utilitzar un vocabulari i unes 
estructures lingüístiques correctes i 
precises, que contribueixin de forma 
efectiva a aquest desenvolupament. 
Cal evitar les estructures simplifica-
des (parla infantil: ‘mama contenta’ 
per la mama està contenta), els dimi-
nutius (‘tovalloleta’, ‘petiteta’…), les 
onomatopeies que substitueixen el 
nom o acció (‘‘mèu’ per gat o ‘fem xip-
xap’ per anar a banyar-nos), els termes 
imprecisos que actuen com a comodí 
en diferents situacions però que en 
realitat no puntualitzen ni indiquen 
res en concret (‘aquí’, ‘això’, ‘allò’…), o 
utilitzar gestos indicatius (assenyalar) 
en lloc d’anomenar. Si no ho fem així, 
estarem donant un model inexacte.

Cal, però, tenir present que el ritme 
maduratiu en adquisició del llen-
guatge pot variar d’un nen/a a un 
altre. En cas que el nostre fill/a mostri 
un ritme més lent respecte als altres 
nens/es, els comportaments que hem 
anomenat com a contraproduents 
també són un error. Ens equivocaríem 
pensant que faciliten o ajuden al seu 
desplegament lingüístic. És important 
que davant dificultats per adquirir i 
processar llenguatge, la informació i 
el model que donem sigui el correcte.

A mesura que l’infant creix, canvien les 
situacions en què ens hi comuniquem. 
Aquestes situacions ja no estan tan lliga-
des a les rutines del dia a dia o a activitats 
d’interès natural (com serien els contes i 
els jocs), on el vocabulari i les estructures 
lingüístiques solen ésser senzilles, repe-
titives i previsibles. En edats més avança-
des, les converses són més elaborades i 
guanyen en complexitat quant a temàti-
ca, vocabulari i estructures. A més a més, 
ara ja no només és l’adult qui proposa, el 
diàleg esdevé més simètric.

És positiu, doncs, mantenir totes les 
converses que puguem amb els nos-
tres fills/es. Cal que aprofitem les esto-
nes de diàleg amb ells per compartir 
diferents aspectes: preocupacions, 
emocions, vivències, planificació de 
tasques, resolució de conflictes… En 
aquestes estones, cal donar-los el pro-
tagonisme i l’oportunitat de participar. 
És important no anticipar-nos a les se-
ves respostes i no donar per sabuda la 
informació que ens volen transmetre. 
Hem de donar-los l’espai i el temps 
que necessiten perquè es puguin ‘ex-
plicar’. Però no només és important 
que siguin ells qui expliquin, cal que 
rebin també informació que hauran 
de processar i emmagatzemar per 
poder-la utilitzar més endavant. Per 
tant, si el nostre fill/a està molt can-
sat/da i no pot explicar el que ha fet 
a l’escola al llarg del dia, els pares po-
dem explicar com ha anat el dia a la 
feina, o potser si ens ha passat algu-
na cosa que pugui ser del seu interès. 
D’aquesta manera, segur que donem 
peu que, més endavant, ell faci el ma-
teix amb nosaltres. És una manera de 
promoure l’interès per comunicar.

Un altre aspecte important és la quali-
tat del model lingüístic que nosaltres 
com a pares oferim i donem al nostre 
fill/a. Hem de tenir cura de com ens ex-
pressem. És important ser curosos en 
el contingut semàntic (o pròpiament 
dit vocabulari), en l’estructura correc-
ta de la frase i del discurs (gramatica-
litat morfosintàctica) i en la produc-
ció correcta de les paraules (aspecte 
fonètic i fonològic). Així, no dubtem a 
l’hora d’emprar termes poc usuals i a 
l’hora de fer raonaments elaborats. La 
varietat temàtica a les converses no 
només ofereix al nen/a l’accés a nou 
vocabulari i la possibilitat de reorga-
nitzar i renovar la seva informació lin-
güística acumulada, sinó que també 
facilita l’accés a nous coneixements. 
Pensem que els nens/es són com es-
ponges i que no cal subestimar-los.

És important, doncs, que parleu molt 
amb els vostres fills/es, des de ben 
petits/es, utilitzant paraules i estruc-
tures correctes, i que aneu elaborant 
discursos més complexos a mesura 
que creixin. 

Els pares hem de ser el model a seguir 
també en l’àmbit lingüístic.

