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CLÍNICA BONANOVA

CIRURGIA OCULAR

CBCO

CRMG

www.icr.cat

Ganduxer, 117 - 08022-BARCELONA 
T. 902 10 10 55 - 93 254 79 22    

FINANÇAMENT 12 MESOS
sense interessos **

CORRECCIÓ VISUAL AMB LÀSER

URGÈNCIES OFTALMOLÒGIQUES 24 HORES - 365 DIES

ICR Institut Català de Retina 
compta amb 85 oftalmòlegs 
que tenen una dilatada 
experiència en totes les 
especialitats oftalmològiques.

Departament Cirurgia Refractiva
Es dedica exclusivament a l’estudi 
i al tractament quirúrgic dels 
problemes refractius des de fa 15 
anys.

Sistema de treball
• Estudi preoperatori exhaustiu. 
•  Rigor extrem en la selecció 

de candidats per a les 
intervencions.

•  Exigent seguiment preoperatori.

Cirurgia amb làser
•  Tècnica LASIK amb el làser 

excimer d’última generació.  
•  Cirurgia ambulatòria, sense 

ingrés (aprox.7 minuts 
d’intervenció per ull). 

• Anestèsia tòpica (gotes).

Procés
• Estudi superfície ocular. 
• Estudi preoperatori. 
•  Intervenció quirúrgica a la 

CLÍNICA BONANOVA DE 
CIRURGIA OCULAR.

Centres oftalmològics
• ICR - Sarrià
• ICR - Eixample
• ICR - Terrassa

12 mensualitats sense interessos, despeses obertura 2% a 
pagar a la primera mensualitat (TAE 3,81%).

Exemple fi nançament de 845 €:  primera mensualitat   87,32 €, 
les 11 mensualitats restants a 70,42 €.· 

Total a pagar 861,94 €.

** Oferta fi nancera subjecta a aprovació.

MIOPIA
HIPERMETROPIA 
ASTIGMATISME 

PRESBÍCIA

Informació Departament 
de Cirurgia Refractiva

902 30 50 10
93 254 79 23

PREUS ESPECIALS PER ALS ASSEGURATS DE 

Visites postoperatòries incloses fi ns l’alta quirúrgica 
(aprox. 1 mes), excepte tractament personalitzat.
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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Benvolguts amics i amigues,

Un any més, i ja en són nou, hem aconseguit treure al carrer una nova edició de la nostra 
revista, que és la de tots.

 M’agradaria aprofitar aquestes ratlles de salutació per compartir amb vosaltres part del 
contingut d’un debat sobre mutualitats al que vàrem ser convidats el darrer mes de setem-
bre. La xerrada versà sobre “El futur de les mutualitats de previsió social” i la va organit-
zar el Departament d’Empresa i Ocupació. Van assistir com a ponents el Director General 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball autònom, el senyor Xavier López; i el president de 
la Federació de Mutualitats de Catalunya, el senyor Jordi Busquet.

El missatge més important que es va transmetre en el debat va ser la bona salut financera 
de la que pot presumir el món mutualista català. Després d’anys d’incertesa, on els proble-
mes de solvència del sistema financer i assegurador han format part del nostre dia a dia, 
és una notícia tranquil·litzadora pels milers de mutualistes catalans que la solvència de les 
mutualitats de previsió social superi en tretze vegades (13!!!!) el mínim de solvència exigit 
en la normativa vigent.

El model mutualista, iniciat en l’Edat mitjana, basat en la solidaritat i socors mutu entre 
persones per donar resposta a necessitats no suficientment cobertes, segueix essent vàlid 
i, més important, és un model sostenible i de futur.

El principal objectiu de la nostra Mútua és optimitzar els serveis prestats amb el millor 
preu possible, que ha de garantir la perdurabilitat de l’entitat. És a dir, que en el futur la 
Mútua pugui seguir oferint les millors prestacions als que ara són els nostres mutualistes 
més joves.

 L’esforç per ser eficients amb el mínim de recursos possibles ha estat, és i serà la manera 
de fer de tots els que vetllem perquè el futur de la nostra entitat estigui garantit.

Una mostra d’aquest esforç és la constant ampliació del quadre mèdic amb nous centres i a 
la vegada, millorar prestacions dels que ja en formen part. Sense pretendre fer una relació 
exhaustiva d’aquestes millores, m’agradaria fer-vos-en coneixedors d’algunes: En primer 
lloc, voldria destacar la incorporació en el quadre mèdic de dos centres de gran nivell: l’Hos-
pital General de Catalunya i la Clínica del Vallès. Tots dos hospitals formen part del grup 
IDCSalud, que també compta amb el centre Sagrat Cor Hospital Universitari. Aquest grup 

4

oferirà, mitjançant els millors especialistes i les millors instal·lacions, serveis mèdics de to-
tes les especialitats cobertes per la Mútua.

 També és important destacar la incorporació en el quadre mèdic de la Clínica Baviera, 
Institut Oftalmològic Europeu. Els mutualistes podrem ser atesos en les seves instal·lacions 
de Barcelona en l’especialitat d’oftalmologia. 

I en darrer lloc, voldríem comunicar-vos que també hem ampliat a Andorra i a la mateixa 
Seu d’Urgell els serveis de proves diagnòstiques. A Andorra comptem amb el Centre d’Imat-
ge Diagnòstica de la Doctora C. Cuesta, on trobem un gran equip humà i equipament de 
darrera tecnologia, on volem destacar  la ressonància magnètica vertical. A la Seu d’Urgell, 
i molt properament, també comptarem amb els serveis del Centre Mèdic Diagnòstic Alomar, 
centre que ja ens ofereix serveis a les ciutats de Lleida i Barcelona.

L’any passat vaig agrair la dedicació de tres socis que deixaven la Junta Directiva. Aquest 
any vull donar la benvinguda a tres nous membres de la Junta Directiva i desitjar-los una 
bona tasca. Benvinguts Enric, Josep i Enric i esperem que el treball en equip ens ajudi a 
seguir millorant. Igualment, vull donar la benvinguda a en Josep Maria a la Comissió de 
Control, que vetlla pel bon funcionament de la nostra entitat. Benvingut també i molta sort! 

Abans d’acomiadar-me, voldria fer palès en aquestes ratlles el compromís que la Mútua té 
amb la millora de l’entorn més proper. És per aquest motiu que en la darrera assemblea es 
va aprovar una col·laboració amb la residència sociosanitària de la Fundació Sant Hospital 
per tal de millorar la qualitat de vida dels nostres avis i àvies. El projecte s’anomena “Per 
una residència sense subjeccions” i consisteix en la compra de cinc butaques noves que les 
eviten i milloren la qualitat de vida dels assistits.

 Per acabar només voldria expressar un desig, que els esforços que tots plegats hem fet 
i seguirem fent permetin a la Mútua continuar oferint els seus serveis durant molts i molts 
anys. 

Gràcies a tots i fins la propera edició!

Josep Colom Sangrà
President 
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• A Mèdics

• Dr. Joan Aixàs i Obiols

• Dr. Ricard Ballester Ribera

• Dr. Carlos Boné Palomar

• Sra. Montse Caminal Grasa

• Dra. Isabel Carvajal Lizano

• Centre de Fisioteràpia i 
   Rehabilitació Funcional Mireia Morales

• Centre d’Odontologia Integrada del Pirineu

• Centre Mèdic Dr. Alomar

• Centres Mèdics Creu Blanca

• CID Dra. C. Cuesta

• Clínica Baviera

• Centre Cardiovascular Sant Jordi

• Clínica Dental Remei Gomà

• Consultori Radiològic Dr. Farràs

• Sra. Pilar Fite de Ena

• Fundació Hospital de Nens de Barcelona

• Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell

• Dr. F. Xavier Galindo Ortego

• Institut Català de Retina

• Institut Oftàlmic Teknoftal

• Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne

• Dra. Elena Martinez Castro

• Dr. José A. Muñoz Márquez

• Physio Clinic Sport

• Dr. Enric Santos Faugerat

• Traumaseu - QSeu

• Dr. Antoni Vila i Bach

NOTA D’AGRAÏMENT

La Junta Directiva de la MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS 
A PRIMA FIXA, vol expressar el seu més cordial agraïment, per la seva col·laboració en el 
finançament de la novena edició d’aquesta revista, a les Entitats i persones que s’indiquen a 
continuació:

Tanmateix vol agrair, de forma especial als autors dels articles publicats tot seguit, el temps 
i l’esforç dedicat en la confecció dels mateixos.

* La Mútua Comarcal, respectant la llibertat intel·lectual, no altera els criteris emesos pels autors 
dels articles signats, sense que tampoc es solidaritzi necessàriament amb ells. Igualment, no ac-
ceptarà responsabilitats per les pèrdues que pugi ocasionar a qualsevol persona natural o jurídica 
que actuï o deixi d’actuar com a resultat de les informacions contingudes en la revista.

Fe d’errades.  En la vuitena edició, en l’article signat per Dr. Joan Aixàs i Obiols va aparèixer com a espe-
cialista en Reumatologia, quan realment havia de ser Metge Especialista en Cirurgia General i Digestiva.

LA JUNTA DIRECTIVA
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CLÍNICA VERGE DE MERITXELL
c/ Dels Escalls, s/n
Consultes Externes

AD700 ESCALDES ENGORDANY
Telf. (00) 376 87 11 00

Dra. ELENA 
MARTÍNEZ CASTRO

ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA

Para más información:
93 362 49 90
www.clinicabaviera.com

Clínica Baviera Barcelona 
Carrer de Ganduxer, 71 
Carrer Balmes, 183

LÍDERES EN 
OFTALMOLOGÍA AVANZADA

Dr. Joan Aixàs Obiols

Plaça J. Sansa Caminal, 13 1-3
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 39 39
e-mail: consulta@aixas.cat

Cirurgia General i Digestiva
Flebologia

Ecodiagnòstic
Eco-Doppler Color

Làser Vascular i Quirúrgic
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se pone a los dos meses de vida; la segunda, 
a los cuatro o cinco; la tercera, a los seis o sie-
te; y la cuarta, debe ser administrada cuando 
el bebé tenga entre doce y veinticuatro me-
ses.  Se pone mediante un pinchazo intramus-
cular (como todas las vacunas) y es muy bien 
tolerada por los bebés, ya que no suele provo-
car efectos adversos locales o sistémicos.  Su 
porcentaje de inmunidad conseguida en los 
niños es de casi un cien por ciento.

En la consulta diaria de un pediatra, o en 
urgencias de un hospital, al examinar a un 
niño con fiebre, su actuación puede variar 
mucho dependiendo si están vacunados o no 
y más aún si tiene la vacuna de neumococo 
o no y su actuación pueda ser más o menos 
agresiva al sospechar una meningitis o una 
bacteriemia oculta o neumonías producidas 
por esta bacteria al no estar los niños vacu-
nados (con mayores posibilidades de tener 
que realizar analíticas o otras pruebas tam-
bién invasivas y dolorosas).

Así que nuestro consejo es que hagan una 
buena inversión en esta vacuna.

La vacuna Prevener 13®, contiene 13 
serotipos de una bacteria llamada 
Neumococo, una de las bacterias más 

temidas que nos puede provocar enferme-
dades graves, como meningitis (que nos 
podría llevar a la muerte, o provocar se-
cuelas neurológicas severas), y neumonías 
complicadas (asociadas a derrame pleural 
o abscesos pulmonares); y enfermedades 
menos graves, pero muy frecuentes que 
provocan mucha sintomatología dolorosa 
en los niños, con fiebre muy elevada, como 
las otitis y sinusitis y sus respectivas com-
plicaciones.

No significa que al ponerle esta vacuna 
nuestro hijo no tenga más otitis o neumonías, 
existen muchos más virus y bacterias que las 
provocan, pero sí podemos prevenir las com-
plicaciones tan temidas de esta bacteria.

Este germen se encuentra habitualmente 
en la nariz y en la garganta, sobre todo de 
niños pequeños y algunos adultos, en los 
que hasta la mitad son portadores, o sea, 
que lo tienen y lo transportan aunque no les 
produzca enfermedad. La bacteria entra por 
la boca o la nariz y desde allí puede invadir 
el oído, el pulmón, la sangre o las menin-
ges, y causar la enfermedad.

Los niños más vulnerables son los menores 
de 2 años debido a que su sistema de defen-
sa frente a las infecciones no ha madurado 
lo suficiente para hacer frente a este tipo de 
gérmenes.

POR QUÉ VACUNAMOS 
A LOS NIÑOS DEL

NEUMOCOCO
Algunos padres se plantean poner esta va-

cuna antes de entrar a la guardería, que es 
cuando el niño tendrá más contacto con vi-
rus y bacterias (de los otros niños).  Es una 
reflexión adecuada pero, tenemos que tener 
en cuenta que el sistema inmune de los ni-
ños, mientras más pequeños sean, es más 
inmaduro y las complicaciones serán más 
graves.  Además, como es una bacteria tan 
frecuente y muchos somos portadores, no 
podemos controlar adecuadamente las vías 
de contagio, así que al inmunizarlos desde 
los 2 meses de vida los protegemos y ya les 
damos anticuerpos preparados para comba-
tir una futura infección.  Esta inmunidad la 
iremos reforzando a medida que vayamos 
completando los refuerzos. 

La eficacia de esta vacuna está, hoy en día, 
claramente demostrada. En España, a los 11 
meses desde su introducción en el calenda-
rio sistemático en la Comunidad de Madrid 
(que ahora se ha retirado por motivos pu-
ramente económicos) el impacto observado 
ha sido de una reducción en las hospitali-
zaciones por enfermedad neumocócica in-
vasora de un 43% en niños menores de 2 
años y en casi un 35% en niños menores de 
15 años de edad, según los últimos datos 
del Estudio Heracles. Así mismo, existen 
datos similares en Reino Unido, Alemania 
y Estados Unidos, que sí disponen de esta 
vacuna en sus calendarios vacunales.

Esta vacuna se pone en cuatro dosis a niños 
de dos a veinticuatro meses.  La primera dosis 
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Más información en:
         http://www.guiainfantil.com/blog/846/prevenar-13-nueva-vacuna-contra-la-neumonia.html

         http://vacunasaep.org/search/node/prevenar

¿ La vacuna del Neumococo, la más usada actualmente es la 
llamada Prevener 13®, es una vacuna “opcional”, es decir 
que en Catalunya no está financiada por el CatSalut. Pero 
este “opcional” está entre comillas porque es una vacuna 
intensamente recomendada por los pediatras.

