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Des del nostre primer homenatge a la vellesa, fa 100 anys,
a la Fundació Bancària ”la Caixa” treballem pel benestar
de la gent gran. I ho fem impartint formació, millorant
la salut i fomentant el voluntariat. Perquè creiem
que mesurar el temps no té sentit si no l’omples de vida.
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e d i t o r i a l

Estem molt orgullosos d’haver arribat a la setena edició de 
MAGNAmagazine, no només perquè el set és un número 
màgic sinó perquè estrenem disseny i una nova imatge 
a les nostres pàgines. Set són els pecats capitals i set són 
les meravelles del món, set són els dies de la setmana i 
les fases lunars canvien cada set dies. Per a moltes perso·
nes emprendre aquest projecte és una cosa de somiadors 
i valents, com si fos una travessia per l’Antàrtida, la cerca 
de les fonts del Nil o la conquesta de l’Everest. Però la il·
lusió, la motivació i la força que ens porta a seguir enda·
vant són superiors a qualsevol vicissitud. Sabem que el 
camí recorregut no ha estat fàcil i que tampoc ho serà, 
però tenim clar que si morim a l’intent, almenys hem 
estat fidels i lleials a nosaltres mateixos i els nostres ide·
als. Perquè MAGNAmagazine no només és un mitjà de 
comunicació, és un projecte social que vol donar veu a 
totes les associacions i col·lectius que lluiten per una vida 
digna i vital, per a totes les persones, especialment aque·

lles que acumulen anys, experiència i saviesa.
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quina és la prevalença del glaucoma 
a espanya?

Està xifrada al voltant del 2,6% en rela·
ció al glaucoma més freqüent, que és 
el d’angle obert.

quins són els factors de risc?

la pressió intraocular elevada, l’edat 
(per sobre dels 40 anys), la raça (més 
freqüent en raça asiàtica i negra), 
antecedents familiars de primer ordre 
(genètica) i en relació a l’estudi ocu·
lar, constatar capa de fibres nervio·
ses aprimades.

A quina edat sol debutar?

El glaucoma primari d’angle obert a 
partir dels 40 anys. hi ha també glau·
comes congènits que poden manifes·
tar·se just en néixer o bé en els 3 pri·
mers anys de vida.
També existeixen glaucomes secun·
daris per altres causes (traumatisme, 
corticoides, entre altres) que poden 
presentar·se a qualsevol edat.

Com es realitza el seu abordatge i 
seguiment?

1 disposem de mètodes diagnòstics 
cada vegada més precisos, com són el 
camp visual i les tomografies de nervi 
òptic, per conèixer si hi ha hagut o no 
lesió en el nervi òptic. Important rea·
litzar·los cada 6·12 mesos.

1 la tomografia de coherència òptica, 
coneguda com a ocT, constitueix un 
pilar fonamental en el diagnòstic i el 
seguiment de diferents patologies o· 
culars, ja que ofereix imatges d’alta 

resolució. Actualment constitueix 
la prova complementària estructu·
ral més utilitzada per al diagnòstic i 
el seguiment del glaucoma, atès que 
ofereix una valoració quantitativa, ob· 
jectiva i d’alta resolució de la capa 
de fibres nervioses i del nervi òptic.

un altre avantatge d’aquesta prova és 
poder disposar d’una valoració objec·
tiva i personalitzada de cada pacient, 
 ja que el programari disponible in· 
trodueix les mesures de cada pacient 
en totes les seves visites, i partint d’un 
examen basal estableix una compara·
tiva que ens permet diagnosticar pos·
sibles canvis en el nervi òptic. A més 
aquesta informació pot ser més pre·
coç a possibles canvis en proves fun·
cionals com el camp visual.
És una malaltia crònica, per tant, el 
tractament també ho ha de ser. Molt 
important seguir·lo amb la màxima 
constància. 

1 El tractament mèdic del glaucoma 
té com a finalitat controlar la pressió 
intraocular mitjançant col·liris instil·
lats una o diverses vegades al dia, en 
funció de cada principi actiu. En ser 
un tractament crònic, és molt impor·
tant que se segueixi bé. Per facilitar un 
bon compliment, han aparegut com·
binacions de varis d’ells en el mateix 
recipient, la qual cosa ha suposat un 
gran avantatge de cara al pacient.

1 Noves tecnologies estan sempre 
presents en la cirurgia del glaucoma.
Actualment disposem de làser com la 
trabeculoplàstia làser selectiva, que 
permet en pacients afectats de glau·
coma d’angle obert, rebre una o més 
sessions de làser per controlar la pres·
sió intraocular en lloc d’haver d’ins·
til·lar col·liris.

1 Fals mite del glaucoma: Molts pa· 
cients queden sorpresos quan se’ls 
proposa cirurgia per al seu glaucoma, 
perquè pensen que el glaucoma és 
una malaltia inoperable.

1 Realitat: disposem de diverses tèc·
niques per a la cirurgia del glaucoma, 
amb gran experiència per aconseguir 

controlar la pressió facilitant el dre·
natge, com són les cirurgies filtrants, 
entre les quals l’esclerectomia pro·
funda no perforant gaudeix de gran 
prestigi per la seva alta taxa de control 
de la pressió intraocular. A més, en 
associar la col·locació d’un implant, 
permet una reobertura amb el temps, 
en cas de pèrdua d’efectivitat.
Els dispositius valvulars han suposat 
una gran ajuda per a glaucomes refrac·
taris als tractaments convencionals.
en quins aspectes cal insistir sobre 
la prevenció del glaucoma?

1. El desconeixement pot ser la pri·
mera causa per témer·lo, ja que s’es·
pecula que més del 50% dels pacients 
afectats de glaucoma ho desconeixen.
2. conèixer les possibles malalties 
oculars dins la família, saber que pot 
existir un patró familiar hereditari. 
3. la prevenció més gran es fa en rea·
litzar controls oftalmològics anuals, 
és la millor manera d’establir un cor·
recte diagnòstic i tractament.
4. Prendre la pressió intraocular com 
a mínim una vegada l’any perquè en 
la majoria dels glaucomes la pressió 
intraocular sol estar elevada. Però 
sempre acompanyat d’un examen del 
nervi òptic per part de l’especialista.
5. Saber que hi ha persones amb pres·
sió intraocular elevada (hipertensos 
oculars) que no desenvoluparan glau·
coma en el transcurs de la seva vida, 
i per contra hi ha glaucomes de pres·
sió normal. 
6. l’efectivitat terapèutica és alta 
sobretot si s’aplica a temps. El temor 
més gran per al glaucoma, és arribar 
tard tant en el diagnòstic com en el 
tractament.

D r a  M ª  I s a b e l  C a n u t

c o o R d I N A d o RA  d E l  d E PA RTA M E N T  d E 

G l Au c o M A  d E l  c E N T R E  d’o F TA l M o l o G I A 

bA R RAq u E R .

el 2,6% de lA 
poblAcIó pAteIx 
de glAUcoMA. 
Detecció 
i Prevenció.
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Aristòtil (384–322 ac.) ja ho va expres·
sar amb gran exactitud: “El pensa·
ment condiciona l’acció, l’acció deter·
mina el comportament, el comporta·
ment repetit estableix els hàbits, els 
hàbits estructuren el caràcter i el
caràcter marca el nostre destí”. 

El nostre cervell és una estructura 
molt complexa, formada per 100.000 
milions de neurones i tres trilions de 
connexions neuronals (sinapsis). El 
seu potencial és enorme i sols fem ser·
vir una petita part d’aquest potencial.

La seva estructura està formada 
per tres parts fonamentals 
que tenen una clara relació 
en l’evolució de les espècies 

( filogènia):

El cervell més primitiu o repti·
lià, situat en el tronc cerebral, és 

involuntari i regula la vida vegetativa.

El sistema límbic, situat a la base 
del cervell i format bàsicament 

per: hipotàlem, hipocamp, mesen·
cèfal, amígdala cerebral, septe i part 
del tàlem. controla la vida emocional, 

afectiva i sentimental, la memòria i 
l’aprenentatge.

El neocòrtex, la part més evolu·
cionada, formada pels dos lòbuls 

cerebrals, controla la vida intel·lec·
tiva i racional.

la incorporació de noves tecnologies, 
la ressonància magnètica funcional, 
l’escàner d’alta definició i la P.E.T. (to· 
mografia per emissió de positrons), ha 
permès conèixer millor la dinàmica 
mental. S’han introduït dos nous con·
ceptes: neuroplasticitat i neurogènesi.

El cervell es considerava una estruc·
tura rígida, inamovible. Avui sabem 
que té una gran plasticitat, una gran 
capacitat d’adaptar·se i estructurar·se 
a les nostres demandes. Podem con·
firmar el concepte expressat per 
Santiago Ramón i cajal (premi Nobel 
de Medicina el 1906): “Tot ésser 
humà, si vol, pot ser l’escultor del 
seu cervell“.
Neuroplasticitat. Per la gran plasticitat 
que té el cervell, el podem modular 
i canviar al nostre gust, creant noves 
xarxes nervioses.

És possible canviar els patrons emo·
cionals acumulats en el sistema lím·
bic, que actuen com a hàbits i varen 
ser adquirits en els primers anys de 
la vida depenent de l’entorn educa·
cional en què es va moure l’infant, 
determinant la reactivitat emocional 
i afectiva durant la resta de la seva 
vida. Aquesta resposta emocional pot 
ser positiva i creativa determinant un 
bon progrés de l’individu, o tot el con·
trari si les respostes són negatives i 
destructives.

la resposta emocional, si és repeti·
tiva, condiciona un hàbit, és a dir, una 
resposta automàtica sense consum 
d’energia mental. Els hàbits estan fer·
mament arrelats a un substrat físic 
(una xarxa neuronal determinada), 
un neuroquímic (uns neurotransmis·
sors determinats que s’ alliberen en 
les sinapsis neuronals), un substrat 
elèctric (un 5% de la transmissió ner·
viosa es fa per ones electromagnèti·
ques) i un epigenètic, és a dir, una 
repercussió a nivell de determinats 
gens dels cromosomes.

L a  m e n t  c o n t r o L a  L a  n o s t r a  d i n à m i c a  v i t a L .  s o m  e L  q u e  p e n s e m .
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B

C

coM
MAntenIR

eL CerveLL 
jove

Malgrat aquesta fixació tan profunda 
dels hàbits emocionals, per la neu·
roplasticitat és possible canviar·los 
creant noves vies o xarxes nervioses 
que condicionaran respostes positi·
ves i creatives, desaprenent les pri·
mitives nocives.
la neurogènesi. El cervell és capaç de 
produir noves neurones a partir de 
les cèl·lules neurals mare. diàriament 
es creen unes 5000 noves neurones.

la neuroplasticitat i la neurogènesi 
són fonamentals per lluitar i evitar 
les malalties neurodegeneratives com 
l’Alzheimer, tan freqüents en la nos·
tra societat actual.

Per estimular i desenvolupar la 
neuroplasticitat i la neurogènesi 

es precisa:

una vida sana. És fonamental 
l’esport adaptat a l’edat de l’in·

dividu. Alimentació sana. En el nos·
tre entorn tenim la dieta mediterrà·
nia, molt beneficiosa.