Psicologia Infantil
COMUNICACIÓ AMB ELS NOSTRES FILLS COM A FONT 
D’ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

Rosa Tardiu i Cortada
Pedagoga i logopeda

Centre Psicopedagògic Pauta
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Entreteniment Infantil

·Ajuda psicoterapèutica, teràpia individual, 
 familiar i de parella.

·Diagnòstic i reeducació en dificultats d’aprenentatge

·Logopèdia

·Orientació professional

·Detecció i tractament de les dificultats en el 
 desenvolupament infantil

Carme Sala, Psicòloga – Terapeuta

C/ Bernat Boades, 70 - 17005 Girona
Tel. 972 22 26 09 - Fax 972 21 08 94

Resegueix  la silueta, és una...



18

Actualment, al món hi ha prop de 
200.000 metges homeòpates, i a Es-
panya 14.000 . A més, es calcula que 
hi ha uns 450 milions de consumi-
dors al món que quotidianament fan 
ús dels medicaments homeopàtics.

L’homeopatia és una realitat mèdica 
i social internacional amb una àm-
plia trajectòria de més de 200 anys, 
però és víctima d’infinitat de qües-
tionaments des de l’àmbit científic. 

Però, què és l’homeopatia?

Per començar, no es tracta d’una “al-
tra medicina”. La medicina segueix 
essent només una. I es recolza en 
competències adquirides i apre-
nentatges a la universitat. Perquè 
sigui completa ha de recolzar-se en 
aquesta triple competència: diag-
nòstic, pronòstic i teràpia. Tot això, 
amb l’amplitud de coneixements i 
criteris per adaptar cada tractament 
a cada pacient, tenint en compte la 
seva patologia. 

Per tant, no hem de confondre me-
dicina amb teràpia. L’homeopatia 
és, doncs, una teràpia basada en la 
capacitat innata de l’organisme per 
mantenir-se en equilibri, gràcies a 
la força vital que regula les nostres 
funcions i reacciona de manera au-
tomàtica davant les agressions, amb 
l’objectiu de restaurar la salut. 

Aquest mètode terapèutic ha anat 
avançant gràcies a l’empirisme (ob-
servació i deducció), i els seus pilars 
fonamentals són: l’experimentació 
en l’home sa, la llei de la semblança i 
les dilucions infinitesimals. 

El principi de semblança expressa 
la similitud que es pot trobar en-
tre el poder tòxic i el curatiu d’una 
substància, la qual cosa no s’ha 

L’ HOMEOPATIA I LA SEVA APLICACIÓ EN PEDIATRIA

Dr. Gustavo Egües 
Cachau

Pediatria

d’entendre com una llei universal. 
Per exemple, tractar l’edema amb 
Apis (verí d’abella) o els vòmits amb 
Ipeca (ipecacuana). 
El concepte de semblança o 
d’analogia és també la base de la lò-
gica de les vacunes:
provocar a l’organisme una reacció 
immunològica protectora i espe-
cífica més o menys eficaç segons 
s’utilitzi el propi germen atenuat, la 
seva toxina, a toxina transformada o 
porcions antigèniques no infeccio-
ses. 

En al·lergologia, la tècnica de des-
sensibilització s’assembla al principi 
homeopàtic, que tracta d’habituar 
l’hoste a l’al·lergogen, utilitzant 
dosis repetides i variables del dit 
al·lergogen. Amb respecte a les di-
lucions infinitesimals, fa referència 
a dosis ultramoleculars, no quan-
tificables per mètodes bioquímics 
i punt neuràlgic de les crítiques 
científiques que qüestionen el seu 
mecanisme d’acció. De la mateixa 
manera, aquestes dilucions confe-
reixen al medicament homeopàtic  
l’avantatge de toxicitat nul·la. 

Els remeis homeopàtics: 

Estan considerats medicaments o 
productes d’utilitat terapèutica des 
de l’any 1990, Llei del medicament 
(BOE 20-12-1990), i regulats pel Reial 
decret 2208/1994, de 16/11. 
Són fabricats per laboratoris autorit-
zats i sota rigorosos controls. La seva 
presentació més usual és en glòbuls 
(tubs de diferents colors segons la 
dissolució), gotes, cremes, col·liris, 
etc.
Contenen substàncies procedents 
del regne vegetal, en la seva majoria, 
mineral i animal.
El seu principal avantatge és la no 
toxicitat i absoluta compatibilitat 

amb altres mètodes terapèutics, cosa 
que permet utilitzar-los amb segure-
tat en nens i embarassades.