Equipo pediátrico:

• Dra. Gloria Ruiz
• Dra. Isabel Carvajal
• Dr. Jordi Fàbrega
• Dr. Oscar Rosell
• Dr. Pablo Ercoli
• Dra. Tatiana Valencia
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SI PRACTICAS TREKKING,

CUIDA TUS OJOS

Los especialistas de Clínica Baviera te dan algunos consejos

Para más información:
93 362 49 90
www.clinicabaviera.com

Sobre Clínica Baviera

Clínica Baviera es una institución médica española especializada en oftalmología que, con  más 
de 70 centros, está presente en cinco países europeos (España, Alemania, Austria, Italia y Ho-
landa). Concretamente, los oftalmólogos de Clínica Baviera están especializados en la aplicación 
de procedimientos de cirugía refractiva (cirugía láser y cirugía con lentes intraoculares) para la 
corrección de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Además, también realizan trata-
mientos para la corrección de la presbicia (vista cansada) y para la eliminación de las cataratas.

Clínica Baviera Barcelona 
Carrer de Ganduxer, 71 
Carrer Balmes, 183

Septiembre es un buen momento para 
retomar las actividades al aire libre 
en la montaña. El calor ya es mucho 

más soportable y este deporte puede ayu-
darnos a recuperar la forma perdida durante 
el verano. Pero, para que esta actividad no 
perjudique a nuestra salud visual debemos 
seguir algunos consejos que nos indican los 
expertos de Clínica Baviera, una institución 
médica con más de 70 clínicas y que está 
especializada en oftalmología integral.

“En la montaña hay que tener especial cui-
dado con las radiaciones solares porque, a 
altitudes elevadas la capacidad de protección 
de la atmósfera es mucho menor que en 
zonas bajas. Los rayos del sol de la mon-
taña son mucho más directos que cuando 
nos encontramos a nivel del mar”, señala la 
Dra. Alicia Verdugo, oftalmólogo de Clínica 
Baviera Barcelona. “Se estima que por cada 

1.000 metros de altura, el efecto dañino de 
la radiación solar sobre los ojos aumenta un 
15%”, indica el especialista.

La medida preventiva por excelencia para 
evitar las lesiones que puede provocar el 
sol en los ojos durante las actividades en 
la montaña (conjuntivitis irritativas, quera-
titis, cataratas prematuras o degeneracio-
nes maculares, entre otras) es protegerse 
de la radiación ultravioleta utilizando gafas 
oscuras con filtro UV y que cubran el ojo por 
completo. Estas lentes, además de proteger 
los ojos, ayudan a prevenir otras afecciones 
y aportan a la vista comodidad y calidad de 
visión, impidiendo el deslumbramiento.

Los niños más vulnerables son los meno-
res de 2 años debido a que su sistema de 
defensa frente a las infecciones no ha ma-
durado lo suficiente para hacer frente a este 
tipo de gérmenes.
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Un nen nascut al 2027 tindrà el 50% de 
possibilitats de desenvolupar càncer al 
llarg de la seva vida segons un estudi 

publicat pel Cancer Research UK. En altres pa-
raules, és probable que 50 de cada 100 homes 
en algun moment de la seva vida escoltin dir 
al seu metge “té càncer”. L’edat és la principal 
causant d’aquest augment del risc oncològic. 
De totes formes, tot no és negatiu. Mentre la 
incidència del càncer creixerà, també ho faran 
les taxes de supervivència. La dada positiva 
es deu a diferents aspectes. En primer lloc, 
els avenços en la investigació aportaran nous 
tractaments més eficaços i, en segon lloc, les 
millores tecnològiques faran possible la de-
tecció precoç del càncer, en fases amb millor 
pronòstic. La mortalitat oncològica s’ha reduït 
notablement en els últims 15 anys. S’ha pas-
sat d’una supervivència als cinc anys del 30% 
al 45% en homes, i del 40% al 60% en dones. 

Els tumors de pròstata, seguits pels de pul-
mó i els colorectals són els més freqüents en 
l’home, mentre que en la dona el càncer de 
mama és el que predomina, molt per sobre 
del colorectal i el de coll uterí. Tot i que els 
tumors de pròstata i mama tenen una bona 
supervivència, 76.5% i 80.9% a cinc anys 
respectivament, altres com els del pulmó so-
lament aconsegueixen un 9.2%. La principal 
causa radica en que els símptomes amb fre-
qüència arriben quan el tumor ja està molt 
avançat. “Pràcticament tots els tumors po-
den desenvolupar-se sense simptomatologia. 
El de pulmó, per exemple, quan comença 
a donar símptomes està molt avançat, i la 
supervivència va associada a l’extensió del 

ETECCIÓ PRECOÇ DEL
CÀNCER MITJANÇANT
L’ONCO FULL BODY

càncer”, ressalta la Dra. Enriqueta Alomar, 
Directora Mèdica de Creu Blanca. Per això, el 
diagnòstic precoç és essencial.

L’educació sanitària basada en la medicina 
preventiva està cada cop més present en la 
població, que entén la importància de fer-se 
revisions periòdiques, especialment a par-
tir dels 40 anys que és quan augmenta la 
freqüència d’aparició, si es tenen factors de 
risc o antecedents familiars. Per això, Creu 
Blanca ha creat l’Onco Full Body, un reconei-
xement que es val dels equips tecnològics 
més avançats per detectar tumors de forma 
precoç. “L’objectiu és anticipar-se, és a dir, 
detectar possibles anomalies abans de que 
es manifestin”, comenta la Dra. Alomar. 

La tecnologia ha tingut un paper capital 
en el diagnòstic precoç del càncer. Els es-
càners i les ressonàncies magnètiques d’al-
ta resolució permeten detectar lesions molt 
petites que s’escapen amb altres tècniques. 
“Els nous equips, com l’Aquilion One, única 
tomografia axial computeritzada (TAC) a Es-
panya amb 320 corones, redueix la radiació i 
el temps d’exploració”, assenyala la Doctora. 

Gràcies a l’Aquilion One es realitza una co-
lonoscòpia virtual, una eina molt eficaç per 
l’estudi i diagnòstic del càncer colorectal. 
Com apunta la Doctora Alomar, “solament 
requereix d’una dieta especial durant els dies 
previs a la seva realització. Durant la prova, 
que dura uns 5 minuts, al pacient se li in-
trodueix una mica d’aire a través del colon 
i se li realitza una seqüència de raigs posat 
cap a munt i de boca terrosa”. L’especialista, 

14

a través d’una reconstrucció de les imatges, 
recrea digitalment el colon i explora tall a tall 
tota la seva dimensió. 

La revisió també inclou un TAC toràcic. Di-
versos estudis demostren que més d’un 90% 
dels casos de càncer de pulmó són atribuï-
bles al tabac. “Un home de 45 anys que porta 
fumant tota la vida convé que es faci un TAC 
d’alta resolució tot i que es trobi bé perquè si 
es detecten lesions menors a un centímetre 
en el pulmó la supervivència augmenta d’una 
manera molt significativa”, exposa la respon-
sable mèdica del grup. A més, la potència de 
l’Aquilion One permet realitzar l’exploració 
sense l’administració de contrast endovenós. 

Per últim es procedirà a realitzar un estudi a 
través de ressonància magnètica en un equip 
de 3 Tesles, que gràcies al seu potencial ens 
permet estudiar crani, tòrax i abdomen en un 
sol estudi. Aquests estudis d’última generació 
tenen l’avantatge de disposar d’un espai in-
terior superior a lo habitual, cosa que fa molt 
més confortable la realització de la prova. 

També es realitza una ecografia abdominal 
i renal. En homes es completa amb un estudi 
vèsico-prostàtic, i en el cas de les dones es 
complementa amb una ecografia ginecològica. 
Aquests estudis vindran a descartar tumors 
en els aparells digestiu, urinari i ginecològic. 

Per acabar de completar la revisió es realit-
za una mamografia en el cas de dones amb 
l’objectiu de descartar un tumor de mama, i 
el PSA en homes per descartar un possible 
càncer de pròstata. 

15

Un diagnòstic precoç
del càncer augmenta 
considerablement els 
índexs de supervivència

‘‘ ‘‘D

Per a més informació sobre
l’Onco Full Body o qualsevol
altre xequeig poden dirigir-se 

al 932 522 522 o a inform@creu-blanca.es 
També poden trobar informació sobre aquest 
i d’altres serveis que ofereix Creu Blanca a 
www.creu-blanca.es
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Un diagnòstic precoç
del càncer augmenta 
considerablement els 
índexs de supervivència

‘‘ ‘‘D

Per a més informació sobre
l’Onco Full Body o qualsevol
altre xequeig poden dirigir-se 

al 932 522 522 o a inform@creu-blanca.es 
També poden trobar informació sobre aquest 
i d’altres serveis que ofereix Creu Blanca a 
www.creu-blanca.es
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IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NOVIDERM - DR. RAMÓN PEDRAGOSA JOVÉ 
Aribau, 278, 4-1 - 08006  Barcelona 93 200 58 72

ENDOCRINOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

HOSPITAL PLATÓ  
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

HOSPITAL PLATÓ  
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

GERIATRIA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

GINECOLOGIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona 93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DR. ANTONI VILA I BACH
Comptat d’Urgell, 10, 1-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 15 51

HEMATOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

HOSPITAL MONTSERRAT
Alcalde Sol, 4 - 25003 Lleida 973 27 31 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INTERVENCIONS 
QUIRÚRGIQUES

CENTRE CARDIOVASCULAR SANT JORDI
Balmes, 271 - 08017 Barcelona 93 236 05 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CLÍNICA BAVIERA
Ganduixer, 71 - 08021 Barcelona

93 362 49 90

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437 - 08009 Barcelona 93 231 05 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50
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IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

E.M.Q. D’ANGIOLOGIA I CIR. VASCULAR, S.L.  
Madrazo, 46, 2-1 - 08019  Barcelona 93 206 55 30

DR. JOAN AIXÀS OBIOLS
Pl. Joan Sansa Caminal, 13, 1-3 - 25700  La Seu d’Urgell 973 36 02 90

CENTRO VASCULAR DR. CALLEJAS
Marquesa de Villalonga, 12 - Despatx 27 - 080017  Barcelona 93 290 64 27

CLÍNICA 
DOLOR

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torwres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DERMATOLOGIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona 93 419 23 23

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ  
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NOVIDERM - DR. RAMÓN PEDRAGOSA JOVÉ 
Aribau, 278, 4-1 - 08006  Barcelona 93 200 58 72

ENDOCRINOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

HOSPITAL PLATÓ  
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

HOSPITAL PLATÓ  
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

GERIATRIA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

GINECOLOGIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona 93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DR. ANTONI VILA I BACH
Comptat d’Urgell, 10, 1-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 15 51

HEMATOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

HOSPITAL MONTSERRAT
Alcalde Sol, 4 - 25003 Lleida 973 27 31 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INTERVENCIONS 
QUIRÚRGIQUES

CENTRE CARDIOVASCULAR SANT JORDI
Balmes, 271 - 08017 Barcelona 93 236 05 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CLÍNICA BAVIERA
Ganduixer, 71 - 08021 Barcelona

93 362 49 90

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437 - 08009 Barcelona 93 231 05 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50
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GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS - HOSPITAL DE SANTA MARIA
Alcalde Rovira Roure, 44 - 25198  Lleida 973 72 72 22

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALÀ DE RETINA  
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona 93 254 79 22

TRAUMASEU - QSEU  
Pl. Joan Sansa, 1, local - 25700 La Seu d’Urgell

973 35 29 96
666 45 78 51

LITOTRÍPSIES
CENTRO INTERN. DE LITOTRICIA S.A. - CILSA
Ronda General Mitre, 99 - 08022  Barcelona 93 212 37 43

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19  

LOGOPÈDIA
SRA. PILAR FITÉ DE ENA  
Regència d’Urgell, 29 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 08 83

MEDICINA 
GENERAL

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona 93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona 93 412 12 12

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

 DR. JOSÉ MUÑOZ MÁRQUEZ  
P. Del Parc, 22, 2-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 36 02 90

DR. ENRIC SANTOS FAUGERAT  
Salòria, 92, Baixos - 25700  La Seu d’Urgell 973 36 02 90

MEDICINA 
INTERNA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEFROLOGIA IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEUMOLOGIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEURO-
CIRURGIA

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEURO-
FISIOLOGIA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

NEUROLOGIA
CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19
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GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS - HOSPITAL DE SANTA MARIA
Alcalde Rovira Roure, 44 - 25198  Lleida 973 72 72 22

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALÀ DE RETINA  
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona 93 254 79 22

TRAUMASEU - QSEU  
Pl. Joan Sansa, 1, local - 25700 La Seu d’Urgell

973 35 29 96
666 45 78 51

LITOTRÍPSIES
CENTRO INTERN. DE LITOTRICIA S.A. - CILSA
Ronda General Mitre, 99 - 08022  Barcelona 93 212 37 43

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19  

LOGOPÈDIA
SRA. PILAR FITÉ DE ENA  
Regència d’Urgell, 29 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 08 83

MEDICINA 
GENERAL

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona 93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona 93 412 12 12

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

 DR. JOSÉ MUÑOZ MÁRQUEZ  
P. Del Parc, 22, 2-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 36 02 90

DR. ENRIC SANTOS FAUGERAT  
Salòria, 92, Baixos - 25700  La Seu d’Urgell 973 36 02 90

MEDICINA 
INTERNA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona 93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEFROLOGIA IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEUMOLOGIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona 93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEURO-
CIRURGIA

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida 973 26 63 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

NEURO-
FISIOLOGIA

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona 93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

NEUROLOGIA
CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19
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OBSTETRÍCIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

DR. ANTONI VILA I BACH
Comptat d’Urgell, 10, 1-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 15 51

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL REMEI GOMA, S.L.  
Germandat de St. Sebastià, 32, 1-2  -  25700  La Seu d’Urgell

973 35 24 04

ODONTOLOGIA INTEGRADA CENTRE DEL PIRINEU
Av. Guillem Graell, 38  -  25700  La Seu d’Urgell

973 35 54 38

OFTALMOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

CLÍNICA BAVIERA
Ganduixer, 71 - 08021 Barcelona

93 362 49 90

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALÀ DE RETINA
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona

93 254 79 22

INSTITUT OFTÀLMIC TEKNOFTAL - CLÍNICA TEKNON
Vilana, 12 - Despatxos 149-153 - 08022 Barcelona

