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Les termes de Les la dalt) funcionen des de I'any 2002. A la pagina 10: els Banhs de Tredos, situats en un paratge idíl·lic.
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nosaltres, és qüestióde banysen piscinesd'hidromassatge,

banys turcs, saunes, dutxes escocesses a pressió, dutxa

vichy, olis essencials ... I evidentment, massatges

fisioterapeutics. L'oferta és amplia i els preus, molt asse

quibles. Ja no s'hi val a tenir I'esquena carregada o quei

xar-se de les cervicals. Un exemple d'aquests centre SPA

és el que Cebado ha obert al carrer Rovira Roure de L1eida.

Ideal per fer un parentesi en I'activitat quotidiana. Zenkiu

també s'apunta a la moda de mullar-se per la salul. Es

tracta d'un centre lúdic entre Pardinyes i Balilfia (exacta

ment a la cru'illa de Baró de Maials, Prat de la Riba, Pau

Casals i Comtes d'Urgell que en una superficie de 3.500

metres quadrats ofereix un centre d'estetica, un centre

esportiu i una area termal amb piscines d'hidromassatge,

dutxa escocessa, bitermica, sauna... Zenkiu (973 1870 11)

esta impulsat per una empresa Ileidatana i encara esta en

pie procés de creixemenl. És a dir, el complex ja ha obert

portes, pero treballa per incorporar nous serveis dia a dia.

La previsió de I'empresa, en tot cas, és tenir enllestida tota

I'oferta SPA a mitjans de mar9. També en obres es troba

l'Aqua Centre de Wellness que el Gimnas L1eida promou al

centre de fitness que obrira les portes prop del Camp

d'Esports. N'hi ha que qualifiquen aquests centres com si

es tractés d'una mena de Caldea en miniatura. La referen- Ten
cia al complex andorra (www.caldea.com) és inevitable.

Aquest espai termolúdic va trencar motllos amb els seus

31.000 metres quadrats dissenyats per I'arquitecte frances

Jean Michel Ruols, especialitzat en arquitectura aquatica.

Més tradicional és el balneari de Vallfogona de

Riucorb, a la provincia de Tarragona pero a tocar de

l'Urgell. Data del 1901. Les seves aigües clorurades

sodiques, sulfatades, calciques i magnesiques a una

temperatura de 14 graus i amb un cabal que arriba als

13.200 litres per hora, són d'utilitat pública i les seves

propietats curatives es coneixen de temps immemo·

rials, pero com gairebé tots els centres termals, la

decadencia va fer perillar el seu futur fins que el 1992

s'inicia una important remodelació del complex, que

ara gaudeix d'una segona joventut. La recepta és

senzilla: H,O, pero aquests signes són més que una

formula quimica: I'aigua és vida. Gaudim-ne. I



, ,
ESTACIO TERMAL CALDES DE BOl

Afores, s/n 25528 CALDES DE BOÍ (LLEIDA)

Posi's en forma amb la natura
Gaudeixi del termalisme de muntanya més genuí

973696210
973696220
973696230

www.caldesdeboi.com
info@caldesdeboi.com

INFORMACIÓ 1 RESERVES

Caldes de Boí
BALNEARI

obert del 4/06 al 30/09

lp

si
n- Tennalisme, descans i natura
le. en ple Pirinea
us
és

es

:a.



REPORTAJE. SALUD y RELAX
UI

El estrés en remojo

Hotel Balneari Vallfogona de Riucorb
Ctra. del Balneari, s/n (43427 Vallfogona de Ríucorb)
Teléfon 977 88 00 25

Banhs de Tredos
Camí d'Aiguamoix, s/n (25598 Salardú)
TelMon 973 25 30 03 - www.banhsdetredos.com

Más tradicional es el balneario de

Vallfogona de Riucorb, en la
provincia de Tarragona pero a

pocos quilómetros de la leridana

comarca del Urgell. Sus aguas sa
len a una temperatura de 14

grados con un caudal que llega a_
13.200 litros por hora. Sus

propiedades curativas se conocen
desde tiempo inmemorial yahora,

tras la remodelación del complejo

que se lleva a cabo, el balneario

goza de una segunda juventud.

En L1eida encontramos varios
ejemplos de estos centros SPA:

Cebado, Zenkiu y el Aqua Centre

de Wellness de Gimnas L1eida.

Termes de la Baronia de Les
Passeig de la Lana, s/n (25540 Les)
Teléfon 973 64 8717

Cebado (Spa)
Al. Rovíra Roure, 11 (25006 L1eida) - Teléfon 973 22 83 79

Gimnas L1eida (Spa)
Dr. Combelles, 14 (25003 L1eida) - TelMon 973 26 99 45

Zenkiu (Spa)
Prat de la Riba, 94 (25004 L1eida) - Teléfon 973 1870 11

MIRADA 10

Como no siempre se dispone del

tiempo suficiente para seguir un

tratamiento de este tipo, están
proliferando en zonas urbanas los

SPA (las siglas significan Salutem

Per Aqua). Estos centros no tienen

aguas mineromedicinales, por lo

que utilizan agua normal tratada
con sales o additivos. Gracias a las

modernas tecnologias y a los avan

ces en temas de salud y belleza, los
SPA nos proporcionan un auténtico

baño de bienestar: los contrastes

de temperatura del agua favorecen
la circulación sanguinea, mientras

que la presión sobre el cuerpo pro

voca un micromasaje sedante que
mejora el aparato muscular.

Balneari Caldes de Boí
Hotel El Manantial I Hotel Caldes (25528 Caldes de Boí)
TelMon 93 272 26 47 - www.caldesdeboi.com

El balneario de Caldes de Boí se
halla situado a 1.500 m de altitud
y cuenta con 37 manantiales de

variada composición y tempera
tura (de 4 a 56 grados). Tienen
muchas indicacíonesterapéuticas:

para enfermedades articulares,
reuma, gota, fibrosís y mialgias,
pero también para tratamientos

antiestrés, de estética y relax, para
adelgazara para eliminar la celulitis.

Los balnearios de aguas termales
y su versión urbana, los centros

SPA, ganan adeptos y ya no son
exclusivos de enfermos crónicos,
sinó los mejores aliados para
hacer frente al trepidante ritmo de

hoy en día. La receta es sencilla:
agua. Los resultados, sin embar
go, son sorprendentes... y cada

vez a precios más asequibles

Sin dejar el Pirineo, encontramos
los Bahns de Tredós, un balneario

de aguas sulfurosas ideales para
combatir reumas, artrosis, artitris

y antiestrés, y para tratamientos
estéticos. El hecho de que las

aguas estén de moda ha
provocado que, en la misma Val
d'Aran, se haya abierto otro cen

tro termolúdico, las Termas de la

Baronia de Les.
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en aquest ambit. Posteriorment vaig anar a Catalunya Radio

i méstard em vaig presentar a unes oposicions aTV3, on vaig

passar a presentar el 1988 el Telenotícíes.

- La teya etapa de presentador del Telenotícies la
recordes com a gratificant o aixo d'estar davant de la
camera cada día "crema" molt?

Totalment gratificant, perqué estava aprenent un nou treball,

ja quefins Ilavors només coneixia la radio. Puc dir que a partir

de treballar a la televisió vaig sumar un altre mitja i un altre

Ilenguatge al meu repertorio Els informatius són un repte

perqué, malgrat que algunes noticies semblin repetitives,

canvien de contingut tots els dies. Un informatiu és el repte

de poder contar les coses amb el minim temps i de la millor

manera possible. És el repte d'intentar fer una immersiá

diaria a esdeveniments que poden ser molt Ilunyans. És un

estrés que ve de gust i et posa les piles.

"TV3 és un model a seguir en moltes coses"
Ramon Pellicer

• ENTREVISTA

El celebre periodista catala revel·la a "Mirada" la seva particular visió del panorama mediatic

nacional, al temps que continua amb la seva tasca al front del programa "Entre línies". Als seus

44 anys, Ramon Pellicer advoca per I'honestitat professional a I'hora d'enfrontar-se al fenomen de

la teleporqueria i reclama als polítics "menys discursos superficials" per regir Catalunya.

Tex! Joaquín Fachado I fotos Joaquín Fachado, Somos.Som

- Com et vas iniciar en el món del periodisme?
Estudiant COU vaig haver de decidir entre Iletres o ciimcies

per accedir a la universitat. Em vaig decantar per la primera

opció i potser aixó em va condicionar una mica per esbrinar

quina podria ser la meya veritable vocació. Un cop comen

9ada la carrera em vaig reafirmar en la meya decisió de

dedicar-me al periodisme. A més, durant els darrers anys de

batxillerat, al col·legi Escolapis, vaig dirigir una revista juvenil

i em va encantar I'experiéncia. També recordo amb especial

afecte les col·laboracions amb Salvador Escamilla a Radio

Miramar i a Radio Barcelona.

- Quan comences a TV3 i amb quin programa?
Vaig simultanejar la carrera amb els treballs en emissores de

radios municipals fins que vaig entrar a Radio Barcelona.

Vaig comen9ar als 40 Principals, vaig passar per magazins de

cap desetmanafinsa arribar a informatius i ja em vaig quedar
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históries són capaces de tocar-nos el ressort de la implicació,

I'emotivitat, I'empatia que tenim per les coses que succeei

xen al nostre voltant. També recordo amb afecte un reportat

ge d'un noi que va tenir un accident i va quedar tetraplégic.

Vam fer un seguiment de tota la seva progressió amb un

esfor9 titanic per part del seu entorno Veure com era aquest

noi el primerdia i el que era capa9 defer amb el pas del temps

malgrat la seva malaltia va ser molt emocionant.

- A TV3 no hi ha lIoc, per tant, per a la teleporqueria.

TV3 mai ha tingut la temptació ni la necessitat de caure en

aixó. És un gran actiu que té. La gentvalora TV3 precisament

per haver estat integra en el moment de desestimar qualse

vol aproximació que comporten les modes i els moments.

TV3 fa una aposta decidida per la qualitat.

- Parlem de TV3. En quin nivell es troba respecte a la

resta de televisions públiques i privades del país?

Penso queTV3 ha deixat ciar, pel que fa aaudiéncia televisiva,

que és un model a seguir i imitar en

moltissimes coses. Avui mateix he

lIegit a la premsa que Telecinco ha

entrat al Consell Audiovisual de

Catalunya perquéa partird'ara aques

ta controli les seves emissions, tant

en publicitat com en programació

general. TV3 fa moltlssims anys que

esta sotmesa a aquesta jurisdicció.

De lestelevisions públiques existents,

TV3 ha estat la més capa9 a

simultanejar un servei públic ciar I

una televisió de qualitat competitiva

a escala comercial, fet que I'ha portat

a liderar durant anys el panorama

televisiu a Catalunya. Crec que TV3

ha demostrat que és una televisió

jove, amb gentjove 1, malgrat la seva

joventut, no ha manifestat incapaci

tat ni incompeténcia. I el fet que des

del principi aquests joves estiguin

desenvolupantaquestscarrees de res

ponsabilitat I'ha portat a treure partit

a aquesta experiéncia sense caure en

la rutina, en I'enemic de totes las coses que comencen i que

fa temps que funcionen. TV3 s'ha caracteritzat per no perdre

mai aquesta i1·lusió. Crec, a més a més, que és una televisió

que dóna oportunitats i que s'arrisca en les coses que prova.

Provoca debats sobre nous formats i els situa en franges

competitives, fet que té moltissim mérit. Seria molt més

cómode relaxar-se i fer coses que funcionen tota la vida, com

posar una peHicula o un programa classicdeterminat. TV3 és

autoexigent, fins al punt d'arriscar la seva programació.

- Actualment et veiem al progra

ma Entre líníes. Quant temps fa

que el dirigeixes i el presentes?