Respecte a l’administració de re-
meis homeopàtics, cal tenir en 
compte:

1- No hi ha relació directa dosi-efecte, 
és a dir, no per medicar-se amb més 
quantitat de glòbuls en una mateixa 
dosi s’aconsegueix millor resultat
2- No han d’ingerir-se amb menjars i 
begudes de gust intents (cafè, men-
ta, etc.) 
3- No s’han de manipular els glòbuls 
amb les mans
4- S’han de conservar els medica-
ments lluny de radiacions: microo-
nes, televisió, ordinador

L’homeopatia en pediatria

Sempre faig referència a la meva 
experiència personal quan em pre-
gunten si l’homeopatia és útil en 
pediatria.
Havent-me format en el mètode cien-
tífic i sota estrictes protocols tera-
pèutics consensuats en l’especialitat 
de pediatria, resultaven, a priori al-
menys qüestionables els avantatges 
del tractament homeopàtic en lac-
tants i nens, però davant l’evidència 
de pacients que arribaven a la meva 
consulta amb problemes d’asma o 
dermatitis que havien millorat o re-
solt amb homeopatia, vaig decidir 
aprofundir en aquest camp i posar-
lo en pràctica. 
La veritat és que el convenciment 
arriba amb la pràctica, en comprovar 
els resultats obtinguts que esvaeixen 
qualsevol dubte.
Això no significa que l’homeopatia 
sigui infal·lible, ni que substitueixi 
els tractaments convencionals, sinó 
una excel·lent opció terapèutica per 
a certes patologies.
Els avantatges més evidents en pe-
diatria s’obtenen en:
1- Prevenció d’infeccions recurrents 
estacionals (tardor - hivern), majo-
ritàriament d’etiologia vírica i que 
provoquen gran absentisme i fre-
qüents consultes a pediatria com, 
per exemple, refredats, angines, otitis, 
bronquitis, gastroenteritis.

“L’homeopatia és una 
teràpia basada en la 
capacitat innata de 
l’organisme per man-
tenir-se en equilibri”



En definitiva, crec que l’homeopatia 
és un excel·lent recurs terapèutic 
que tots els metges podríem utilit-
zar en el moment oportú, aplicant 
el bon criteri mèdic, coneixements 
d’homeopatia i sobretot sentit 
comú.

Els tractaments existents són múl-
tiples i no necessàriament contra-
posats, per tant no es tracta d’optar 
entre homeopatia i al·lopatia o trac-
tament convencional, sinó de valorar 
el recurs més convenient en aquest 
moment per al pacient.

Per últim, crec que la millor medici-
na és la que aconsegueix, si no curar, 
almenys alleugerir de la manera més 
innòcua, integral i duradora possible.   

Dr.  Gustavo Egües Cachau
Metge pediatre homeòpata
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2- Patologies d’origen al·lèrgic: der-
matitis atòpica, rinoconjuntivitis 
al·lèrgica, asma extrínseca.
3- Cefalees tensionals, trastorns del 
son, dèficit d’atenció, hiperactivitat, 
alteracions del comportament: gelo-
sia, fòbies, etc.
4- Tractament de patologies agu-
des d’etiologia vírica: gastroenteritis, 
bronquitis, quadres gripals.
5- Patologies tan banals com les be-
rrugues o mol·luscs, també de causa 

viral, però que des de la pediatria no 
tenen una solució eficaç.
6- Restrenyiment, enuresi, còlics 
del lactant, trastorns per dentició, 
símptomes postvacuna (febre, do-
lor).
7- Patologies cròniques i molt fre-
qüentades en la consulta pediàtrica 
com rinoadenoïditis (carnots), que 
excepte indicació quirúrgica a curt 
termini, poden millorat en el 60% 
dels casos.



reserva del tortell de Reis, torrons, 
neules, polvorons, rosquilles, i per 
als més menuts... el tió ens ha deixat 
una bossa fantàstica carregada de 
dolços sorprenents! 

També hi podreu trobar ofertes, pro-
mocions i novetats que ben segur 
que seran del vostre interès. 

D’altra banda, volem informar-vos 
que ja podeu comprar directament 
a la nostra botiga tot tipus de pro-
ductes nadalencs,o bé fer-nos la 

NOVA WWW.ZEROPERCENTGLUTEN.COM 
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En aquesta ocasió us volem pre-
sentar un projecte en el qual estem 
treballant des de fa més de mig any 
amb molt il·lusió i amb la professio-
nalitat que ens caracteritza. 