Estimular l’activitat intel·lec·
tual mitjançant: llegir, escriure, 

memoritzar, estudiar, tocar instru·
ments musicals, jocs d’atzar, etc.

Relació social. Som sociables 
per naturalesa. la falta de con·

tacte social és molt nociva i neuro·
titza l’individu.

la neuroplasticitat i la neurogènesi 
permeten mantenir el cervell jove. 
Tot depèn de l’actitud de l’individu 
i la dinàmica mental que estableixi.

M a n u e l  s a n s  s e g a r r a

d o c T o R  E N  M E d I c I N A  I  c I Ru RG I A

A

B

C

Únicament amb 
una ment positiva i 
creativa, estimulant 
la neuroplasticitat 

i la neurogènesi, 
aconseguirem una 

vida plena amb 
salut, felicitat, un 

entorn apropiat i un 
cervell jove.

el cervell és capaç de produir noves neurones a 
partir de les cèl·lules neurals mare. diàriament 
es creen unes 5000 noves neurones.
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4 MAneReS
d ’ A U g m e n T A r

el deSIg SexUAl
la dopamina, neurotransmissor cere·
bral, exerceix un paper clau en aquest 
tema. quan un s’enamora, el nivell 
de dopamina es dispara i causa tot 
tipus de reaccions: el cor li batega amb 
força, perd l’apetit, no pot dormir. 
I s’obsessiona amb l’objecte del seu 
desig. En resum, s’enamora bojament.
En pujar la dopamina, també ho fa la 
testosterona, l’hormona que alimenta 
el desig sexual tant en els homes com 
en les dones. Però amb el temps, 

per què es refreda amb el 
temps la passió eròtica 
que senten les parelles al 
principi de la seva relació? 
Per què es converteix el 
sexe en una cosa rutinària? 
La resposta pot ser més un 
assumpte de química que 
de romanç.

entre sis mesos i un any, els nivells 
de dopamina tornen a nivells normals 
i el desig es transforma d’escandalo·
sos focs artificials a còmodes mostres 
d’afecte.
No obstant això, hi ha bones notícies 
per al romàntic que hi ha en cadas·
cun de nosaltres: és possible elevar 
el nivell de dopamina de manera que 
tots, fins i tot els matrimonis de molts 
anys, puguin gaudir de l’erotisme 
d’una segona lluna de mel.

M I C h a e l  C a s t l e M a n

P E R I o d I S TA  E S P E c I A l I T z AT  E N  S E xo l o G I A

om? En poques paraules, amb 
la novetat. En un experiment, 
psicòlegs van elaborar un qües·

tionari que van donar a 28 parelles, 
on s’exploraven els sentiments mutus; 
14 de les parelles van realitzar una 
tasca avorrida, mentre que les altres 
van participar en una activitat nova i 
estimulant. Al final, tots van tornar a 
emplenar el qüestionari. les parelles 
que havien participat a l’activitat esti·
mulant van expressar més satisfacció 
amb la seva relació i van dir sentir·se 
enamorats més apassionadament. Els 
investigadors van atribuir els resultats 
a la pujada de dopamina que causa 
la novetat.

Conegui quatre conductes 
infal·libles per elevar el seu nivell 

de dopamina i sortir de la 
rutina sexual:

fACIn jUnTS COSeS nOVeS
I eMOCIOnAnTS.

Aquest és el consell clàssic per millo·
rar una relació. No és casualitat que 
s’anomeni els viatges de cap de set·
mana “escapades romàntiques” o que 
el sexe sembli més apassionat a l’ha·
bitació d’un hotel. un es troba en un 
entorn nou i diferent. Això és emoci·
onant i romàntic. I estimula la libido. 
Per descomptat, hi ha diferents graus 
de “nou”, des d’un nou restaurant a 
la cantonada a un mes a costa Rica. 
com més nova és l’activitat, més gran 
és l’augment de dopamina. cada nova 
experiència que es comparteix pot 
tenir repercussions positives en la rela·
ció sexual.

RIgUIn!

un acudit fa riure perquè al final sem·
pre hi ha una sorpresa, o sigui, alguna 
cosa nova i inesperada. Igual que fer 
altres activitats noves, l’humor eleva 
el nivell de dopamina. Pregunti a les 
parelles per què ha perdurat la seva 
relació. Molts ho atribueixen al fet 
que tenen el mateix sentit de l’humor. 

1

C

2

quan l’humor mor, la relació agonitza. 
Si li falta inspiració, miri pel·lícules 
còmiques o reservi entrades per anar 
al teatre a veure comèdies.

pROgRAMIn ALgUnA
COSA IneSpeRADA.

oscar Wilde va dir: “l’essència del 
romanç és la incertesa”. Aconsello a 
les parelles que programin amb fre·
qüència “sortides sorpreses”. un 
dels dos planeja una sortida per la 
tarda o per la nit, però la manté en 
secret, i només li diu a l’altre quina 
roba posar·se i a quina hora ha d’es·
tar llest. l’expectativa fa que una ‘cita 
sorpresa’ sigui alguna cosa romàntica 
i enriquidora, i cadascú veu en l’altre 
l’esforç per complaure’l, la qual cosa 
afalaga i desperta el desig”.

fACIn L’AMOR.

El contacte de la pell amb la pell a 
l’acte sexual —i especialment durant 
l’orgasme— provoca l’emissió de tes·
tosterona en l’home i d’andrògens en 
les dones. Aquestes, al seu torn, alli·
beren dopamina. Per fer que el sexe 
sigui més excitant i per injectar·li un 
element sorpresa, provi alguna cosa 
nova de camí al llit o entre els llen·
çols. Faci l’amor a un lloc diferent, 
a una hora diferent i amb accessoris 
diferents: veles, música, lubrificant, 
roba interior, joguines sexuals o mas·
satges professionals amb antelació.

Per descomptat, l’amor és un misteri; 
però en algun nivell tothom sembla 
valorar la seva base hormonal. Potser 
per això, quan dues persones s’ena·
moren, diuen: “Tenim bona química”.

4

3

Programi alguna cosa 
inesperada, com un 
passeig per la platja 
amb la seva parella.
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per què Bucalia són les clíniques dentals 
de referència per a les persones grans? 
bucalia va néixer fa més de vint anys 
amb la voluntat d’ajudar la gent gran 
i la gent més necessitada amb serveis 
dentals, oferint els seus serveis als cen·
tres de la tercera edat i clubs de jubi·
lats a uns preus especials molt asse·
quibles, sense perdre qualitat. Això fa 
que la major part dels nostres clients 
siguin persones grans que busquen la 
millor relació qualitat·preu. 

quins són els principals problemes 
que tenen les persones grans?
Amb l’edat les peces dentals van per·
dent suport ossi, més la inflamació de 
les genives i les càries, al final es per·
den algunes dents. com han de saber, 
no poder mastegar bé repercuteix molt 
negativament en la salut en general. És 
per això que és molt important tenir la 
boca ben cuidada i amb totes les seves 
dents, naturals o amb pròtesis dentals. 

quines són les solucions que ofereixen 
des de Bucalia per resoldre’ls? 
Nosaltres som especialistes en prò·
tesis dentals, amb implants, corones 
i ponts o pròtesis de treure i posar. 
oferim un ampli ventall de solucions 
i preus intentant adaptar·nos sempre 
a les necessitats dels nostres pacients. 

quins canvis ha experimentat 
l’odontologia del segle XXI? 
crec que el principal canvi en l’odon·
tologia és que hem aconseguit que el 
pacient entengui el valor que suposa 
en la seva qualitat de vida tenir una 
boca cuidada. Això ha fet que bucalia 
hagi buscat solucions més eficaces i 
més personalitzades per a cada cas. 
No hi ha dues boques iguals i avui dia 
tenim la possibilitat de donar soluci·
ons a cada cas concret. la popularit·
zació dels implants dentals ha permès 
realitzar rehabilitacions orals que anti·
gament eren impensables ni tècnica·
ment ni econòmicament. 

s  e n t r e v i s t a  s

BUCALIA
De quina manera ha afectat la crisi 
econòmica les visites a l’odontòleg? 
Evidentment les clíniques dentals no 
estem exemptes de la crisi. hem hagut 
de fer un esforç i reduir els nostres 
costos per poder atendre igualment 
els nostres pacients. També m’agra·
daria comentar que en els últims anys 
estan proliferant cadenes de clíniques 
dentals que amb anuncis a la televi·
sió i polítiques una mica enganyoses 
intenten confondre el pacient, que al 
final acaba pagant pels seus serveis un 
preu més elevat que un centre especi·
alitzat en persones grans com bucalia. 

què els recomanaria als lectors de 
MAgnA Magazine? 
Els diria que no deixin la cura de la 
seva boca a qualsevol clínica, que no 
es quedin amb la primera opció, que 
mirin a altres clíniques i després por·
tin els seus pressupostos i veuran que 
a bucalia sempre sortiran guanyant, 
tant per la qualitat com pel preu.

epaplus articulacions ha llançat 
al mercat l’última novetat de 

la gamma de complements 
alimentaris, l’epaplus col·lagen 

amb hialurònic.

Aquest complement alimentari per 
beure directament, que ajuda a man·
tenir la flexibilitat i lubricació de les 
articulacions, i que al mateix temps 
ajuda a conservar els cartílags, té una 
nova fórmula amb sabor a gerd.

Epaplus articulacions està 
especialment dirigit a: 

1 Persones amb deterioració del car·
tílag articular.
1 Persones amb dolor a les articula·
cions, artrosi, osteoporosi, tendinitis, 
trencaments de lligaments, etc.
1 Persones que realitzen activitats 
esportives.
1 Esportistes amb elevada activitat 
física i amb forta càrrega muscular.
1 Persones amb enrampades i ram·
pes musculars.

El col·lagen és la proteïna més abun·
dant en el cos humà, i es considera un 
agent essencial d’ossos, tendons, lliga·
ments, articulacions i cartílags. També 
és el principal factor que li atorga fer·
mesa a la pell.

coMpleMent 
Per A  

ARtIcUlAcIonS

peRleS 
Per A LA

pell
l’oli d’onagra i l’oli de 

borratja són dos regals 
que ens fa la naturalesa 
per ajudar-nos a cuidar 

la pell.

l’oli d’onagra prové de l’ona·
gra, una planta originària 
d’Amèrica del Nord.

Per obtenir aquest preuat 
oli, que es destaca per les 
seves propietats medici·
nals i curatives, les llavors 
d’aquesta planta se sotme·
ten a una alta pressió en 
fred.

Aquest oli és ric en àcids 
grassos essencials poliinsa·
turats, com l’àcid linoleic i 
l’àcid gamma·linolènic, tots 
dos pertanyents a la sèrie 
d’àcids omega 6.
Aquests àcids grassos són 
indispensables per al cor·
recte funcionament i l’es·
tabilitat de les membranes 
de les cèl·lules del nostre 
organisme.

Entre altres beneficis ajuda 
a combatre l’envelliment 
cutani, i també hidrata i pro·
porciona elasticitat a la pell.

l’oli de borratja, per la 
seva banda, està constituït 
per glicèrids rics en àcids 
grassos insaturats, especi·
alment el linolènic, el lino·
leic i l’oleic.

