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Potencia 
els sentits 
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Editorial Sumari

salutfer2 

GUST I OLFACTE 12 - 13
Innovació als fogons amb la Fundació Alícia
La Fundació Alícia és un laboratori culinari que investiga en el camp 

de l’alimentació per promoure bons hàbits i afavorir que mengem de 

manera sana. Ampliar el coneixement que tenim de l’olfacte i el gust és 

més fàcil gràcies a la ciència. 

EL TACTE 14 - 15
Clau per a la comunicació
La manera com transmetem informació a 

través dels gestos de les mans i del sentit del 

tacte canvia segons cada cultura, per exemple 

la forma de saludar. 

OÏDA 10 - 11
Parlem amb Pep Sala
El músic Pep Sala ens explica de quina manera 

viu la seva relació amb la música i posa èmfasi 

en la necessitat de cuidar aquest sentit, la seva 

principal eina de treball.

VISTA 8 - 9
Fixa-t’hi bé!
La vista és un dels sentits que més utilitzem 

en el dia a dia. Coneguem els consells i les 

recomanacions que ens ajudaran a mantenir la 

vista en bones condicions.

EL GTS DESTACA... 4 - 5
Una oïda saludable
Parlem amb la Dra. Francina Aguilar, otorino-

laringòloga a l’Hospital General de Granollers, 

sobre la importància de la prevenció per evitar 

malalties a les orelles.
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Balanç de l’activitat anual 2010

Per a l’equip, el 2010 ha estat un any complicat a causa de la crisi econòmica que viu el nostre 
entorn, amb una disminució del pressupost per part del finançador públic així com una retallada 
del 5% en els salaris dels professionals.

Malgrat tot, el fet més destacable d’aquest 2010 és que en l’àmbit de la gestió directa dels recursos 
disponibles, l’equip d’Atenció Primària de la Roca del Vallès ha obtingut excel·lents resultats en els 
indicadors de Benchmarking de la regió sanitària de Barcelona, que han millorat fins i tot els d’anys 
anteriors, i ha aconseguit els millors resultats en l’avaluació que el Servei Català de la Salut fa de 
l’excel·lència en qualitat, que valora paràmetres com l’accessibilitat i la satisfacció dels ciutadans, 
l’efectivitat, la capacitat resolutiva i el cost/eficiència. Hem aconseguit ser el número u i estar entre els 
deu primers repetidament durant els últims quatre anys.

ConsolidaCió de projeCtes
Durant aquest any 2010, hem consolidat projectes estratègics promoguts des del Departament de 
Sanitat, com és el Pla Terapèutic Electrònic, més conegut com a “recepta electrònica”, i hem avançat 
molt en d’altres com la Història Clínica Compartida de Catalunya o en les Plataformes de comunicació i 
treball transversal en l’àmbit dels Capitatius del Vallès Oriental.
També iniciatives estratègiques promogudes pel nostre equip s’han consolidat durant aquest any 
2010, com ara les consultories de salut mental tant d’adult com infantils i juvenils, o la consultoria 
d’endocrinologia i nutrició, en coordinació amb altres proveïdors del territori com el Centre de Salut 
Mental d’Adults Benito Menni, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil o l’Hospital General de 

Granollers. Així mateix, hem impulsat noves iniciatives que 
milloren les prestacions públiques, com ara l’assistència en 
podologia als pacients diabètics, que milloren la seguretat 
en la utilització dels medicaments, com la incorporació a 
l’equip d’una farmacèutica, o eines de suport a la prescripció 
incorporades a la història clínica dels ciutadans.
Estem orgullosos del conjunt de l’equip i de com cada 

professional i cada unitat de la nostra organització s’esforça per compartir coneixement i de forma 
coresponsable potencia les altres per servir millor els ciutadans de la Roca del Vallès i per millorar la 
governança del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Central, on estem integrats.

perspeCtives de futur
Seguirem aportant experiència en innovació i en gestió d’equips d’Atenció Primària, donant suport als 
projectes de creació i de transferència del coneixement als sistemes sanitaris i socials del nostre territori 
i  a aquells que a nivell nacional i internacional siguin impulsats per les institucions del nostre país o pel 
mateix Consorci de Salut i Social de Catalunya, al qual estem vinculats.
El servei a la comunitat és l’eix al voltant del qual gira tota l’activitat de l’equip d’Atenció Primària de la 
Roca del Vallès. Aquest és un objectiu al qual no volem renunciar. Aquest és un objectiu al qual volem 
arribar, desenvolupant un model de gestió més autònom, més eficient i més proper als ciutadans, en 
estreta col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i amb la resta d’entitats i organitzacions 
sanitàries i socials del nostre entorn.