Aquesta és la sisena temporada, tot

un récord per a un programa

d'aquestes caracteristiques en una

televisió pública i en horari de prime

time. La veritat és que estic molt

content per la confian9a que he tin

gut per part deis equips de direcció

fins ara. També és cert que és un

programa competitiu i que, malgrat

tractar temes d'ambit social i qües

tions que diflcilment apareixen als

mitjans de comunicació de masses,

aquestpols competitiu s'ha mantin

gut amb I'elecció deis personatges, amb la selecció deis

temes i amb el tractament que s'ha fet pel que fa a llibre

d'estil.

- La seducció davant de la camera és una de les teves

armes?

Jo no tinc armes (somriu). Crec que algú que es col· loca

davant d'una camera ha d'intentar interessar, convéncer, ha

de generar credibilitat. Si aixó es fa

mitjan9ant la seducció, el coneixe

ment de qué s'esta parlant, del co

neixement del mitja pel qual s'esta

parlant, molt millor. Hi ha més ga

ranties que el missatge arribi al des

tinatari.

- Deis 654 reportatges presentats a l'Entre líníes
durant aquests sis anys, quin t'ha quedat més gravat

o t'ha marcat més?

Molts. Des d'un part natural d'una dona a la banyera de casa

seva, que vam emetre en directe amb una emoció indiscuti

ble, a un reportatge en qué vam viatjar a I'india amb els

padrins de la Fundació Vicente Ferrer. Vam descobrir la

magia que pot néixer en una relació de dues persones que no

s'han vist mai i que estan unides per la solidaritat. Són

reportatgesque ettoquen, quetenen un plus. No només hi ha

el que aprens amb ells, també t'ofereixen altres realitats de

les múltiples que hi ha a la vida. En pocs minuts aquestes

- El directe és un estímul?

El treball en directe és més facil pel que fa a temps. Els

programes gravats són més lents i perden una mica de

frescura. El di recte té aquell punt d'espontan'ietat que és

insubstituible. A mi m'agrada fer directes. És cert que té més

riscos, implica estar més concentrat, peró tot i aixi prefereixo

els di rectes.



Pellicer comenta que qui es col-loca davant d'una camera ha d'intentar interessar. convencer ¡generar credibilitat.
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- Pero, com a professional del mitja, com valores

aquest fenomen que inunda les nostres pantalles7
Voldria que fos més passatger del que és. Cree en

I'autoexigencia, en la formacio, en la preparacio de les coses.

També en I'espontane'itat, en la improvisacio, peró I'experi

encia m'ha ensenyat que aquesta no té gaires possibilitats

d'exit sense que darrere existeixi un treball serios. En qualse

vol tipus detelevisio, radio o premsa on no hi hagi rigor, tenacitat

i una honestitat professional, el resultat no pot ser admirable.

- Que penses del canvi polític que ha viscut el país i del
fatídic 11-M que no oblidarem mai?

No sempre hi ha I'oportunitat de reaccionar immediatament

davant I'actitud poc encertada d'un govern. Aquestes eleccions

ho han permes i han propiciat un canvi que obre noves expecta

tives. Seria bo que el dialeg desterrés per sempre la prepotencia

i s'instal·lés en les administracions amb independencia del color

del parti!. Respecte de 1'11-M, potser hauríem de reflexionar

sobre el preu de viure d'esquena ad'altres realitats ve"fnes. En tot

cas, mai no ens hem d'afegir a les iniciatives barroeres deis que

intervenen al mon buscant nomes un profit material.

- Deixem els temes escabrosos. Quines són les teves
principals aficions?

M'agrada I'esport. Vaig en bicicleta per Barcelona, que

cada vegada és més transitable gracies als carrils bici, i

acostumo a pujar a Collserola, que és un 1I0c molt ade

qua!. Faig esport de tipus cardiovascular amb for9a regu

laritat, per mantenir-me en forma i sentir-me bé amb mi

mateix, També m'agrada la música, tinc un teclat i sovint

em relaxo tocant alguna coseta. M'agrada la informilti

ca, moltes coses ... Tinc molt poques oportunitats per

avorrir-me (somriu).

- Coneixes lIeida? Que és el que més t'agrada de
les seves terres?
M'encanta la seva autenticitat, cree que és el pot de les

essencies catalanes. Malgrat que Barcelona és la capi

tal, tinc la impressió que L1eida atressora I'autenticitat

d'aquest país. M'agrada el seu paisatge, la seva dedica

cio a I'agricultura, la manera de ser de la gent, facilment

identificables amb el seu accent.

- Per acabar, tens constancia si entre el sector
femení s'ha creat algun Club de Fans del

Pellicer7
-Nooo, segur que no. En qualsevol cas aspiro a tenír

dues d'aquestes fans, que és per qui em trenco la

cara si és necessari: la meya dona (Lalí Colomé) i la

meya futura filia, que naixera al maigo I



ravellós equilibri exterior, amb sis minarets i un gran

pati central, mentre que I'interior destaca per I'amplitud

i la monumentalitat de les columnes centrals.

Istanbul té un grapat de mesquites interessants, peró és

just citar la Mesquita de
Solima el Magnífic, la

més gran de la ciutat; al

seu costattrobem el mau-

soleu de qui va ser el més

poderós emperador oto

ma. El turista, per norma,

ha d'entrar en aquests

temples vestit correcta

men!, i en molts casos els

guardes proporcionen

mocadors per cobrir-se

les cames i (les dones) el

cap.

El Palau de Topkapi, tra-

dicional residencia deis
sultans turcs, és un macrocomplex que requereix una "

visita minima de mitja jornada. S'hi visita el Museu de

les Porcellanes, el saló d'ambaixadors, el Parlament, un

espai amb curioses relíquies de Mahoma i el tresor reial,

peró el més espectacular és, sens dubte, I'harem, on hi

arribaven a viure 400 dones entre concubines, favorites
i esposes del sulta.

Al costat de Santa Sofia trobem el Yerebatan Saray,
una monumental cisterna subterrania amb 336 colum-
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l'harmonia deis volums exteriors de la Mesquita Blava.

B
izanci, Constantinoble, Istanbul. Tres noms,

una mateixa ciutat, dos continents, milers de

sensacions... La porta d'entrada a Turquia, Is
tanbul, ciutat encavalcada entre Europa i Ásia,

i la primera etapa del nostre viatge, ens sedueix tot just

arribar-hi per aquesta bar-

reja entre I'occidental i

I'oriental: un trimsit certa-

ment frenetic conviu amb

la relaxant crida a I'oració

des del minare!, la sofisti

cació de les modernes bo

tigues de moda cohabita

amb la tradició deis ba

sars populars ...

J.lU·ORTAlC • VIATCES

La passió turca
Viatge al país deis dos continents

Tot i que Istanbul no és

precisament una ciutat

petita -més de 10 milions

d'habitants-, la visita a la

ciutat no resulta compli

cada en excés: la majoria

de monuments es concentren en una area restringida i

s'hi pot accedir a peu facilment des d'un hotel céntrico

L'exotisme deis diferents elements que caracteritzen Turquia, i que la fan diferent a qualsevol altre

país. ha estat ben recollit pel cinema: I'atracció pels seus tresors culturals, al film Topkapi; la

sensualitat deIs seus homes, a La pasión turca; o I'encant de la seva forma de vida, al molt

recomanable film Haman, el bany turco Pero I'atracció no queda només circumscrita al sete art: el

viatger que eligeix aquesta destinació -d'altra banda, forlfa asequible- comprova rapidament que

la combinació entre la modernitat europea i la tradició asiatica conformen una coctel irresistible.

Text ¡fotos I Sebastia Tamarit

Santa Sofia i la Mesquita Blava constitueixen els dos

edíficis religiosos més visitats de la ciutat. L'església de

la Santa Saviesa, constru'ida per I'emperador bizanti

Justinia, reconvertida després en mesquita i actualment

museu, excel·/eix per la seva auda9 concepció arquitec

tónica -especialment pel que fa a la cúpula central- i

pels seus mosaics. La Mesquita Blava presenta un me-





Dos deis grans atractius del país: la riquesa
del lIegat cultural (a dalt, una sala

de I'Harem, al Palau Topkapi d'lstanbul) i
I'exotisme de la tradició oriental (a sota,

una botiga del Gran 8asar, a la mateixa ciutat).

nes clássiques reaprofitades que a més constitueix, cal

dir-ho, una visita d'alló més refrescant durant el calorós

estiu turco El basar egipci (o de les especies) i, sobretot,

el Gran Basar, són una mena de "meca comercial" per

als visitants: el segon constitueix una indescriptible

ciutat coberla, amb carrers i centenars de botigues, per

desgrácia cada cop més adre<;ades alturisme.

Travessant el Pont Gálata, farcit de restaurants, assolim

Beyoglu, el barri deis comerciants europeus. Aqui s'ai

xeca la Torre Galata, genovesa; de 60 m, i tot i el seu

macarrónic night-c1ub del nivell superior constitueix un

privilegiat mirador sobre la Banya d'Dr. Una mica més

amunt trobem I'Hotel Pera Palas, on a canvi d'una

generosa propina podem fer una ullada a I'habitació

411, on solia hostatjar-se Agatha Christie li on potserva

inspirar-se per al seu Assassinat a l'Orient Express).

No es pot deixar Istambul sense fer un creuer pel Bosfor,
ja sigui a través d'una excursió organitzada, 1I0gant

directament una barca o bé agafant un transbordador

fins a Üsküdar, a la banda asiática. L'embarcador és al

costat del Pont Gálata, on els turcs degusten entrepans de

peix cuinat en curioses barques-cuina amarrades al mol!.

Deixem Istambul i ens desplacem, cap a I'oest vers la

península de Gallípoli (Gelibolu en turc). Gallipoli -a

banda del suggestiu fet de ser una pla<;a histórica lIigada

als episodis almogávers-és coneguda per I'acarnissada

batalla de la I G.M. en la qual els turcs derrotaren els

aliats (francesos, anglesos, novazelandesos i australi

ans); de fet, está declarada Parc Históric Militar i está

clapejada de museus, monuments i cementiris militars.

Descendim per la costa Egea i ens aturem la mitica Troia
descoberta pel tena<; Schliemann. Un cavall de fusta

rememora les gestes descrites a La /liada, peró el turista

gaudeix de la visita més per les connotacions Ilegendá

ries que no pas per I'atractiu de les runes. Més interes

sant és Bergama (I'antic Pergaml: a I'acrópoli podem

contemplar les restes de la Biblioteca de Pergam (que

doná nom a un tipus de document, el pergamJ1 i un

espect~cular teatre bastit al bell mig de la muntanya, i a

la ciutat baixa trobem l'Asclepeió, I'antic santuari

medicoreligiós, on encara es pot beure a la font sagrada.
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Museu a la península de Gallípoli dedicat a una poc coneguda
pero sagnant batalla de la I G.M. entre I'exercit ture i I'aliat.

Un petit
pescador de

Bodrum, ciutat
que va albergar

el famós
Mausoleu

d'Halicarnas; el
vistós mercat

de fruites i
verdures de
Küthaya en

plena activitat, i
una vista del

port de
Gallípoli. 00 van

fer estada els
almogitvers

catalans.

Al sud de la peninsula de Resadiye, entre l'Egeu i la
recinteMediterrania, trobem Knidos, un bellissim

arqueologic bastit entre la muntanya i

el mar, flanquejat per dos ports emmu-

rallats. Seguintla costa cap a I'es!, ens

aturarem a Caunus, amb unes fantas

tiques tombres Iicies excavades a la

roca. Passada la turística Kas, ens des

viem per una carretereta fins alllogar

ret de pescadors de Kekova; a més

d'haver conservat miraculosament el

seu caracter tradicional, d'aquesta vila

surten excursions en barca per visitar

la fantastica ciutat bizantina de Simena,

mig sumergida en el mar peró perfec

tament visible des de la superficie.