La combinació d’aquests dos 
olis naturals, així com de la 
vitamina E, que intervé en 
un bon nombre de processos 
en l’organisme gràcies al seu 
efecte antioxidant, els trobem 
a les noves Perles de Pell, un 
nou producte elaborat pels 
laboratoris arkopharma.
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I de nit?

També és molt important tenir cura 
de l’atenció a la persona gran durant 
la nit. I en cas que no tinguem cap pro·
fessional que es faci càrrec del nostre 
familiar, seria adient pensar en temes 
com ara: 

1 Facilitar baranes al llit per no caure
1 canvis de bolquer durant la nit
1 Ajuda per anar al bany
1 Atenció als canvis posturals, etc. 

En qualsevol cas és aconsellable que 
tingui a mà una alarma per avisar·nos 
si li passa alguna cosa.

Centre de dia

l’opció del centre de dia no està des·
tinada només a persones grans que 
siguin poc autònomes, tot i que 
també. És una bona solució per a qual·
sevol persona gran sense importar el 
seu nivell d’autonomia.

Al centre de dia es realitzen activi·
tats terapèutiques molt vàlides per a 
l’equilibri tant físic com psicològic de 
la persona gran.

la relació diària amb altres persones 
és fonamental per a la prevenció del 
deteriorament cognitiu, l’augment de 
la seva autoestima i la maximització 
de la seva qualitat de vida.

A més és una bona opció que dóna 
tranquil·litat a la família, ja que el seu 
familiar no és a casa sense fer res sinó 
que gaudeix del seu temps acompa·
nyat d’altres persones, tornant a socia·
litzar, i recuperant una part de la vida 
que tenia abans.

Les residènCies

A grans trets, podem dir que les resi·
dències tenen els mateixos serveis que 
els centres de dia; la principal diferèn·
cia és que els residents hi pernocten.

imaginem una situació real: el 
pare, la mare, l’àvia, un oncle... en 
definitiva, un familiar que ja no es 
pot valer per si mateix.

hem de prendre alguna decisió, de 
vegades una decisió llargament pos·
posada, però hem d’assumir que el 
nostre familiar necessita ajuda: mol·
tes vegades ja no és capaç de realitzar 
les activitats de la vida diària de forma 
autònoma i cal començar a valorar 
alternatives a la situació actual.

Veiem una per una les opcions 
disponibles:

ajuda a Casa

Els ajuts puntuals a casa poden ser 
una bona solució: una persona de 
suport per ajudar el nostre familiar a 
rentar·se i vestir·se al matí, ajudar·lo a 
menjar, a l’hora d’anar a dormir, etc. 
Tot i que dona la impressió que són 
tasques fàcils, en realitat no ho són!.

Ajuda professional

És molt aconsellable que aquestes tas·
ques les faci una persona formada atès 
que, no solament les farà millor, sense 
lesionar·se, sinó que també serà capaç 
d’identificar i preveure possibles pro·
blemes de salut com ara detectar una 
úlcera, dificultats de deglució, mic·
ció i deposicions, pèrdues de memò·
ria, etc. la família podrà buscar en 
aquest cas una auxiliar d’infermeria o 
gericultora, contractant directament 
o sol·licitant els seus serveis a través 
d’una empresa especialitzada (serveis 
a domicili).

xisteixen diverses opcions 
per afrontar aquesta etapa 
de la vida del nostre familiar. 

cadascuna d’elles pot ser una bona 
solució per al nostre ésser estimat, 
però com saber quina és la més ade·
quada? la resposta és simple: la que 
s’adapti millor a les seves necessitats, 
però sempre, si és possible, comptant 
amb la seva aprovació i la seva prò·
pia iniciativa.

És molt probable que durant el pro·
cés de la presa de decisió ens assal·
tin pensaments contradictoris. També 
és molt possible que dins la família hi 
hagi diverses opinions: els sentiments 
i emocions que ens embarguen són 
normals, però cal saber tractar·los, 
perquè no només es tracta que el nos·
tre familiar estigui el millor possible 
sinó que nosaltres també puguem se· 
guir endavant amb la nostra vida.

És important que nosaltres estiguem 
bé per poder ajudar el nostre familiar 
de la millor manera possible. És bo 
prendre la decisió de manera cons·
cient i programada. les presses són 
males conselleres!

Quina 
opció és 
la millor
per a una
persona 
gran?

E
1

d’altra banda hi ha moltes residèn·
cies que ofereixen el servei de cen·
tre de dia, de manera que si la deci·
sió final és la d’ingressar a la persona 
gran en una d’elles, seria aconsella·
ble que comencés pel centre de dia a 
la mateixa residència on es quedarà 
després.

En molts casos són les mateixes perso·
nes grans les que volen entrar volun·
tàriament a una residència pels ser·
veis que s’hi ofereixen. Si aquest és el 
cas, facilitarà en gran mesura la presa 
de la decisió final. una bona opció és 
que vagi el dia de la visita a la residèn·
cia amb els seus familiars, per a una 
primera aproximació.

Els beneficis de la residència 

Sovint els familiars pensen que la resi·
dència és la pitjor solució, per la càr·
rega emocional que suposa el canvi 
pel nostre familiar. 

la decisió d’ingressar a una persona 
gran és la més difícil de prendre, sem·
bla una solució extrema · potser és per 
aquest motiu que és millor comen·
çar pel servei de centre de dia · però 
si ho veiem en tota la seva amplitud, 
ens adonarem que els beneficis per a 
la persona gran són molts. 

creiem que les residències són una 
opció tant o més vàlida que les anteriors, 
en segons quins casos. Valorem·ho:

1 El familiar i el resident tenen la 
tranquil·litat que aquest està envoltat 
de professionals que vetllaran cons·
tantment per la seva salut.
1 la possibilitat de tornar a sociabi·
litzar, de parlar i comunicar·se amb 
altres persones de la seva edat, com·
partint xerrades i activitats, és fona·
mental per mantenir la seva estabili·
tat psicològica.
1 les activitats de rehabilitació física 
i estimulació cognitiva ajuden els resi·
dents a mantenir·se mentalment i físi·
cament actius.
1 El control i la dispensació de la me· 
dicació es realitzarà de manera regu·
lar per una persona titulada.

1 Podrà gaudir d’uns espais i uns mo· 
bles adaptats per a la gent gran.
1 El control i el monitoratge diari els 
realitza un equip multidisciplinari de 
professionals, on habitualment hi ha: 
metge, infermeres, auxiliars d’infer·
meria, fisioterapeuta, terapeuta ocu·
pacional, treballadora social, anima·
dora sociocultural i psicòleg.
1 l’alimentació: els menús s’elabo·
ren a la mateixa residència i els resi·
dents disposen d’una varietat de die·
tes equilibrades i adaptades a la pato·
logia de cada resident. També hi ha 
la possibilitat de modificar·les segons 
les necessitats puntuals de la persona 
gran. Es fa especial èmfasi en la nutri·
ció per a l’elaboració de menús equi·
librats, tant en la composició com en 
la textura.
1 El manteniment de la higiene cor·
poral és realitzat per personal espe·
cialitzat i amb la titulació adequada.
1 les visites dels familiars: en algu·
nes residències hi ha un horari de visi·
tes i en altres es permeten a qualsevol 
hora. I en moltes residències s’invo·
lucra els familiars (fills, néts, etc.) en 
el desenvolupament de les activitats 
del centre.

I per acabar val la pena saber que 
també existeixen les estades tempo·
rals, i per tant sempre hi som a temps 
de canviar d’opció o deixar aquesta 
per a més endavant si veiem que no 
ha complert les nostres expectatives.

En el proper número parlarem de com 
triar la residència més adient.

M a r C  va n C e l l s
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vui vivim molts més anys 
que les generacions de fa 
un segle, i les condicions 
físiques i mentals amb les 

quals la població arriba a la vellesa 
permeten portar a terme activitats 
que abans eren impensables. 

l’organització Mundial de la Salut 
(oMS) defineix l’envelliment actiu 
com el procés en el qual s’optimitzen 
les oportunitats de salut, participa·
ció i seguretat per a millorar la qua·
litat de vida de les persones a mesura 
que es fan grans. És en aquest punt 
on trobem el gran paper que l’edu·
cació hi pot jugar. Accedir a estudiar 
quan no va ser possible en la joven·
tut, reprendre estudis abandonats en 
el seu moment o potser acostar·se a 
disciplines atractives i ben diferents 
de les pròpies comporta satisfacció i, 
en conseqüència, benestar personal 
i qualitat de vida. 

Aquesta és l’orientació que segueix la 
universitat de barcelona en oferir als 
majors de cinquanta·cinc anys els pro·
grames d’estudi de la universitat de 
l’Experiència. Tenir l’oportunitat de 
ser estudiants universitaris, per pri·
mer cop o novament, seguint uns pro·
grames formatius adaptats al moment 
vital al que ens referim, però amb 
total rigor acadèmic, impartits pels 
mateixos professors de la universitat 

i eliminant les avaluacions obligatò·
ries. Així mateix, la universitat possi·
bilita un punt de trobada on establir 
i mantenir noves relacions interper·
sonals i intergeneracionals.

Tradicionalment, el perfil d’estudiant 
universitari ha estat el d’una persona 
jove, i podríem dir que, en aquest sen·
tit, la gent gran ha estat un grup exclòs 
de l’ensenyament superior.
Aquesta situació va canviant amb la 
incorporació en moltes universitats 
d’itineraris formatius pensats per a 
un públic gran; aquest és també el 
model que adscriu la universitat de 
l’Experiència, un programa de for·
mació de característiques  innova·
dores que forma part de l’extensió 
universitària. 

un dels objectius que la universitat de 
l’Experiència porta a terme amb els 
seus programes educatius és donar 
resposta a les necessitats de la pobla·
ció adulta per tal d’enfortir les estruc·
tures sociològiques del país. En aquest 
sentit, es pensa com a un espai que 
mostra que qualsevol edat és bona per 
a aprendre, establir relacions socials 
i fer créixer els propis valors, poten·
cialitats i aptituds, aprofitant la con·
dició d’adult ple d’experiències per 
redefinir i orientar els objectius i els 
interessos en l’etapa de la vida que 
s’enfoca a l’envelliment. 

la universitat de l’Experiència ini·
cià el seu desenvolupament el curs 
2010·2011 i en l’actual curs 2015·2016 
ofereix deu itineraris formatius. Els 
destinataris de la universitat de l’Ex·
periència són totes les persones més 
grans de cinquanta·cinc anys, a les 
quals no es demana tenir cap requisit 
formatiu previ per accedir als itinera·
ris programats.