93 393 31 53
93 393 31 49

DR. CARLOS BONE PALOMAR  
Pl. Josep de Calassanç, 12 B, 1-1 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 04 60

DR. CARLOS BONE PALOMAR
Hospital La Seu d’Urgell - 1ª Planta 

973 36 02 90

ONCOLOGIA FUNDACIO SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

 HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

OTORRINO-
LARINGOLOGIA

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DR. F. XAVIER GALINDO ORTEGO  
Bisbe Iglesias Navarri, 11 - 25700 La Seu d’Urgell

973 36 02 90

DR. F. XAVIER GALINDO ORTEGO  
(H. STA. MARIA) Alcalde Rovira Roure, 44 - 25198  Lleida

973 72 72 22

PEDIATRIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437 - 08009 Barcelona

93 231 05 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DRA. Mª ISABEL CARVAJAL LIZANO
Arquitecte Sostres, 10 - 25700  La Seu d’Urgell 

973 35 04 07

PODOLOGIA SRA. MONTSE CAMINAL GRASA
Bisbe Guitart, 47, esc. B 1r. 2a. - 25700  La Seu d’Urgell 

973 36 02 90

PROCTOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22
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OBSTETRÍCIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

DR. ANTONI VILA I BACH
Comptat d’Urgell, 10, 1-2 - 25700  La Seu d’Urgell 973 35 15 51

ODONTOLOGIA
CLÍNICA DENTAL REMEI GOMA, S.L.  
Germandat de St. Sebastià, 32, 1-2  -  25700  La Seu d’Urgell

973 35 24 04

ODONTOLOGIA INTEGRADA CENTRE DEL PIRINEU
Av. Guillem Graell, 38  -  25700  La Seu d’Urgell

973 35 54 38

OFTALMOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

CLÍNICA BAVIERA
Ganduixer, 71 - 08021 Barcelona

93 362 49 90

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALÀ DE RETINA
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona

93 254 79 22

INSTITUT OFTÀLMIC TEKNOFTAL - CLÍNICA TEKNON
Vilana, 12 - Despatxos 149-153 - 08022 Barcelona

93 393 31 53
93 393 31 49

DR. CARLOS BONE PALOMAR  
Pl. Josep de Calassanç, 12 B, 1-1 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 04 60

DR. CARLOS BONE PALOMAR
Hospital La Seu d’Urgell - 1ª Planta 

973 36 02 90

ONCOLOGIA FUNDACIO SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

 HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

OTORRINO-
LARINGOLOGIA

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DR. F. XAVIER GALINDO ORTEGO  
Bisbe Iglesias Navarri, 11 - 25700 La Seu d’Urgell

973 36 02 90

DR. F. XAVIER GALINDO ORTEGO  
(H. STA. MARIA) Alcalde Rovira Roure, 44 - 25198  Lleida

973 72 72 22

PEDIATRIA AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
Consell de Cent, 437 - 08009 Barcelona

93 231 05 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

DRA. Mª ISABEL CARVAJAL LIZANO
Arquitecte Sostres, 10 - 25700  La Seu d’Urgell 

973 35 04 07

PODOLOGIA SRA. MONTSE CAMINAL GRASA
Bisbe Guitart, 47, esc. B 1r. 2a. - 25700  La Seu d’Urgell 

973 36 02 90

PROCTOLOGIA CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22
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PROVES 
DIAGNÒSTIQUES

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRE CARDIOVASCULAR SANT JORDI
Balmes, 271 - 08017 Barcelona

93 236 05 00

CENTRE D’IMATGE DIAGNÒSTICA - DRA. C. CUESTA
Fiter i Rosell, 6, Baixos - Edifici CTC - AD 700 Escalde Engordany 

(00) 376 82 82 81

CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR (R.M.N.)
Berlín 67 - 08029 Barcelona
Alfarras, 4 - 25005 Lleida
Comptat d’Urgell, 27 - 25700 La Seu d’Urgell

93 439 41 60
973 24 50 10
973 24 50 10

CENTRE REVISIONS LA SEU
Salòria, 92, Baixos - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 10 91

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA, S.A.
Londres, 2-4 - 08029  Barcelona

93 503 54 18

CETIR Grup Mèdic 
Josep Anselm Clavé, 100 - 08950 Esplugues de Llobregat

93 503 54 01

CONSULTORI RADIOLÒGIC DR. FARRAS
C/De la Roda, 15 Baixos - AD500  Andorra La Vella (RMN) 
C/Isabelle Sandy, 8 Baixos - AD700 Escaldes Engordany

(00) 376 81 03 15
(00) 376 81 03 10

C.R.C. TAVERN, S.L.
Tavern, 82 - 08006  Barcelona

93 241 94 50

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALA DE RETINA 
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona

93 254 79 22

DR. JOAN AIXÀS OBIOLS
Pl. Joan Sansa Caminal, 13, 1-3 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 02 90

DR. RICARD BALLESTER RIBERA
Hospital Nostra Sra. de Meritxell - Escaldes-Engordany 

(00) 376 82 63 94

DR. CARLOS BONE PALOMAR
Regència d’Urgell, 14, 3-2 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 04 60

DR. JORDI RABASA ARÉVALO
Vila Antonia, 2, Ppal. 1 - 25007  Lleida

973 23 67 90

DR. JORDI ROIG (POLISOMNOGRAFIES)
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

629 70 51 80

REHABILITACIÓ 
FUNCIONAL

ACTIVA MÚTUA
Germandad de Sant Sebastià, 7 - 25700  La Seu d’Urgell
Avinguda Josep Tarradelles, 136 - 08029  Barcelona

973 35 12 26

C. DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ FUNCIONAL
Av. Salòria, 77 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 28 07

C. MEDIC I REHABILITACIÓ “ANGEL MARTIN, S.L.”
Passeig del Parc, 30 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 05 45

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

PHYSIO CLINIC SPORT
Comtat d’Urgell, 57 Bxs. - 25700 La Seu d’Urgell

973 36 07 96

REUMATOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

DRA. ELENA MARTINEZ CASTRO
C/Dels Escalls, s/n - Andorra (H. NTRA. SRA. DE MERITXELL)

(00) 376 87 11 00

TRAUMATOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12
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PROVES 
DIAGNÒSTIQUES

AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell 902 10 44 85

CENTRE CARDIOVASCULAR SANT JORDI
Balmes, 271 - 08017 Barcelona

93 236 05 00

CENTRE D’IMATGE DIAGNÒSTICA - DRA. C. CUESTA
Fiter i Rosell, 6, Baixos - Edifici CTC - AD 700 Escalde Engordany 

(00) 376 82 82 81

CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR (R.M.N.)
Berlín 67 - 08029 Barcelona
Alfarras, 4 - 25005 Lleida
Comptat d’Urgell, 27 - 25700 La Seu d’Urgell

93 439 41 60
973 24 50 10
973 24 50 10

CENTRE REVISIONS LA SEU
Salòria, 92, Baixos - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 10 91

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA, S.A.
Londres, 2-4 - 08029  Barcelona

93 503 54 18

CETIR Grup Mèdic 
Josep Anselm Clavé, 100 - 08950 Esplugues de Llobregat

93 503 54 01

CONSULTORI RADIOLÒGIC DR. FARRAS
C/De la Roda, 15 Baixos - AD500  Andorra La Vella (RMN) 
C/Isabelle Sandy, 8 Baixos - AD700 Escaldes Engordany

(00) 376 81 03 15
(00) 376 81 03 10

C.R.C. TAVERN, S.L.
Tavern, 82 - 08006  Barcelona

93 241 94 50

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

INSTITUT CATALA DE RETINA 
Pau Alcover, 69-71 - 08017  Barcelona

93 254 79 22

DR. JOAN AIXÀS OBIOLS
Pl. Joan Sansa Caminal, 13, 1-3 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 02 90

DR. RICARD BALLESTER RIBERA
Hospital Nostra Sra. de Meritxell - Escaldes-Engordany 

(00) 376 82 63 94

DR. CARLOS BONE PALOMAR
Regència d’Urgell, 14, 3-2 - 25700  La Seu d’Urgell

973 36 04 60

DR. JORDI RABASA ARÉVALO
Vila Antonia, 2, Ppal. 1 - 25007  Lleida

973 23 67 90

DR. JORDI ROIG (POLISOMNOGRAFIES)
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

629 70 51 80

REHABILITACIÓ 
FUNCIONAL

ACTIVA MÚTUA
Germandad de Sant Sebastià, 7 - 25700  La Seu d’Urgell
Avinguda Josep Tarradelles, 136 - 08029  Barcelona

973 35 12 26

C. DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ FUNCIONAL
Av. Salòria, 77 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 28 07

C. MEDIC I REHABILITACIÓ “ANGEL MARTIN, S.L.”
Passeig del Parc, 30 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 05 45

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

IDCSALUD SAGRAT COR HOSPITAL UNIVERSITARI
Viladomat, 288 - 08029 Barcelona

902 39 29 19

PHYSIO CLINIC SPORT
Comtat d’Urgell, 57 Bxs. - 25700 La Seu d’Urgell

973 36 07 96

REUMATOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

IDCSALUD HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
Pedro i Pons, 1 - 08195 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

DRA. ELENA MARTINEZ CASTRO
C/Dels Escalls, s/n - Andorra (H. NTRA. SRA. DE MERITXELL)

(00) 376 87 11 00

TRAUMATOLOGIA
AMEDICS
Joaquim Viola, 27 - 25700  La Seu d’Urgell

902 10 44 85

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CLÍNICA CREU BLANCA
P. Reina Elisenda, 17 - 08034 Barcelona

93 252 25 22

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - DIAGNOSIS MÉDICA
Còrcega, 345 - 08037  Barcelona

93 217 17 00

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA TARRADELLAS
Av. Josep Tarradellas, 104-106 - 08029 Barcelona

93 419 23 23

CENTRES MÈDICS CREU BLANCA - CREU BLANCA PELAYO
Pelayo, 40 - 08001 Barcelona

93 412 12 12

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 8 - 25700  La Seu d’Urgell

973 35 00 50

HOSPITAL MONTSERRAT
Bisbe Torres, 13 - 25002 Lleida

973 26 63 00

HOSPITAL PLATÓ
Plató, 21 - 08006  Barcelona

93 306 99 00

IDCSALUD CLÍNICA DEL VALLÈS
Passeig Rubió i Ors, 23 - 08203 Sabadell

902 10 71 12
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29

ACTE MÈDIC APORT. ACTE MÈDIC APORT.
Anuscòpia 2 € Proves d’oftalmologia 7 €
Citologia 2 € Proves d’al·lèrgia 8 €
Crioteràpia 2 € Anatomia Patològica 10 €
Electrocardiograma (E.C.G.) 2 € Broncoscòpia 10 €
Electrocoagulació 2 € Cirurgia Menor Ambulatòria 10 €
Exodòncia 2 € Eco-cardiogrames 10 €
Explor. Radiològiques Odontologia 2 € Holter de 24 hores 10 €
Infermeria 2 € Làser Yag  ó Argó 10 €
Proves d’O.R.L. 2 € MAPA setmanal 10 €
Radiologia (placa) 2 € Prova d’esforç 10 €
Logopèdia (sessió) 2 € T.E.G.D. 10 €
Monitorització fetal 2 € Tomografia Axial Computeritzada (T.A.C) 10 €
Visita 2 € Urodinàmies 10 €
Biòpsies 3 € Analítica > 10 € <= 50 € 2 €
Ecografies Gine. 3 € Analítica > 50 € <= 100 € 5 €
Rehabilitació Funcional (sessió) 3 € Analítica > 100 € <= 200 € 10 €
1ª Visita 3 € Analítica > 200 € 25 €
Densitometria 5 € Gammagrafia 15 €
Ecografies 5 € Infiltració Ecodirigida a Quiròfan 20 €
Electroencefalograma (E.E.G.) 5 € Ressonància Magnètica Nuclear (R.M.N.) 20 €
Electromiografia (E.M.G.) 5 € Spect 30 €
Exodòncia Complexa 5 € D.M.D. 50 €
Fluxometria 5 € Hospitalització <= 1.000 € 75 €
Galactografia 5 € Hospitalització > 1.000 € 150 €
Mamografies 5 € P.E.T 50 €
Pielografia 5 € Polisomnografia 50 €
Proves Respiratòries 5 € Trasllat Ambulància 50 €
Proves Pre-operatòries simples 5 € Cirurgia Major Ambulatòria 75 €
Proves Si Cal 5 € Radioteràpia (tractament) 150 €
Test de Lancaster 5 € Hospitalització Quirúrgica <= 1.500 € 100 €
Eco-Doppler 7 € Hospitalització Q. > 1.500 € <= 5.000 € 200 €
Endoscòpia digestiva sense sedació 7 € Hospitalització Q. >= 5.000 € < 10.000 € 300 €

COPAGAMENT
DE TOTS ELS ACTES MÈDICS
(aportació per unitat / acte mèdic)

Copagament.indd   29 03/10/13   08:37
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  Tots junts fem Mútua
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ENRIC SANTOS FAUGERAT
núm. col. 1.711 Lleida

Av. Salòria, 92 baixos
25700 LA SEU D’URGELL

Tel. 973 35 10 91

Llicenciat en Medicina General
Especialista en Medicina del Treball

i Medicina Familiar i Comunitària

Consultes Dimecres tarda
Demanar hora per telèfon 

ANTONI VILA I BACH
núm. col. 2197

Comtat d’Urgell, 10 - 1er.-2a
25700 LA SEU D’URGELL

Tel. 973 35 15 51

Hores de visita convingudes

OBSTETRICIA
I 

GINECOLOGIA

Q

Plaça Joan Sansa, 1 (local)
 25700 LA SEU D’URGELL

Tels. 973 35 29 96
        666 45 78 51

Perquè un diagnòstic
no pot esperar ...   

BARCELONA
C/ Berlin, 67
08029 Barcelona 
Tel. 93 439 41 60

LA SEU D’URGELL
C/ Comtat d’Urgell, 27

25700 La Seu d’Urgell, Lleida
Tel. 973 24 50 10

Nou
centre

www.centremedicalomar.es

LLEIDA
C/ Alfarràs, 4
25005 Lleida
Tel. 973 24 50 10

Especialistes en el diagnòstic per la imatge a 
través de ressonància magnètica. Disposem 
d’equips d’alta definició per a la realització de 

proves de totes les parts del cos (crani, columna, 
extremitats, abdominals, ginecològiques,

angiografies, mames, pròstates, etc).