Finalitzem el periple costaner i tornem a Istanbul per una

ruta interior que ens portara a Pamukkale, una de les

joies del viatge. Es tracta d'una vila balnearia situada al

peu d'una muntanya blanca pigallada d'estanys, que

conforma una vistosa formació geológica bastida per

I'aigua calenta. En el recinte trobem la ciutat romano

bizantina d'Hierapoli i, al bell mig, un incre'ible establi

ment públic on el visitant pot gaudir d'un bany termal en
un estany farcit d'antigues columnes de marbre.

L'antiga ciutat de Myra ofereix un tea-

tre roma i més tombes Iicies ben conservades, mentre

que a la ve'ina i moderna Demre -patria del Pare Noel

podem visitar I'església de Sant Nicolau. Després

d'Antalya, una altre gran centre turístic costaner amb

un centre históric i alguns monuments que justifiquen

una parada, visitem el popular salt d'aigua de Düden i

el espléndid teatre roma d'Aspendos, curosament res

taurat per Ataturk i que és el millor conservat d'Anatólia.

Efes és un deis recintes classics més visitats del pais. Hi

destaquen les restes de la Biblioteca de CeIso, dos

espléndids carrers (la Via del Marbre i la Via deis Curets)

i -com no- el teatre. Resulta graciosa la imatge deis

alemanys fent-se fotos en posició escatológica a les

antigues letrines públiques. Bodrum és un frenétic cen

tre turistic de costa que en el seu dia va albergar una de

les set meravelles del món, el Mausoleu d'Halicarnas.

Després de molts segles de romandre intacte, la tomba

va ser desmuntada el 1533 pels cavallers de Rodes per

reparar el castell de Sant Pere, avui dia visitable.

Abans d'acabar el viatge, és recomanable fer una última

escala a la ciutat de Küthaya, on podem adquirir alguna
pe9a de la reputada ceramica local. I



La antiga ciudad de Myra tiene un

teatro y tumbas licias bien

conservadas, mientras que en

Aspendos se alza el teatro romano

mejor conservado de Anatolia.

En la villa balnearia de Pamukkale,

al pie de una montaña blanca

cincelada por el agua caliente, se

levanta la ciudad romanobiza n

tina de Hierápolis y un balneario

en donde se puede disfrutar de

un baño termal en un estanque

lleno de columnas de mármol.

Al sur de la península de Resadiye

encontramos Knidos, un recinto

arqueológico con dos puertos

marítimos amurallados. Caunus nos

ofrece unas espléndidas tumbas

licias excavadas en la roca. De la

encantadora aldea de pescado

res de Kekova salen excursiones

en barca para visitar la ciudad

bizantina sumergida de Si mena.

En Éfeso destaca la Biblioteca de

Celso, la Via del Marmol, la Vía de

los Curetes y el teatro. Bodrum es

un centro turístico que albergó en

su día una de las siete maravillas del

mundo, el Mausoleo de Halicarnaso

(demontado para reforzar el castillo

de San Pedro, hoy visitable).

OFICINA DE TURISME DE TURQUIA
Torre de Madrid, piso 13 - 3°
Plaza de España 28008 MADRID
Teléfon 91 5597014

Passaport i validesa
Els espanyols poden accedir a Istambul amb el passa
port amb una validesa mínima de tres mesos. Un cop
allí, caldrá sol·licitar el visat, que costa 10 euros.

Viajamos hacia el oeste hasta la

península de Gallipoli, declarada

Parque Histórico Militaren recuerdo

a la cruenta batalla que tuvo lugar

aquí durante la I G.M. Bajamos por

el Egea y nos detenemos en la mití

ca Troya, donde un caballo de

madera rememora las gestas de La

lIíada. En Bérgama se levantan los

restos de la Biblioteca de Pergamo

(que dio nombre a un tipo de papel,

el pergamino) y el Asclepeión, el

antiguo santuario medicoreligioso.

Canvi de moneda
La moneda de curs legal a Turquia és la lira turca ILT).
El seu valor aproximat és d'1 euro = 1.500.000 LT.

Vacunació i cobertura sanitaria
Per viatjar a Turquia no és necessária cap vacunació.
La Seguretat Social espanyola no té acords de cober
tura sanitária amb Turquia, per la qual cosa és inte
ressant contractar una bona asseguranga de viatger.

La Torre Gálata, genovesa,

constituye un privilegiado mira

dor sobre el Cuerno de Oro, y en

el Hotel Pera Palas podemos ver

la habitación donde se hospedaba

Agatha Christie. y no se puede

abandonar Estambul sin realizar

un crucero por el Bósforo.

La pasión turca
Viaje al país de los dos continentes
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Estambul, ciudad que cabalga entre

Europa y Asia, nos seduce sólo lle

gar por su rico legado cultural. La

iglesia de Santa Sofía sobresale por

su audaz concepción arquitectónica

(en especial su cúpula central) y por

los mosaicos. La Mezquita Azul, con

6 minaretes, tiene un equilibrio ex

terior maravilloso, mientras que la

de Solimán el Magnífico destaca por

ser la más grande de la ciudad.

El Palacio de Topkapi, residencia de

sultanes, es un enorme complejo

en el que destaca el harén, que

llegó a acoger a 400 mujeres en

tre esposas del sultán, favoritas y

concubinas. El Yerebatan Saray,

una gran cisterna subterránea con

336 columas constituye una visi-

ta refrescante durante el verano

¡urcol. El bazar egipcío y

sobretodo el Gran Bazar se han

convertído en una especie de

meca comercial para los turistas.

~ REPORTAJE. VIAJES



• GASTRONOMIA

La cuina és amor
le-

F010S I Elena Vallés

L'afició de Maria Teresa

Esteve per la gastrono

mia ve de lIuny. Natural

de Massalcoreig, on va

néixer ara fa 58 anys,

aquesta dinámica mes

tressa de casa va apren

dre a estimar la cuina de

má de la seva mare: re

corda que, ja de petita,

seguint les sávies ins

truccions matemes, feia

magdalenes i altres sa

boroses elaboracions.

Per la Maria Teresa el se

cret de la cuina rau en

"treballar amb amor",

tot i que també incideix

en la importáncia deis in

gredients, "sobretot de

l'oli, i és evident que com

l'oli d'oliva de L1eida n'hi

ha pocs". D'altra banda,

tal i que domina un ampli ventall de receptes

gastronómiques, reconeix la preferéncia PEH cui

nar alguns plats, com els caragols amb salsa de

tomaquet o, entrant en

les postres, el flam de

formatge.

Com abona cuinera,

també Ii agrada expe

rimentar i "crear coses
noves" a partir de plats

tradicionals, alhora que

lamenta que "actual

ment la gent jove ha de

treballar molt, está molt

temps fora de casa i la

cuina casolana tradicio

nal es va perdent".

Decara a l'hivern, la nos

tra cuinera recomana

una bona escudella, i per

a l'estiu, escalivades,

verdures i amanides, és

a dir, plats frescos fets

amb productes naturals

de la terra. Per a la nos

tra revista ens ha preparat una genu'ina i deliciosa

cassoleta de bacallá. Esperem que us agradi forga.

Bon profitl I
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Cassola de bacalla amb trampa

Ingredients per a 4 persones
600 9 de bacalla (tallat a trossos i dessalat)
4 carxofes
200 9 de patales
1 gol de vi blanc
4 grans d'all
pebre vermell
100 9 de farina
sal
2 gots de brou de peix o de verdures (opcional)

Ingredients per a la trampa (truita)
40us
50 9 de farina
1 di de lIet
1 di d'oli
sal

Elaboració

Fregiu les carxofes tallades a quarts i les patates en
una paella. En el mateix oli, fregiu-hi els trossos de
bacalla enfarinats. Poseu aquest oli en una cassola de
terrissa i rossejar-hi els alls. Afegiu-hi la farina i quan
estigui rossa poseu-hi el vi blanc, Deixeu reduir i

seguidament afegiu-hi el brou; després les patates,
les carxofes i el bacalla. Deixeu ferxup-xup una estona.
Tres minuts abans de retirar-ha del foc, afegiu-hi la
trampa.

Per elaborar la trampa, cal batre els ous i barrejar-Ios
amb la farina i la lIet. Salar al gusto En una paella,
poseu-hi 1'011 necessari i feu una truita. Un cop feta,
talleu-la en triangles i afegiu-la a la cassola. I
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Cazuela de bacalao con trampa

Para elaborar la trampa hay
que batir los huevos y mezclar

los con harina y la leche. Salar

al gusto. En una paella, poner
el aceite necesario y hacer una

tortilla. Una vez hecha, cortarla
en triángulos y añadirla a la

cazuela. I

y el bacalao. Dejar que hierva

un rato. Tres minutos antes de
retirarlo del fuego añadir la

trampa.

también le gusta experimentar,
"crear cosas nuevas" a partir de
platos tradicionales.

Para nuestra revista nos ha pre
parado una genuina y deliciosa

cazuelita de bacalao. Esperemos
que os guste. i Buen provecho! I
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Elaboración
Freir las alcachofas cortadas a

cuartos y las patatas en una
paella. En el mismo aceite, freir

los trozos de bacalao enharina

dos.

Poner este aceite en una cazue

la de barro y dorar los ajos.
Añadir la harina y el vino
blanco. Dejar reducir y segui
damente añadir el caldo; des

pués las patatas, las alcachofas

Para Maria Teresa, el secreto de
la cocina radica en "trabajar con

amor", aunque también incide
en la importancia de los ingre

dientes, "sobre todo el aceite, y
es evidente que no hay nada

mejor que el aceite de oliva de
L1eida". Como buena cocinera,

La cocina es amor

Ingredientes para
la trampa (tortilla)

4 huevos, 50 g de harina, 1 di
de leche, 1 di de aceite, sal.

Ingredientes (4 personas)
600 g de bacalao (cortado a
trozos y desalado), 4 alcacho

fas, 200 g de patatas, 1 vaso de

vino blanco, 4 dientes de ajo,
pimienta roja, 100 g de harina,

sal, 2 vasos de caldo de pesca
do o verduras (opcional).

El idilio de Maria Teresa Esteve
con la gastronomia viene de le

jos. Natural de Massalcoreig,
donde nació hace 58 años, esta
dinámica ama de casa se aficio

nó a la cocina gracias a su ma
dre: de niña, hacia magdalenas y

otras sabrosas elaboraciones.



Els vestits de carrer es presenten amb

costures corbades per donar movi

ment i volum. I no cal oblidar els

complements peces fonamentals en

qualsevol conjunt,' sigui formal, in·

formal, de dia, de nit, etc. Un exemple:

els cinturons seran més estrets amb

sivelles molt vistoses, metal·liques,

de nacar o swaroski.

I només un breu aven, de les tenden·

cies per a I'hivern d'enguany. Un uni·

vers versatil que associa I'última

moda amb els accessoris singulars i

de disseny, amb materials innova·

dors com el vidre. L'estrella de totes

les col·leccions és la pell, napa negra,

marró, cacau i, com a color a desta·

car, el blanc, combinada amb coll i

vistes de renard o possium i folrades
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En el vestit de cerimonia s'introdueix

de manera espectacular el pantaló,

que inverteix la tendencia deis dar

rers anys i apuja la cintura. Queden

enrere, doncs, les provocativestrinxes

sota els melics, que queden abordats

per cintures altes. Dominen les

musselines i gases estampades amb

motius indefinits i florals. Lesjaquetes

són d'estil més sobri i amb colls

frances i esbocats. Els punys de les

manigues, Ileugerament oberts.

cionaran el punt i la Iicra, aixi com els

calats i el cotó, tenint en compte que

tindra una important davallada el fil,

que, tot i ser un c1assic de I'estiu,

queda endarrerit per la importancia

del punt, que no s'arruga i sempre

lIueix.

d'estiu 2004

Tendencies

Retrobament d'estils que s'imposen amb
discreció les próximes temporades. Es
tracta d'estudiar molt bé els patrons; les
formes que visualment són senzilles, i que
malgrat tot comporten una gran comple

xitat en I'elaboració de la seva base.