M I s e r I C ò r D I a  g a r C I a  h e r n a n D e z
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M A R T Í N  F I Z
Campeón Mundial de Maratón 

AL COLESTEROL
ALTO SE LE GANA
CON DECISIÓN

Para ganar un maratón hace falta constancia. Para ganarle al colesterol alto, 
también. Y aunque a veces parezca difícil, con esfuerzo y responsabilidad se 
puede lograr. Porque además de lo que ya haces, un Danacol cada día reduce 
tu colesterol hasta un 10% en 2-3 semanas. Gánale al colesterol paso a paso.
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Barcelona acollirà del 27 al 30 d’abril el 
Saló de les Persones Grans de Catalunya

del 27 al 30 d’abril, les drassanes 
Reials de barcelona es converteixen 
en un punt de trobada per a les per·
sones grans de tot catalunya, on els 
visitants poden participar de les més 
de 500 activitats gratuïtes que s’orga·
nitzen per promoure un envelliment 
actiu i saludable.

Al llarg de quatre dies, els visitants 
poden participar de desenes d’ac·
tivitats que s’organitzen de manera 
paral·lela, entre les quals destaquen 
una gran caminada, una master class 
de música i moviment, un ball de sar·
danes, un concurs de pintura ràpida 
o el festival de corals, que concen·
tra grups corals formats per persones 
grans de tot el territori català.

A més s’ofereixen tallers de memòria, 
ioga, tai·txi, treballs manuals o una 
gimcana fotogràfica pel barri Gòtic 
de barcelona. Els visitants també po· 
dran assistir a tallers i xerrades sobre 
temes relacionats amb la seva salut, 
fer·se proves gratuïtes de colesterol, 
glucosa, tensió, diagnòstics de la co· 
lumna vertebral, vista i oïda.

A l’edició de l’any passat, el saló va ser 
visitat per més de 40.000 persones 
i van participar més de 100 empre·
ses, entitats i organitzacions que van 
poder mostrar els programes, produc·
tes i iniciatives pensats per millorar la 
qualitat de vida de les persones grans.

durant la celebració de FiraGran 2016, 
que se celebra amb el suport de Grup 
Mémora, també es farà lliurament de 

la VxII edició dels Premis FiraGran, 
que guardonen les persones grans i 
institucions que han destacat per la 
seva aportació.

l’any passat els premiats van ser l’ac·
tor Joan Pera, en l’àmbit cultural, la 
presidenta d’Òmnium cultural, Muriel 
casals, recentment morta, en l’àm·
bit professional, i el futbolista Ramon 
Alfonseda, en l’àmbit esportiu, la de· 
gana del col·legi oficial de Treball 
Social de catalunya, Núria carrera, 
en la categoria personal en l’àmbit 
civil i social i el Programa Vincles de 
l’Ajuntament de barcelona, per a cate·
goria institucional en l’àmbit civil i 
social i l’expresident del Parlament 
de catalunya Joan Rigol, qui va rebre 
el premi honorífic.

Firagran 2016, eL saLó de Les persones grans de cataLunya, que aquest any arriba a La 18a 
edició, s’ha consoLidat com La primera Fira europea i La més important dedicada a aquest 

coL·Lectiu de La pobLació.

a c t u a l i t a t
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quina és la principal necessitat en 
solucions d’accessibilitat per a la 
gent gran?
Fer·nos grans comporta una deterio·
ració de les nostres funcions i l’apari·
ció de problemes físics. la deteriora·
ció de les funcions físiques pot com·
portar una discapacitat motriu, que 
afecta diferents elements arquitectò·
nics tals com: escales, portes estretes, 
banys inadequats, etc.

En el nostre cas, assessorem, instal·
lem i mantenim instal·lacions que 
eliminen les barreres arquitectòni·
ques, com escales i rampes. disposem 
d’una àmplia gamma de productes 
per cobrir les diferents necessitats. 
les nostres solucions inclouen la ins·
tal·lació d’ascensors en edificis que no 
en tenen, baixar a cota zero (a nivell 
de carrer) l’accés d’ascensors que 
tenen diverses escales abans d’arri·
bar al replà d’embarcament, instal·la·
ció de salva escales de tipus vertical, 
corba, recta o cadira salva escales.

quants edificis d’obra antiga 
necessiten un ascensor?
Estimen que a Espanya existeixen uns 
800.000 edificis sense ascensor. les 
dades provenen del Ministeri d’habi·
tatge, la qual cosa prova que moltes 
persones amb discapacitat es veuen 
obligades a viure tancades als seus 
domicilis, perquè aquests no són 
accessibles. Sota el lema “ni un espa·
nyol sense ascensor” el Ministeri de 
Foment va redactar el Pla Estatal de 
Foment de lloguer d’habitatge, la 
Rehabilitació i la Regeneració urbana 
2013·2016, en línia amb el compro·
mís pel President del Govern al debat 
sobre l’Estat de la Nació.

quins avenços tecnològics estan 
dissenyats-pensats directament 
per a la gent gran?
la tecnologia està avançant a tots 
nivells. Avui dia disposem d’ascen·
sors de baix consum (inferior a 500 
w), disposem d’ascensors que poden 
funcionar principalment amb energia 
solar, disposem de controls d’accés a 
edificis, ascensors o pàrquings mans 
lliures (el sistema t’identifica en apro·
par·te a la porta de l’ascensor i sap a 
quin pis vas).
En referència al camp de l’accessibili·
tat, parlaríem de sintetitzadors de veu 
que alerten de l’arribada de l’ascensor 
a replà i a quin pis va, displays infor·
matius de gran grandària per facili·
tar la visibilitat del pis de destí, del 
pis actual, on es puguin mostrar notí·
cies, la previsió del temps, comuni·
cats als veïns, etc.
la nostra principal obstinació és 
millorar l’experiència de l’usuari en 
els seus transports verticals.

exemples concrets dels reptes per 
millorar l’accessibilitat en benefici 
de la gent gran. 
El repte més gran ha estat projectar, 
dissenyar i executar més de 2.000 
projectes d’instal·lació d’ascensors 
en edificis existents. Amb tanta vari·
etat de projectes realitzats a mesura, 
ens hem trobat amb tot tipus de rep·
tes, el repte principal és fer realitat la 
possibilitat d’instal·lar un ascensor en 
un espai realment petit. hem instal·lat 
ascensors en buits de 70 centímetres 
d’ample per un metre de profunditat.

s  e n t r e v i s t a  s

enInTer

222€
*

  Implant  dental

BUCALIA Barcelona
Plaça Universitat, 3 - 3ª Pl.
(Edi�ci Fincas Forcadell) 
08007 Barcelona
Tel. 93 451 62 30

BUCALIA Mataró
C/ Sicilia, 21 Baixos
(Cantonada Avd. Puig i Cadafalch) 
08303 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 741 67 47

BUCALIA Badalona
C/ Mozart, 19 Baixos
(Junt Metro L1 Fondo) 
08917 Badalona
Tel. 93 388 95 11

                     NOU CENTRE
                             BUCALIA Barcelona

C/ Aribau, 7 (junt cine Aribau)   
08011 Barcelona
Tel. 93 451 62 30

BUCALIA L´Hospitalet
C/ de Lleida, 28 Baixos C
(Davant Ambulatori Rbla. Just Oliveras) 
08901 L´Hospitalet de Llobregat (BCN)
Tel. 93 261 00 54

www.bucalia.com

2015

Garantía
i

Qualitat
2015

Garantía
i

Qualitat

No renunciï a la millor qualitat de Barcelona!

Exemple: Finançament a 18 mesos **

Oferta vàlida �ns al 31/07/2016*
Preus aproximats*

Pendent d'aprovació per la part �nancera**

   
   

  A
niversari    20
1995 - 2015

Anys

Compari el seu 

pressupost, sortirà

 guanyant!

Compari el seu 

pressupost, sortirà

 guanyant!

Descobreixi els nostres preus!

Abans 444€

Oferta: Implant + Funda + Aditaments = 815€*. (Abans 1.037€)

Implant + Funda 
per 45€ al mes

SENSE INTERESSOS

*

Implant + Funda 
per 45€ al mes

SENSE INTERESSOS

*



Unes 
sirenes 
molt 
sincro-
nitzades

 Les veteranes del club natació Kallípolis
B A R C e L O n A

FOTOGRAFIes: mAud-sOphIe AndRIeux
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rosa maría marcè, de 83 anys, 
és la més veterana de l’equip, i 
també la més xerraire.

si l’aigua és sinònim de vida, 
energia i força, és fàcil deduir que 
l’equip de natació sincronitzada 
de veteranes del club natació 
Kallípolis, a Barcelona, transmet 
vitalitat, tenacitat i motivació.

Montse Grifoll (58), Mercè bachs (64), 
Gloria batalla (76), cristina Aguilà 
(78), Rosa María Marcè (83), Francina 
barceló (70), lolita Arias (69), Finita 
Frontado (58), Anna Gubern (74) i 
Pietat Solà (58) es reuneixen pun·
tualment tots els dilluns i dimecres 
per practicar aquest esport, i arriben 
amb tanta alegria als seus entrena·
ments que diuen “venim amb cara 
de diumenge”.

quan van començar a practicar aquest 
esport a la seva joventut, comenten 
que estava mal vist, i que fins i tot 
l’anomenaven ballet aquàtic. de fet, 
només es valorava la natació tradi·
cional i el waterpolo, i es discrimi·
nava els que practicaven salts i nata·
ció sincronitzada.
“la natació sincronitzada es consi·
derava una especialitat menor, un 
assumpte graciós de senyoretes que 
s’adornaven per nedar amb música”.
Avui dia totes elles es consideren unes 
privilegiades, no només per la força 

pIScInA
pRòpIA,
UnA 
ReIvIndIcAcIó

el cn Kallipolis va ser 
fundat el 1968, i des de 
llavors ha estat el principal 
planter de la natació 
sincronitzada a catalunya 
i l’estat espanyol.

les seves esportistes 
entrenen a la piscina 
municipal de can 
carelleu, a Barcelona, 
però el gran somni de 
les veteranes, que han 
viscut la transformació de 
la natació sincronitzada 
d’espectacle a esport 
olímpic i amb campionats 
mundials i europeus, és 
algun dia tenir la seva 
pròpia piscina.

algunes de les esportistes 
més destacades que s’han 
format en la disciplina del 
cn Kallípolis són gemma 
Mengual, andrea Fuentes, 
ona carbonell, anna 
tarrés i Maria José Bilbao.

física i la concentració que han de 
posar a prova en els entrenaments, 
sinó també per haver estat criades per 
uns pares que per a l’època ja es con·
sideraven moderns i de ment oberta.
Moltes d’elles es van aficionar a 
aquesta pràctica després de l’estrena 
de la pel·lícula Escola de Sirenes, pro·
tagonitzada per Esther Williams a mit·
jans del segle passat, i que va pro·
vocar renou al món cinematogràfic 
nord·americà per considerar·se el pri·
mer musical aquàtic.
Per a la societat d’aquella època, espe·
cialment l’espanyola, no era molt 
normal estar veient dones en vestit 
de bany movent·se sensualment dins 
d’una piscina i ensenyant cames.

quan es van casar, es van dedicar a la 
llar i a la criança dels fills i van haver 
de deixar la pràctica, però quan els 
fills es van fer grans van reenganxar·se.
césar Villegas, fundador del club i 
actual president, i que va ser el seu 
entrenador en aquells anys de joven·
tut, les va tornar a reunir i el 1988 van 
fundar l’equip de natació sincronit·
zada de veteranes.
Per a totes elles aquest equip és la seva 
segona família, se senten recolzades 
i es donen suport en èpoques dolen·
tes i quan hi ha problemes.
A més de l’energia física necessària 
per dur a terme les rutines, han de 
posar a prova tota la seva concentra·
ció mental per coordinar i sincronit·
zar els moviments.

dins de la piscina no poden perdre el 
sentit de l’equilibri i tampoc l’orienta·
ció, però saben que gràcies a la quí·
mica i el poder sanador de l’aigua totes 
estan connectades espiritualment.
Es consideren unes dones valentes, 
sinceres i divertides, i la seva amistat 
va més enllà de la piscina.
I és en les reunions i menjars que 
organitzen on aprofiten per parlar 
de tot allò que no els ha donat temps 
a comentar en els vestidors després 
de l’últim entrenament. I és que par·
len pels descosits.

e D u  C h a r
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representem els casals, llars de jubilats, 
ateneus, centres cívics de catalunya, 
associacions de gent gran, etc., que s’hagin 
afiliat amb nosaltres. actualment som 
més de 500 entitats. a més formem part 
d’altres entitats a nivell nacional, estatal  i 
internacional, també estem en contacte 
amb les 123 comunitats catalanes de 
l’exterior repartides per 34 països. 