A partir del gener de 2011 podreu 
comprar en línia els aliments sen-
se gluten que tenim disponibles 
a la nostra botiga especialitzada. 
Productes de la màxima confiança 
amb marques molt posicionades 
del sector i productes d’elaboració 
pròpia com els embotits artesans. 
Aquest nou servei respon al nostre 
desig de normalitat per als afectats 
per aquesta malaltia que cada ve-
gada està més estesa. Per tant, una 
vegada més posem al vostre abast 
els productes de sempre a la nostra 
botiga en línia. Ens podreu sol·licitar 
que us els portem a casa o bé que us  
els preparem i passeu a recollir-los 
per la plaça del Mercat del Lleó, on 
tenim la botiga. 

Dietètica, Nutrició i Salut
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Postpart al Institut DH
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Ser mare és una de les millors ex-
periències que pot viure una dona, 
però a vegades l’embaràs deixa em-
premtes no desitjades en el cos que 
són difícils de modificar tan sols amb 
l’exercici físic: excés de pes, cel·lulitis, 
flacciditat...

L’objectiu d’un tractament postpart 
estètic és tractar els canvis físics que 
es presenten després del part, sem-
pre tenint en compte la salut i el be-
nestar de la mare i el nadó.

METODOLOGIA POSTPART

A l’institut DH utilitzem una meto-
dologia pròpia, ideada i creada per 
diagnosticar i confeccionar un pro-
tocol de tractaments personalitzats, 

“a  mida”, per a cada persona.
Consisteix en l’aplicació combinada 
de diferents tecnologies:

-Cosmètica activa
-Aparells d’alta tecnologia no invasiva
-Pauta alimentària
Amb l’alternança conjunta d’aquests trac-
taments aconseguim un resultats òptims.

… i després del part, “MIMA’T, MAMA”

QUAN ES POT COMENÇAR EL TRAC-
TAMENT POSTPART DH?

Després del puerperi, és a dir, un 
mes i mig o dos mesos després del 
part, sempre que no hi hagi contra-
indicacions mèdiques.
D’aquesta manera aconseguim que 
la recuperació natural sigui més rà-
pida i efectiva.

HI HA ALGUNA CONTRAINDICA-
CIÓ SI S’ESTÀ ALLETANT?

La majoria de les mares alleten, hi ha 
tractaments que no es poden aplicar 

en aquesta etapa però molts d’altres sí.
A l’institut Dh estem especialitzats 
en l’aplicació de protocols postpart 
amb tecnologia i cosmetologia apta 
en el període de l’alletament.

BENEFICIS I RESULTATS

-Garantim resultats professionals visi-
bles i efectius a curt termini.

-Preparem el cos per a futurs emba-
rassos.

-Ajudem la dona a trobar l’equilibri 
físic i psicològic a fi d’augmentar la 
seva autoestima en aquesta etapa 
de la seva vida.

Al llarg del tractament estaràs 
assessorada per la Directora del 
centre Dolors Hortal, psicòloga i 
esteticista.

PER DEMANAR MÉS INFORMACIÓ 
CONSULTEU:

www.institutdh.com
info@institutdh.com



Tenim dos tipus de proves:

*Serològiques

-Anticossos antigliadina, són de 
classe IgA i IgG, van ser els primers 
a utilitzar-se, tot i que actualment no 
es recomanen com a prova rutinària, 
ja que tenen una sensibilitat i especi-
ficitat menor que les altres proves.

-Anticossos antiendomisi, són de 
la classe IgA, són sobretot específics 
per a la malaltia celíaca activa, no 
tractada.

-Anticossos antitransglutamina, 
són de tipus IgA i són altament sen-
sibles i específics per al diagnòstic 
de la malaltia celíaca.
Tots aquests anticossos tendeixen 
a negativitzar-se amb la dieta 
d’exclusió de gluten.

*Estudis genètics

Els estudis genètics (HLA-DQ2/DQ8) 
són útils si tenim en compte que la 
majoria dels pacients amb celiaquia 
són HLA-DQ2 o DQ8 positius.
El 90% dels pacients amb malaltia 
celíaca són HLA-DQ2 positius, men-
tre que només són celíacs un 20%-
30% del total de la població. La resta 
de pacients celíacs presenten HLA-
DQ8. Per tant, el fet de no presentar 
HLA-DQ2 i HLA-DQ fa que el diag-
nòstic per malaltia celíaca sigui poc 
probable.
L’estudi genètic, per tant, permet 
excloure la malaltia celíaca amb un 
99% de certesa.