I MODA

Cintures altes, el texa que no mor i adeu al fil

Texll Ram; Novell Fotos I Passarel·la Gaudí; Ram; Novell

Una pe,a imprescindible a I'armari

de tothom i que continua estant en

al,a aquesta nova temporada és el

texa. Amb totes les seves modalitats

i versions, aquesta pe,a, mitica ja, no

deixa de tenir el seu protagonisme

dins de les tendencies actuals i les

que han de venir. La maxima

comoditat, pero, ens la pro por-

f el que fa a I'univers de les to

nalitats, aquesta temporada

estaca I'essencia de colors: la suavi

tat del rosa pal'lid, el verd ciar i el blau

cel contrasten amb la for,a i quasi

agressivitat del fúcsia i el pistatxo.

Colors, en definitiva, que no fan més

que transmetre els efluvis de la lIum,

les hores de sol, el temps de lIeure i

les sensacions que transmet I'estiu.





Cinturas altas, el vaquero que no muere y adiós al hilo

Tendencias de verano 2004

La moda
nupcial

presenta la
silueta sirena
per a les més

atrevides i
l'estil eV8see
per a les més

discretes.

En el vestido de ceremonia se introduce de manera

espectacular el pantalón, que invierte la tendencia de los
últimos años y sube la cintura. Dominan

las muselinas y gasas estampadas con

motivos indefinidos y florales. Las

chaquetas son de estilo más sobrio y

con cuellos francés y agrandados. Los

puños de las mangas, ligeramente
abiertos.

Rencuentro de estilos que se imponen con discreción las

dos proximas temporadas. Destaca la esencia de los

colores: la suavidad del rosa pálido, el verde claro y el azul

cielo contrastan con la fuerza y casi agresividad del fucsia

y el pistacho.

I MODA

Los complementos continúan siendo

indispensables, con cinturones, por ejemplo, más

estrechos y hebillas muy vistosas, metálicas, de nácar o
swaroski.
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Una pieza imprescindible en el armario detodo el mundo

y que continúa estando en alza esta nueva temporada es

el vaquero. Con todas sus modalidades y versiones, esta

pieza, mitica ya, no deja de tener su protagonismo dentro

de las tendencias actuales y por venir. La máxima

comodidad, sin embargo, nos la proporcionarán el punto

y la Iycra, asi como los calados y el algodón, teniendo en

cuenta que tendrá un importante bajón el hilo, que a

pesar de ser un clásico del verano, queda atrás dejando

paso al punto que no se arruga.

Respecto a la moda nupcial, presenta dos estilos

claramente diferenciados. Por un lado, la silueta sirena,

con vestidos entallados de la cintura hasta la rodilla, sin

cancán, y tejidos de crepé y gasa con aplicaciones de

chantilly y pequeños toques de pedrería. Por otro lado,

las más discretas y sofisticadas se inclinan por un estilo

evaseé en vestido o bien dos piezas. Colas inexistentes y

corpiñosy cuerpos irregulares, con las faldas con muchas

costuras. Los vestidos de una sola pieza destacan por los

cuellos italianos y escotes en forma de V o barca. Los

tejidos más de moda son los rasos, las organzas y las

sedas detrama amplia. Los colores predominantes son el

cava, el verde pálido y el natural. En definitiva, nos

encontramos ante una novia más sobria, que prefiere la

comodidad y la elegancia ante la fantasía de tendencias
pasadas. I





A dalt. I'Hotel San Roe,
amb la seva bonica
decoració modernista. Al
costat, els altius plantí
grads de Ca I'Ós, a la
pla~a de la Catedral, i els
motius d'inspiració
dramatica d'una de les
fa~anes del Teatre
Comarcal.

Al mateix carrer, observem les ca

ses del davanl: els números 9, 7 i 5.

A la primera trobem un esgrafiat de

motius geométrics i a les altres dues,

pintures amb temes fiarais verds.

Resulta curiós comparar la fa,ana

del número 7, totalment rehabilita

da fa 17 anys, amb la del número 5,

amb una ornamentació similar peró

fon;a deteriorada i en gran part des
apareguda.

marcables: la primera, amb motius

senzills i la segona, més generosa,

amb una figura que sosté flors a la

ma i gerres amb plantes. La técnica

aplicada en aquest cas és I'esgra

fiat, sistema que permet tra,ar di

buixos en relleu sobre el mur mit

jan,ant una capa de pasta de morter

acolorida amb tints naturals.
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La pla,a Majar de la vila constitueix

una altra fita en el nostre periple. Al

número 11 podem observar una pin

tura que combina estética amb utili

tal: un rellotge de sol. Més interesant

és la fa,ana de Cal Gras, al costat

mateix, obra del mate ix Cuadrench.

El mur de I'edifici, bastit I'any 1802,

presenta una original série de dibui

xos relacionats amb temes solso-

RUI'OK I A r<~( I TERRE5 AMa ENCANT

Text SebaSlia Tamarit' fotos Mare Ramonel (Folo Art)

Els monestirs de la Bukovina són famosos per les recreacions pictori
ques de les seves parets exteriors. Pero no cal viatjar fins als monestirs
ortodoxos de Romania per gaudir d'un plantejament decoratiu tan poc
freqüent. Sense necessitat d'agafar I'avió, el centre historic de Solsona
ens ofereix alguns bells i originals exemples de decoració de fa~anes.

Ornamentades mitjan~antpintura o esgrafiats, aquestes construccions
conformen una petita pero atractiva ruta que transcorre pels sinuosos
carrerons i places del casc antic, una zona plena d'encant i tradició.

El nostre itinerari comen,a al

número 17 del carrer Domi

nics, just davant de la porta

del Consell Comarcal del Solsonés.

En una fa,ana vertical trobem 9 figu

res del foklore local (I'aliga, el cava

lIet, I'ós... ) pintades en blau i for

mant una sérievertical. Són una obra

recent de I'arquitecte i pintor Jaume

Cuadrench, professional que treba

lla en la recuperació del centre his

tóric de Solsona i que ha estat un

deis principals impulsors de la deco

ració de les fa~anes d'aquesta area.

Després d'apreciar els motius d'estil

modenista de I'interior del Portal del

Pont -una de les quatre entrades a la

ciutat medieval- arribem a la pla,a

de la Catedral. Enlairem la vista per

sobre de la font monumental i ob

servem, a la part de dalt de I'edifici,

dos altius óssos pintats. L'elecció

del motiu és del tot coherenl: els

animals no sois entronquen amb la

tradició solsonina, sinó que a més

estem al davantde Ca I'Ós, una cons
trucció datada del 1756.

Seisena
La ciutat pintada

Enfilem el carrer Sant Miquel i ob

servem, a I'esquerra, dues cases (nú

meros 10 i 12) amb decoracions re-
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Quatre detalls de Cal Gras. a la pla.;a Major (a la pintura de I'aliga s'aprecia un motiu de Chillida, homenatge a I'escultor base).

L'esgrafiat més espectacular és,

sens dubte, el situat a la pla,a de

Sant Pere, a I'edifici de "la Caixa".

La decoració -motius geométrics de

tonalitats ocres- ocupa tota la fa,a

na i és obra de I'artista barcelonl

Ferdinandus Serra, el millor esgra

fiador cata la del segle XX. Restaura

dor de la Casa deis Gremis de Ve

lers a la Via Laietana de Barcelona,

Serra té nombroses obres (própi

es o restauracionsl per tol

Catalunya, i la de Solsona és for,a

representativa. L'edifici en qües

tió destaca també pels caps de

biga de fusta, en forma de cares

humanes, que sobresurten sota el

ratec de la teulada.

MIRADA 30

Bona part de les

obres ornamentals

són obra de Jaume

Cuadrench, artista i

arquitecte que

treballa per

recuperar el centre

historie de la ciutat

nins: el Castell Vell de la vila, el Portal

del Pont i una aliga lal costat, quasi

imperceptible, un element curiós: la

recreació d'un motiu de I'escultor

Chillida incorporat a la fa,ana com a

homentage en morir I'artista basc

mentre es feia la restauració, I'any
2002),

Fem una ullada a la preciosa fa,ana

decorada amb motius heraldics de Ca

l'Aguila, una casa de principis del

segle XVI situada sobre el porxo gran

de la pla,a, i entrem al Carrer L1obera.

Al número 1trobem un esgrafiat sen

zill, al4 un esgrafiat d'inspiració floral

i a13, la pintura d'un angel i de motius
vegetals.
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L'interés d'un indret no és mesura

només en el patrimoni existent, sinó

en la sensibilitat de la gent per con

serva-lo i potenciar-lo. I aquesta sen

sibilitatqueda ben palesa a Solsona,

una ciutat que treballa per recupe

rarel seu lIegat artistic i per crear-ne

de nou. Un esfor9 que esdevé, en

definitiva, motiu d'orgull per als

solsonins i, de cara als visitants,

una magnifica excusa per empren

dre una atractiva excursió i perdre's

pel beilissim centre historic de la

capital del Solsonés. I
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la decoració de la

faffana de "Ia Caixa",

a la plaffa de Sant

Pere, és obra de

Ferdinandus Serra, el

millar esgrafiador

catalil del segle XX

Foto gran: Cal Gros, a la pla~a Major. Al costat. animals d'inspiració f~l~h)rica del carrer Do~inics: A ,~ota, detalls del Portal del
Pont (esquerra) i de Ca l'Angel (centre i dretaJ. a la pla~a Sant Joao. Pagina 33: la fac;ana de la Calxa , a la pla'f8 de Sant Pere.

Deixem la pla9a de Sant Pere (al

número 13 hi ha una altra casa pin

tadal i continuem la passejada pel

carrer del Castell: a la planta supe

rior deis números 26 i 38 observem

sengles pintures. 8aixem a la pla9a

de Sant Joan, un deis racons més

suggeridors de Solsona, i dirigim la

vista al número 16. A Ca I'Angel

trobem una bonica composició on

-com no- un angel pintat sosté un

pendo i una figura femenina aguan

ta un rellotge de sol. Al costat, al

número 18, s'observen les restes

d'una pintura negra que esperen,

potser, una futura rehabilitació.

Podriem acabar el nostre itinerari

aqui, peró paga la pena fer una pe

tita extensió i arribar al Teatre Co

marcal i a I'Hotel San Roc. En el

primer, trobem unes pintures molt

esquematiques d'inspiració drama

tica la la fa9ana del carrer Sant PauL
mentre que I'hotel -actualment en

restauració- ofereix una atractiva

decoració mural d'estil modernista.



REPORTAJE. TIERRAS CON ENCANTO

El número 16 de la plaza de Sant Joan (Ca I'Ángel), uno

de los rincones más sugestivos de Solsona, nos ofrece

una composición con un ángel pintado sosteniendo un

pendón y una figura femenina que aguanta un reloj de

sol. Vale la pena también acercarse al Teatro Comarcal,

con unas pinturas de inspiración dramática, y al Hotel

Sant Roc, actualmente en restauración, que ofrece una

atractiva decoración mural de estilo modernista.

En los números 1,3 Y 5 de la calle Uobera encontramos

decoraciones sencillas. Más espectacular es el edificio

de "la Caixa", en la plaza de Sant Pere, con una decoración

geométrica que ocupa toda la fachada, obra del mejor

esgrafiador catalán del siglo XX, Ferdinandus Serra.