Impulsem  solucions per a problemes de salut, depen·
dència, pensions, maltractaments, entre d’altres, i pro·
movem la vida activa amb l’esperança de què tot plegat 
ens permetrà millorar l’Estat del benestar. Impulsem la 
creació de noves realitats, cercant millores i solucions als 
problemes que més ens preocupen.

La nostra acció es produeix mitjançant cinc àmbits 
principals:

ReIVInDICATIU

Identifiquem mancances i necessitats pendents, actuals 
i futures del col·lectiu de persones grans i gestionem la 
seva resolució davant les institucions i els poders corres·
ponents: unió europea, Estat Espanyol, Generalitat de 
catalunya, diputacions, consells comarcals, Ajuntaments, 
etc. Fem intervencions consultives al congrés dels diputats 
i tenim contactes constants amb els principals partits polí·
tics. defensem les pensions, els drets socials, vetllem per 
la no discriminació, etc.

pARTICIpATIU

col·laborem amb la societat, les seves institucions, els 
organismes i les diferents forces cíviques per adaptar la 
societat i el país a la nova realitat de la presència futura 
de les persones grans, entre el 17% de la població d’avui 
i el 35% que hi haurà al voltant del 2050. Fem especial 
èmfasi en la promoció de les relacions intergeneracionals 
amb programes d’intercanvi d’experiències entre perso·
nes grans, joves i nens.

FAtec
Fatec és una entitat creada l’any 1983 formada per voluntaris amb 
l’objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de 

les persones grans dins la nostra societat.

1

2

SeRVeIS

organitzem i oferim serveis diversos als casals, a les enti·
tats federades i a les persones grans: 
1  xerrades i tallers de salut, seguretat viària i prevenció 
de riscos (en col·laboració amb bombers, Guàrdia urbana 
i Mossos d’Esquadra) arreu de catalunya. 
1  cursos sobre noves tecnologies, idiomes (català, anglès 
i francès), preparació per a una jubilació activa, història 
de catalunya,  preparació per a cuidadors no professio·
nals, entre d’altres.
1  cicles de conferències sobre aspectes del món de la gent 
gran, tan d’actualitat com de futur, en col·laboració amb 
el cSIc (centre Superior d’Investigacions científiques).
1 Promoció de la vida saludable a través de l’esport (pro·
grama +PlusVida) amb 4.000 participants a tota catalunya.
1 Estudis sobre maltractaments (físics, econòmics i finan·
cers) a la gent gran, estat, qualitat de les residències, 
dependència, etc.
1 Viatges de promoció cultural.
1 Suport a les entitats: assessorament legal i de gestió 
en general.

ReLACIOnAL 

Fem efectiva aquesta participació i apostem per estar de 
forma activa en totes les entitats, organitzacions i institu·
cions catalanes, espanyoles i internacionals on es pugui 
fer sentir la veu de la gent gran, participar en el debat 
social, cultural i polític, i influir en les decisions que s’hi 
prenguin. Actualment formem part de diverses organit·
zacions entre les quals destaquen:

1  catalunya: Taula del Tercer Sector Social, Federació 
d’organitzacions catalanes Internacionalment   
Reconegudes (FocIR), consell Audiovisual de catalunya 
(cAc), consell Assessor de les persones grans de catalunya, 
Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària, etc.
1  Espanya: “consejo Estatal de Personas Mayores” amb 
seu a Madrid.
1 Europa: ”AGE Platform Europe” amb seu a brussel·les. 
“Fédération Internationale des Associations de Personnes 
Âgées (FIAPA)” amb seu a París.

 COMUnICACIÓ 

Volem incrementar tant com es pugui la presència del con·
junt de les persones grans en el món cultural i en els mit·
jans de comunicació, amb eines pròpies i actuant entre els 
públics per tal de fer arribar a la societat les mancances 
de la gent gran i demandar una solució, a més de trame·
tre les elaboracions intel·lectuals i aportacions generades 
en l’àmbit de la participació.

3
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mercè
aránega
Del Círcol Catòlic de Badalona al TNC

la mercè aránega va 
protagonitzar l’obra de William 
shakespeare, ‘somni d’una nit 
d’estiu’, l’any passat al teatre 
nacional de catalunya.
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la mercè arànega d’excursió al 
parc natural  ports de Beseit.

Vas néixer a l’Argentina.
Sí, vaig néixer a buenos Aires i hi vaig 
viure 10 anys. Va ser per una qüestió 
familiar arran de la guerra. Els meus 
pares, com que no podien treballar, 
van marxar primer a França i després 
a l’Argentina 

Conserves lligams amb el país?
Tinc amics, família una mica llunyana, 
però en aquests moments no tinc uns 
lligams forts.
he tornat uns 5 o 6 cops. hi anava 
quan vivia el meu germà. l’última 
vegada va ser fa set anys. un cop vaig 
anar amb dagoll dagom i vam estar 
tres mesos al teatre  lola Membrives, 
a buenos Aires. Va ser una experièn·
cia brutal. A més a més em van fer 
una prova per fer un culebron i em 
van donar el paper. Vaig estar els tres 
mesos combinant el teatre amb dagoll 
dagom i el culebron a la televisió. 

què en penses del cinema argentí? 
Està molt bé, és molt viu. El trobo molt 
imaginatiu. Gairebé sempre són temes 
de carrer, però tenen aquell punt de 
realisme màgic. M’agrada molt.
M’encanta el dario Grandinetti i la 
grande Norma Aleandro.

parla’m dels teus orígens com actriu. 
On vas començar a fer teatre?
Vaig començar al círcol catòlic de 
badalona, amb 18 anys. Jo treballava 
a un laboratori fotogràfic i vaig conèi·
xer un noi que hi anava i vaig comen·
çar a fer algunes obres. la veritat és 
que em va agradar. 
I com em deien que ho feia bé, vaig 
pensar a donar·li una oportunitat, així 
que em vaig animar a anar a l’Insti·
tut del Teatre a fer unes proves, i hi 
vaig entrar.

estàs fent televisió actualment? 
Ara només estic fent teatre i teatre.
quan més treballes a la televisió és en 
la franja d’edat dels 20 als 45. després 
el volum de papers baixa molt.

encara et coneix la gent pel paper 
de paquita a El cor de la ciutat? 
Sí, i tant. Però hi ha molta gent que em 
coneix per acumulació de papers. I he 

fet moltes sèries. Jo he estat 30 anys 
sortint a la tele, i al teatre, i la gent 
em reconeix. Primer va ser la Glòria a 
l’Estació d’Enllaç, després la Paquita, 
ara és com un cúmul de papers...ja no 
saben exactament de quina sèrie era.

T’agrada que t’associïn a 
un personatge?
És el que hi ha. No m’amoïna. home, 
m’agradaria que la gent em conegués 
més per la feina feta al llarg dels anys 
o pel que he fet al teatre, però és evi·
dent que no és un medi tan usual. El 
medi amb el que et coneixen més és 
la televisió.

què prefereixes, teatre, cinema 
o televisió?
Tot. Són mitjans que formen part 
de la mateixa feina. Per mi és igual 
fer cinema, teatre o televisió, el que 
passa es que són canals diferents i has 
d’adaptar·te. un és més petit, és més 
mesurat, l’altre és un canal més obert. 
quan no faig televisió la trobo molt a 
faltar, i quan no faig teatre també el 
trobo molt a faltar.

Vius a La floresta, quin és el teu 
racó favorit de Collserola?
un petit salt d’aigua que tenim a la 
Floresta on m’agrada molt anar a pas·
sejar i és una raconada molt bonica. 
de vegades surto per can busquets 
amb la meva gossa, la Matilda.

Aficions?
M’agraden molt les feines manuals i lle·
gir.  Ara estic molt ficada en fer punt 
i mandales. 
M’agrada molt també treballar al jardí 
de casa, és on m’hi passo més hores.
En aquests moments acabo de fer els 
pensaments, he plantat una eugènia i 
tinc dos solanums per plantar.
he d’abonar amb fems de cavall, que 
és una feinada. després afegir una 
tongada d’oli mineral. 

ens recomanes algun llibre?
Acabo de llegir l’haruki Murakami i 
m’agrada molt i recomano llegir Rafael 
chirbes, que ha mort aquest any.
hi ha un llibre que m’agrada molt que 
es diu Llibertat del Jonathan Franzen. 

És fantàstic aquest llibre. descriu la 
vida americana de l’oest mitjà fins a 
Nova York. És una meravella de les 
traïcions. És molt bo. És un esbude·
llador, amb molt sentit de l’humor. 

el 24 d’abril actues a l’Auditori de 
St. Cugat amb l’obra Neus Català, 
un cel de plom, de josep M. Miró. 
Sí, és una obra que vam estrenar el 
juliol amb el Grec a la Sala Muntaner. 
És un espectacle que ha quedat molt 
bé, que a la gent li interessa molt, ja 
que és un personatge molt respectat 
i estimat.
És una feina meravellosa, fantàstica, 
que té també un compromís social i 
humà i un component de memòria 
històrica.

La neus ha vist la funció?
Sí, l’ha vist a Falset. l’Ajuntament de 
Falset va programar l’obra perquè des 
d’Els Guiamets, que és on ella va néi·
xer i on actualment viu en un gerià·
tric, hi ha només una recta.
Va ser molt emotiu. li va encantar. Té 
molt sentit de l’humor i quan va aca·
bar em va dir que m’havia deixat mol·
tes coses. Jo li vaig dir: “home Neus, 
que vostè té 100 anys. havíem de resu·
mir una mica!”

plans futurs? penses en jubilar-te?
Jo espero que sí, he treballat molt. 
Tinc 40 anys cotitzats. la jubilació 
quan me la donin l’agafaré. I el que 
fem nosaltres, els actors, és que si tre·
ballem, deixem de cobrar, i si no tre·
ballem, cobrem.
Si puc, em deixen i em volen, la inten·
ció és continuar. M’agrada molt la 
feina que faig. És una feina escollida, 
voluntària. I quan una feina t’agrada, 
la continues fent.

la Mercè aránega, 
coneguda a la majoria 
de llars catalanes pels 
papers de glòria a Estació 
d’Enllaç i de Paquita a El 
Cor de la Ciutat, prefereix 
que la reconeguin per 
la seva trajectòria com 
actriu, especialment en 
el teatre, on ha guanyat 
premis importants, com 
el Premi nacional de 
teatre de la generalitat 
de catalunya el 2010 
per la seva excel.lent 
interpretació de Dona 
obdúlia de Montcada a 
Mort de dama, obra de 
llorenç villalonga.