Màxima rapidesa en la citació
i lliurament de resultats

Ressonància
Magnètica

Publicitats.indd   2 01/10/13   19:30

31€ 
per persona

i mes

Amb una àmplia cobertura
assistencial mitjançant el nostre
quadre mèdic i centres concertats
en totes les especialitats mèdiques,
odontologia, mitjans de diagnòstic,
hospitalització i cirurgia.

53 
anys facilitant

assistència mèdica
als nostres
assegurats

Garanteix el futur dels teus,
amb la millor
assistència sanitària.

Vetllem per la teva salut
Sant Agustí, 25 · 25700 LA SEU D’URGELL (LLEIDA)
Tel. 973 36 02 90 · Fax 973 36 01 25 
e-mail: laseu@mutuacomarcal.com

www.mutuacomarcal.com
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 Augmentaran el número de metges?

Actualment amb tota la tecnologia actual, 
es necessita un equip multidisciplinar. A ve-
gades, malalties poc freqüents requereixen 
de sub-especialistes. La nostra intenció és 
que a la Seu tinguem quasi tot el que ne-
cessitem i si cal algun tractament especial 
serà el nostre metge el que contactarà amb 
el millor sub-especialista per fer un segui-
ment conjuntament.

 Vostè és oftalmòleg, visitarà a la Seu?

El que farem amb oftalmologia és el ma-
teix que farem amb la resta d’especialitats. 
Una inversió en tecnologia (camp visual, re-
tinografia, topografia, paquimetria, oct...) 

Després de treballar durant molt anys 
en grans hospitals com Vall d’Hebron i 
altres Clíniques, teníem clar el nostre 

objectiu: volíem canviar de model.

La nostra filosofia és mantenir i millorar 
la qualitat de vida dels nostres pacients. És 
obvi que per aquest objectiu necessitem la 
millor tecnologia, però el nostre èxit és un 
equip humà que tracta persones i no només 
malalties.

Som un grup de metges que busquem 
l’excel·lència en medicina. Actualment tenim 
centres a La Seu, Tremp, Tàrrega i Balaguer; 
a més de tenir altres centres a Barcelona, Ba-
dalona, Mataró, Sabadell, Terrassa...

 Quin model de medicina voleu practicar?

El nostre és un model de proximitat amb el 
que com a metges ens sentim còmodes. No 
només proximitat en el tracte sinó també 
geogràfica. Volem que el pacient trobi els 
millors metges amb la millor tecnologia a 
prop de casa.

 Quin paper juga el pacient?

El pacient és el protagonista, ha d’enten-
dre que li passa, conèixer quin és el millor 
tractament possible i quines alternatives 
existeixen pel seu cas particular, quins ris-
cos i pronòstic té el seu procés. La compli-
citat del pacient amb el metge és vital en 
qualsevol malaltia i aquesta complicitat no-
més l’aconseguim parlant.

No només parlem de pacient, parlem del 
seu entorn, fent campanyes de prevenció i 
informació de diferents malalties al Pirineu.

ENTREVISTA DR. MARC MONTOLIO,
DIRECTOR MEDIC CONSULTORIS CATALUNYA - NOU AMEDICS

 Com veieu l’Amedics de la Seu?

M’he trobat amb un equip de professionals 
molt sòlid i molt implicat amb la comarca. 
Des de l’equip d’infermeria, auxiliars, admi-
nistratives i metges es veu il·lusió i ganes 
de créixer.

 Quins canvis veurem a l’Amedics durant el 
proper any?

Nosaltres volem créixer en tots els as-
pectes. Actualment som el centre mèdic 
més gran de la Seu, però la nostra inten-
ció és doblar l’espai que tenim actualment. 
Aquest increment en l’espai permetrà po-
tenciar les especialitats actuals, millorar 
la tecnologia ampliant les proves (evitant 
desplaçaments als pacients) i ampliant 
amb noves especialitats de les que ara no 
disposem. En total seran quasi mil metres 
quadrats al servei del pacient.

 Quin paper té la tecnologia?

Les noves tecnologies ens faciliten la nostra 
feina. Actualment les noves eines de diag-
nòstic i tractament van dirigides a molestar 
poc o res al pacient. Cada cop som menys 
agressius. L’objectiu és que el pacient es 
reincorpori el més aviat possible a la seva 
activitat.

 Si un pacient s’ha d’operar on ho farà?

És una pregunta molt important. Una ope-
ració implica al pacient i a la família. La nostra 
intenció es preguntar-li al pacient. Podrem 
operar a la Seu, a Lleida o a Barcelona. Entre 
tots decidirem la millor opció pel pacient.

32 33

i una inversió en equip humà. Treballarem 
amb el Dr. Avellanet (oftalmòleg) per ser el 
centre de referència al Pirineu oferint els 
tractaments més actuals.

La implicació és total, no només visitaré a la 
Seu sinó que ja tinc casa a la vora.

Podrem realitzar prevenció, diagnòstic i 
tractament de malalties com el glaucoma, ca-
taracta, degeneració macular, ull sec... Però 
també tractament amb làser de la miopia, 
l’astigmatisme, hipermetropia o el tracta-
ment de la vista cansada o presbícia per po-
der viure sense ulleres a partir dels 45 anys.

En definitiva, volem que el pacient del Piri-
neu trobi al nou Amedics tot el que necessita.

Dr. Marc Montolio i Dra. Elena Marín

  Hem aconseguit treballar a 
la clínica que ens agradaria 
trobar com a pacients

‘‘ ‘‘
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taracta, degeneració macular, ull sec... Però 
també tractament amb làser de la miopia, 
l’astigmatisme, hipermetropia o el tracta-
ment de la vista cansada o presbícia per po-
der viure sense ulleres a partir dels 45 anys.

En definitiva, volem que el pacient del Piri-
neu trobi al nou Amedics tot el que necessita.

Dr. Marc Montolio i Dra. Elena Marín

  Hem aconseguit treballar a 
la clínica que ens agradaria 
trobar com a pacients

‘‘ ‘‘
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Todos los niños y niñas al cumplir los 
15 años, pasan el cuidado de su salud 
del pediatra a los médicos de cabece-

ra. Cuando vienen a mi consulta por primera 
vez, normalmente porque ya soy el médico 
de sus padres, aunque no siempre es así, y 
una vez solucionado el problema por el que 
han acudido, hago un ritual que consiste en 
hacerle una serie de preguntas, les explico 
que es una rutina igual a las que conocen 
por las películas que realiza la policía cuan-
do  hacen una detención, en la que leen sus 
derechos al detenido: “…tiene usted derecho 
a guardar silencio… cualquier cosa que diga 
podrá ser utilizada en su contra…” y les ad-
vierto que según como acabemos esta ru-
tina, nos llevaremos bien o mal, durante el 
tiempo en que yo tenga que ser su médico.

Normalmente se ponen un poquito nervio-
sos, miran a su acompañante, que suele ser 
el padre o la madre, quien también suele po-
ner cara de sorprendido; y yo comienzo mi 
batería de preguntas: 

 Alimentación, ¿Qué tal comes? ¿Comes de 
todo, hay algo que no te guste? Ah! La cosa 
va por aquí, piensan, y se relajan un poquito, 
casi todos tienen algo que por alguna razón 
no les gusta o rechazan comer desde peque-
ños y que es tolerado.

 Higiene, ¿te lavas los dientes al menos una 
vez todos los días y te duchas al menos una 
vez por semana?, aquí suele aparecer una 
sonrisa franca. Siiiii…, suele haber miradas 
cómplices entre ambos y contestaciones 
atropelladas… después de las comidas… 
todos los días… aquí a veces las madres  

VIVENCIAS 7
HOY HABLAREMOS DE SEXO

aprovechan para realizar algún reproche 
y se establece un diálogo de justificación.

 Protección solar, les cuento como se ha de-
bilitado el agujero de ozono y cada vez hay 
más cáncer de piel y les conmino a utilizar 
un buen protector, normalmente con un FPS 
superior al 30. 

 Prevención de accidentes, les comento que 
“espero que nunca os compren una moto”, 
ahí me gano a los padres, pero si alguna 
vez lo hacen que lleven siempre, siempre el 
casco… que cuando suban a un coche utili-
cen siempre el cinturón y que nunca suban 
con un conductor borracho, es más, que si 
en algún momento quieren ir a la discote-
ca Waikiki que monten una bronca en casa 
diciendo que van a ir, pero que no mientan 
diciendo que van a ir a la fiesta del pueblo 
de al lado, porque estoy cansado de recoger 
niños muertos que cuando les digo a sus pa-
dres que han tenido un accidente en Pons, 
me dicen que es imposible porque su hijo 
está en Alás… y que si al salir de la Waikiki, 
(dale con la Waikiki, pero es que es la única 
macrodiscoteca que conozco y en la que tuve 
la bronca con mi hija) repito, si al salir de la 
discoteca ven que el conductor está bebido, 
que llamen a casa, porque papá o mamá, se 
levantarán e irán a buscarlos, porque pre-
fieren que a su hijo no le pase nada. Ahí ya 
tengo al padre en el bolsillo y gran parte de 
la confianza del niño.

 Tóxicos, pregunto si quiere que haga salir 
a los padres, porque les voy a preguntar si 
consumen algún tipo de drogas y quiero que 
sean francos conmigo.
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(HDLc) por lo que unido a que la impotencia 
sexual de los hombres puede ser el ante-
cedente de un infarto, podríamos concluir 
que unas buenas relaciones sexuales, son 
una de las mejores formas de mantener una 
buena salud del corazón.

Otros estudios muestran, que una actividad 
sexual frecuente, podría ser una manera de 
mantenerse más joven y prolongar la vida 
hasta en 10 años, incluso se ha demostrado 
que aumentan las defensas de forma que se 
reduce más de un 30% la posibilidad de pes-
car un resfriado o una gripe. Fijaos que yo 
casi nunca estoy de baja. 

El ejercicio físico que requiere hacer el 
amor, activa la circulación de la sangre lo 
cual ayuda a oxigenar los tejidos, fortalece 
los huesos y los músculos, sobre todo los 
de la pelvis, nalgas, muslos, cuello y tórax. 
También ayuda a perder peso ya que durante 
una relación sexual se queman entre 100 y 
200 kilo-calorías, lo que sería equivalente a 
correr durante 15-20 minutos. Hace trabajar 
el corazón y mejora la respiración, incluso se 
llega a percibir mejor los olores. 

La prostaglandina, que es una sustancia 
que se halla en el semen, puede ser absor-
bida en la vagina y pasar a la sangre mejo-
rando la depresión en las mujeres.

De igual forma una sustancia denominada 
oxitocina que se libera durante la actividad 
sexual disminuye la agresividad, por lo que 
posee una función relajante y disminuye el 
stress y mejorando la calidad del sueño.

También sirve para que las mujeres estén 

más guapas. La liberación de estrógenos 
durante el coito favorece un mayor brillo y 
suavidad del cabello y la piel de la mujer; 
además las feromonas estimulan a través 
del olfato una atracción especial y un mayor 
deseo sexual en la pareja.

Algo curioso como puede mejorarse el do-
lor. El orgasmo, aumenta unas sustancias 
llamadas endorfinas que alivia el dolor de 
cualquier naturaleza, desde un simple dolor 
de cabeza hasta la migraña o el dolor pro-
vocado por la artritis. Vamos, que cuando 
una mujer rechaza una relación sexual con 
su famoso “me duele la cabeza”, podríamos 
asegurarle que un buen polvo precisamente 
lo que hace es aliviar el mismo.

Los beneficios en el sistema uro-genital, 
son claros. Durante el coito, hacemos tra-
bajar los mismos músculos que se utilizan 
para contener la orina. La pérdida involun-
taria de orina es un problema frecuente en 
las mujeres como consecuencia de las al-
teraciones anatómicas que se pueden pro-
ducir sobretodo después de los partos, así 
como tras determinadas cirugías genitales 
y urológicas o por el simple envejecimiento. 

También disminuye la probabilidad de pa-
decer un cáncer de próstata, y la falta de 
eyaculación, puede favorecer procesos con-
gestivos prostáticos, que cursan con dife-
rentes síntomas, relacionados o no con la 
micción.

Parte del oxígeno que precisa el pene para 
su mantenimiento procede de la sangre que 
entra en los cuerpos cavernosos durante la 

 Sexo, les explico como cada vez encon-
tramos más niñas infectadas por el virus 
del papiloma humano, que estas infecciones 
las tenemos que vigilar de cerca, porque un 
gran número de ellas se convierten en cán-
cer del cuello del útero. Les cuento que an-
tes o después tendrán algún compañero o 
compañera con quien decidan mantener re-
laciones sexuales, y que hasta que no tengan 
una relación estable (y como relación esta-
ble me refiero a más de 3 años) que utilicen 
métodos de barrera, esto es preservativo; 
y si rompen con esa relación y comienzan 
otra, preservativo, aunque tomen anticon-
ceptivos, ¡preservativo!. En ese momento 
acostumbro a bromear y decirles que hasta 
que cumplan los 25 años, espero que tengan 
al menos 5 novios/as, para que puedan te-
ner la suficiente experiencia para escoger al 
que será el hombre o mujer ideal de su vida, 
porque existir existe, para que así no tengan 
que divorciarse… lo cual les hace mucha gra-
cia a todos.

Así desde los 15 años, comienzo a hablar 
de sexo con mis pacientes, a partir de aquí 
algunas mujeres me preguntan más tarde 
por problemas de molestias mientras rea-
lizan el acto sexual (dispareumia) o que no 
tienen orgasmos (anorgasmia) e incluso 
alguna me ha preguntado por el punto G, 
y algunos varones mayores, adquieren la 
suficiente confianza para consultarme que 
presentan problemas de disfunción eréctil, 
“no se me levanta”, y les explico lo impor-
tante que es saberlo, porque es un síntoma 
de que puede haber un problema de cora-
zón más adelante…

Las relaciones sexuales son un acto íntimo 
y esencial, la naturaleza no lo ha puesto solo 
para preservar la función reproductora de 
las distintas especies, está también la capa-
cidad de provocar placer y bienestar en todo 
el organismo, y aporta una serie de benefi-
cios cada vez mejor conocidos y demostra-
dos desde una perspectiva científica.

Solemos aconsejar mantener una frecuen-
cia en las relaciones más o menos constante, 
incluso en edades avanzadas donde el deseo 
sexual va perdiendo intensidad, sobretodo 
en las parejas de larga evolución, (otra cosa 
es que se tenga una aventura, ahí el deseo 
suele experimentar un crecimiento). Pero de 
cualquier forma, existe una mayor predis-
posición para el sexo si éste se practica de 
forma regular.