Dr. Josep Lluís Fernández Roure
Director

Àrea Bàsica de Salut la Roca del Vallès
Consorci de Salut i Social de Catalunya

Treballem en el 
desenvolupament d’un 
model de gestió més 
autònom, eficient i 
proper als ciutadans



relació a les habilitats comunicatives, que 

experimenten una pèrdua. Aquesta circum-

stància porta a la desconfiança i a la inse-

guretat i, per tant, les persones acostumen 

a tornar-se molt introvertides. 

En general, prestem prou atenció al fet 

de tenir cura de l’oïda?

Crec que no. La gent va a les consultes mè-

diques quan té un problema i no tant per 

prevenció, excepte en la prevenció de riscos 

laborals on hem vist un canvi molt signifi-

catiu en els últims anys.

L’oïda és el sentit més important? 

Tots els sentits són importants en la seva 

mesura, però potser la vista i l’oïda són els 

més rellevants per a una bona comunicació 

i els més importants per al desenvolupa-

ment integral de les persones.

“L’orella, tot i que la 
majoria de la gent ho 
desconeix, té un sistema 
d’autoneteja”

La Dra. Francina aguiLar és otorinoLaringòLoga i trebaLLa a L’HospitaL generaL De 
granoLLers. creu que és tan important tenir cura De Les oreLLes com prevenir-ne 
Les maLaLties. una prevenció que assegura que Ha canviat moLt en eL terreny DeLs 
riscos LaboraLs.
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El GTS destaca…

I quines recomanacions podem seguir per 

mantenir l’oïda “sana”?

Evitar les automanipulacions. És a dir, massa 

gent té el mal hàbit de netejar-se i rascar-se les 

orelles, i sovint fent servir eines poc adeqüades 

com bastonets amb cotó fluix als extrems, agu-

lles de fer mitja, clips, etc. L’orella, tot i que la 

majoria de la gent ho desconeix, té un sistema 

d’autoneteja; si aquest sistema és insuficient o 

falla s’ha de consultar amb el metge.

A més a més, és molt important evitar el 

que s’anomena trauma acústic, ja sigui en 

l’àmbit professional, en què els danys es 

poden evitar utilitzant cascos protectors, o 

Fins a quin punt és important mantenir 

el sentit de l’oïda ben cuidat per portar 

una vida saludable?

És molt important mantenir ben cuidat el 

sentit de l’oïda. D’una banda, per comuni-

car-nos amb els altres; i de l’altra, per evitar 

problemes relacionats amb les orelles, com 

infeccions que podrien derivar en compli-

cacions potencialment greus per a la salut 

dels qui les pateixen. Pel que fa als infants, 

hem de destacar la importància d’una bona 

audició per obtenir una correcta adquisició 

del llenguatge i així poder fer un desenvo-

lupament cognitiu òptim.

Quines són les patologies més freqüents 

que presenten els vostres pacients? 

Doncs les patologies més freqüents en els 

nens són tot el que té a veure amb les in-

feccions a les orelles i les otitis seromuco-

ses, tot el que seria l’acumulació de muco-

sitats a les orelles dels més petits.

En el cas dels adults, els problemes més fre-

qüents que atenem són els relacionats amb 

la pèrdua auditiva per qüestions d’edat (pres-

biacúsia) i per trauma acústic. És a dir, pèrdua 

auditiva selectiva a determinades freqüències  

per causa de l’exposició al soroll ambiental, en 

el lloc de treball o per causes lúdiques. 
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“És important 
una bona 
audició en 
els nens 
per a una 
correcta 
adquisició 
del llenguatge”

“Si la sordesa 
apareix a l’edat 
adulta i de forma 
progressiva, la vida 
canvia perquè es 
perden les habilitats 
comunicatives”

“Vista i oïda són 
els sentits més 
importants per a una 
bona comunicació”

en l’àmbit lúdic, en què es poden evitar no 

posant el volum alt quan s’escolta la ràdio 

o música a través d’auriculars.

Com pot canviar la vida quotidiana d’una 

persona que deixa de sentir-hi? 

Si el deixar de sentir es produeix durant la 

infantesa, aquesta circumstància pot pro-

vocar un dèficit en el desenvolupament 

cognitiu, un retard significatiu en el desen-

volupament de la parla i, inevitablement, 

un  retard en el seguiment dels estudis.

Si en canvi la sordesa apareix a l’edat aldulta i 

de forma progressiva, la vida pot canviar amb 



parLem amb eL Dr. JorDi 
prats, metge De FamíLia DeL 
cap vicenç papaceit i DeL 
consuLtori De santa agnès.
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El CAP destaca…

Quan vas començar a exercir de metge?