MeRcÈ
ARánegA



Col·laboren
Entitat benefactora

Mitjans de comunicació

VENDA D’ENTRADES
www.tasantcugat.cat 

93 589 12 68

#TeatreAuditori

NEUS CATALÀ,
UN CEL DE PLOM
de Josep Maria Miró

Diumenge, 24 d’abril, 19 h

Parlem de... Neus Català
amb la companyia
En acabar la funció, a la platea

Servei de 
ludoteatre

Servei de ludoteatre
en la funció de les 19 h

COMPAÑÍA 
NACIONAL 
DE DANZA
Don Quijote
Director: José Carlos Martínez

Dissabte, 28 de maig, 21 h
Diumenge, 29 de maig, 19 h

Assaig obert dissabte, 28 de maig, 18 h
Cal recollir la invitació a taquilles  a partir d’una hora abans

Podeu aplicar 
el descompte a les 
taquilles del teatre 
o bé per internet a 

www.tasantcugat.cat 
a comprar entrades, 

tria les localitats 
de l’espectacle, 
cliqueu la tarifa 

MAGNA i introduïu 
el codi MAGNA.

34€ (42€) 
En la sessió 
de dissabte

Promoció 
especial per a 

MAGNA MAGAZINE



·quan L’aventura és eL camí·

FOTOGRAFIA: juAn C. RIAsCOs
“ARChIvO pARques 

nACIOnAles de COlOmbIA”
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ciudad Perdida es troben les 
ruïnes de l’imperi Tayrona, 
i les seves restes delaten les 
avançades tècniques d’ar·

quitectura i enginyeria que van desen·
volupar els seus habitants per cons·
truir·la, fa més de mil anys, enmig 
d’una naturalesa tropical exuberant 
i salvatge.

dels habitatges que van edificar no 
queda cap vestigi, ja que els seus habi·
tants les construïen amb materials 
vegetals, com fang i fulles de palmell, 
però sí que queden les plataformes 
circulars empedrades sobre les quals 
s’assentaven les seves cases, la xarxa 
de camins i les canalitzacions d’aigua 
que mantenien la ciutat.

En alguns llocs els indígenes van 
construir murs de fins a dotze metres 
d’altura que sostenien els camins que 

travessaven la ciutat.

El gran encert de l’arquitectura Tay·
rona va consistir en evitar l’erosió cau·
sada per les pluges en els pendents 
dels vessants, gràcies a la xarxa de 
distribució de pluges que permetia 
un eficaç control de les aigües.

ciudad Perdida està conformada per 
més de 250 terrasses distribuïdes en 
vuit sectors, l’espai dels quals servia 
per viure, treballar i realitzar les ceri·
mònies religioses.

Els sectors de la ciutat estaven comu·
nicats a través d’una xarxa de camins 
empedrats i escales situades en els 
vessants que, al seu torn, garantien 
l’accés als camps de cultius.

l’extensió de ciudad Perdida és d’unes 
30 hectàrees i està situada a una altura 

de 1.200 metres. Els experts conside·
ren que hi van arribar a viure prop de 
10.000 persones.
quan van descobrir el continent ame·
ricà, els espanyols mai van arribar fins 
a ciudad Perdida, però sí les malalties 
que van portar amb la conquesta, com 
la verola i la sífilis, que van provocar 
l’extinció dels Tayronas.

ciudad Perdida va ser descoberta per 
‘guaqueros’, nom amb el qual es co· 
neix els buscadors il·legals de restes 
arqueològiques i profanadors de tom·
bes, a mitjans de la dècada dels 70 del 
segle passat, i no va ser fins al 1976 
quan l’Institut colombià d’Antropo·
logia va oficialitzar el seu descobri·
ment i va començar la seva restaura·
ció i vigilància.

Però arribar fins a ciudad Perdida no 
és fàcil. Es necessiten almenys tres 
dies per caminar els 25 km que la se· 
paren de l’últim poble fins a on es pot 
arribar amb un cotxe tot terreny.

S’han de recórrer camins oberts en· 
mig d’un bosc tropical humit, que 
transcorren al costat del riu buritaca 

ciudad Perdida va ser construïda 
entre els anys 600 i 700 de la nos-
tra era. 

està situada al vessant nord de 
la serra nevada de santa marta, 
considerada la muntanya de lito-
ral més alta del món, amb cims 
nevats que arriben fins als 5.800 
metres d’altura.

entre les costes del mar carib, amb 
les seves platges de sorra blanca, 
i aquests cims, només arriben a 
haver-hi 42 quilòmetres en línia 
recta.

a la serra nevada de santa marta 
estan presents tota la gamma de 
climes, la qual cosa afavoreix una 
extensa varietat de flora i fauna.

sis segles aBans que els inques construïssin machu 
picchu, a perú, els indígenes de l’ètnia tayrona, al 

cariB colomBià, ja haVIen construït teyuna, coneguda 
en L’argot arqueoLògIc I turístIc com a cIudad PerdIda.

la serra nevada de santa marta

Parc
tayrona

Els estreps de la Serra Nevada de Santa Marta penetren 
en el mar carib creant badies i cales de gran bellesa.

Algunes d’elles tenen noms d’origen indígena, com chen·
gue, Gayraca, cinto, Neguanje, concha o Guachaquita, i 
amb les seves platges de sorres blanques banyades per les 
aigües cristal·lines del mar carib, i delimitades per man·
glars, matolls i boscos tropicals, formen part dels molts 
atractius que ofereix el Parc Nacional Natural Tayrona.

Per als qui busquen la contemplació i el descans, el Parc 
Tayrona ofereix magnífiques platges i l’espectacular pano·
rama d’un mar intensament blau. Algunes d’aquestes plat·
ges, com són Arrecifes, cañaveral, los Naranjos, Siete 
olas i la caracola, també són ideals per practicar el surf.

la fauna aquí també és molt diversa: hi ha catalogades 59 
espècies de mamífers. I, amb una mica de sort, es poden 
albirar, entre d’altres, micos, esquirols, óssos formiguers, 
cérvols i fins i tot jaguars.

la població d’aus també és molt variada, amb 396 espè·
cies catalogades.

El Parc també ofereix diferents tipus d’allotjament, per 
a tots els gustos i pressupostos, des d’hamaques i zones de 
càmping fins a cabanyes construïdes amb les característi·
ques pròpies de l’arquitectura del poble indígena Tayrona.

e D u  C h a r

FOTOGRAFIA: julIA mIRAndA
 “ARChIvO pARques nACIOnAles de COlOmbIA”

en molts dels seus trams, i pujar i bai·
xar agrestes muntanyes.

cal suportar la picada de mosquits, 
estar molt atent a les colobres i sor·
tejar amb valentia i decisió el pas del 
riu buritaca fins a nou vegades. Però 
com dirien els poetes, l’aventura és 
el camí.

Pel camí es travessen poblats indíge·
nes de les ètnies Koguis i Wiwas, actu·
als descendents dels Tayrona i que 
continuen vivint pràcticament com 
en l’era precolombina.

El clímax d’aquesta aventura s’acon·
segueix després de passar per última 
vegada el riu buritaca, albirar l’escala 
de pedra amb 1.200 graons i pujar·la, 
fent un últim esforç, per arribar fins 
a ciudad Perdida i sentir l’esperit de 
Shibalaneuman, la mare de tots els 
homes.
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en loS líMIteS
de LA

exploRAcIón 
Este excoronel de las fuerzas especiales del ejercito bri·
tánico de 55 años que durante sus 36 años de servicio 
ha estado en innumerables situaciones de riesgo, que·
ría repetir la famosa expedición que Ernest Shackleton 
había hecho cien años atrás por la misma ruta y en las 
mismas fechas. 

lo curioso del tema es que un pariente suyo, Frank A.  
Worsley (1872·1943), fue el capitán del Endurance que con 
su pericia y capacidad de navegación salvó de la muer·te a 
los tripulantes de la famosa Expedición Imperial Trans·
Antártica, liderada por Ernest Shackleton. 

El objetivo era recorrer con esquís 1.537 km. 
atravesando la antartida y pasando por el Polo 

Sur, repitiendo el intento fallido de  
Ernest Shackleton realizado 100 años atrás.

la expedición tenía fines benéficos ya que llegó a recau·
dar más de 130.000€ para la Fundación Endeavour, una 
fundación que ofrece ayuda a exsoldados heridos. la suya 
ha sido una expedición al límite de la resistencia humana. 
durante 71 días estuvo recorriendo la Antártida en solita·
rio, tirando de un trineo que pesaba 150 kilos y que con·
tenía comida para 80 días, una tienda de campaña y el 
material necesario para sobrevivir en unas condiciones 
extremas. 

Gracias a unos dispositivos que registraban los datos pre·
cisos conocemos la evolución de la expedición y las condi·
ciones meteorológicas a las que se enfrentaba. Estos datos 
los colgaba en su blog (shackletonsolo.org), que escri·
bía a diario después de extenuantes jornadas antárticas. 

Muchos somos los que hemos seguido la evolución de este 
aventurero del siglo xxI, y quisiéramos con este breve 
artículo rendir homenaje a un hombre que no ha hecho 
más que perseguir un sueño hasta que la mala fortuna le 
impidió acabar su aventura, quedándose a tan sólo 48 km 
de su objetivo, después de recorrer con esquís, en soli·
tario y sin ayuda exterior por la Antártida los 1.537 km. 
que tenía como objetivo. 

Algunos de los datos más significativos podrían ser que 
soportó temperaturas medias de 20º bajo cero, llegando 
a 44º bajo cero, que hacía jornadas de más de 10 horas de 
travesía, llegando a recorrer medias de más de 20 km. El 
día que más recorrió fueron 31 km. otra de las dificulta·
des de esta expedición ha sido la altitud, llegando a alcan·
zar los 3.179 m y las jornadas de fuertes vientos, tormen·
tas de nieve y la escasa visibilidad en un entorno que no 
es apto para los seres humanos. 

henry Worsley nos ha enseñado que la aventura y la explo·
ración todavía son posibles en nuestro siglo y que una 
gran voluntad y una gran experiencia lo hacen posible. 
descanse en paz.

l u I s  I g n aC I o  r o D r I g u e z  v I e j o

el pasado 24 de enero, henry Worsley murió en el hospital magallanes de punta arenas 
(chile) por un fallo multiorgánico a causa de una peritonitis bacteriana.