Hay muchas parejas que, por diferentes 
motivos, han abandonado la actividad se-
xual o la practican solo de forma ocasio-
nal. Como si el sexo no fuese una parte 
importante en sus vidas o que ya no tienen 
edad para ello. Estas personas desconocen 
los beneficios derivados de la práctica de 
la actividad sexual, que de forma resumida 
expongo a continuación.

Salud general: En un estudio realizado 
en 1000 varones entre 45 y 60 años, se 
observó que los que mantenían relaciones 
sexuales más de 2 veces a la semana tu-
vieron la mitad de muertes en comparación 
con los que referían una frecuencia menor 
(1 por mes), ya que disminuían los infartos 
de corazón y las embolias cerebrales. Baja-
ba el colesterol malo y aumentaba el bueno 
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suele experimentar un crecimiento). Pero de 
cualquier forma, existe una mayor predis-
posición para el sexo si éste se practica de 
forma regular.

Hay muchas parejas que, por diferentes 
motivos, han abandonado la actividad se-
xual o la practican solo de forma ocasio-
nal. Como si el sexo no fuese una parte 
importante en sus vidas o que ya no tienen 
edad para ello. Estas personas desconocen 
los beneficios derivados de la práctica de 
la actividad sexual, que de forma resumida 
expongo a continuación.

Salud general: En un estudio realizado 
en 1000 varones entre 45 y 60 años, se 
observó que los que mantenían relaciones 
sexuales más de 2 veces a la semana tu-
vieron la mitad de muertes en comparación 
con los que referían una frecuencia menor 
(1 por mes), ya que disminuían los infartos 
de corazón y las embolias cerebrales. Baja-
ba el colesterol malo y aumentaba el bueno 
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capaz de guardar un secreto. Las hormonas 
son las hormonas y uno se dejaba querer. 
Tal vez por esta razón y hasta que a los 9 
años me enviaron al seminario, no tuve la 
curiosidad de correr detrás de una gallina, 
una cabra o una burra, cosa habitual entre 
mis  amigos. No obstante mi gran frustra-
ción, es que ninguna me dejó ver ni tocar 
las tetas. Las únicas a mi alcance eran las 
de mi madre y luego como todos los demás 
podíamos ir a mirar las tetas de las mujeres 
recién paridas que enseñaban sus mamas 
sin ningún recato a la hora de amamantar 
al bebé. Allí nos juntábamos niños y gran-
des mirando embobados a una veinteañera  
dando de mamar, mientras el marido po-
día decir en plan gracieta “se mira pero no 
se toca” a lo que todos reían a carcajadas. 
Desde mi visión de hoy, pienso que éramos 
algo primitivos, pero inocentones y felices.

Ese periodo entre los 9 y los 13 de mi pri-
mer internado, fue un periodo oscuro en 
que se me olvidó el sexo, no sé si nos po-
nían algo en la comida o qué, pero me pasé 
el tiempo “papando moscas” solo me vie-
ne a la memoria que alguna noche alguien 
metiese una mano tonta bajo la sábana que 
nos palpaba de pies a cabeza, para compro-
bar que no llevábamos los calzoncillos pues-
tos bajo el pijama. 

En fin, de los 13 a los 15 años, y a pesar 
que las hormonas me salían por las orejas, 
se me había olvidado lo que era el sexo, no 
sabía, no tenía donde buscar, me pasaba el 
día con las vacas perdido en el campo, aque-
llas que antaño se aprovechaban de mí me 

una burra a la que tenía que montar, para 
que se “encelara”. Lo mismo, veíamos como 
algo normal que un “verraco” (cerdo no ca-
pado que se utiliza de semental) “cogiera” a 
una guarra delante de nuestras narices, era 
lo habitual. El acto del apareamiento de los 
animales, era pues algo normal a nuestros 
ojos. 

Por cierto, ¿sabían que el orgasmo de un 
cerdo dura casi media hora? A veces ¡se 
duermen encima de la hembra! ¡que fenó-
menos!

También era lo más normal del mundo, que 
para que se rompiese el frenillo del glande, a 
los niños pequeñitos nos animasen a que nos 
masturbásemos hasta que se rompía, enton-
ces teníamos normalmente una hemorragia 
que nos asustaba un montón, además del 
dolor de la herida y por lo menos en mi caso 
me olvidé del asunto hasta cumplidos los 15 
años. Pero volviendo la vista atrás, no deja 
de parecerme esperpéntico el cuadro bucó-
lico de tres o cuatro mujeres lavando ropa 
en el pozo mientras hablaban y reían anima-
damente, y a poca distancia cuatro o cinco 
mocosos cascándosela desenfrenadamente 
a la sombra de un olivo.

En alguna ocasión fui victima de alguna 
moza, que en un calentón viendo aparear-
se algún animal casero, me utilizó en plan 
consolador. Primero porque estos artilugios 
no existían y luego porque mi tamaño evi-
taba temer por la pérdida de la virginidad, 
tan preciada en aquellos tiempo; y tras la 
primera vez… “continuamos por no perder 
la costumbre” y porque se sabía que yo era 

erección. Cuando no existe actividad sexual 
o erecciones, el tejido muscular eréctil no 
recibe suficiente oxígeno, por lo que puede 
transformarse en un tejido endurecido y fi-
broso, que puede abocar en un proceso irre-
versible de disfunción eréctil

Igualmente, la inactividad sexual puede 
provocar una atrofia vaginal y la disminución 
de su apertura, teniendo como consecuencia 
la dispareunia o el dolor coital, cuando esta 
mujer desee reactivar su vida sexual. 

En definitiva, las relaciones sexuales no 
solo son buenas, son necesarias y aportan 
numerosos beneficios al organismo, y si al-
guien por la causa que sea no quiere tener 
relaciones con otra persona, mi consejo es 
que al menos aprenda a conocer su cuerpo, 
detectar aquellos puntos del mismo cuya ca-
ricia les provoque placer y que consideren 
que el problema de la ceguera no es con-
secuencia de masturbarse, es más probable 
que se trate de cataratas.

Bien, ahora vamos a hablar un poco de mis 
recuerdos, por esa razón a estos artículos le 
llamamos vivencias… 

A veces hablamos utilizamos palabras mal-
sonantes como mierda, follar… las llamamos 
palabras escatológicas. Espero no escanda-
lizar a nadie, ya que saldrán en algunas oca-
siones, porque, entre otras cosas, estamos 
hablando de sexo y ocasionalmente  merece 
la pena utilizarlas.

A estas alturas, todos ustedes saben que 
nací en el campo, en una zona de la campiña 
de Málaga, mi familia tenía unas 3 hectá-

reas de terrenos arables, donde unos años 
se plantaba trigo, otros habas, otros gar-
banzos… cebada… a los cuatro años, era ca-
paz de saber que cereal estaba creciendo en 
una finca lejana, solo por el matiz del verde 
del cultivo.

Además criábamos animales, mi madre te-
nía un montón de gallinas que correteaban 
alrededor de la casa y se perdían en “las 
chumbas” que se criaban al lado, eran unas 
plantaciones de más de cien años, por lo que 
habían crecido sobre unos 4 metros de altu-
ra y eran lo suficientemente extensa, como 
para que los 20-30 niños-adolescentes de la 
escuela, la utilizasen de cagadero a la hora 
del recreo.

Las chumbas producen los higos chumbos, 
a los que les llamábamos “chumbos” a secas, 
maduran por el verano, y para mí es un re-
cuerdo entrañable, cuando mi madre me le-
vantaba al alba, tras haber recogido un buen 
cesto de ellos con una “rueca” de caña y los 
iba pelando… unos para las gallinas, otros a 
los cerdos y otros, los más maduros y dulces 
para mí, eso sí, por riguroso turno!

También teníamos cerdos, cabras, algunas 
ovejas, caballos y mulos, que eran más fuer-
tes y rápidos para arar la tierra que las vacas 
de mi tío, bueno… o eso decía mi padre.

Evidentemente, desde pequeños (posible-
mente desde los 3-4 años, ya ayudábamos a 
guardar los guarros para que no se metiesen 
en los sembrados) veíamos como se apa-
reaban los macho con las hembras de cada 
especie… cuantas veces no acercaría yo mi 
yegua a un caballo que no le hacía caso a 
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capaz de guardar un secreto. Las hormonas 
son las hormonas y uno se dejaba querer. 
Tal vez por esta razón y hasta que a los 9 
años me enviaron al seminario, no tuve la 
curiosidad de correr detrás de una gallina, 
una cabra o una burra, cosa habitual entre 
mis  amigos. No obstante mi gran frustra-
ción, es que ninguna me dejó ver ni tocar 
las tetas. Las únicas a mi alcance eran las 
de mi madre y luego como todos los demás 
podíamos ir a mirar las tetas de las mujeres 
recién paridas que enseñaban sus mamas 
sin ningún recato a la hora de amamantar 
al bebé. Allí nos juntábamos niños y gran-
des mirando embobados a una veinteañera  
dando de mamar, mientras el marido po-
día decir en plan gracieta “se mira pero no 
se toca” a lo que todos reían a carcajadas. 
Desde mi visión de hoy, pienso que éramos 
algo primitivos, pero inocentones y felices.

Ese periodo entre los 9 y los 13 de mi pri-
mer internado, fue un periodo oscuro en 
que se me olvidó el sexo, no sé si nos po-
nían algo en la comida o qué, pero me pasé 
el tiempo “papando moscas” solo me vie-
ne a la memoria que alguna noche alguien 
metiese una mano tonta bajo la sábana que 
nos palpaba de pies a cabeza, para compro-
bar que no llevábamos los calzoncillos pues-
tos bajo el pijama. 

En fin, de los 13 a los 15 años, y a pesar 
que las hormonas me salían por las orejas, 
se me había olvidado lo que era el sexo, no 
sabía, no tenía donde buscar, me pasaba el 
día con las vacas perdido en el campo, aque-
llas que antaño se aprovechaban de mí me 

una burra a la que tenía que montar, para 
que se “encelara”. Lo mismo, veíamos como 
algo normal que un “verraco” (cerdo no ca-
pado que se utiliza de semental) “cogiera” a 
una guarra delante de nuestras narices, era 
lo habitual. El acto del apareamiento de los 
animales, era pues algo normal a nuestros 
ojos. 

Por cierto, ¿sabían que el orgasmo de un 
cerdo dura casi media hora? A veces ¡se 
duermen encima de la hembra! ¡que fenó-
menos!

También era lo más normal del mundo, que 
para que se rompiese el frenillo del glande, a 
los niños pequeñitos nos animasen a que nos 
masturbásemos hasta que se rompía, enton-
ces teníamos normalmente una hemorragia 
que nos asustaba un montón, además del 
dolor de la herida y por lo menos en mi caso 
me olvidé del asunto hasta cumplidos los 15 
años. Pero volviendo la vista atrás, no deja 
de parecerme esperpéntico el cuadro bucó-
lico de tres o cuatro mujeres lavando ropa 
en el pozo mientras hablaban y reían anima-
damente, y a poca distancia cuatro o cinco 
mocosos cascándosela desenfrenadamente 
a la sombra de un olivo.

En alguna ocasión fui victima de alguna 
moza, que en un calentón viendo aparear-
se algún animal casero, me utilizó en plan 
consolador. Primero porque estos artilugios 
no existían y luego porque mi tamaño evi-
taba temer por la pérdida de la virginidad, 
tan preciada en aquellos tiempo; y tras la 
primera vez… “continuamos por no perder 
la costumbre” y porque se sabía que yo era 

erección. Cuando no existe actividad sexual 
o erecciones, el tejido muscular eréctil no 
recibe suficiente oxígeno, por lo que puede 
transformarse en un tejido endurecido y fi-
broso, que puede abocar en un proceso irre-
versible de disfunción eréctil

Igualmente, la inactividad sexual puede 
provocar una atrofia vaginal y la disminución 
de su apertura, teniendo como consecuencia 
la dispareunia o el dolor coital, cuando esta 
mujer desee reactivar su vida sexual. 

En definitiva, las relaciones sexuales no 
solo son buenas, son necesarias y aportan 
numerosos beneficios al organismo, y si al-
guien por la causa que sea no quiere tener 
relaciones con otra persona, mi consejo es 
que al menos aprenda a conocer su cuerpo, 
detectar aquellos puntos del mismo cuya ca-
ricia les provoque placer y que consideren 
que el problema de la ceguera no es con-
secuencia de masturbarse, es más probable 
que se trate de cataratas.

Bien, ahora vamos a hablar un poco de mis 
recuerdos, por esa razón a estos artículos le 
llamamos vivencias… 

A veces hablamos utilizamos palabras mal-
sonantes como mierda, follar… las llamamos 
palabras escatológicas. Espero no escanda-
lizar a nadie, ya que saldrán en algunas oca-
siones, porque, entre otras cosas, estamos 
hablando de sexo y ocasionalmente  merece 
la pena utilizarlas.

A estas alturas, todos ustedes saben que 
nací en el campo, en una zona de la campiña 
de Málaga, mi familia tenía unas 3 hectá-

reas de terrenos arables, donde unos años 
se plantaba trigo, otros habas, otros gar-
banzos… cebada… a los cuatro años, era ca-
paz de saber que cereal estaba creciendo en 
una finca lejana, solo por el matiz del verde 
del cultivo.

Además criábamos animales, mi madre te-
nía un montón de gallinas que correteaban 
alrededor de la casa y se perdían en “las 
chumbas” que se criaban al lado, eran unas 
plantaciones de más de cien años, por lo que 
habían crecido sobre unos 4 metros de altu-
ra y eran lo suficientemente extensa, como 
para que los 20-30 niños-adolescentes de la 
escuela, la utilizasen de cagadero a la hora 
del recreo.

Las chumbas producen los higos chumbos, 
a los que les llamábamos “chumbos” a secas, 
maduran por el verano, y para mí es un re-
cuerdo entrañable, cuando mi madre me le-
vantaba al alba, tras haber recogido un buen 
cesto de ellos con una “rueca” de caña y los 
iba pelando… unos para las gallinas, otros a 
los cerdos y otros, los más maduros y dulces 
para mí, eso sí, por riguroso turno!

También teníamos cerdos, cabras, algunas 
ovejas, caballos y mulos, que eran más fuer-
tes y rápidos para arar la tierra que las vacas 
de mi tío, bueno… o eso decía mi padre.