Va ser l’any 1976, tot i així durant la carrera 

vaig tenir la sort de fer pràctiques continuades, 

personalitzades i especialitzades, amb l’equip 

de medicina interna de l’Hospital Clínic de Bar-

celona. Posteriorment, vaig fer la residència, 

quatre anys a l’Hospital de la Creu Roja, també 

a Barcelona a la unitat de cures intensives. Vaig  

especialitzar-me en medicina interna i cures in-

tensives. Després, ja professionalment, vaig es-

tar d’adjunt a la Unitat de Medicina Interna del 

mateix Hospital. Abans de ser metge a la Roca 

i durant quatre anys, vaig organitzar i dirigir la 

Unitat de Cures Intensives de la Fundació Poli-

clínica de Granollers fins que l’Hospital de Gra-

nollers ja va crear aquesta unitat i va assumir la 

demanda del territori. 

Des de quan ets metge a la Roca?

Vaig venir a la Roca l’any 1994. Després de 

molts anys d’estar amb malalts crítics, volia fer 

s’obtenen a partir de la palpació són: tumors; 

ganglis en diverses parts del cos; l’estat del 

fetge, del ronyó, de pròstata; la febre. Amb 

l’auscultació explorem el cor, els pulmons, 

els budells. Amb l’olfacte, sobretot amb l’olor 

de la boca, podem descobrir acetona, proble-

mes renals o hepàtics, diabetis... A partir de 

la vista, de les manifestacions de la pell i les 

mucoses, podem descobrir anèmies, lesions. 

Altres manifestacions que observem visual-

ment i que poden ser signe d’alguna disfun-

ció són la forma de caminar, expressions de 

postures, els tremolors. 

Actualment comptem amb els suports tecnolò-

gics per al diagnòstic, però l’exploració a partir 

dels sentits segueix sent indispensable. Fins hi 

tot sembla que hi ha un cert retorn al mètode 

d’exploració clàssic a partir de la telemedicina, 

medicina virtual o a distància, en què el metge 

va demanant informació al pacient. Austràlia 

ha estat un lloc pioner en aquesta experiència, 

en zones de població dispersa i amb poca ac-

cessibilitat, sembla que de forma exitosa: s’han 

evitat el 60% de visites innecessàries a Urgèn-

cies, i els malalts que s’hi han derivat podien 

aportar dades d’informació diagnòstiques. A 

Catalunya ja s’han iniciat experiències, en po-

drem anar parlant...

Ha canviat aquesta relació amb les noves 

generacions?

No gaire, de fet l’adaptació depèn força del pa-

per del metge, i a poc a poc es pot establir la 

relació desitjada. La població a la Roca ha anat 

augmentant lentament, això a permès treballar 

amb la mateixa dinàmica. Sí que es nota, en ge-

neracions més joves, la necessitat d’immediate-

sa, hi ha un cert aïllament social, però parlant i 

escoltant, en la majoria de casos es pot aconse-

guir una bona base en la relació.   
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“La Roca és encara 
un poble on es pot 
tenir una relació 
de tu a tu amb els 
usuaris, això és 
difícil en una ciutat”

una medicina de contacte i preventiva, poder 

relacionar-me amb els pacients, tenir un tracte 

directe amb la persona, creia que podia aportar 

els coneixements que havia adquirit i aplicar-

los: això era possible en un poble semirural, 

com era la Roca. La Roca és encara un poble 

on es pot tenir una relació de tu a tu amb els 

usuaris, això és difícil en una ciutat.

“Amb cadascun dels sentits 
pots obtenir moltes dades 
a l’hora de fer un diagnòstic”

“Amb el diàleg, 
el metge ha de ser 
també conseller”

Suposem que han canviat força les coses des 

d’aquells inicis. Què és allò que ha canviat 

més significativament?

Els canvis han estat a nivell tecnològic, no tant 

a nivell humà. La relació que s’estableix entre 

metge i malalt està basada en la confiança mú-

tua, en el diàleg a partir d’un patró de relació 

basat en el fet de comptar amb més temps de 

dedicació i en la proximitat. Sense paternalis-

me, autoritarisme o jerarquia, sinó amb diàleg, 

el metge ha de ser també conseller.

han marcat un canvi a l’hora d’aplicar criteris. 

Abans el mètode de diagnòstic era més clínic 

que tecnològic, l’únic que teníem era la radi-

ologia convencional i l’analítica; una història 

clínica ben feta, l’exploració física i els mitjans 

d’ajuda tècnica: anàlisi i radiologia convencio-

nal eren la base per al diagnòstic.  

Aquest número de la revista està dedicat als 

sentits. En quins àmbits de la teva tasca un 

metge aplica conscientment cadascun dels 

cinc sentits?  

Amb cadascun dels sentits pots obtenir 

moltes dades a l’hora de fer un diagnòstic.  

Abans dels anys 70 l’exploració física era a 

partir de la palpació (tacte), l’olfacte (olor), 

l’auscultació (oïda), la vista (color de la pell, 

aspecte de lesions...) i, fins i tot, molt antiga-

ment, els metges amb el gust de l’orina podi-

en detectar si hi havia sucre... Era la base per 

poder diagnosticar. Algunes de les dades que 

Des que vas començar a exercir, hi ha ha-

gut canvis en el mètode de diagnòstic de 

la malaltia?  