FOTOGRAFíAs: www.jusTInlAmbeRT.CO.uk & www.TRAvelAndleIsuRe.COm
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SeRgI 
bARnIlS
Un PInTor qUe s’InsPIrA

 en LA BIBLIA

Amb 61 anys Sergi Barnils, 
que va néixer a Bata (Guinea 
Equatorial) i es va traslladar 
amb dos anys a Catalunya, és 

d’aquells artistes que comencen 
a recollir els fruits després de 

molts anys de llaurar i sembrar.

“Al món de la pintura és a partir dels 
60 anys quan una obra comença a 
madurar i a tenir un recorregut impor·
tant en el circuit de les galeries d’art. 
És quan comencen a conèixer·te i a 
valorar·te. I és llavors quan tens més 
feina”.

Per a barnils dedicar·se a la pintura no 
és una feina, és una vocació que porta 
implícita la passió i la dedicació, sense 
que importin les hores dedicades i 
molt menys els beneficis econòmics.

“Si et poses a contar les hores que 
li dediques, t’adones que potser et 
sortiria millor anar a treballar a una 
fàbrica. Són moltíssimes. hi ha obres 
que van a galeries i estan dos o tres 
anys fins que es venen. has de tenir 
una moral molt forta”.

com a bon creient, barnils sap que 
res és coincidència, que tot a la vida 
és un pla traçat i planejat per déu.

Aquesta relació que té amb déu va donar 
un tomb a la seva vida i a la seva feina fa poc 
més de vint anys.

“Sóc molt creient i molt espiritual, 
però no crec en el muntatge de l’es·
glésia catòlica. El catolicisme de Roma 
em va decebre. S’ha inventat coses 
que són anti bíbliques, com per exem·
ple que els sacerdots no es puguin 
casar o que visquin com a reis. Els 
apòstols de Jesús eren pescadors, pas·
tors, treballadors comuns i corrents, 
i els religiosos de l’època els menys·
preaven. Si Jesús tornés, s’ajuntaria 
amb la gent senzilla, normal, que no 
trepitja molt les esglésies ni els tem·
ples. quan veus els bisbes vestits tan 
ostentosament, l’autoritat obscena del 
Vaticà, tot això s’assembla al poder 
religiós de l’època de Jesús, als quals 
Ell anomenava fariseus hipòcrites”.
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Aquest canvi radical en la for· 
ma de veure la vida i en la 
seva dedicació a l’art va suc·

ceir quan va conèixer un 
grup de persones que professaven el 
protestantisme.

“Em va agradar el seu concepte 
perquè no hi ha tota aquesta para·
fernàlia de l’església catòlica, tota 
aquesta tradició retrògrada, per·
què és una relació amb déu directa, 
fresca, oxigenada, que s’articula a 
través, això sí, de la bíblia. Jo la lle·
geixo cada dia i m’inspira per dur 
a terme la meva obra”.

Però no només barnils utilitza la bí· 
blia per pintar, també ha estat una 
de les principals fonts d’inspiració 
per a artistes de totes les èpoques, 
com Fra Angelico, Giotto di bondone, 
Pieter brueghel, Alberto durero, 
Rembrandt, Goya, Vasili Kandinsky 
o Marc chagal.

“des que vaig tenir aquesta reconver·
sió visc més feliç, més content, valoro 
més una posta de sol, els ocells volant 
pel cel, les flors, l’herba. I alhora m’im·
pregna per dur a terme la meva feina. 
hi ha dos capítols de l’Apocalipsi, el 
21 i el 22, que parlen del cel, de la 
ciutat celeste i de la nova Jerusalem. 
Revelen una visió que va tenir Joan 
a l’illa de Padmos, on va veure el cel 
obert i va descobrir carrers d’or, un 
riu transparent, l’arbre de la vida, el 
tro de déu i una llum que no venia 
del sol sinó de la mateixa divinitat. 
És a partir d’aquí des d’on pinto i els 
meus quadres s’inspiren en aquestes 
manifestacions”.

l’Apocalipsi, l’últim llibre de la bíblia 
i que la religió catòlica ha fet que el 
veiéssim com una manifestació dels 
horrors i crueltats que succeiran al 
final dels dies, barnils prefereix veu·
re’l com el tradueixen els italians, 
com el llibre de les Revelacions.

e D u  C h a r
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Sí, així és, tinc una euga, que ara 
farà nou anys, i cada dia de l’any, la 
vaig a veure i sortim a fer un volt per 
collserola. 

Va ser en un aniversari meu, que al 
meu germà se li va ocórrer la idea de 
regalar·me un cavall. Jo hauria pogut 
negar·me, però em pesava més a la 
consciència la responsabilitat de què 
si deia que no, la vida d’aquell anima·
let de tres mesos no seria la mateixa. 
Així que com aquell a qui li regalen un 
gos, a mi m’havien regalat un cavall.

he de confessar que amb tres mesos 
no era gaire més que un gos, però de 
seguit vaig comprovar que els cavalls 
es fan grans, i alguns, molt grans. 
la llàgrima, que així és com es diu 
per la taca blanca a la cara que li dóna 
la seva personalitat, també va ajudar 
molt en la meva decisió. 
Mai abans havia vist, i no és que sigui 
un erudit dels cavalls, un poltre tan 
elegant i bonic com aquell que tenia al 
jardí de casa esperant que em decidís 
a canviar la meva vida radicalment. 
com he dit abans, la nostra decisió 
va ser afirmativa aquell mateix dia. 
decisió que vaig haver de compartir 

LA  

llÀgRIMA  
no HA de ser 

 l’ÚnIcA

amb la meva dona Núria, ja que ella 
també havia d’estar disposada a can·
viar algunes, diria que moltes coses 
de la seva vida del dia a dia. 

bé, no era la meva intenció explicar la 
meva (nostra) vida, però m’he vist obli·
gat per fer més entenedor com vaig 
arribar al “món dels cavalls”.  Això 
m’ha fet veure que la nostra relació 
amb la llàgrima és del tot singular.
deixeu·me avançar dient que el tracte 
que tinc amb ella és més semblant al 
tracte que tindria qualsevol amb un 
gos, per exemple. 

M’explicaré. Jo sempre he estat amant 
dels animals. Si miro el meu àlbum 
de fotos, ja de petit és fàcil veure’m 
amb algun animal als braços, sigui 
un gat, un gos o un ocell. Així que la 
meva relació amb la llàgrima estava 
garantida pel que fa a estimació i rela·
ció personal. 

Però anem a la qüestió del que vull 
explicar als que heu decidit llegir 
aquest escrit. he conegut el món dels 
cavalls i, quan dic món, vull dir tot 
el que els envolta, i he de dir que no 
he sortit massa content de coneixe’l. 

porto quasi nou anys veient-me diàriament amb un cavall.  
això, abans d’aquest període, m’hauria sobtat tant,  

que hauria dit que no em podria passar mai. 

Els cavalls, sovint són tractats amb 
poca sensibilitat. Se’ls té com una 
eina per aconseguir allò que un vol. 
Sigui per tirar d’un carro o per fer 
rutes per la muntanya. Però el tracte 
que l’animal rep quasi sempre és per 
ser explotat ·perdoneu l’expressió· i 
donar el rendiment que el seu propie·
tari espera d’ell. 

Però és que aquests propietaris 
de cavalls no s’adonen que aquests 

‘gossos gegants’ tenen també un cor 
gegant? 

Que a més de donar tota la seva força 
física poden donar amb la mateixa 
proporció de grandesa una força 

espiritual sense límits? 

El cavall, a segons quines cultures, se 
l’ha tingut com un ésser superior que 
jo ara mateix tampoc conec per expli·
car·ho, però si puc dir que el cavall 
llegeix el pensament dels homes com 
pocs ho farien. 
he arribat a la conclusió que, més 
que les paraules, o com molts creuen 
el llenguatge corporal, hi ha una 
transmissió de pensament que ara 
mateix se’m fa difícil d’explicar. 

Sant cugat, com tots sabem, és lloc de cavalls, 
sempre hi ha hagut molta afició a l’hípica. Voldria 
que tots aquells qui teniu accés als equins, hi 
busqueu quelcom més que l’agradable sensa·
ció d’anar muntat. 
És més, no cal pujar sobre un cavall per gau·
dir plenament d’ell. Jo fins i tot diria que a peu, 
estant a la seva alçada natural, des d’on el puguis 
mirar als ulls, o estirar·li de la cua, ho pugueu fer. 

creieu·me, això us omplirà i us enriquirà el vostre 
interior, i segur que us farà més bones persones. 

hi ha una dita que ara mateix no sé qui la va 
dir, però que m’agrada per acabar aquest escrit, 
que diu: “l’home fa al cavall, i aquest a l’home”. 
Gràcies per la vostra lectura. I que com deia el 
meu pare (Miquel cabanas·Alibau) “estimem els 
cavalls, que ells també ens estimen”. 

Si voleu conèixer millor la llàgrima, a YouTube, 
buscant per “llàgrima Sant cugat”, podreu apro·
par·vos una mica més a aquest sentiment que 
cal tenir davant d’un cavall.

F r e D e r I C  C a b a n a s

En aquests quasi nou anys 
amb la Llàgrima he de 
confessar que he viscut 

experiències que mai hagués 
somiat. 

Frederic cabanas  
amb la llàgrima.
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Vestirse de primavera
es una ofrenda de paz,

encuentra la flor
y viste con ella tu mirada.

Andresh coca

Un cop
plAntAt l’HoRt
A aquestes alçades, un cop planta·
des les patates, entre Sant Medir i 
Sant Josep, preparats ja els planters 
de mongetes i tomàquets ens trobem 
amb l’hort en marxa o a punt. les 
faveres avançades, els pèsols, molts 
enciams, escaroles, porros, cebes 
camí de l’etapes de recollida i amb el 
bon temps a punt d’esclatar. Tenim 
el terra ben preparat amb productes 
sense adobs químics, amb compost 
i fems naturals sense contaminants 
i naturals.

Però tota la felicitat del que hem pre·
parat, el goig i l’admiració de veure 
créixer d’una petita llavor una planta 
que ens dóna un saludable i gustós 
aliment pot anar·se’n en orris davant 
les plagues que inevitablement poden 
aparèixer, cal estar preparats. Parlem 
d’hort idealment ecològic, per garan·
tir la mínima o nul·la contaminació de

les plantes que mengem a diferència 
de les que podem comprar a les boti·
gues si no en sabem ben bé la proce·
dència o el procés.

desgraciadament si no tenim les idees 
molt clares i fermes podem fer el dis·
barat d’aplicar solucions  químiques. 
Em refereixo que ens podem tro·
bar en concret, amb insectes com el 
pugó, les formigues, els escarabats, 
els àcars, els caragols, l’aranya roja 
o amb fongs com el míldiu o l’oïdi, 
entre altres. 

Tradicionalment moltes plagues i 
fongs es combaten amb el famós sul·
fat de coure o amb sofre i, de vegades, 
amb quantitats molt excesives. Partim 
de la idea que tots els productes quí·
mics són problemàtics i perjudicials, i 
contaminen el terra i la planta i poden 
fer·nos ingerir substàncies que per 
acumulació poden causar càncer o 
mal funcionament dels òrgans vitals, 
com el fetge, el pàncrees, els pulmons 

L’Hort
a l’abri

“Març marçot 
mata la vella vora el foc

 i la jove si pot”
.