Laboratori
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LA MALALTIA CELÍACA I EL LABORATORI

La malaltia celíaca és una alteració 
d’origen genètic i autoimmune que 
sensibilitza el cos contra el gluten.

La causa és desconeguda però en el 
desenvolupament hi contribueixen 
factors genètics, ambientals (gluten) 
i immunològics. Es dóna en totes 
les àrees geogràfiques del planeta, 
encara que té més prevalença en 
individus de procedència i origen 
europeus. Es considera que hi ha un 
gran nombre d’individus afectats 
no diagnosticats. La incidència de 
la malaltia és de l’1% en europeus i 
els seus descendents, i és el doble de 
freqüent en dones que en homes. El 
fet que hi hagi individus afectats que 
no ho sàpiguen s’explica perquè els 
símptomes varien molt segons les 
persones (és possible que no hi hagi 
símptomes, que siguin moderats o 
bé severs).

A causa de l’augment entre la pobla-
ció, ha perdut l’etiqueta de malaltia 
rara i s’està convertint en quelcom 
molt més comú, no se sap exacta-
ment la raó d’aquest augment, però 
fa especular que alguna cosa està 
canviant en el nostre medi ambient 
perquè la seva incidència incrementi.

El gluten és un component de les 
parets del blat i altres cereals, exac-
tament de les proteïnes del gluten 
del blat (gliadina), del sègol (secali-
na), i de la civada (hordeïna). En algu-
nes persones, el contacte d’aquesta 
substància amb el tub digestiu pro-
voca una intensa reacció inflama-
tòria, amb destrucció de la mucosa 
intestinal. La ingesta de gluten els 

provoca la inflamació i atròfia de 
l’intestí prim. A més de ser en el blat 
i en alguns altres cereals, el gluten 
s’empra molt en les formulacions 
d’aliments preparats.

La malaltia celíaca no és una al·lèrgia, 
la resposta al·lèrgica es dóna quan el 
sistema immunitari de l’organisme 
produeix anticossos contra una 
substància normalment inofensiva, 
present en el menjar o l’entorn, com 
si es tractés d’un patogen. En el cas 
de la malaltia celíaca, el gluten pre-
sent en els aliments danya el reves-
timent de l’intestí prim, cosa que 
provoca que l’organisme no pugui 
digerir i absorbir adequadament 
els aliments. El resultat és una mal-
nutrició crònica, amb deficiència de 
calories i nutrients essencials, com 
proteïnes, vitamines i minerals.
La malaltia en si no es pot prevenir, 
però l’exclusió rigorosa del gluten 
en la dieta n’evita la manifestació i 
progressió.

DIAGNÒSTIC DEL LABORATORI:

Quan hi ha una sospita clínica per va-
loració de símptomes i signes de la 
malaltia, o bé per pertànyer a grups 
de risc, el metge demanarà una sèrie 
de proves analítiques.

“La malaltia celíaca és 
una alteració d’origen 
genètic i autoimmune 
que sensibilitza el cos 
contra el gluten”

Marta Roqueta
Farmacèutica especialista

en anàlisis clínics



una mica àcida que contraresta el sa-
bor fort i particular d’aquest fong.

COSTELLES DE XAI

Per últim, acabarem amb un cos-
tellam de xai que marcarem lleu-
gerament a la paella perquè la carn 
conservi tot el seu sabor, acompan-
yat d’un fons de carn i unes cebetes 
caramel·litzades, prèviament mace-

rades en vinagre de Mòdena, que 
acabaran d’arrodonir aquest plat.
N o  e n s  p o d e m  o b l i d a r 
d’acompanyar-ho tot amb un bon 
vi, com per exemple un blanc fresc i 
agradable per maridar amb el salmó 
i els ceps, i un negre intens i ben es-
tructurat que ens faci delitar el final 
de l’àpat.
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En aquesta ocasió us proposem tres 
plats ben diferents, i tots ells molt 
apetitosos, que satisfaran els pala-
dars més exigents.

SALMÓ MARINAT

Per començar a obrir boca prepa-
rarem un salmó marinat amb sal 
i sucre a parts iguals. Filetejarem el 
salmó i barrejarem la sal i el sucre. 
Anirem fent capes amb la mescla 
fins a cobrir tot el peix. Ho deixarem 
reposar així un parell de dies perquè 
adquireixi el sabor característic.