En el número 11 de la plaza Mayor observamos una

pintura que combina estética con utilidad: un reloj de

sol. Más interesante es Cal Gras; el muro del edificio

presenta una original serie de dibujos relacionados con

temas de Solsona: el Castillo Viejo, el Portal del Puente

y una águila (al lado de ésta, casi imperceptible, una

curiosidad, la recreación de un motivo del escultor

Chillida, incorporado como homenaje al artista vasco).

número 7, totalmente rehabilitada, y la del número 5,

con una ornamentación similar pero muy deteriorada).
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En la calle Sant Miquel observamos dos casas decoradas

(números 10 y 12); en las que destaca la figura que

sostiene flores y jarras con plantas. La técnica aplicada

es el esgrafiado, sistema que permite trazar dibujos en

relieve sobre el muro mediante una capa de pasta de

mortero coloreada con tintes naturales. En los números

9,7 i 5 de la misma calle hay esgrafiados geométricos y

pinturas con temas florales (obsérvese la fachada del

Solsona, la ciudad pintada

Iniciamos el paseo en el número 17 de la calle Dominics;

en la fachada encontramos 9 figuras del folklore local (el

águila, el caballito, el oso... ) pintadas de azul, obra del

arquitecto y pintor Jaume Cuadrench, profesional que

trabaja en la recuperación del casco antiguo de Solsona.

Después de apreciar los motivos modernistas del inte

rior del Portal del Pont, llegamos a la plaza de la Cate

dral. En la parte superior del edificio situado sobre la

fuente monumental contemplamos dos altivos osos:

estamos ante Ca I'Ós, una construcción del año 1756.

Los monasterios de la Bukovina son famosos por las

recreaciones pictóricas de sus paredes exteriores. Pero

no hace falta viajar hasta los monesterios ortodoxos de

Rumania para disfrutar de una decoración tan poco

frecuente: sin subir al avión, el centro histórico de Solsona

nos ofrece bellos ejemplos de decoración de fachadas.





Professionalitat i
atenció
personalitzada,
les dues pautes
de trabal! de
I'equip huma
d'ILO. A la
pagina anterior.
la clínica és a la
confluencia de
I'av. Fleming
8mb el Passeig
de Ronda.

Els doctors
Ferreruela i
Sanfeliu
compten 8mb
viot anys
d'experiencia
dins de I'ambit
oftalmologic.

L'equip huma d'ILO
La clínica va ser fundada pel doc

tor Rafael Ferreruela, natural de

Lechago (Terol), i la doctora

Andrea Sanfeliu, nascuda a

Sidamunt, ambdós amb una am

plia experiéncia en el món de la

medicina. La lIarga trajectória

d'aquesta parella professional (de

fet no solament professional, ja

que estan casats des de I'any 1975

neurooftalmologia, i cirurgia plas

tica oftalmológica i orbítaria.

r
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notable fita, ja que va permetre

incorporar els equipaments més

avan~ats i aplicar les técniques

més modernes en el tractament

de les patologies visuals.

Així doncs, i amb el suport d'un

equip professional de primera Ii
nia, el centre s'ha especialitzat en

ambits tan delicats com la cirur

gia de la retina, malalties de la

córnia i del segment anterior (ci

rurgia refractiva i cataractesl. glau

coma, oftalmologia pediatrica i

El centrelLOcombinajoven

tut amb décades d'expe

riéncia. La clínica, efectiva

ment, és jove perqué va néixer

I'any 2000 i perqué, en conseqüén

cia, incorpora els serveis més in

novadors. Peró alhora, el centre

su posa la culminació deis quasi

20 anys d'experiéncia deis doc

tors Rafael Ferreruela i Andrea

Sanfeliu en I'ambit de I'oftalmolo

gia pública i privada. En tot cas, el

pas de consulta tradicional a clíni

ca oftalmológica va suposar una



Les príncipals patologíes tractades

I Inflamació de les parpelles
I Cataracta
I Cirurgia ocular amb raigs laser
I Cirurgia refractiva
I Sindrome de I'ull sec
I Retinopatia diabetica
I UveHi
I Capsulotomia posterior amb laser Yag
I Cirurgia vitreoretiniana

Exploracíons complementaries

I Paquimetria, que serveix per mesurar el
gruix de la cornia al centre i a la periferia

I Pupil·lometria, que mesura el diametre
pupil·lar en funció del grau d'jl·luminació El centre disposa de tecnologia d'última generació.

I Ecografia. que serveix per visualitzar les
estructures internes de I'ull m¡tjan~ant ultrasons

I Biometria, que mesura el diametre anterior ¡ posterior de I'ull
I Topografia cornial per elevació (Orbscanl. que analitza la curvatura de la cara anterior i posterior de la comia,

¡el gruix cornial en tata la seva extensió
I Perimetria computeritzada, que analitza el camp visual
I Laser Yag, per fer capsulotomies i iridotomies
I Laser Argon, per al tractament de lesions de retina

i tenen 4 fills) inclou I'exercici de

I'oftalmologia als hospitals de

Bellvitge, Son Dureta de Mallorca

i Arnau de Vilanova, entre altres

centres. A partir del 2000, peró,

van posar tots els seus coneixe

ments al servei deis clients de

l'lnstituto L1eida de Oftalmologia.

L'equip huma d'ILO esta format

per 14 professionals (3 metges, 3

óptics, una infermera, un respon

sable de documentació clinica, 4

recepcionistes, una persona de

manteniment i una persona de

direcció). Una plantilla diversifi

cada que permet als membres de

I'institut una óptima especialitza

ció en cada ambit de treball.

L'equip compta també amb el su

port de més de 10 col·laboradors

externs. Cal dir que el personal

del centre treballa seguint dues

pautes ben definides: la

professionalitat i I'atenció perso
nalitzada al client.

El centre esta

informatitzat i tots

els punts de treball

estan connectats

en xarxa

La clínica, ubicada al número 14

de I'av. Doctor Fleming, a la con

fluencia amb el Passeig de Ronda,

disposa de 3 plantes que ocupen

920 m'. A la planta principal tro

bem els despatxos de consulta,

les sales d'exploració, els quiró

fans per a cirurgies refractiva i

menor, I'arxiu de documentació,

la recepció i les sales d'espera.

La planta subterrania acullla zona

quirúrgica. Finalment, a la prime

ra planta hi ha la sala on es fan les

angiografies, I'area de baixa vi

sió, la zona administrativa (amb

despatxos polivalents) i una sala
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de reunions apta per a 50 perso

nes, entre altres dependéncies.

Quant a I'apartat tecnológic, in

clou retinógrafs, lasers YAG i

Argon, laser Excimer per a cirur

gia refractiva, facoemulsificador

per a la cirurgia de cataractes i

vitreótom, entre altres aparells

d'última generació.

El centre esta totalment informatit

zat i tots els punts de treball estan

connectats en xarxa, i compleix la

normativa de protecció de dades

de carácter personal. Constructiva

mentdisposa d'espais amplis i aco

lIidors, perqué el client gaudeixi de

la máxima comoditat i perque els

professionalstreballin amb les ma

ximes garanties.

A més, i amb la finalítat d'optimit

zar la qualitat en la gestió i en el

servei al client, ILO está gestio

nant actualment I'obtenció de la

norma de qualitat ISO 2000. I
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I Inflamación de los párpados
I Catarata
I Cirugía ocular con rayos láser
I Cirugía refractiva
I Síndrome del ojo seco
I Retinopatía diabética
I Uveros
I Capsulotomía posterior con láser Yag
I Cirugía vitreoretiniana

Patologías tratadas:

I Paquimetría, que sirve para medir el grueso de la córnea en el
centro y en la periferia.

I Pupilometría, que mide el diámetro pupilar en función del
grado de iluminación.

I Ecografía, que sirve para visualizar las estructuras internas del
ojo por medio de ultrasonidos.

I Biometría, que mide el diámetro anterior y posterior del ojo.
I Topografía corneal por elevación (Orbscan), que analiza la
curvatura de la cara anterior y posterior de la córnea, y el
grueso corneal en toda su extensión.

I Perimetría computerizada, que analiza el campo visual.
I Láser Yag, para hacer capsulotomías e iridotomías.

Exploraciones complementañas:

Instituto L1eida Oftalmología - Teléfon 973245380

quirófano de cirugía menor, el archivo de documentación

clinica, la recepción y las salas de espera. La planta

subterránea acoge la zona de cirugía. Finalmente, en la

primera planta está la sala donde se realizan las

angiografías, el área de baja visión, la zona administrativa

y una sala de reuniones con capacidad para 50 personas.

Por lo que respecta al apartado tecnológico, incluye

retinógrafos,lásers YAG y Argon, láser Excimerpara cirugía

refractiva, facoemulsificador para la cirugía de cataratas y

vitreotom, entre otros aparatos de última generación,

Cabe añadir que el centro está totalmente informatizado.

..---------;-

El centro ILO combina juventud con décadas de experiencia.

La clínica, en efecto, es joven, porque nació hace 4 años y

porque, como resultado, incorpora los servicios más inno~

vadores. Pero al mismo tiempo, ILO es la culminación de

casi 20 años de experiencia de los doctores Rafael Ferreruela

y Andrea Sanfeliu en el ámbito de la oftalmologia pública

y privada. El centro se ha especializado en ámbitos tan

delicados como la cirugia de la retina, enfermedades de la

córnea y del segmento anterior (cirugía refractiva y

cataratas), glaucoma, neurooftalmologia, oftalmología

pediátrica y cirugia plástica oftalmológica y orbitaria.

Hay tópicos que caen por su propio peso. Hasta hace poco,

una opinión bastante generalizada entre la gente de L1eida

apuntaba aque ciertos temas médicos había que resolverlos

en Barcelona. Actualmente, los hechos demuestran que,

en muchos casos, esta percepción está desfasada. El

Instituto L1eida de Oftalmologia liLa) es un claro ejemplo.

Los leridanos pueden beneficiarse de una cirugía ocular

con todas las garantías sin casi moverse de casa.

Instituto Lleida de Oftalmología
Experiencia, calidad y atención personalizada

• INrORMACIÓN

DE INTER~S IlO

La clinica, ubícada en el número 14 de la av. Doctor

Fleming, en la confluencia con Passeig de Ronda, dispone

de tres plantas que ocupan 920 m'. En la planta principal

encontramos los despachos de consulta, las salas de

exploración, el quirófano para la cirugía refractiva, el

La clínica fue fundada por el doctor Rafael Ferreruela,

natural de Lechago (Teruel), y la doctora Andrea Sanfeliu,

nacida en Sidamunt (L1eida), y dispone de un equipo

humano formado por catorce professionales (3 médicos, 3

ópticos, una enfermera, un responsable de documentación

clínica, 4 recepcionistas, una persona de mantenimiento y

una persona de dirección). La plantilla cuenta también con

el apoyo de 10 colaboradores externos.
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¡Cumpleaños feliz!
Cumplir años no debe ser sinónimo de

preocupación, cumplir años y ganar arru

gas es un regalo que nos hace la vida. Y es

otro regalo tener a nuestro alcance méto

dos para hacer frente a las citadas arrugas

y otros signos de envejecimiento. Retrasar

y frenar el envejecimiento dependerá, en

gran parte, de los cuidados con los que nos

obsequiemos en todas las fases de la vida.

A principios del siglo XX, la esperanza de

vida en los paises desarrollados era de 35

45 años. Los niños que nacen hoy en Occi

dente probablemente vivirán una media de

100-110años. Viviremos más, pero ¿en qué

condiciones? Todos tenemos claro que

cumplir 100 años con un físico y una salud

deteriorada no es un futuro muy alentador.