Sí, bàsicament amb els mètodes d’ajuda al di-

agnòstic. El diagnòstic per la imatge, als anys 

80, ha estat el canvi tecnològic més significatiu, 

l’ecografia, el tac, la ressonància magnètica, les 

angioressonàncies i la radiologia invasiva per a 

la implantació de pròtesi i cirurgies. L’avenç ha 

estat en la prevenció, la detecció i, per tant, en 

la curació, on les noves tecnologies, bàsicament 

les proves radiològiques, han canviat força la 

dinàmica de l’exercici de la medicina. També 

l’establiment de protocols comuns d’actua-

ció en Atenció Primària i atenció hospitalària 



li costa més arribar a la retina. Això es tradu-

eix en algunes d’aquestes alteracions, que es 

poden contrarestar amb l’ús d’ulleres o amb 

tractaments específics. 

toCa anar a Ca l’oCulista!
Com a regla general, tant els adults com els 

infants hauran de visitar l’oculista per fer les 

diferents revisions, així com també sempre que 

tinguin algun problema concret amb la vista. 

En el cas dels nens i nenes, l’oculista detectarà 

si hi ha indicis de l’ull gandul —pèrdua de visió 

en un dels dos ulls, a causa de la manca d’ús—, 

i tractarà l’estrabisme —desviació de l’alineació 

d’un ull en relació amb l’altre—, la miopia, la hi-

permetropia i l’astigmatisme —estat ocular que 

impedeix l’enfocament clar dels objectes tant 

de lluny com de prop—, en cas que els detecti. 

Durant l’adolescència, les alteracions refracti-

ves s’accentuen i convé actuar-hi ràpidament, 

amb l’ús d’ulleres o lentilles, perquè no 

vagin en augment. A partir dels 18 anys, 

la miopia i la hipermetropia s’estabilit-

zen i deixen d’incrementar-se. 

patologies més freqüents
Al llarg de la vida ens poden anar aparei-

xent diversos problemes oculars. Alguns 

són:  la vista cansada —provocada per 

una pèrdua d’elasticistat del cristal·lí—, 

que fa que la visió de prop sigui borro-

sa i que es contraresta utilitzant ulleres 

progressives; les cataractes —pèrdua de 

transparència del cristal·lí que cal acabar 

operant—; la presbícia —disminució de 

la capacitat de l’enfocament de l’ull— i el 

glaucoma, causat per l’acumulació de líquid 

en el globus ocular, cosa que eleva la pressió 

intraocular. Convé tractar aquesta alteració 

aviat, perquè pot comportar ceguesa. Per 
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Vista 
Fixa-t’hi bé!

LA VISTA ÉS UN DELS 
SENTITS QUE MÉS 
UTILITZEM EN EL DIA 
A DIA. FACTORS COM 
L’EDAT, L’ALIMENTACIÓ O 
ELS HÀBITS QUOTIDIANS 
DETERMINARAN 
LA REGULARITAT 
AMB QUÈ HEM DE 
VISITAR L’OCULISTA. A 
CONTINUACIÓ, OFERIM 
UNA SÈRIE DE CONSELLS 
I RECOMANACIONS PER 
MANTENIR LA VISTA EN 
BONES CONDICIONS.  

És habitual que al 
llarg de la vida els ulls 
pateixin una sèrie de 
canvis evolutius

A partir dels 40 anys 
s’inicia una davallada 
de l’agudesa visual

l’onCe

Solidaritat, projectes i accions culturals per 

a la integració de les persones cegues a la 

nostra societat són els principals focus d’ac-

ció de l’ONCE (Organització Nacional de Cecs 

Espanyols), una corporació sense ànim de 

lucre, que treballa arreu de l’Estat espanyol, i 

que està activa des de l’any 1938. Actualment 

l’ONCE genera més de 115.000 llocs de treball, 

juntament amb la seva Fundació i la Corpora-

ció Empresarial ONCE, i dóna atenció especi-

alitzada a les més de 70.000 persones cegues 

i discapacitades visuals que agrupa. L’ONCE 

també treballa amb associacions de 

cecs d’arreu del món, especialment 

amb associacions de l’Amèrica Lla-

tina. Podeu trobar més informa-

ció a la web de l’organització:  

www.once.es.

tractar-la, s’utilitzen col·liris especials i també 

cirurgia làser i cirurgia convencional. 