CARPACCIÓ DE CEPS

Seguirem amb un carpaccio de 
ceps,que si som bons boletaires po-
dem anar a caçar per les nostres con-
trades i, si no, els podem comprar ja 
que n’arriben d’arreu, són molt apre-
ciats els del nord d’Europa.
Així doncs, s’han de netejar bé els bo-
lets amb un drap humit i amb poca 
aigua, ja que el cep absorbeix molt 
els líquids. Després, tallar-los ben fi-
nets i regar-los amb una vinagreta 

El Restaurador

Joan i Laura, 
Restaurant Divinum

SALMÓ, CEPS I XAI



Flors i detalls
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LES AROMES DE LA LLAR

Quan parlem de decoració, de crear 
un determinat ambient a la nostra llar, 
sovint ho associem a colors, volums, 
estils... però molt poques vegades 
ho associem a una fragància. En can-
vi, la primera vegada que associem 
un objecte o un espai a una olor es 
crea una empremta profunda al cer-
vell. De fet, cada olor, cada perfum, té 
una personalitat pròpia, un significat, 
marca un estil. I el seu record fa que 
revivim situacions, persones i llocs 
amb la mateixa intensitat que el mo-
ment en què ho varem viure.

Per això,considero més que impor-
tant tenir en compte la fragància de 
la nostra llar com a signe de distin-
ció més enllà d’un estil i més a prop 
d’insinuar com entenem nosaltres 
un lloc tan especial com és la nostra 
llar.

En aquest sentit, Lampe Berger 
és un pioner amb més 110 anys 
d’experiència que innova dia rere dia 
en els sistemes de difusió. La primera 
Lampe Berger va ser creada el 1898 
per Maurice Berger, un auxiliar de la-
boratori, per sanejar les habitacions 
d’hospitals. El 1930 el perfum passa 
a la dimensió de plaer, del gust per 
la bellesa i en aquesta fase la Lampe 
Berger va passar a ser fins i tot una 
peça de col·lecció que encara ara fa-
brica peces limitades. 

“Peces que, en conjunt 
amb les 50 fragàncies 
que han desenvolupat, 
fan que la teva llar si-
gui especial, diferent 
i única i t’identifiquen 
amb un espai, amb la 
personalitat conjunta 
de la teva família”

Freesia Natural

Freesia Decoració

Freesia Espais

Freesia

C/ Pare Claret 12 - 17002 Girona - Tel. 972 20 58 10 - Tel. 972 21 65 06

Fax 972 22 18 81 - freesia@freesia-finaguives.com

Fina Guives

Edició limitada del Nadal 2010

O bé la peça sola:

Athenea amb 18 pedres brillants 
SWAROVSKI® ELEMENTS 
Edició limitada 2010

Fina Guives



26

Entreteniment

2

6

5

8

1

Sudoku nivell principiant Solucions  nivell mig

Sudoku nivell mig

Solucions nivell principiant

CATALUNYA

ESPANYA

FRANÇA

PORTUGAL

INGLATERRA

DINAMARCA

SUECIA

ALEMANYA

HOLANDA

NORUEGA

IRLANDA

ITALIA

M 
B 
Ç 
C 
U 
A
L
E
M 
A
N
Y
A 
B
R 

S
S
A
A
A
U
P
U
L
E
S
Q
O
A
E

M
T
S
T
N
I
G
D
A
D
O
A
R
Ç
U

P
I
I
A
O
R
H
O
X
S
U
E
C
I
A

F
N
R
L
S
L
O
S
B
U
A
D
T
K
I

R
G
E
U
N
A
L
D
I
E
S
U
E
C
I

A
L
C
N
M
N
A
A
L
S
U
R
T
U
T

N
A
I
Y
L
D
N
N
V
S
D
O
T
S
A

Ç
T
R
A
A
A
D
U
E
R
O
S
D
A
L

A
E
L
U
L
N
A
E
S
P
A
N
Y
A
I

E
R
A
D
N
C
T
O
M
O
P
A
P
E
A

C
R
R
P
O
R
T
U
G
A
L
R
E
S
I

H
O
D
O
S
R
O
L
I
N
E
T
N
O
A

E
A
E
S
U
N
O
R
U
E
G
A
T
I
V

Ç
S
D
I
N
A
M
A
R
C
A
O
D
S
R

SOPA DE LLETRES

8

4

1

9

5

6

9

4

2

8

6

3

1

7

8

2

3

1

3

8

1

5

6

2

4

2

1

3

9

4

3

7

6

8

7

6

4

6

7

1

5

3

6

4

8

3

6

8

4

9

5

7

9

5

3

6

2

2

8

9

1