Los estudios científicos en el campo de la

medicina preventiva van dirigidos tanto a

aumentar la esperanza de vida como la

calidad de dicha vida. De la constante y

rápida evolución de la medicina en el

campo de la prevención y de la cirugia

estética ha nacido una nueva especiali

dad: cirugía y medicina antienve

¡ecimiento oAnti-aging. La finalidad de la

medicina antienvejecimiento es ralentizar

los procesos biológicos relacionados con

la edad. Evidentemente que la edad

cronológica, la que figura en el D.N.!, no

se puede modificar. Pero sí podemos mo

dificar la edad biológica, que es la que

corresponde a nuestro estado de salud y

al aspecto físico y de imagen corporal.

Empezamos aenvejecer a los 25 años yes

necesario aprender a hacerlo bien, retra

sando al máximo el proceso tanto interna

como externamente. Es a partir de los 40

45 años cuando los excesos cometidos

empiezan a dejar huella y el estrés acu

mulado ya no se tolera de igual forma.

El estrés causado a nuestro organismo

generará los nocivos radicales libres, res

ponsables de nuestro envejecimiento bio-

lógico. La medicina antienvejecimiento, me

diante estudios exhaustivos, sofisticados,

absolutamente personalizados y de forma

multidisciplinaria o poliespecialística, tra

tará de neutralizar los efectos indeseables

de los radicales libres. El objetivo es mejo

rar el estado general de la persona para

conseguir un rejuvenecimiento real en to

dos los aspectos del complejo ser humano.

Rejuvenecimiento interno mediante los pi

lares básicos de la medicina antien

vejecimiento :

- Tratar el estrés físico y psíquico

- Ejercicio fisico moderado

- Alimentación equilibrada y adecuada a

las necesidades de cada persona

- Administración de suplementos antioxi·

dantes para compensar la presencia ne

gativa de los radicales libres

- Reemplazo hormonal

Es importante recordar que cualquier trata

miento médico debe realizarse, única y

exclusivamente por prescripción de un

médico especialista.

Hay que aprender
a envejecer bien,

tanto interna
como

externamente

Los especialistas en cirugía plástica, repa

radora y estética nos ocuparemos del reju

venecimiento externo.

La piel, como órgano más externo de nues~

tro cuerpo, manifiesta los efectos del enve

jecimiento de forma muy visible, especial

mente a nivel facial. "La cara es el espejo

del alma", o dicho de otra forma, nuestro
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Dra. Helena Biosca Estela
Especialista en cirugía plástica,
reparadora yestétíca

aspecto físico es una carta de presentación

que no debemos despreciar.

Empiezan a aparecer las primeras señales

de envejecimiento en forma de pérdida de

definición de los labios, arrugas más pro

fundas en el entrecejo, las patas de gallo en

los ojos, una presencia más rotunda del

surco nasogeniano O la presencia de man

chas en cara, escote y manos debidas al

exceso de exposición solar. Psicológica

mente estos signos son muy mal acepta

dos, pero la persona que los padece no está

decidida a enfrentarse a la cirugía facial.

Actualmente, aplicamos muchostratamien

tos no quirúrgicos de forma ambulatoria,

que no requieren periodo de recuperación

y que mejorarán los signos debidos al

fotoenvejecimiento cutáneo. Utilizamos

técnicas láser para eliminar manchas, arru

gas, couperosis o pequeños capilares fa

ciales y para mejorar la textura de la piel

proporcionando la luminosidad perdida.

Los materiales de relleno y la toxina

botulínjca son una buena opción para tra·

tar arrugas faciales de expresión y pueden

ser complementarios a la cirugía. La

radiofrecuencia facial, tambien ambulato

ria, es otra opción para detener el paso del

tiempo y desafiar la ley de la gravedad.

Sólo recalcar que toda intervención quirúr

gica y tratamiento de cirugía estética debe

realizarlo única y exclusivamente un médi~

ca especialista en cirugía plástica, repara

dora y estética. I
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Cirurgia refractiva
Els avenc¡os tecnologics de les ciimcies mediques han produ'it un canvi progressiu en la forma

d'abordar el tractament de qualsevol patologia. Sens dubte, una de les especialitats en que els

avenc¡os han estat més riipids és I'oftalmologia. El nivel! d'investigació i desenvolupament

aconseguit en les tecniques quirúrgiques i les tecnologies actuals ni tan sois es podia preveure

fa pocs anys.

Texl Ester Blanch I fotos Xavior Mas

EIs aven,os més notables s'han produ';ten el camp de

la cirurgia refractiva. El seu nivell de desenvolupa

ment actual permet un tracte diferent en el tracta

ment deis defectes de refracció de I'ull humá.

Per aixó, I'aparició de técniques quirúrgiques fiables,

rápides i eficients suposa un canvi en el tractament con

vencional.

La cirurgia refractiva té com a objectiu eliminar o reduir

als defectes de graduació, que són la miopia, la hiperme

tropia i I'astigmatisme, per conseguir una bona visió sense

necessitat d'utilitzar ulleres o lents de contacte.

Hipermetropia:
En aquest cas la dificultat d'enfocament es produeix en

visió propera, ja que els raigs de lIum enfoquen al darrere

de la retina a causa d'un diámetre anteroposterior massa

curt o a una córnia molt plana.

La correcció es fa amb lents esferiques positives o

mitjan,ant la cirurgia refractiva amb láser excimer.

Astigmatisme:
En aquest cas el que succeeix és que la curvatura de la

córnia no és regular, és major en un eix respecte a I'altre.

A
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Topografia de I'ull abans d'una intervenció amb la tecnica Lasik,
mitjan~ant el sistema de diagnosi multidimensional Orbscan.
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CORRECCIÓ
QUI-RÚRGlCA

Actualment podem

utilitzar tres técniques

quirúrgiques:

- Lasik, mitjan,ant la

utilització del láser

excímer.
- Lents epicapsulars fle

xibles (lCLI.

- Facoemulsificació.

La visió de I'ull astigmátic és borrosa i distorsionada. Es

corregeix amb lents ci

Iíndriques positives o

negatives, encara que

també es pot corregir

mitjan,ant cirurgia re

fractiva amb láser

excímer.

La utilització d'una técnica o una altra, o bé la combina·

ció de les dues, dependrá de diversos factors, básicament

de I'agudesa visual, de I'edat del pacient i de les dióptries

a corregir.

ELS DEFECTES DE REFRACCIÓ

L'ull humá funciona

com un sofisticat siste

ma óptico El seu objectiu

és aconseguir que les

imatges de I'exterior

s'enfoquin a la retina

mitjan,ant I'acció deis

dos grans dioptris ocu

lars: córnia i cristal·li.

Miopia:
En aquest cas, exis·

teix una dificultat per

aconseguir una bona

agudesa visual en visió

Ilunyana. Els raigs de

lIum, que arriben paral

lels a I'ull, enfoquen al

davant de la reti na com a

conseqüéncia d'un ull amb un diámetre anteroposterior

massa lIarg o d'una córnia amb gran curvatura.

La correcció s'aconsegueix amb lents esfériques nega.

tives o mitjan,ant la cirurgia refractiva amb láser excimer.

La finalitat és que la imatge s'enfoqui a la retina.
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Amb el laser excímer es poden corregir miopies entre 1 i 10 dioptries, hipermetropies i astigmatismes elevats.

La intervenció amb la

tecnica Lasik dura uns

deu minuts, I'aneste

sia és tópica i gairebé

no causa cap tipus de

molestia.

Abans de portar a terme la intervenció és necessari efectu

ar determinades exploracions preoperatories com les que

es detallen tot seguit:

- Examen refractiu complet per definir la quantitat exacta

de dioptries a corregir. Es valora amb I'agudesa visual

maxima amb la millor correcció optica (BCVA).

- Topografia cornial per elevació (Orbscan). Aquesta ex

ploració permetra analitzar tota I'arquitectura cornial per

detectar irregularitats i anomalies

de les ca res anterior i posterior de la

cornia. També permet efectuar un

mapa del gruix cornial per detectar

hi desequilibris entre diferents parts.

Les dades que s'obtenen mitjanºant

la topografia per elevació perme

tran decidir quin és el tractament

adequat a I'hora d'efectuar la cirur

gia refractiva i, de vegades, desa-

consellar el tractament amb Lasik a

favor de la col·locació d'una lent epicapsular, com en els

casos en qué el gruix cornial no sigui I'adequat.

- Sensibilitat visual al contrast, que ens permetra avaluar

la qualitat visual postoperatoria.

- Examen pupilométric binocular. Ajuda a personalitzar

el tractament i a minimitzar els enlluernaments noc

turns.

- Examen complet del segment anterior de I'ull i valora

ció de la quantitat i qualitat lIagrimal.

- Oftalmoscopia i fons de I'ull pervalorar la integritat del

tapet retinia en tota la seva extensió.

rer any.

Es tracta d'una intervenció que

dura uns 10 minuts i que gairebé no causa cap tipus de

molestia al pacient. L'anestésia és topica i en un mateix

acle quirúrgic es poden tractar els dos ulls.

Un cop finalitzada la intervenció, el pacient ha de roman

dre en observació durant una mitja hora. Passat aquest

perladedetemps Iun cop efectuada la primera exploració per

par! de I'oftalmoleg, pot tornar al seu domicili.

Les molésties que poden presentar-se seran principal

ment lIagrimeig i sensibilitat a la lIum. En les primeres hores

es recomana descans ocular. En qualsevol cas no es fa

necessari tapar I'ull.

Lasik:
És la técnica actualment més utilitzada per corregir els

defectes refractius. Mitjanºant la utilització dellaserexcimer

es pot abordar la correcció de miopies entre 1 i 10 dioptri

es, d'hipermetropies entre 1 i 5 dioptries i astigmatismes

entre 1 i 6 dioptries.

Técnicament el tractament consisteix a aixecar la lami

na cornial anterior amb I'ajut d'un microqueratom auto

matic, que produeix un moldejat de

I'estroma cornial de manera homogé

nia mitjanºant I'aplicació dellaser.

Posteriorment, la lamina cornial

torna a la seva posició inicial sense

necessitat de fer cap mena de sutura.

Per ser candidat a aquest tipus de

cirurgia és necessari tenir una estabi

lització del defecte refractiu en el dar-
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- No hi ha cap problema si durant la intervenció el paeient
mou I'ull.

- La intervenció és ambulatoria ¡dura aproximadament
uns deu minuts.

- Durant la intervenció, s'utiJitza anestesia per via tapica.
- No és necessari que el pacient suspengui la medicació

que pren habitualmen!.

- La intervenció no produeix dolor.

- No és neeessari tapar I'ull després de la cirurgia.

- Les molesties postquirúrgiques són pocfreqüents i Ileus,
sobretot lIagrimeig i lIampades lIuminoses alguns dies.

- La reincorporació del pacient a la teina es produeix
aproximadament 48 hores després de la intervenció. I

Facoemulsificació:

Es tracta de la técnica d'elecció en pacients més grans

de 45-50 anys, amb defectes refractius elevats o amb

preséncia d'un major o menor grau de cataracta.

la intervenció consisteix en I'extracció del cristal·1í

mitjan9ant facoemulsificació i posterior implantament de

la lent intraocular. Amb un calcul correcte de la graduació

de la lent s'elimina la miopia o hipermetropia existents.

CONCLUSIONS SOBRE LA UTILlTZACIÓ
DE CIRURGIA REFRACTIVA

Lents epicapsulars flexibles:
De vegades no és posible efectuar la técnica lasik. Aixo

succeeix en casos de pacients joves amb defectes de

refraccio elevats, en visions límits i en casos de poc gruix

cornial. En aquests casos és preferible la utilítzació de lents

epicapsulars flexibles (Iel) per corregir el defecte refractiu

davant de la técnica lasik.

la lent es col·loca mitjan9ant una microincisió de gai

rebé 3 mm que permet allotjar-Ia entre el cristal·1í i I'iris. la

intervenció, per tant, no requereix sutura posterior, amb la

qual cosa s'aconsegueix no provocar astigmatisme.

la intervenció és de curta durada, com en el cas de la

técnica lasik, s'efectua amb anestésia topica i no reque

reix tapar I'ull. Aixi doncs, la recuperació visual és practi

cament immediata.