Per altra banda, les persones diabètiques han 

de seguir controls visuals més freqüentment 

per prevenir patologies com la retinopatia dia-

bètica, que apareix a causa d’una alteració dels Per mantenir uns ulls sans, cal saber que 

aquests òrgans són delicats i cal prote-

gir-los bé: fer les revisions necessàries, 

no exposar-los obertament a la llum del sol i 

tenir una higiene adequada seran accions que 

ens ajudaran a mantenir els ulls en un òptim 

estat. Els ulls ens acompanyen al llarg de la vida 

i ens aporten una pila de bons moments. 

però, què Cal per veure-hi bé? 
La visió es produeix gràcies al fet que els ulls 

—receptors de les imatges exteriors— trans-

meten al cervell la informació sobre aquestes 

imatges. I quines són les parts que conformen 

l’ull? El globus ocular consta de la còrnia, la 

conjuntiva, l’iris, la retina, la pupil·la, la màcula, 

l’escleròtica, els coroides i el cristal·lí.

La visió es produeix 
perquè els ulls 
transmeten al cervell 
informació sobre 
les imatges

Vista

Algunes dades curi
oses

Una de cada 30 persones és daltònica: no 

•	

distingeix bé el color vermell ni el verd i els 

confón.

El pintor francès Claude Monet, famós pels 

•	

seus quadres paisatgístics, no veia amb cla-

redat què pintava els darrers anys de la seva 

carrera, perquè patia de cataractes.

Les cataractes afecten més del 50% de la po-

•	

blació entre els 65 i els 75 anys i més del 70% 

de les persones majors de 75 anys. La medici-

na pública en cobreix la cirurgia.

La pastanaga afavoreix que els ulls s’adaptin 

•	

millor als canvis de llum.

Un percentatge molt baix de persones tenen 

•	

monocromàcia, és a dir, absència de la per-

cepció de color. Es tracta d’una alteració que 

pot venir causada de manera genètica, o bé 

per una lesió en les àrees cerebrals implicades 

en la percepció del color.

vasos sanguinis de la retina i pot desembocar 

en ceguesa si no es detecta a temps. Una altra 

malaltia ocular és la degeneració macular de 

l’ull, que afecta principalment les persones més 

grans de 60 anys. Es tracta amb suplements vi-

tamínics i zinc, i també amb cirurgia làser. 

els ulls Canvien amb l’edat: Cuida’ls!
És habitual que al llarg de la vida, els ulls pa-

teixin una sèrie de canvis evolutius. Es tracta 

de processos normals que alteren la manera 

com hi veiem. Així, en edat de creixement, po-

den aparèixer la miopia o la hipermetropia, que 

poden anar desenvolupant-se fins que l’infant 

esdevé adult. En assolir la maduresa, també es 

presenten una sèrie d’alteracions a la vista. A 

partir dels 40 anys s’inicia una davallada de 

l’agudesa visual, fent que percebem les imat-

ges d’una manera més borrosa i menys nítida. 

A mesura que envellim l’ull canvia: la còrnia 

i el cristal·lí es tornen més opacs i a la llum conjuntiva

cristal·lí

pupil·la

còrnia

iris

màcula

coroides

escleròtica

retina

humor vitri

nervi òptic



oïda
“Catalunya és un calidoscopi 
de sons, una barreja 
complexa, rica i variada”

EL MÚSIC VIGATÀ PEP SALA 
ENS ExPLICA DE QUINA 
MANERA VIU LA SEVA RELACIÓ 
AMB LA MÚSICA I POSA 
ÈMFASI EN LA NECESSITAT 
QUE TÉ LA SOCIETAT DE 
CUIDAR EL SENTIT DE L’OïDA, 
UN SENTIT QUE ÉS LA SEVA 
EINA PRINCIPAL PER PODER 
FER MÚSICA I GAUDIR-NE. 
HAVENT ACABAT LA GIRA DEL 
SEU DARRER DISC ‘ANATOMIA 
DE LA RELATIVITAT’, I DESPRÉS 
DE LA PRODUCCIÓ D’UN 
DISC D’òPERA —COMPOSTA 
PER JOAN MARTíNEZ 
COLÀS— SOBRE LA VIDA DEL 
COOPERANT CATALÀ VICENç 
FERRER, ENS REP ALS ESTUDIS 
DE LA DISCOGRÀFICA L’INDI 
MUSIC. AQUí ÉS ON ENGENDRA 
ELS DISCOS AMB LES CANçONS 
QUE FAN BALLAR I EMOCIONAR 
ELS SEUS SEGUIDORS.

Què significa per a en Pep 

Sala el sentit de l’oïda?

Quan un nen neix descobreix 

el món a partir dels sentits. En 

el meu cas, ja des de petit em 

va fascinar l’univers sonor de la 

vida. L’oïda és per a mi una eina 

i és el que m’ha permès sentir el 

món i dedicar-me a allò que més 

m’agrada. Per a mi és molt im-

portant, i malgrat tot, és un dels 

sentits que la societat cuida menys. 