Evidentemente, desde pequeños (posible-
mente desde los 3-4 años, ya ayudábamos a 
guardar los guarros para que no se metiesen 
en los sembrados) veíamos como se apa-
reaban los macho con las hembras de cada 
especie… cuantas veces no acercaría yo mi 
yegua a un caballo que no le hacía caso a 
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y nos íbamos a la cama… y “tenia ganas”, 
siempre “tenía ganas”, y sobre las 3 volvía 
a “tener ganas” y cuando sonaba el desper-
tador a las 6 volvía a “tener ganas”… y no 
dejo de reconocer que los primeros meses 
fue fantástico, luego mis compañeros me 
empezaron a decir “José Antonio, déjala o 
te mueres” ¡envidia!! “te va a matar…” ¡anda 
ya! 

Adelgacé como 10 kilos; a kilo por mes… 
en los tres meses que estuve en Inglaterra 
sin ella, engordé, a pesar de la mierda que 
se comía por aquel país. Decidí que necesi-
taba algo intermedio, “ni tanto ni tampoco”… 
supe que el gran secreto era la moderación, 
“que un manjar puede ser cualquier bocado 
y el horizonte luz si hay rumbo a un beso” 
había aprendido a comparar y ahora sabía 
que era lo que quería, me acordaba del con-
sejo de mi madre “búscala delgadilla y lim-
pia, que luego cambian con el tiempo” ¡y la 
encontré! Tenía muchos defectos, a criterio 
de mi madre y parecía un saco de huesos 
según mi padre… pero reunía todas las con-
diciones que en mi imaginación debía tener 
mi mujer ideal… y me casé.

Me vais a perdonar, pero del sexo con ella, 
lo voy a dejar solo para nosotros.

Que os sea bonito lo que queda de año, 
a pesar de que haya quien se empeñe en 
fastidiárnoslo.
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también estaba empeñada en llegar virgen 
al matrimonio, menos mal que su objetivo 
era casarse a los 21, por lo que el periodo 
no se me antojaba demasiado largo, en-
tre otras cosas porque tenía que ir a “la 
mili”, pero cuando me licenciaron y co-
mencé a estudiar medicina, empezaron los 
problemas… ella no quería que fuese mé-
dico,  quería que hiciese oposiciones a “La 
Caixa”, (la verdad es que pensándolo bien 
no le faltaba razón, seguro que hace días 
que estaría jubilado y dándome a la gran 
vida, pero…) evidentemente nuestros in-
tereses chocaban bastante, nunca entendí 
como duramos tanto tiempo de noviazgo, 
su obsesión por casarse a los 21 y tener 
niños era patológica, dimos la entrada en 
un piso que vendieron al lado del de su ma-
dre… y la guinda la puso el día que me dijo 
que solo nos faltaban 4 meses para en-
tregarse a mí tal como yo quería. Decidió 
que nos casaríamos el día de San Juan. Yo 
me vi cargado de churumbeles, sin poder 
acabar la carrera, además me hacía pasar 
“tanta hambre” que para qué negarlo, al-
gún escarceo me pegué, uno aprovechaba 
las ocasiones al vuelo, según pasaban… y 
le hice una proposición indecente: le deja-
ba el piso, el coche y la cuenta corriente y 
se olvidaba de mí. ¡Y dijo que SI! y me fui 
con mi disco de Juan Salvador Gaviota de 
Neil Diamond, y ante tal proeza me llovie-
ron las ofertas, y encontré algo que todos 
los hombres han soñado alguna vez, una 
ninfómana, ella trabajaba de 15 a 22, yo 
estudiaba de 7 a 16 y trabajaba de 14 a 21 
(entre 14 y 16 trampeaba como podía), la 
esperaba para cenar a las 10 de la noche 

seguiría así hasta el matrimonio, y yo no es-
taba como para esperar tanto.

Y así pasó el tiempo, los veranos venía de 
vacaciones a Barcelona, ¡y en Barcelona 
tampoco! A mis amigos de la escuela no les 
iba mucho mejor. 

A los 17 nos fuimos un mes a Lloret de Mar, 
a cazar extranjeras… “no nos comimos un 
rosco”, como anécdota, un día cuando vol-
víamos para el Camping, salió una mujer de 
un bar con una borrachera de campeonato, 
que “me cogió tal que así” y me dio un “mo-
rreo de lengua, tal que asá” que me dejo 
tan mal cuerpo, que además de vomitar mis 
primeras papillas hizo que jamás soportase 
ni tan siquiera el olor del “cubalibre”.

Cuando acabé maestría y me vine defini-
tivamente a Barcelona, (creo que ya había 
comentado que mis padres tenían alquila-
das 2 habitaciones con derecho a cocina en 
una barriada obrera y luego alquilaron una 
casa vieja en la misma zona) junto a otro 
amigo diseñamos una estrategia, nos adhe-
rimos a un grupo del barrio que eran algo 
mayores que nosotros, y salíamos a bailar 
los fines de semana, se trataba de gente cu-
riosa, “el gordito” (era un apodo cariñoso), 
“el rubio” y “el chupao” parecían mellizos, 
y “el cojo” y “el bizco” no necesitan mucha 
descripción. Total que “el Toni” y yo éramos 
los reyes del baile, y si no bailábamos, por lo 
menos teníamos con quien charlar.

Fue en uno de esos bailes de domingo por 
la tarde donde encontré mi primera novia 
formal, hicimos de más y de menos, pero 

ignoraban, (evidentemente y había crecido 
muchísimo y tras tantos años fuera supongo 
que también habían perdido la confianza) y 
lo que era peor, ¡se me había olvidado lo que 
era masturbarse! Y mira que habría tenido 
tiempo y oportunidades en aquellos lugares 
recónditos y agrestes, pero…

Fue a los 15 cuando ingresé en la escuela 
de maestría, continuaba “papando moscas” 
cuando en el internado alguien me hizo la 
pregunta ¿tu no te la meneas? ¿? ¿? A chino, 
me sonó a chino, fui el hazmerreír de todo 
el grupo durante días… pero tras cuatro ins-
trucciones oportunas, aprendí, ¡caramba si 
aprendí! Y entonces comenzó para mi un pe-
riodo de “amor propio” intenso, me refiero a 
que no dejaba descansar el manubrio, respi-
raba libertad, era autosuficiente, me basta-
ba por mi mismo… entre otras cosas porque 
no encontraba ninguna novia, era tal el olor a 
hormonas que despedía que me rehuían las 
chicas del baile, hasta que un día la encon-
tré, estaba escrito que con 16 años antes o 
después tenía que encontrar una amiga con 
derecho a roce, ella tenía más o menos mi 
edad, quizás era un pelo mayor que yo, y 
era… era quizás la muchacha más fea que 
había en toda Málaga, pero a mí que me im-
portaba, bailamos agarrados, nos besamos 
apasionadamente y nos fuimos a pasear al 
lado de la playa mientras se oía el arrullo de 
las olas, fue entonces cuando me dijo algo 
que hizo que lo nuestro se acabara en aquel 
instante. En este momento más de la mitad 
de los que estáis leyendo esto, pensáis “era 
un tío”, ¡pues NO! Era fea pero una mujer, 
solo que me confesó que era virgen y que 
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y nos íbamos a la cama… y “tenia ganas”, 
siempre “tenía ganas”, y sobre las 3 volvía 
a “tener ganas” y cuando sonaba el desper-
tador a las 6 volvía a “tener ganas”… y no 
dejo de reconocer que los primeros meses 
fue fantástico, luego mis compañeros me 
empezaron a decir “José Antonio, déjala o 
te mueres” ¡envidia!! “te va a matar…” ¡anda 
ya! 

Adelgacé como 10 kilos; a kilo por mes… 
en los tres meses que estuve en Inglaterra 
sin ella, engordé, a pesar de la mierda que 
se comía por aquel país. Decidí que necesi-
taba algo intermedio, “ni tanto ni tampoco”… 
supe que el gran secreto era la moderación, 
“que un manjar puede ser cualquier bocado 
y el horizonte luz si hay rumbo a un beso” 
había aprendido a comparar y ahora sabía 
que era lo que quería, me acordaba del con-
sejo de mi madre “búscala delgadilla y lim-
pia, que luego cambian con el tiempo” ¡y la 
encontré! Tenía muchos defectos, a criterio 
de mi madre y parecía un saco de huesos 
según mi padre… pero reunía todas las con-
diciones que en mi imaginación debía tener 
mi mujer ideal… y me casé.

Me vais a perdonar, pero del sexo con ella, 
lo voy a dejar solo para nosotros.

Que os sea bonito lo que queda de año, 
a pesar de que haya quien se empeñe en 
fastidiárnoslo.

21

Todos los niños y niñas al cumplir los 15 años, pasan el cuidado de su salud 

del pediatra a los médicos de cabecera. Cuando vienen a mi consulta por 

primera vez, normalmente porque ya soy el médico de sus padres, aunque 

no siempre es así, y una vez solucionado el problema por el que han acudi-

do, hago un ritual que consiste en hacerle una serie de preguntas
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también estaba empeñada en llegar virgen 
al matrimonio, menos mal que su objetivo 
era casarse a los 21, por lo que el periodo 
no se me antojaba demasiado largo, en-
tre otras cosas porque tenía que ir a “la 
mili”, pero cuando me licenciaron y co-
mencé a estudiar medicina, empezaron los 
problemas… ella no quería que fuese mé-
dico,  quería que hiciese oposiciones a “La 
Caixa”, (la verdad es que pensándolo bien 
no le faltaba razón, seguro que hace días 
que estaría jubilado y dándome a la gran 
vida, pero…) evidentemente nuestros in-
tereses chocaban bastante, nunca entendí 
como duramos tanto tiempo de noviazgo, 
su obsesión por casarse a los 21 y tener 
niños era patológica, dimos la entrada en 
un piso que vendieron al lado del de su ma-
dre… y la guinda la puso el día que me dijo 
que solo nos faltaban 4 meses para en-
tregarse a mí tal como yo quería. Decidió 
que nos casaríamos el día de San Juan. Yo 
me vi cargado de churumbeles, sin poder 
acabar la carrera, además me hacía pasar 
“tanta hambre” que para qué negarlo, al-
gún escarceo me pegué, uno aprovechaba 
las ocasiones al vuelo, según pasaban… y 
le hice una proposición indecente: le deja-
ba el piso, el coche y la cuenta corriente y 
se olvidaba de mí. ¡Y dijo que SI! y me fui 
con mi disco de Juan Salvador Gaviota de 
Neil Diamond, y ante tal proeza me llovie-
ron las ofertas, y encontré algo que todos 
los hombres han soñado alguna vez, una 
ninfómana, ella trabajaba de 15 a 22, yo 
estudiaba de 7 a 16 y trabajaba de 14 a 21 
(entre 14 y 16 trampeaba como podía), la 
esperaba para cenar a las 10 de la noche 

seguiría así hasta el matrimonio, y yo no es-
taba como para esperar tanto.

Y así pasó el tiempo, los veranos venía de 
vacaciones a Barcelona, ¡y en Barcelona 
tampoco! A mis amigos de la escuela no les 
iba mucho mejor. 

A los 17 nos fuimos un mes a Lloret de Mar, 
a cazar extranjeras… “no nos comimos un 
rosco”, como anécdota, un día cuando vol-
víamos para el Camping, salió una mujer de 
un bar con una borrachera de campeonato, 
que “me cogió tal que así” y me dio un “mo-
rreo de lengua, tal que asá” que me dejo 
tan mal cuerpo, que además de vomitar mis 
primeras papillas hizo que jamás soportase 
ni tan siquiera el olor del “cubalibre”.

Cuando acabé maestría y me vine defini-
tivamente a Barcelona, (creo que ya había 
comentado que mis padres tenían alquila-
das 2 habitaciones con derecho a cocina en 
una barriada obrera y luego alquilaron una 
casa vieja en la misma zona) junto a otro 
amigo diseñamos una estrategia, nos adhe-
rimos a un grupo del barrio que eran algo 
mayores que nosotros, y salíamos a bailar 
los fines de semana, se trataba de gente cu-
riosa, “el gordito” (era un apodo cariñoso), 
“el rubio” y “el chupao” parecían mellizos, 
y “el cojo” y “el bizco” no necesitan mucha 
descripción. Total que “el Toni” y yo éramos 
los reyes del baile, y si no bailábamos, por lo 
menos teníamos con quien charlar.

Fue en uno de esos bailes de domingo por 
la tarde donde encontré mi primera novia 
formal, hicimos de más y de menos, pero 

ignoraban, (evidentemente y había crecido 
muchísimo y tras tantos años fuera supongo 
que también habían perdido la confianza) y 
lo que era peor, ¡se me había olvidado lo que 
era masturbarse! Y mira que habría tenido 
tiempo y oportunidades en aquellos lugares 
recónditos y agrestes, pero…

Fue a los 15 cuando ingresé en la escuela 
de maestría, continuaba “papando moscas” 
cuando en el internado alguien me hizo la 
pregunta ¿tu no te la meneas? ¿? ¿? A chino, 
me sonó a chino, fui el hazmerreír de todo 
el grupo durante días… pero tras cuatro ins-
trucciones oportunas, aprendí, ¡caramba si 
aprendí! Y entonces comenzó para mi un pe-
riodo de “amor propio” intenso, me refiero a 
que no dejaba descansar el manubrio, respi-
raba libertad, era autosuficiente, me basta-
ba por mi mismo… entre otras cosas porque 
no encontraba ninguna novia, era tal el olor a 
hormonas que despedía que me rehuían las 
chicas del baile, hasta que un día la encon-
tré, estaba escrito que con 16 años antes o 
después tenía que encontrar una amiga con 
derecho a roce, ella tenía más o menos mi 
edad, quizás era un pelo mayor que yo, y 
era… era quizás la muchacha más fea que 
había en toda Málaga, pero a mí que me im-
portaba, bailamos agarrados, nos besamos 
apasionadamente y nos fuimos a pasear al 
lado de la playa mientras se oía el arrullo de 
las olas, fue entonces cuando me dijo algo 
que hizo que lo nuestro se acabara en aquel 
instante. En este momento más de la mitad 
de los que estáis leyendo esto, pensáis “era 
un tío”, ¡pues NO! Era fea pero una mujer, 
solo que me confesó que era virgen y que 
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S’han vist connexions amb el sistema límbic, 
amb el còrtex prefrontal i enllaços amb àrees 
de memòria com l’amígdala i l’hipocamp. 
Depenent de com és realitzi aquesta xar-
xa, els acúfens poden ser anul·lats ja que 
no s’interpreten com una amenaça pel propi 
pacient, o poden convertir-se en més invali-
dants i que és perpetuïn en el temps.