És la técnica d'elecció en pacients amb visions baixes,

ja que permet millorar I'agudesa visual en una mitjana de

dues línies. Permet corregir fins a 18/20 dioptries de mio

pia i 9/10 d'hipermetropia.
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La técnica Lasik millora la

qualitat de vida i I'autoestima

del pacient

la generalització de la cirurgia refractiva ha estat pos

sible gracies a les noves tecnologies, que han suposat el

desenvolupament de noves técniques quirúrgiques. I el

desenvolupament d'aquestes técniques ha permés com

plementar I'abordament tradicional en el tractament deis

defectes de refracció en I'ull huma. És evident, per tanl,

queconstitueix una alternativa adequada i fiable en aquests

pacients i que millora la seva qualitat de vida i autoestima.

No cal oblidar, no obstant, que malgrat la correcció que

s'efectua actuant sobre la cornia, I'ull seguirá sent miop o

hipermétrop i, per tant, segueixen sent necessáries les

revisions periodiques, ja que els riscos associats a aques

tes patologies persisteixen. En conseqüéncia, I'experién

cia del cirurgiá és fonamental per a la correcta elecció de

la técnica a aplicar en cada pacien!. I
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Cirugía refractiva
anestesia tópica y no precisa tapar el

ojo. Es la técnica de elección en pa

cientes con visiones bajas, permite

corregir hasta 18/20 dioptrías de mio

pía y 9/10 de hipermetropía.

- Facoemulsificación: esta técnica

se utiliza en pacientes mayores de 45

50 años, con defectos refractivos ele

vados o con presencia de un mayor o

menor grado de catarata. La interven

ción consiste en la extracción del cris

talino mediante facoemulsificación y

posterior implantación de

la lente intraocular. Con

un cálculo correcto de la

graduación de la lente se

eliminan la miopía o hi

permetropía existentes.

La utilitzación de una

técnica u otra, o bien la

combinación de éstas, de

penderá de diversos fac

tores, básicamente de la

agudeza visual, de la edad

del paciente y de las

dioptrías a corregir.

Como conclusión so

bre la utilización de la ci

rugía refractiva, podemos

afirmar que su generalización ha sido

posible gracias a las nuevas tecnolo

gías, que han supuesto el desarrollo

de nuevas técnicas quirúrgicas utili

zadas en el tratamiento de los defec

tos de refracción en el ojo humano.

Constituye una alternativa adecuada

y fiable en estos pacientes y mejora

su calidad de vida y autoestima. No

hay que olvídar, no obstante, que a

pesar de la corrección que se efectúa

actuando sobre la córnea, el ojo se

guirá siendo miope o hipermétrope

y, por lo tanto, siguen siendo necesa

rias las revisiones periódicas, ya que

los riesgos asociados a estas patolo

gías persisten. En consecuencia, la

experiencia del cirujano esfundamen

tal para la correcta elección de la

técnica a aplicar en cada paciente.

su domicilio. Antes de la interven

ción se precisan diversas exploracio

nes preoperatorias: examen refracti

vo completo para determinar las

dioptrías a corregir; topografía

corneal por elevación (Orbscanl, que

permite decidir cuál es el tratamiento

más adecuado en el momento de

efectuar la cirugía refractiva; sensibi

lidad visual al contraste, que permite

evaluar la calidad visual postope

ratoria; examen pupilométrico
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binocular, que ayuda a personalizar

el tratamiento y a minimizar los des

tellos nocturnos; examen completo

del segmento anterior del ojo y valo

ración de la cantidad y la calidad

lagrimal, y oftalmoscopia y fondo del

ojo para valorar la integridad del ta

pete retiniano.

- Lentes epicapsulares flexibles

(ICL). Esta técnica se utiliza en casos

de pacientes jóvenes con defectos de

refracción elevados, en visiones lími

tes y en casos de poco espesor

cornea!. La lente se coloca mediante

una micro incisión de casi 3 mm que

permite alojarla entre el cristalino y el

iris. La intervención no precisa sutura

posterior, con lo que se consigue no

provocar astigmatismo. La interven

ción es muy breve, se efectúa con

Los avances tecnológicos de las cien

cias médicas han producido un cam

bio progresivo en la forma de elabo

rar el tratamiento de cualquier pato

logía. Sin duda una de las especiali

dades en las que los avances han sido

más rápidos es la oftalmologia. El

nivel de investigación y desarrollo

conseguído en las técnicas quirúrgi

cas y las tecnologías actuales ni si

quiera se podían preveer hace pocos

años.

Los avances más nota-

bles se han producido en el

campo de la cirugía

refractiva. Su nivel de de

sarrollo actual permite un

trato diferente en el trata

miento de los defectos de

refracción del ojo humano.

El objetivo de la cirugía

refractiva es eliminar o re

ducir los defectos de gra

duación, en la miopía

(dificulta! para conseguír

una buena agudeza visual

en visión lejana), la hiper

metropía (la dificultad de

enfoque se produce en la

visión cercana) y el astigmatismo (vi

sión borrosa y distorsionada).

Para corregir los defectos de re

fracción se utilizan tres técnicas qui

rúrgicas:

- Lasik, mediante láser excimer,

para corregirmiopías de entre 1 y 10

dioptrias, hipermetropías entre 1 y 5

dioptrias y astigmatismos entre 1 y 6

dioptrías. Se levanta la lámina corneal

anterior con la ayuda de un

microquerátomo automático, produ

ciendo un moldeado del estroma

corneal de manera homogénea me

diante la aplicación del láser. La inter

vención dura unos 10 minutos, se

utiliza anestesia tópica y en un mis

mo acto quirúrgico se pueden tratar

los dos ojos. Tras media hora en ob

servación, el paciente puede volver a



ILO cedeix un local on treballaran 30 persones amb discapacitat

fin de crear una gran platafor
ma solidaria". El objetivo de la
entidad es triple: impulsar la
integración sociolaboral de
personas con discapacidad fí
sica, promover la conciencia
social sobre la importancia de
desarrollar proyectos de coo
peración con otros países y
sumar esfuerzos conjuntos
para optimizar los resultados
del trabajo de las asociacio
nes implicadas.

La sede de Entorn Solidari está
ubicada en el número 19 de la
calle Sant Hilari. ASPID ha pre
visto instalar este verano en el
local su ca" center, un servicio
de telemarketing en el que ac
tualmentetrabajan 9 personas,
7 de ellas con discapacidad.
Por su parte, la Fundación Es·
clerosis Múltiple descentrali
zará el Centro Especial de Tra
bajo de Barcelona e instalará
en el local una subsede en el
que se desarrollarán también
trabajos de calf center. I

Nace una nueva entidad solidaria en L1eida

L'acte de presentació de la nova entitat va tenir lIoc a la clínica ILO.
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Entorn Solidari se plantea como
una federación de entidades
destinada a gestionar un local
que acogerá actividades soli
darias. Espacio creado a partir
de la colaboración con ASPID y
la Fundación Esclerosis Múlti
ple, Ferreruela afirma que
"nuestra intención es ir abrién
dolo a otras entidades, con el

L1eida cuenta con una nueva
entidad de carácter altruista,
Entorn Solidari, una asociación
que en su etapa inicial dará
empleo a unas 30 personas con
discapacidad. Esta interesante
iniciativa es fruto de la unión de
dos entidades, la Asociación de
Parapléglcos y Discapacitados
Fisicos de L1eida (ASPID) y la
Fundación Esclerosis Múltiple,
y cuenta con la participación de
los doctores Rafael Ferreruela y
Andrea Sanfeliu, titulares del
Instituto L1eida de Oftalmolo
gía (ILO), que han cedido el lo
cal que albergará la nueva enti
dad.

Entorn Solidari es planteja com una

federació d'entitats destinada a ges

tionar un local que acollirá activitats

de caire social. Espai creat a partir de

la col·laboració amb ASPIO i la Fun

dació Esclerosi Múltiple, Ferreruela

diu que "la nostra intenció és anar

obrint-Io a altres entitats, a fi de crear

una gran plataforma solidária". L'ob

jectiu de I'entitat és triple: promoure

la integració sociolaboral de perso

nes amb discapacitat física, promou

re la consciencia social sobre la im

portáncia de desenvolupar projectes

de cooperació amb altres pa'Isos i

sumar esfor90s per optimitzar els re

sultats del treball de les associacions
implicades.

.INFORMACIÓ

O'INTERES ILO

L
leida disposa d'una nova enti

tat de carácter altruista, Entorn

Solidari, una associació que en

la seva etapa inicial donará feina a 3D

persones amb discapacitat. Aquesta

iniciativa ha sorgit de la unió de dues

entitats, l'Associació de Paraplégics i

Oiscapacitats Físics de Lleida (ASPIO)

i la Fundació Esclerosi Múltiple, i

compta amb la participació deis doc

tors Rafael Ferreruela i Andrea

Sanfeliu, titulars de l'lnstituto Lleida

de Oftalmología (ILO), que han cedit

el local que albergará la nova entitat,

ubicada al carrer Sant Hilari, 19.

Neix una nova entitat solidaria a Lleida

ASPIO ha previst instal·lar aquest es

tiu a la seu d'Entorn Solidar; el seu

call center, un servei de telemárque

ting en qué actualment treballen 9

persones, 7 de les quals presenten

una discapacitat. O'altra banda, el

local permetrá a la Fundació Esclero

si Múltiple descentralitzar el Centre

Especial de Treball de Barcelona i

instal·lar a Lleida una subseu en la

qual es faran també treballs de call
center. I



EQUILIBRI
CENTRE DE QUIROMASSATGE

TERAPEUTIC I SALUT INTEGRAL

P t · t ., t' ?a elx ensIO, es res....

MiUori la seva qualitat de vida!
El beneficiós efecte d'un massatge avan~at
amb apJicació de pressió precisa calor de jade
i rajos infrarojos lIunyans que Ji proporcionaran

Una increible sensadó de millora!
Provi les nostres IIiteres d'automassatge

Tractaments:

Esquena i cervicals
Carnes pesades

Recuperació general
Drenatge Iimfatic

Reflexologia podal
Peus: calls, durícies, etc.

Hemorroides

*
L1itera d'automassatge

*
Massatge ondulatori (maquina del chi)



La canasta, en el punto de mira
Revisión ocular de los jugadores del Caprabo

millors condicions fisiques
possibles, una revisió d'aquest
tipus pot contribuir a mantenir els
jugadors blaus en plena forma.
Tot i que és evident que ILO té una
ben guanyada reputació en el món
de I'oftalmologia, no hi ha dubte
que, en el cas deis jugadors del
Caprabo, els professionals del cen
tre van fer. .. una revisió d' altura II

La anécdota de la sesión la protagonizó el exentrenador
del Caprabo Edu Torres, que explicó que él había sido
operado de miopía a través de cirugía refractiva por el
doctor Rafael Ferreruela, director de ILO. Torres se mostró
partidario de este tipo de cirugía, "una alternativa que
sirve para darte confianza en el deporte", y la recomendó
a los deportistas. Por su parte, Ferreruela añadió que la
cirugía refractiva está muy indicada para la práctica de los
deportes, especialmente los de riesgo, "ya que te permite
una libertad de acción que no tienes con otras soluciones".1

Caprabo fueron sometidos a una completa revisión en la
que los profesionales de ILO aplicaron las técnicas y los
aparatos de análisis más avanzados.