Penso que tenir cura de l’oïda im-

plica temes arquitectònics, que els 

edificis estiguin construïts amb ma-

terials adequats que aïllin el soroll ex-

tern. Personalment, necessito viure en 
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fons, si la vida és un llibre, un disc podria ser un 

capítol més. Aleshores, hi ha capítols on estàs 

més amunt, més avall, cada moment de la vida 

té una complexitat, i un color. L’estat d’ànim 

marca una mica la direcció. Som víctimes del 

nostre estat d’ànim i aquest varia contínua-

ment. Suposo que per la meva genètica catala-

na sóc pessimista, i dintre de la meva genètica 

pessimista busco l’optimisme.

asseiem al piano o agafem una guitarra i n’ex-

premem el suc, que surt en forma de música. 

La inspiració i les muses no existeixen, jo penso 

que existeix el treball. 

Com es cuida un músic l’oïda, la seva eina de 

treball principal?

Els músics ens cuidem molt poc l’oïda, perquè 

quan fem un concert la música ha de sonar 

a tota potència; hi ha els altaveus, pantalles 

acústiques, i nosaltres hi estem molt a prop, 

durant molta estona. I a més, l’exercitem molt, 

l’oïda, als concerts, als assajos, als estudis de 

gravació... De totes maneres, vivim en un món 

on la gent en general cuida molt poc el sentit 

de l’oïda, hi ha molta contaminació sonora: hi 

ha molt soroll a les ciutats i el que fa molt mal 

són els aparells per escoltar música de manera 

ambulant, els auriculars petits dins de l’orella. 

El soroll extern fa que la gent hagi d’apujar el 

volum contínuament per poder sentir la música 

i l’acaben escoltant a un volum molt fort. Això 

és molt nociu per a l’oïda. 

Amb el somriure als llavis, la mirada refle-

xiva i un discurs coherent i pausat, Pep Sala 

agafa la guitarra i ens regala unes quantes 

notes de la cançó Transparent. Un petit po-

ema sonor que ens arriba a l’oïda fent-nos 

vibrar d’emoció i posa el punt i final a la 

conversa. Sons i paraules que ens fan sentir 

i escoltar amb molta atenció. 

“Per a mi, la música 
és un llenguatge i 
també una vàlvula 
d’escapament”

un entorn on el silenci estigui present. Perquè 

el silenci és la nota principal de la música: totes 

les cançons del món comencen amb aquesta 

nota, que és el silenci.

Però sembla que el silenci està mal vist i so-

vint ens incomoda...

El silenci incomoda perquè moltes vegades és 

un mirall de nosaltres mateixos. I sovint as-

sociem silenci amb soledat, encara que siguin 

coses diferents. La soledat és un estat molt 

important i molt sa. És el poder estar amb 

tu mateix i poder tenir moments de reflexió. 

Però sovint confonem solitud amb abando-

nament. La solitud és bona, mentre que 

l’abandonament és negatiu. Quan algú diu 

que se sent sol, penso que, en realitat, se 

sent abandonat. La soledat és necessària 

per ordenar les idees i pensar.

Quin so té Catalunya? 

A Catalunya pots posar-hi molts timbres: gra-

lles, tenores, triples, sacs de gemecs… La música 

regional catalana du un reguitzell d’estridènci-

es, sonoritats mediterrànies. Però si em parles 

de so per comptes de timbres, m’imagino Ca-

talunya i la identitat catalana amb melodies: 

Catalunya és melòdica i molt variada. Fent 

un símil amb la seva geografia, clima i gas-

tronomia, que és riquíssima, a nivell sonor, és 

igualment així. És un calidoscopi de sons, una 

barreja complexa, en tots els aspectes: cultural, 

geogràfic, gastronòmic, sonor... Catalunya és 

incatalogable, té una barreja increïble!

El teu últim disc sona melancòlic però amb 

tocs d’esperança, quina és l’essència?

Un, quan fa un disc, no pretén expressar pre-

meditadament alguna cosa. És després quan 

ha passat mig any que l’has produït, que dius: 

ostres, em va sortir amb tints més optimistes 

o em va quedar amb tints més blavosos. En el 

Què significa per a tu la música?

Per a mi, la música és un llenguatge i també una 

vàlvula d’escapament. És aquella eina, aquella 

manera que jo tinc per celebrar els triomfs 

i per plorar les derrotes. És la meva manera 

d’expressar-me, i fer-ho d’una forma íntima, 

tot i que després s’ha convertit en la meva 

manera de guanyar-me la vida. Vaig sentir 

fascinació per la música des de ben petit, el 

llenguatge que naixia dels sons. N’escoltava 

molta! Música clàssica romàntica, perquè a 

casa n’hi havia: Schubert, Brahms, Beethoven. 

Després, ja a l’adolescència, vaig descobrir el 

llenguatge musical d’acord amb els temps que 

corrien. I als 15 anys, amb una colla d’amics 

vam muntar un grup i vam començar a tocar 

de manera autodidacta. 

Què necessites per compondre cançons?