Però el que hem de tenir present és que 
tot aquest mecanisme s’activa per diferents 
processos o malalties que apareixen a nivell 
otològic o en altres localitzacions.

Les més freqüents són la presbiacúsia (la 
sordesa de la edat), el traumatisme acústic 
(que és la causa principal en gent jove, i la 
segona causa més important en gent gran) 
i els fàrmacs ototòxics (aspirina, diversos 
tipus d’antibiótics, neurolèptics, diürètics, 
citostàtics, etc.,). Altres causes otològiques 
serien els cossos estranys, patologies que 
afectin a l’oïda mitjana (com otitis, perfora-
cions timpàniques, otosclerosi...), la malal-
tia de Menière, la hipoacúsia sobtada, o un 
neurinoma del VIII. Altres patologies poden 
també generar acúfens per una hiperexci-
tabilitat neural central, com poden ser el 
traumatisme cranioencefàlic, l’accident vas-
cular cerebral, l’esclerosi múltiple,  els tu-
mors en l’angle pontocerebelós, la HTA, la 
diabetis mellitus, l’hipertiroïdisme i estats 
ansiosos o depressius. Altres causes que 
poden originar-los poden ser una disfunció 
de l’articulació temporo-mandibular per la 
relació del sistema somatosensorial amb la 
via auditiva. 

S’estima que un 40% de la població ha 
escoltat en alguna ocasió aquest ti-
pus de so, encara que només un 6% 

els sent de forma persistent, i que entre un 
0,5-1% d’ells refereixen que els acúfens els 
afecta de forma important interferint en la 
seva vida social o en la seva capacitat per 
conciliar la son. 

Paper del Metge

Quan un pacient consulta per presentar un 
acufen, és important fer una anamnesi diri-
gida per valorar totes les causes exposades 
prèviament. En l’exploració física, l’otoscòpia 
que ens alertarà de si presenta alguna pato-
logia otològica i l’exploració neurològica ens 
valorarà les possibles causes centrals. També 
serà necessari valorar les xifres tensionals i 
realitzar una analítica per descartar endocri-
nopaties. Si el pacient presenta un acufen 
d’aparició aguda és important l’instauració 
precoç de tractament si trobem una causa 
tractable, perquè podrem revertir l’acufen i 
evitar la formació dels sistemes de compen-
sació central que porten a la cronificació. Si 
l’acufen és crònic, també s’haurà d’estudiar 
la causa que l’origina o l’ha originat i sobre-
tot, descartar les possibles causes greus. La 
majoria de vegades, si no es troba una causa 
des d’atenció primària, el pacient haurà de 
ser valorat per l’otorinolaringòleg, per rea-
litzar un estudi més exhaustiu mitjançant 
proves que valorin la via auditiva (audio-
metria, potencials evocats auditius de tronc 
cerebral...) per diagnosticar o descartar una 

ACÚFENS
‘Tinc un soroll a l’orella’

causa otològica, i poder orientar a altres 
possibles causes.

Que sabem de l’acufen?

Es creu que l’acufen és produït per una ac-
tivitat aberrant en la via auditiva, que es 
processada i interpretada de forma anòma-
la pels  centres superiors que es relacionen 
amb l’audició, generant aquesta percepció 
en les oïdes.

Existeixen múltiples teories i models que 
ho intenten explicar degut a que no exis-
teix un únic mecanisme responsable. En la 
majoria de casos, existeix una lesió a ni-
vell coclear (orella interna) que pot produir 
o una descoordinació del funcionament de 
les cèl·lules ciliades internes i externes, o 
un augment del glutamat (neurotransmis-
sor excitador) en la sinapsis coclear, pro-
duint aquest estímul aberrant de la via afe-
rent auditiva. Una altra alteració que s’ha 
observat és la disminució de la síntesi de 
GABA (àcid gamma-amino-butíric) en la 
via auditiva, i que podria justificar els acú-
fens en pacients normoients. Un dèficit de 
GABA, podria generar l’acufen i incremen-
tar l’estrès i l’ansietat d’aquests pacients. 
Altres aspectes involucrats en l’aparició de 
l’acùfen  bilateral en normooients serian els 
processos vasculars i osteotendinossos a ni-
vell cervical  fins en un 20-30% dels casos.

S’ha vist que una vegada establert aquest 
mecanisme, apareixen uns sistemes de com-
pensació central que poden conduir a la cro-
nificació de l’acúfen o a la seva desaparició. 

42 43

L’acufen o tinnitus és la percepció d’un soroll en una o ambdues oïdes 

sense una font sonora externa que el produeixi. 

Els egipcis parlaven de “l’oïda encantada” i posteriorment s’adoptà la 

denominació llatina de “tinnere” o “tin-ni-tus” que significa tintineig, 

i que ha arribat als nostres dies amb el nom d’acufen.
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S’han vist connexions amb el sistema límbic, 
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no s’interpreten com una amenaça pel propi 
pacient, o poden convertir-se en més invali-
dants i que és perpetuïn en el temps.

Però el que hem de tenir present és que 
tot aquest mecanisme s’activa per diferents 
processos o malalties que apareixen a nivell 
otològic o en altres localitzacions.

Les més freqüents són la presbiacúsia (la 
sordesa de la edat), el traumatisme acústic 
(que és la causa principal en gent jove, i la 
segona causa més important en gent gran) 
i els fàrmacs ototòxics (aspirina, diversos 
tipus d’antibiótics, neurolèptics, diürètics, 
citostàtics, etc.,). Altres causes otològiques 
serien els cossos estranys, patologies que 
afectin a l’oïda mitjana (com otitis, perfora-
cions timpàniques, otosclerosi...), la malal-
tia de Menière, la hipoacúsia sobtada, o un 
neurinoma del VIII. Altres patologies poden 
també generar acúfens per una hiperexci-
tabilitat neural central, com poden ser el 
traumatisme cranioencefàlic, l’accident vas-
cular cerebral, l’esclerosi múltiple,  els tu-
mors en l’angle pontocerebelós, la HTA, la 
diabetis mellitus, l’hipertiroïdisme i estats 
ansiosos o depressius. Altres causes que 
poden originar-los poden ser una disfunció 
de l’articulació temporo-mandibular per la 
relació del sistema somatosensorial amb la 
via auditiva. 

S’estima que un 40% de la població ha 
escoltat en alguna ocasió aquest ti-
pus de so, encara que només un 6% 

els sent de forma persistent, i que entre un 
0,5-1% d’ells refereixen que els acúfens els 
afecta de forma important interferint en la 
seva vida social o en la seva capacitat per 
conciliar la son. 
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Quan un pacient consulta per presentar un 
acufen, és important fer una anamnesi diri-
gida per valorar totes les causes exposades 
prèviament. En l’exploració física, l’otoscòpia 
que ens alertarà de si presenta alguna pato-
logia otològica i l’exploració neurològica ens 
valorarà les possibles causes centrals. També 
serà necessari valorar les xifres tensionals i 
realitzar una analítica per descartar endocri-
nopaties. Si el pacient presenta un acufen 
d’aparició aguda és important l’instauració 
precoç de tractament si trobem una causa 
tractable, perquè podrem revertir l’acufen i 
evitar la formació dels sistemes de compen-
sació central que porten a la cronificació. Si 
l’acufen és crònic, també s’haurà d’estudiar 
la causa que l’origina o l’ha originat i sobre-
tot, descartar les possibles causes greus. La 
majoria de vegades, si no es troba una causa 
des d’atenció primària, el pacient haurà de 
ser valorat per l’otorinolaringòleg, per rea-
litzar un estudi més exhaustiu mitjançant 
proves que valorin la via auditiva (audio-
metria, potencials evocats auditius de tronc 
cerebral...) per diagnosticar o descartar una 
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causa otològica, i poder orientar a altres 
possibles causes.

Que sabem de l’acufen?

Es creu que l’acufen és produït per una ac-
tivitat aberrant en la via auditiva, que es 
processada i interpretada de forma anòma-
la pels  centres superiors que es relacionen 
amb l’audició, generant aquesta percepció 
en les oïdes.

Existeixen múltiples teories i models que 
ho intenten explicar degut a que no exis-
teix un únic mecanisme responsable. En la 
majoria de casos, existeix una lesió a ni-
vell coclear (orella interna) que pot produir 
o una descoordinació del funcionament de 
les cèl·lules ciliades internes i externes, o 
un augment del glutamat (neurotransmis-
sor excitador) en la sinapsis coclear, pro-
duint aquest estímul aberrant de la via afe-
rent auditiva. Una altra alteració que s’ha 
observat és la disminució de la síntesi de 
GABA (àcid gamma-amino-butíric) en la 
via auditiva, i que podria justificar els acú-
fens en pacients normoients. Un dèficit de 
GABA, podria generar l’acufen i incremen-
tar l’estrès i l’ansietat d’aquests pacients. 
Altres aspectes involucrats en l’aparició de 
l’acùfen  bilateral en normooients serian els 
processos vasculars i osteotendinossos a ni-
vell cervical  fins en un 20-30% dels casos.

S’ha vist que una vegada establert aquest 
mecanisme, apareixen uns sistemes de com-
pensació central que poden conduir a la cro-
nificació de l’acúfen o a la seva desaparició. 
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sense una font sonora externa que el produeixi. 

Els egipcis parlaven de “l’oïda encantada” i posteriorment s’adoptà la 

denominació llatina de “tinnere” o “tin-ni-tus” que significa tintineig, 

i que ha arribat als nostres dies amb el nom d’acufen.
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si existeix una afectació molt important de 
la qualitat de vida. 

Per finalitzar, m’agradaria incidir en el fet 
de que els acúfens s’estan convertint en un 
problema creixent, sobretot en gent cada 
vegada més jove, degut a l’exposició rei-
terativa a la música a decibels elevats. De 
fet no es sorprenent que músics com Bono, 
Eric Clapton, Pete Towsen o Sting hagin de-
clarat en alguna ocasió  els seus problemes 
d’acúfens. És important que la gent tingui 
consciència d’aquesta dolència de fet l’actor 
William Shatner (star-trek) i el cantant  
Chris Martin (Coldplay) entre d´altres, han 
contribuït en la lluita contra els acúfens fent 
varies campanyes amb l’objectiu de preve-
nir-los, animant a la gent a que baixi el vo-
lum dels seus reprodutors MP3 i utilitzant 
protecció als concerts.

44 45

sonores poden ajudar als pacients a reduir 
els efectes dels acúfens. Els romans ja sa-
bien l’incòmode que podia arribar a ser es-
coltar constantment un xiulet, quan tota la 
resta de l’entorn està en silenci, pel que ele-
gien per les seves reunions, llocs pròxims a 
manantials o fonts que amb el soroll continu 
de l’aigua, disminuïa aquesta sensació. Als 
nostres pacients els hi podem recomanar uti-
litzar aquest sistema per dissimular l’acufen, 
sobretot en moments silenciosos com a la 
nit, “enmascarant” els acúfens amb música 
a volum baix També és pot recomanar l’ús 
d’audiòfons com a teràpia sonora de pacients 
que presentin acúfens i hipoacúsia, degut a 
que  amplifica els sons externs fent menys 
audibles els propis acúfens, sent útil en un 
40% d’aquests pacients. També existeixen 
uns dispositius que emeten un so de banda 
ampla introduït en música relaxant, per miti-
gar l’acufen temporalment. En l’actualitat hi 
ha programes de teràpia sonora per a repro-
ductors de MP3, ordenadors i smartphones, 
que es poden baixar d’internet. 

El que s’ha vist és que, per a que qualse-
vol tractament sonor o farmacològic sigui 
més efectiu, ha d’anar combinat sempre 
del consell terapèutic positiu, on el pa-
cient comprengui que els acúfens son una 
percepció del cervell, que es pot revertir 
i que, en la majoria de casos, no implica 
una patologia greu.

Apart d’intentar disminuir la percepció dels 
acúfens, un altre aspecte a tenir en compte 

és el tractament dels efectes emocionals 
que produeixen, com l’insomni, l’estrès i 
l’aïllament. Existeixen teràpies Psicològi-
ques que mostren una milloria de la qualitat 
de vida i de la depressió associada dels pa-
cients buscant l’habituació a l’acufen.

Per últim anotar que la realització d’esports, 
i especialment el ioga, s’han vist d’utilitat 
en el control dels acúfens. Altres teràpies 
utilitzades com l’acupuntura o la hipnosi no 
han demostrat eficàcia en estudis científics. 

En resum, no existeix un abordatge únic 
pel maneig de l’acufen. La història clíni-
ca personalitzada i les característiques de 
cada pacient marcaran l’elecció del tracta-
ment més adequat, dins d’un entorn multi-
disciplinar. Una del les opcions pel maneig 
inicial i com síntesi general seria l’ús de 
tractament corticoidal en els acúfens aguts 
o tractament dirigit si trobem la causa, si 
l’acufen s’acompanya de patologia psico-
sensorial provar antidepresius i fàrmacs 
per controlar el son, i si ja tenim un acufen 
crònic, utilitzaríem teràpies sonores amb 
associació de fàrmacs i consell psicològic  
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Tractaments a l’actualitat

Quan s’ha establert l’acufen, el tracta-
ment és complex i existeixen multitud 
d’abordatges terapèutics amb una efecti-
vitat variable sense que cap aconsegueixi 
curar-los definitivament. Cap tractament 
farmacològic en l’actualitat  s’ha demostrat 
clarament efectiu.

Alguns fàrmacs anticonvulsius, ansiolítics 
com les benzodiazepines, antidepressius 
són útils quan hi ha un alt component emo-
cional associat, encara que s’ha de tenir 
en compte que aquests fàrmacs també són 
causa d’acúfens. Els antihistamínics, poden 
ajudar degut als seus efectes sedatius cen-
trals sobre el còrtex i el sistema límbic. El 
sulpiride, la Melatonina, antagonistes dels 
receptors glutamatèrgics poden disminuir 
els acúfens al evitar la sobreexcitació neu-
rotòxica del glutamat.  Els corticoides sistè-
mics s’utilitzen degut al efecte antiinflama-
tòri en la còclea, la modificació electrolítica 
intracoclear i l’augment del flux sanguini de 
la microcirculació coclear, pel que són be-
neficiosos pel tractament de l’acufen agut 
d’origen coclear. Últimament s’ha estudiat 
l’administració intratimpànica, amb resul-
tats heterogenis en els estudis realitzats. 
Altres fàrmacs utilitzats sense evidèn-
cia cientìfica suficient pel seu ús són els 
diurètics, la betahistina, el Ginko Biloba, la 
trimetazidina i els vasodilatadors cerebrals. 