Ferreruela va afegir que la cirurgia
refractiva és molt indicada per a la
practica deis esports, sobretot els
de risc, "ja que et permet una
liibertat d'acció que no tens amb
altres solucions".

Aixi doncs, si I'objectiu de
qualsevol club esportiu és tenir
els membres de la plantilla en les
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En una lIiga del nivell de
I'ACB, amb partits disputa
dissims i finals d'infart, els

jugadors han de mostrar matx rere
matx la seva tecnica, la seva
preparació fisica L.. la seva bona
punteria. Qualsevol ajuda és
benvinguda, i esta ciar que una
revisió ocular mai sobra. L'lnsti
tuto L1eida de Oftalmologia (ILO)
ha fet als jugadors i als tecnics
blaus un examen destinat
precisament a detectar i corregir
la més petita anomalia visual.

En una liga del nivel de la ACB, con partidos disputadisimos
y finales de infarto, los jugadores tienen que demostrar
partido tras partido su técnica, su preparación física y... su
buena puntería. Cualquier ayuda es buena, y está claro que
una revisión ocular nunca está de más. El Instituto Lleida
de Oftalmología (ILO) ha realizado a los jugadores y a los
técnicos del club un exhautivo examen destinado precisa
mente a detectar y corregir la más pequeña anomalía
visual.

L'anecdota de la sessió la va
protagonitzar I'exentrenador dei
Caprabo Edu Torres, que va expli
car que precisament havia estat
operat de miopia mitjan9ant
cirurgia refractiva pel doctor Ra
fael Ferreruela, director d'ILO.
Torres es va mostrar partidari
d'aquest tipus de cirurgia, "una
alternativa que serveix per donar
te confian9a en I'esport", i la va
recomanar als esportistes.

Proves d'agudesa visual, revisió
de la córnia i el cristal·1i amb
microscopi, fotografies de la part
interna de i'ull, tonometries
(comprovació de la pressió inter
na de I'ulll, mesura de la visió de
relleu ... Els jugadors del Caprabo
van ser sotmesos a una completa
revisió en la qual els professionals
d'ILO van aplicar les tecniques i
els aparells d'analisi més avan9ats.

Pruebas de agudeza visual, revisión de la córnea y el
cristalino con microscopio, fotografías de la parte interna
del ojo, tonometrías (comprobación de la presión interna
del ojo), medida de la visión de relieve... Los jugadores del





El director argentí Adolfo Aristarain (davant deis microfonsJ.
8companyat pel. actors Eusebio Poncela i Federico Luppi.

Celebrada a mitjans de mar~ -inicialment el festival tenia

1I0c al gener, peró després que algun director cubá esti

gués a punt de morir de fred es van buscar unes dates més

benignes-, la Mostra de Cinema L/atinoamericá de L/eida

ha fonamentat el seu éxit en tres puntals: la programació,

els convidats i les activitats paral·leles.

En el tema de la programació, els responsables de la

Mostra intenten assolir un dificil equilibri entre nous rea

litzadors i directors ja consagrats, entre estrenes amb

projecció (com és el cas de Nueve reinas o Balseros) i films

que ja formen par! de la história del cinema, entre la

producció de parsos amb una indústria cinematográfica

més o menys consolidada (Méxic, Brasil, Cuba i sobretot

Argentinal i d'altres amb menys tradició (Perú, Bolivia,

Uruguai, Vene~uela ... ). En aquesta desena edició, perexem

pie, els espectadors han pogut gaudir d'una setantena de

films -incloses 4 estrenes absolutes a I'Estat espanyol

d'una desena de parsos diferents. I quan hem parlat deis

nous realitzadors no podem oblidar les tradicionals secci

ons dedicades a les escoles de cinema lIatinoamericanes i
de l'Estat espanyol.

Els convidats constitueixen un deis principals actius de la

Mostra. Cap esdeveniment cultural celebrat a L/eida apor

ta tants personatges de renom en la setmana i mitja

escassa que dura la Mostra. Comen~ant pel conegudissim

a Espanya -eonegut ara, no pas els primers anys del

festival- Federico Luppi, president d'honor de la Mostra, i

seguint per actors de la talla de Patricia Reyes Spindola,

Mirta Ibarra, Pedro Armendáriz Jr., Assumpta Serna,

Eusebio Poncela, Héctor Alterio, Dario Grandinelli, Ingrid

Rubio, Jordi Dauder, Juan Diego BOllo, Ulises Dumont,

José Sacristán, Miguel Ángel Solá, Francisco Algora,

Mercedes Sampietro o Pilar Bardem; per realitzadors com

Eduardo Mignona, Luis Puenzo (guanyador d'un Oscar per

La historia ofician, Marcelo Piñeyro, Felipe Cazals, Fernando
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Foto vertical: I'actor argentí Federico
Luppi, president d'honor de la Mostra. A
sota, els protagonistes del film Subterra
envoltats pel director de la Mostra. Juan
Ferrer, i el coordinador. German Caufapé.
Pagina 47, I'actriu Patricia Reyes Spíndola.
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Foto central inferior: Gonzalo Suárez, que enguany ha estat
objecte d'un homentage. Foto inferior: el productor Gerardo
Herrero rebent J'estatueta de la Mostra en I'edició del 2003.

La directora Patricia Ferreira (al centre), amb els
actors Jordi Dauder i Ingrid Rubio. A sota, el realitza·
dor argentí Luis Puenzo, guanyador d'un Osear,
conversa amb I'exregidor de Cultura, Antoni L1evot.

"Pino" Solanas, Adolfo Aristarain, Fernando Trueba, Juan

Antonio Bardem, Sergio Cabrera, Victor Gaviria i Gerardo

Herrero; per dibuixants com Quino, Horacio Altuna i

Fernando Krahn i Óscar Grillo; o per fotógrafs com Héctor

Zampaglione i Javier Bauluz.

Finalment, les activitats paral·leles, com exposicions, pre

sentacions de lIibres, debats o concerts musicals, comple

menten perfectament el nucli central de la Mostra -les

projeccions- i aporten un toe cultural i lúdic imprescindi

ble en aquesttipus d'esdevenimenl. Enguany, per exem

pie, hem pogut contemplar la magnífica exposició Deu

anys de Mostra, amb treballs de Paco Rodriguez, fotógraf

oficial de la Mostra.

No diem cap mentida si afirmem que la Mostra -iniciativa

que en bona part devem a I'esforc; humá del Centre L1ati

noamericá de L1eida i al suport económic de la Paeria- ha

proporcionat als lIeidatans, al lIarg d'aquests 10 anys, un
triple privilegi. En primer 1I0c, i per damunt de tot, poder

gaudir de bon cinema. En segon 1I0c, familiaritzar-nos amb

una cinematografia molt especial: la d'uns pa'isos que,

mancats del poder económic de la indústria de Hollywood,

ens proporcionen veritables joies artesanals elaborades

amb poes recursos, peró amb molta imaginació. I final

menl, contemplar una série de treballs als quals, en gene

ral, dificilment podriem accedir per altres vi es (circuits

comercials, televisió o vídeo).

Guanyadora de prestigiosos guardons com el Premi Sant

Jordi de Cinematografia o el Premi Túria, la Mostra repre

senta, dones, una fita básica dins de I'agenda cultural de la

ciutat de L1eida, a més -i aquest és un fet molt important

de contribuir a projectar L1eida a tot l'Estat i fora de les

nostres fronteres. No exagerem si diem que molts perio

distes, molts actors i directors i, en definitiva, molta gent

de l'Estat espanyol i de L1atinoamérica han arribat a conéi

xer la nostra ciutat grácies a la Mostra.

El festivallleidatá, que en el decurs d'aquestes 10 edicions

celebrades ha programat quasi 600 films de gairebé tots

els pa'isos de L1atinoamérica, té ara el repte de consolidar

se definitivamenttreballant per aconseguir nous suports

económics institucionals (la Generalitat de Catalunya ja ha

anunciatla seva col·laboració amb el certamen) i privats

com la Clínica ILO- i, sobretot, per implicar encara més la

societatlleidatana en un fenomen cultural que ja fa anys

que depassa les nostres fronteres. I



A dalt: cartel! de
Balseros i imatge
de Fabian
Bielinsky, director
de Nueve reinas:
els dos films es
van estrenar a
Lleida. A sota,
fotograma de
Viaje hacia el
mar, pel·lícula
que va cloure la
10a Mostra.

• - l~ '. -

www.mostradelleida.com

ción; y finalmente, el de contemplar

trabajos a los que dificilmente po

driamos acceder por otras vias.

Ganadora de prestigiosos galardo

nes como el Premio Sant Jordi de

Cinematografia o el Premio Túria, la

mostra ha contribuido, en definitiva,

a proyectar la ciudad de L1eida dentro

y fuera de nuestra fronteras. I

Fernando Trueba, Sergio Cabrera,

Juan Antonio Bardem, Victor Gaviria
O Gerardo Herrero.

La Mostra ha proporcionado a los

leridanos, en estos diez años, un tri

ple privilegio: el de disfrutar de buen

cine; el de familiarizarnos con la cine

matografia de unos paises que-lejos

del potencial de la industria de

Hollywood- nos proporciona verda

deras joyas elaboradas con pocos

recursos pero con mucha imagina-

La programación ha aconseguido un

dificil equilibrio entre nuevos realiza

dores y directores ya consagrados,

entre estrenos con proyección (como

Nueve reinas o Balseros) y filmes que

ya forman parte de la historia del

cine, entre la producción de paises

con una industria cinematográfica

consolidada y otros con menos tradi

ción. En esta décima edición, por

ejemplo, los espectadores han podi

do disfrutar de 70 peliculas -inclui

dos 4 estrenos absolutos en España

de una decena de paises diferentes.

Estos últimos diez años han consti

tuido -robando el titulo al director

Claude Chabrol- "La década prodi

giosa" del cine latinoamericano en

L1eida. Aquel modesto ciclo iniciado

en 1995 se ha convertido en un festi

val consolidado, que ha propiciado

que insignes nombres de la cinema

tografía latinoamericana y española

hayan desfilado por nuestra ciudad.

Cabe decir que la Mostra de Cinema

L1atinoamerica de L1eida ha basado

su éxito en dos puntales: la progra

mación y los invitados.

Mostra de Cinema Llatinoamerica
de Lleida, la década prodigiosa

• CULTURA

Los invitados constituyen uno de los

principales activos del festival. Em

pezando por Federico Luppi, presi

dente de honor de la mostra, y conti

nuando con actores de la talla de

Patricia Reyes Spindola, Mirta Ibarra,

Pedro Armendáriz Jr., Héctor Alterio,

Dario Grandinelti, Ulises Dumont,

Juan Diego Bolto, Ingrid Rubio, José

Sacristán, Miguel Ángel Solá o Mer

cedes Sampietro; y por directores

como Eduardo Mignona, Luis Puenzo

(ganador de un Oscar por La historia

ofician, Marcelo Piñeyro, Fernando

"Pino" Solanas, Adolfo Aristarain,

MIRAI2A 50



••Com explicar que promovem la cultura, •
millorem la qualitat de vida i tenim cura del •

medi ambient, sense semblar presumptuosos?
Al Grup Gas Natural creiem en el

que fem. Creiem en les persones,

i per aixo ens preocupa la seva

qualitat de vida. Creiem en el que

som: una energía que prevé de

la natura i que, justament per

aixQ, cal que en tingui cura.

Creiem en la nostra responsabi

Iitat social, i per aixo patrocinem

iniciatives culturals. I és que. al

Grup Gas Natural, creiem que

una gran empresa ha de ser aixi:

bona per a tothom.

.y
gasNatural......

Sempre en bones mans
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Vetllem pels seus ulls i,
també, per la seva butxaca

Conegui els nostres sistemes de finan~ament
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CrediStor

Finan~ment a I'instant