Un piano, una guitarra i viure. La vida ja omple, 

de per si. Els músics som com esponges i ens 

anem omplint i omplint fins que després ens 

Oïda



“La percepció és la nostra manera d’interpretar 

i entendre el món. És la resposta i no l’estímul, i 

és global i integrada, basada en emocions”. Així 

és com descriu el terme percepció el director de 

la Fundació Alícia, Toni Massanés, quan li pre-

guntem com reacciona el cervell davant d’una 

aroma especial o un gust exòtic. Massanés 

explica que “la cuina permet construir el que 

mengem i pot fer-se d’acord amb la salut o no”. 

Recalca que a través de la cuina “podem fer que 

la gent mengi millor, de ma-

nera més saludable”. La idea 

és posar al servei de la cuina 

totes les altres ciències. “Dins 

el nostre equip d’investiga-

dors hi ha químics, enginyers 

agrònoms, dietistes, tecnòlegs 

dels aliments, metges i, òbvia-

ment, cuiners”.

Recorregut de sabors i aromes

I com es porta a terme la investigació gastronò-

mica des de la Fundació Alícia? Doncs a partir 

de diferents projectes. Hi ha tres línies d’acció 

bàsiques: la promoció dels hàbits alimen-

taris, en què es fan tallers per a escoles 

i on la cuina és una eina per fomentar 

una bona alimentació. En segon lloc, hi 

ha la promoció amb altres entitats, com 

ara les universitats. Per exemple, s’ha 

creat una web destinada a universitaris 

que van a viure sols i que conté una sèrie 

de consells i receptes de cuina senzilles. També 

han elaborat respostes culinàries per a situaci-

ons de restricció alimen-

tària, és a dir, persones 

que tenen al·lèrgies a de-

terminats aliments o die-

tes pensades per fer més 

atractius i gustosos els 

àpats servits en hospi-

tals. I la tercera línia, és 

la de recerca amb acció: 

una ajuda a la docència 

amb exercicis que els adolescents puguin fer a 

classe, on, per exemple, es compara el que hau-

rien de menjar i el que mengen realment.

Textura i gust: els protagonistes

“Hem descobert que la gent no es men-

ja allò que no reconeix visualment, per 

exemple els purés dels hospitals, en què 

no es distingeixen els aliments que 

conformen el plat; per tant, hem de 

fer més agradables els menjars per-

què la gent mengi millor”, comenta 

Toni Massanés. En aquest sentit, Alícia inten-

ta innovar aportant presentacions diferents 

gust i olfacte
Innovació als fogons!
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dels plats de sempre i també investiga en 

el camp de l’obtenció de textures noves en 

els aliments. Això s’aconsegueix a través de 

l’aplicació de productes espessidors, gelifi-

cants i emulsionants, entre d’altres. D’aques-

ta manera, fer una hamburguesa sense carn 

—elaborada només amb bolets però amb 

aparença i textura càrniques—, pensada per 

a les persones fenilcetonúriques, o cuinar una 

falsa truita, sense ous i només a partir de llet, 

són alguns dels seus resultats quant al canvi 

de textures en els aliments. “Treballem molt 

les diferents textures, així en l’alimentació 

que es dóna als hospitals, que normalment és 

triturada, suggerim diferents presentacions: 

textura de púding, de puré, de flam...”, especi-

fica la responsable del Departament de Salut 

i Hàbits Alimentaris, Elena Roura.

nent psicològic a l’hora de menjar l’aliment, i 

és l’expectativa que en tenim. Esperem que una 

patata fregida sigui cruixent, però ens molesta 

que la carn que mengem no sigui tendra”. 

Més informació: 
http://www.monstbenet.com/ca/alicia

Percebem els sentits del 
gust i de l’olfacte d’una 
manera emocional

La textura pot 
modificar el gust 
dels aliments, 
potenciant-lo o 
minimitzant-lo

LA FUNDACIÓ ALíCIA ÉS 
UN LABORATORI CULINARI 
QUE INVESTIGA EN EL 
CAMP DE L’ALIMENTACIÓ 
PER PROMOURE BONS 
HÀBITS I AFAVORIR QUE 
MENGEM DE MANERA 
SANA. AMPLIAR EL 
CONEIxEMENT QUE 
TENIM SOBRE L’OLFACTE 
I EL GUST ÉS MÉS FÀCIL 
GRÀCIES A LA CIÈNCIA. 

I és que la textura fins i tot modifica el gust dels 

aliments. “La mateixa recepta, per exemple po-

llastre amb samfaina, si es posa al plat triturada 

o de la manera convencional, fa canviar-ne el 

gust final: perquè les espècies i els condiments 

es barregen molt més quan estan triturats, 

guanyen intensitat. Per tant, cada recepta s’ha 

d’adaptar a la nova textura que adopti, variant-

ne els ingredients i condiments”, ens diu l’Elena. 