A part del tractament farmacològic, que 
encara és una mica controvertit, les teràpies 
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si existeix una afectació molt important de 
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consciència d’aquesta dolència de fet l’actor 
William Shatner (star-trek) i el cantant  
Chris Martin (Coldplay) entre d´altres, han 
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en el control dels acúfens. Altres teràpies 
utilitzades com l’acupuntura o la hipnosi no 
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En resum, no existeix un abordatge únic 
pel maneig de l’acufen. La història clíni-
ca personalitzada i les característiques de 
cada pacient marcaran l’elecció del tracta-
ment més adequat, dins d’un entorn multi-
disciplinar. Una del les opcions pel maneig 
inicial i com síntesi general seria l’ús de 
tractament corticoidal en els acúfens aguts 
o tractament dirigit si trobem la causa, si 
l’acufen s’acompanya de patologia psico-
sensorial provar antidepresius i fàrmacs 
per controlar el son, i si ja tenim un acufen 
crònic, utilitzaríem teràpies sonores amb 
associació de fàrmacs i consell psicològic  
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sulpiride, la Melatonina, antagonistes dels 
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d’origen coclear. Últimament s’ha estudiat 
l’administració intratimpànica, amb resul-
tats heterogenis en els estudis realitzats. 
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SIGNES D’ALARMA

 Modificacions ràpides de la superfície,
mida, contorn o coloració. 

 Halo inflamatori al voltant de la lesió
pigmentada.

 Taques o nòduls contigus a la lesió
pigmentada.

 Exsudació, ulceració o hemorràgia.

 Adenopaties regionals.

CONSELLS PRÀCTICS 

Davant la presència de nevus melanocítics, 
especialment si existeixen lesions clínica-
ment atípiques, s’aconsella fer autoexplora-
cions mensuals per tal de valorar canvis en 
una piga o detectar l’aparició de noves le-
sions. Cal procedir amb major cura en el cas 
d’antecedents familiars o personals de me-
lanoma.

Si es presenta qualsevol dubte cal consultar 
el Metge per tal d’explorar la lesió i derivar-la, 
si cal, a l’especialista.

Cal insistir en la importància de la fotopro-
tecció en les exposicions als raigs solars.

Aquestes lesions de la pell, també 
anomenades pigues, poden ser mar-
ques de naixement  -nævus, en llatí- 

o poden aparèixer en qualsevol moment al 
llarg de la vida.

Poden tenir el seu origen en els diferents 
tipus de cèl·lules de la pell:

 Melanòcits: Congènits o adquirits. Els més 
preocupants són els displàstics que poden 
presentar risc de desenvolupar en lesions 
malignes: melanomes.

 Queratinòcits: Epidèrmics o sebacis (en el 
cuir cabellut). Poroqueratòsics (transtorn de 
la quetarinització de la pell)

 Adipòcits i fibroblasts: Nevus de teixit 
connectiu

 Estructures de vasos sanguinis: He-
mangioma, Nervus flami o angioma aràcnid.

Ens referirem més concretament als nevus 
melanocítics, els quals tenen una importàn-
cia especial atesa la seva capacitat de trans-
formació en lesions malignes.

Es tracta de lesions planes o sobre-elevades, 
de color variable, des de rosat a marró i ne-
gre fosc. La seva aparició en les persones es 
troba influenciada per factors genètics però 
també segons el grau d’exposició solar de 
la pell.

Segons la seva alçada a l’interior de la pell, 
els més superficials es denominen nevus de 
la unió dermo-epidèrmica o junturals. En el 

ELS NEVUS
decurs del temps es van situant en la dermis 
i passen a denominar-se nevus compostos 
i, finalment, nevus dermics o intradèrmics 
quan es situen esclussivament a la dermis 
més profunda.

El color de les lesions que hem descrit serà 
més clar en els casos més superficials i més 
fosc, fins a un negre blavós, en el cas del 
nevus blau.

FACTORS DE RISC

 Exposició intensa a radiacions solars

 Història familiar o personal de melanoma

 Síndrome de nevus displàstic

 Fototip I i II

 Cremades solars ampolloses de la infància

SIGNES DE SOSPITA 

Quan ens trobem davant d’una lesió pig-
mentada, hem d’atendre als criteris de la 
classificació ABCDE:

 A: Asimetria.

 B: Vores mal definides i irregulars.

 C: Coloració no uniforme

 D: Diàmetre major de 6 mm

 E: Elevació de la superfície de la lesió.
Papulosos

46 47

En la nostra pràctica mèdica habitual ens trobem sovint 
que els pacients ens consulten per taques a la pell, lesions 
cutànies, que els preocupen i que cal orientar de manera 
adequada.

Dr. Joan Aixàs i Obiols 
Metge Especialista
en Cirurgia General i Digestiva 
consulta@aixas.cat
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de ser ample, amb una petita cunya al taló. No 
son aconsellables ni els talons alts ni una sa-
bata plana.

 Consultar prèviament amb el seu metge. 
Assabentis de si la seva malaltia reumatolò-
gica comporta alguna limitació especial. Per 
exemple, el sol i la platja poden ser molt 
favorables a determinades malalties com el 
psoriasi o la osteoporosi, però poden ser per-
judicials en altres com el lupus. Demani si ha 
de seguir alguna dieta o si pot menjar lliure-
ment en el seu destí.

De ben segur que afegint també una mica 
de seny i de bon humor, tenim un viatge 
assegurat!!

Intentaré esbossar algunes recomana-
cions per si poden ser d’utilitat en el 
moment de plantejar una “escapada”...

 Hem de ser realistes. Haurem d’adaptar el 
desplaçament a les nostres limitacions. Pot 
ser un viatge als Alps no sigui el més recoma-
nable.... però de ben segur que hi ha moltes 
altres possibilitats per passar-ho bé. Porti el 
seu ritme, no cal complir la programació d’ac-
tivitats de les agències o dels hotels.

 Programar els detalls. Intenti planificar al 
màxim el seu viatge, no deixant masses co-
ses a la improvisació. Qualsevol dificultat su-
posarà un sobreesforç i una despesa d’ener-
gia. Convé fer les reserves i tenir el bitllets 
que necessiti amb temps d’antelació. Si viatja 
en cotxe, no programi fer cada dia un nom-
bre excessiu de kilòmetres; és millor repartir 
el trajecte en etapes més curtes, descansant 
dies sencers.

 Expliqui la seva dolència a la companyia o 
a la agència de viatges. Això li pot permetre 
aconseguir seients més espaiosos, com els de 
la sortida d’emergència al avió. Al aeroport 
acudeixi al mostrador de la companyia a la fi 
de demanar serveis especials, com una cadi-
ra de rodes o un vehicle de transport. Con-
tracti hotels que tinguin habitacions i serveis 
especials, sobre tot si te una incapacitat se-
vera o necessita una cadira de rodes.

 Procurar aconseguir viatges directes. Evi-
tar els trasllats excessius amb connexions 

QUE EL REUMATISME
NO T’IMPIDEIXI VIATJAR!!

atapeïdes o temps d’espera perllongats. Eviti 
també els dies i hores “punta”. Tot això son 
factors que poden incrementar la seva fatiga. 

 Portar una bossa de mà amb totes les co-
ses fonamentals. Amb els seus documents i 
bitlles de viatge, posi també els seus medica-
ments, quelcom de menjar lleuger que pugui 
necessitar per prendre la medicació i un petit 
coixí o collaret cervical per si vol fer una ca-
beçada. Afegeixi un informe actualitzat sobre 
la seva malaltia i tractament, per si ha d’acu-
dir a un altre metge o consulta d’urgència. 
Si va al estranger obtingui una assegurança 
per cobrir raonablement les emergències que 
puguin esdevenir.

  No transporti un equipatge excessiu. Procu-
ri fer servir maletes amb rodes que son més 
fàcils de moure. Dins de la maleta, organitzi 
el espai cuitadament. Si viatja en avió, pro-
curi no dur tisores, tallar ungles, ganivets... 
que li obligaran a perdre temps al passar pels 
detectors de metall.

 Fer una mica d’exercici abans del viatge i 
durant les parades. Això alleujarà la rigidesa 
i dolor derivat de la immobilitat. En un viatge 
llarg en avió o tren, és convenient aixecar-se 
cada hora i caminar durant 5 minuts. Als des-
plaçaments en autobús, flexioni i estiri les ar-
ticulacions i belluguis a les pauses.

 Dur vestits amples i calçat còmode. D’aques-
ta manera facilitarà un moviment més suau 
i fàcil de les seves articulacions. El calçat a 
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Qualsevol persona amb un problema reumàtic pot sentir-se 
aterrada davant la perspectiva d’un viatge, amb tots els in-
convenients que representa. Portar maletes, caminar molta 
estona, fer servir transports incòmodes.... però amb un mí-
nim d’organització podrem gaudir d’unes bones vacances!! 

Dra. Elena Martínez Castro 
Especialista en reumatologia
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puguin esdevenir.

  No transporti un equipatge excessiu. Procu-
ri fer servir maletes amb rodes que son més 
fàcils de moure. Dins de la maleta, organitzi 
el espai cuitadament. Si viatja en avió, pro-
curi no dur tisores, tallar ungles, ganivets... 
que li obligaran a perdre temps al passar pels 
detectors de metall.

 Fer una mica d’exercici abans del viatge i 
durant les parades. Això alleujarà la rigidesa 
i dolor derivat de la immobilitat. En un viatge 
llarg en avió o tren, és convenient aixecar-se 
cada hora i caminar durant 5 minuts. Als des-
plaçaments en autobús, flexioni i estiri les ar-
ticulacions i belluguis a les pauses.

 Dur vestits amples i calçat còmode. D’aques-
ta manera facilitarà un moviment més suau 
i fàcil de les seves articulacions. El calçat a 
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Qualsevol persona amb un problema reumàtic pot sentir-se 
aterrada davant la perspectiva d’un viatge, amb tots els in-
convenients que representa. Portar maletes, caminar molta 
estona, fer servir transports incòmodes.... però amb un mí-
nim d’organització podrem gaudir d’unes bones vacances!! 

Dra. Elena Martínez Castro 
Especialista en reumatologia
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SERVEIS

RECORDEM QUE:

1.- El servei de VISITES D’URGÈNCIES està TOTALMENT EXCLÓS de la cobertura de la 
mutualitat.

2.- Necessiteu Autorització per escrit de la mutualitat, per tal que aquesta es faci càrrec 
del cost dels serveis; i, que per les Proves de diagnòstic i Tractaments s’haurà de 
presentar la corresponent prescripció mèdica. 

3.- Si no es pot passar per les oficines abans de la data del servei, es disposa d’un termini 
màxim de 7 dies hàbils (a comptar a partir de la data del procediment), per tal de poder-la 
demanar. Fora d’aquest termini no s’autoritzaran els serveis.

4.- L’autorització es pot aconseguir:

a) Per telèfon. De Dilluns a Divendres, de 8,30 hores matí a 13,30 hores migdia, trucant 
al 973 36 02 90; i els Dimarts, de 16,00 a 18,15 hores tarda.

b) Per Fax. Al núm. 973 36 01 25.

c) Per correu. Adreçant-se a MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL, DE PREVISIÓ SOCIAL, 
MPS a prima fixa, al carrer Sant Agustí, 25 - 25700 La Seu d’Urgell.

d) Per correu electrònic. A l’adreça: laseu@mutuacomarcal.com

e) A través de la Pàgina Web. www.mutuacomarcal.com

5.- La recollida de les autoritzacions es pot fer:

a) En persona. A les nostres oficines, dins de l’horari indicat més amunt.

b) Per correu. Prèvia informació de l’adreça a remetre-ho.

b) Per correu electrònic. Caldrà facilitar l’adreça de correu electrònic on remetre-ho.

c) Per Fax. S’envien al mateix centre de destinació, o bé al núm. de Fax que ens indica 
l’associat.

Sobretot, és important que l’associat sigui conscient que la Mútua no es farà càrrec de cap 
despesa mèdica si no s’inclou l’autorització pertinent; així com que l’ús de l’assegurança ge-
nera una despesa de Copagament/Aportació, la qual ha d’ésser satisfeta per l’associat.
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CLÍNICA BONANOVA

CIRURGIA OCULAR

CBCO

CRMG

www.icr.cat

Ganduxer, 117 - 08022-BARCELONA 
T. 902 10 10 55 - 93 254 79 22    

FINANÇAMENT 12 MESOS
sense interessos **

CORRECCIÓ VISUAL AMB LÀSER

URGÈNCIES OFTALMOLÒGIQUES 24 HORES - 365 DIES

ICR Institut Català de Retina 
compta amb 85 oftalmòlegs 
que tenen una dilatada 
experiència en totes les 
especialitats oftalmològiques.

Departament Cirurgia Refractiva
Es dedica exclusivament a l’estudi 
i al tractament quirúrgic dels 
problemes refractius des de fa 15 
anys.

Sistema de treball
• Estudi preoperatori exhaustiu. 
•  Rigor extrem en la selecció 

de candidats per a les 
intervencions.

•  Exigent seguiment preoperatori.

Cirurgia amb làser
•  Tècnica LASIK amb el làser 

excimer d’última generació.  
•  Cirurgia ambulatòria, sense 

ingrés (aprox.7 minuts 
d’intervenció per ull). 

• Anestèsia tòpica (gotes).

Procés
• Estudi superfície ocular. 
• Estudi preoperatori. 
•  Intervenció quirúrgica a la 

CLÍNICA BONANOVA DE 
CIRURGIA OCULAR.

Centres oftalmològics
• ICR - Sarrià
• ICR - Eixample
• ICR - Terrassa

12 mensualitats sense interessos, despeses obertura 2% a 
pagar a la primera mensualitat (TAE 3,81%).

Exemple fi nançament de 845 €:  primera mensualitat   87,32 €, 
les 11 mensualitats restants a 70,42 €.· 

Total a pagar 861,94 €.

** Oferta fi nancera subjecta a aprovació.

MIOPIA
HIPERMETROPIA 
ASTIGMATISME 

PRESBÍCIA

Informació Departament 
de Cirurgia Refractiva

902 30 50 10
93 254 79 23

PREUS ESPECIALS PER ALS ASSEGURATS DE 

Visites postoperatòries incloses fi ns l’alta quirúrgica 
(aprox. 1 mes), excepte tractament personalitzat.
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