 “Març marcer 
ets un bon mentider”

.

“Fins que la lluna d’abril 
no hagi passat,

 no donis l’hivern per 
acabat”
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o els ronyons. Anem més enllà en la  
nostra idea i els descartem total·
ment: els sulfat de coure és verinós 
sens dubte, i el sofre mata molts dels 
cucs i insectes que poden ser benefi·
ciosos per al conreu. 

També hi ha qui tracta de reduir 
les formigues, el pugó i els àcars 

amb productes que contenen 
derivats arsènics i llavors tenim 
problemes que poden ser molt 

greus, principalment respiratoris i 
paralitzants, tal com indiquen les 
informacions de la unió Europea. 

Nosaltres no tenim cap producció que 
sigui industrial sinó familiar, per a 
casa i per tant no aplicarem cap remei 
d’aquests. Si fos producció indústrial 
de grans quantitats tindríem per llei 
assessors fitosanitaris que ens posa·
rien límits.

què cal fer si tenim un problema 
dels esmentats? És molt important 
tenir serenitat per analitzar objec·
tivament el problema i posar·hi un 
remei ecològic. A la llarga els únics 
que funcionen són aquests remeis 
ecològics perquè respecten el medi 
ambient i contribueixen a crear el 
clima de microorganismes tan neces·
sari perquè la terra sigui fèrtil per 
si mateixa i no artificialment per la 
perillosa química.

concretant tot això i a tall d’exemple 
exposarem alguns remeis que funcio·
nen. No podem fer en poques línies 
un tractat i no podem generalitzar a 
tots els casos. El pugó es combat en 
concret amb un remei molt natural 
com són les marietes. 

Si no hem escampat verí i posem algu·
nes flors atractives vindran i devo·
raran quantitats de pugó; cal també 
reforçar les plantes: si han tingut un 
excés de nitrogen o de males condi·
cions no tindran prou forces per vèn·

cer les plagues. En últim terme 
tenim el sabó de potassa que 

pot ser molt efectiu i no és 
contaminant, també va 

molt bé per combatre 
certs tipus de fongs. 

cal tenir preparat 
el fermentat 

d’ortiga o de la planta anomenada 
cua de cavall. Podeu trobar les pro·
porcions a Internet. Per a les inevita·
bles formigues cal tenir preparades 
substàncies desagradables per a elles, 
com el triturat de llorer o el bicabo·
nat, entre d’altres.

l’ideal és doncs tenir un hort on els 
problemes no trobin una solució quí·
mica que impliqui més problemes a 
causa de les conseqüències contami·
nants i de verí per al nostre organisme 
i per a la terra, amb la mort de molts 
elements vius beneficiosos. cal for·
mar un ToT amb la vida de l’hort i 
repectar·ho al màxim.

F r a n C e s C  s e C a l l  I  C l è r I e s 
h o RT o l à  d E l S  h o RT S  M u N I c I PA l S

d E  c A N  M AT E S

 

a memoria ha sido la “potencia del alma”, 
la facultad o la capacidad del cerebro de 

los estudiantes que más manejaron los docen·
tes, enseñantes o maestros en las escuelas 
durante siglos. los niños de mi generación, de 
las generaciones anteriores y de varias de las 
siguientes tuvimos que aprender “de memo·
ria” listas de palabras. las repetíamos tan·
tas veces que llegábamos a sabérnoslas “de 
carrerilla”, como loritos, sin apenas saber lo 
que significaban. Así aprendimos la lista de 
los reyes godos de España, 36 reyes desde 
Ataúlfo, el primero, hasta don Rodrigo, el úl· 
timo, que reinaron “en España” entre los años  
410 y 711. ¿cómo que de España si faltaban 
aún trece siglos para que “España” existiese 
como nación o estado? Aquellos reyes tenían 
para nosotros nombres tan extravagantes como  
divertidos: Recesvinto, chindasvinto, liuva, 
Atanagildo, Gundemaro, Sisenando, Wamba, 
Recaredo… ¡ojo!, no “recadero” sino Recaredo: 
dado el parecido entre las dos palabras, los 
chicos de mi clase, una inocente diversión, lla·
mábamos al conserje “Recaredo” con el sig·
nificado de “recadero”, pues se encargaba de 

transmitir los “recados” del director. 

Por el mismo procedimiento, es decir, mecáni·
camente, aprendimos la tabla de multiplicar: 
la recitábamos cada día toda la clase en voz alta 
con sonsonete machacón hasta dejarla atorni·
llada en la “memoria”; igualmente la lista de 
los principales ríos de España, de Europa y 
de los otros continentes del mundo mundial; 
las cordilleras, las capitales de todos los paí·
ses (“España, su capital, Madrid; Francia su 
capital, París”, etc.). las listas de los huesos, 

EL 
genio juguetón 

DE La 

memoria

L

¡oh, la memoria de los estudiantes!

músculos, órganos, aceitera, aceitera, diré, 
como decíamos entonces, con sentido del hu· 
mor, en lugar de ecetra, ecetra, para no enu·
merar aquí la interminable serie de listas con 

que llenaban nuestras cabezas. 

hablando no hace mucho con una señora de 
edad más que provecta, salió en la conversa·
ción el papel importantísimo de la memoria en 
las escuelas de nuestra niñez, y en un arran·
que de lucimiento, para demostrar que lo que 
aprendió entonces aún le duraba, empezó 
a nombrar “de carrerilla” con su encantador 
acento “gironí” la lista de los principales “estre·
chos” daneses: “categat, Escagerrat, Sund, 
Gran bel y Pequeño bel”. ¡Fascinante!, ¿no? 
os veo levantando el brazo para preguntarme 
si no había mapas en las escuelas. Pues sí, los 
había: mapas físicos y políticos del mundo, 
de España y de Europa. Pero solo de tarde en 
tarde, el maestro colgaba uno de un trípode y 
nos mostraba en él la localización de los nom·
bres que habíamos aprendido y en el orden 
con que figuraban en nuestra memoria. Y asi·
mismo había un globo terráqueo giratorio al 
que dábamos vueltas sin que nos viese, usán·

dolo como si jugásemos a la ruleta. 

¡qué guay!, ¿verdad? Pero para lo que se dice 
aprender, predominaba el machaqueo memo·
rístico. la memoria era la reina de la didác·
tica. Si me apuráis un poco, añadiría que hasta 
en las universidades, al menos para bastan·

tes profesores. 

o S  l o  c o N F I R M A  V u E S T Ro  V I E J o  A M I G o

l u I s  a r n a I z



LII s s LIII

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a

pitagores
r e C o m A n A

una seLecta varietat
de LLibres i  peLis per gaudir

c I n e M A

l l I b R e S
Un regalo que no esperabas

Daniel glattauer

Gerold Plassek porta una vida fàcil 
basada en tres principis: cansar·se el 
menys possible, romandre en l’ombra 
i atrinxerar·se després d’una còmoda 
rutina. quan descobreix l’existència 
del seu fill Manuel, de 14 anys, del que 
ha de fer·se càrrec, Gerold veu perillar 
la seva plàcida vida. Per si no fos poc, 
es veu involucrat en una sèrie de dona·
cions anònimes que fan que tothom el 
vegi com un heroi, especialment el seu 
fill. qui pot ser el misteriós donant? I 
per què ha implicat Gerold?

 El testament de Maria
colM tóiBín

colm Tóibín es posa a la pell de Maria, 
la dona, que veu com el seu fill Jesús 
cada cop s’allunya més de l’infant que 
fou i es compromet cada vegada més 
en el recorregut del camí que ella ja  
preveu que el durà al desastre. 
la Maria de Tóibín és una dona real 
que dubta de la naturalesa divina del 
seu fill i desconfia de les intencions de 
la corrua de seguidors que l’envolten. 
Relat lúcid i commovedor de l’amor 
maternal escrit amb la senzillesa de la 
qual només són capaços aquells que 
dominen la llengua. 

El cel és blau, la terra blanca
HiroMi HawaKaMi

l’autora ens apropa a conèixer la cul·
tura japonesa a través de la relació 
amorosa entre Tsukiko i el seu mestre. 
Tsukiko creu que no necessita res ni 
ningú per omplir la seva vida. És una 
dona solitària i bevedora. coincideix 
a la “taverna de Satoru” amb el “mes·
tre”, un antic professor del qual no 
recorda ni el nom i que porta un rit· 
me de vida similar al de Tsukiko. 
hawakami defineix els dos personat·
ges de manera fluida. Ens sedueix i fa 
que comprenguem els seus caràcters 
i les seves manies després d’un munt 
d’anys de soledat.  

Monsieur Chocolat
Director: roscHDy zeM

història del pallasso chocolat, el pri·
mer artista de circ negre a França, que 
va tenir un gran èxit a la fi del segle 
xIx. Va néixer a cuba, i de nen es va 
traslladar a Europa, on va treballar 
de servent, neteja botes i obrer en 
una mina. Però el destí el va portar a 
França a treballar al món del circ. Va 
passar de ser esclau a ser un home 
lliure, del circ al teatre, i de l’anoni·
mat a la fama.

Trumbo
Director: Jay roacH

drama biogràfic de la vida de dalton 
Trumbo, famós guionista al hollywood 
dels anys 40 del segle passat. Va entrar 
a la llista negra per les seves creences 
polítiques i en negar·se a respondre als 
interrogatoris de la comissió d’Activi·
tats Antiamericanes sobre idees polí·
tiques, i no delatar altres col·legues, 
Trumbo va ser condemnat  a un any 
de presó.

Benvinguts a Grècia
Director: aron leHMann

durant la crisi financera a Grècia, la 
comunitat de l’illa Paladiki demana 
un préstec a un banc alemany. Però 
com els alemanys no es fien dels 
grecs decideixen enviar el banquer 
Jörg Geissner a comprovar que tot és 
correcte. un viatge, que malgrat res 
sembla ser com estava previst, can·
viarà l’opinió que el banquer té de 
Grècia i dels grecs.



LIV s s LV

e n t r e v i s t a e n t r e v i s t a

gUAnYAdoRS
HABITACIons  HoTeL

els guanyadors d'una nit en allotjament 
i esmorzar en habitació doble confort a 

l’hotel montanyà són:

Dolors Castany Calvet, de barcelona.
alejandro orozco, de Sant cugat del Vallès.

josep Maria Pidevall Maynou, de llinars del Vallès.

FeLICITATs

els Wayúu són un poble indígena que habita la península de la 
guajira, la part més nord-oriental de colòmbia. totes les motxi-
lles, teixides amb fils de cotó, són originals i es necessiten uns 20 

dies per confeccionar-les. 

voLs

gUAnYAR 
AqUesTA 

MotxIllA?
Si vols participar en el sorteig d’aquesta motxilla, teixida a mà 
per dones indígenes de l’ètnia Wayúu, a colòmbia, només has 
de subscriure’t gratuïtament a la nostra revista enviant les teves 
dades personals (nom, adreça postal, telèfon i correu electrò·

nic) a la següent adreça:

info@magnamagazine.com
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