I el Toni afegeix que “hi ha, també, un compo-

LA MAGDALEnA DE PrOUST 
L’art d’expressar en paraules les sensacions i percepcions del sentit del gust

“...va enviar a buscar una d’aquestes pastetes curtes i rodanxones anomenades magdalenes, 

que semblen haver estat emmotllades en la valva ratllada d’una petxina de pelegrina. i tot 

seguit, maquinalment, aclaparat per aquella jornada ensopida i la perspectiva d’un endemà 

trist, vaig dur als meus llavis una cullerada de te on havia deixat que s’estovés un tros de 

magdalena. i en el mateix instant en què el glop barrejat amb molletes de pastisset va tocar 

el meu paladar, em vaig estremir, atent a alguna cosa extraordinària que passava a dins meu. 

m’havia envaït un plaer deliciós, aïllat, sense la noció de la seva causa. De cop hi volta m’eren 

indiferents les vicissituds de la vida, inofensius els seus desastres, il·lusòria la seva brevetat, 

de la mateixa manera que opera l’amor, tot omplint-me d’una essència preciosa: o més ben 

dit, aquest essència no era a dins meu, era jo mateix. Havia deixat de sentir-me mediocre, 

contingent, mortal. D’on m’havia pogut venir aquella joia poderosa? sentia que estava lligada 

al gust del te i de la magdalena, però que el superava infinitament, no devia ser de la mateixa 

naturalesa. D’on venia? què significava? com arribar a copsar-la? 

(...) i tot d’una ha aparegut el record. aquest gust era el del trosset de magdalena que, el diu-

menge al matí a combray (perquè aquell dia no sortia abans de l’hora de la missa), quan anava 

a dir-li bon dia a la seva habitació, m’oferia la meva tieta Léonie després d’haver-lo sucat en 

la seva infusió de te o de til·la.”

Marcel Proust 
Fragment de Combray (primer llibre de l’obra A la recerca del temps perdut) 

Ed. Viena

Gust i olfacte



Tacte

el tacte,
clau per a la comunicació multicultural
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coses per nosaltres mateixos: agafar ob-

jectes, dur a terme accions i aconseguir 

els nostres objectius.

Sovint, el tacte ens permet també viat-

jar a través de textures variades, unes 

rugoses, altres fines, que associem a 

diferents indrets, cultures i sensacions 

físiques. Quan caminem per la platja 

amb els peus descalços una colla de 

sensacions s’apoderen dels peus: és 

un massatge sensorial que ens relaxa i 

ens encomana benestar.

Sensacion
s a flor de pe

ll

Quan expressem afecte per algú, no només ho 

fem a través de la paraula. Una abraçada en un 

moment determinat, en contextos dramàtics o 

situacions difícils, és molt més vàlida i efecti-

va a l’hora de transmetre suport que no pas 

una frase, que de vegades pot sonar freda. Així 

doncs, les mostres d’afecte són molt necessà-

ries i sovint reconfortants. D’aquesta manera, 

donar uns copets a l’esquena per animar algú 

o felicitar-lo si ha fet una bona feina, ajudarà 

a realçar el missatge que volem donar verbal-

ment a aquella persona. 

Potser no en som del tot conscients, 

però el tacte és un dels sentits més 

arrelats a la nostra vida, i a través del 

qual ens comuniquem i expressem un bon 

grapat de sensacions, sentiments i estats 

d’ànim quotidians. Cal tenir present, no obs-

tant això, que cada cultura té les seves nor-

mes i que el sentit del tacte no és utilitzat de 

la mateixa manera a Europa que a l’Àsia.

Un detall significatiu és, per exemple, la 

varietat de gestos que cada cultura utilitza 

per saludar. Mentre que algunes cultures, 

com la japonesa o la coreana, se saluden 

fent reverències, les cultures del sud d’Eu-

ropa i les llatines tendeixen a ser més càli-

des a l’hora de fer els rituals de salutació i 

opten per fer una encaixada de mans i fins 

i tot dos petons a la galta. 

En determinats 
contextos podem 
transmetre molt més 
amb un gest que 
amb la paraula

Amb el tacte 
comuniquem 
sensacions, 
sentiments i 
estats d’ànim

El tacte ens permet 
viatjar a través de 
diferents textures

El tacte s’utilitza 
de maneres diferents 
segons la cultura 
de cada país

Les impressions que rebem a través del sen-

tit del tacte arriben al cervell a través de 

les terminacions nervioses de la pell, que 

envien informació sobre quin tipus de coses 

estem tocant. 

taCte i vida quotidiana
Amb el sentit del tacte percebem certs pe-

rills: la possibilitat de cremar-nos la pell amb 

altes temperatures o de caure malalts si la 

sotmetem a un fred intens. A més, aquest 

sentit ens permet tenir autonomia i fer les 

LA MANERA COM 
SALUDEM, COM 
TRANSMETEM 
INFORMACIÓ A TRAVÉS 
DELS GESTOS DE LES 
MANS I DEL SENTIT DEL 
TACTE, CANVIA SEGONS 
CADA CULTURA. 




