
a pell de vegades pateix 
una alteració hormonal 
que sobreestimula les 
glàndules pilosebàcies, 
un fet que provoca un 

augment de la secreció de greix, 
n’afavoreix la infecció i que apare-
guin barbs i punts negres. És, en 
altres paraules, el que coneixem 
com a acne. 

En la majoria dels casos, aques-
ta alteració apareix a la pubertat, 
associada a la resta de canvis que 
es produeixen al cos, i sovint im-
plica una important preocupació 
per a qui la pateix. 

Per tal de fer-hi front, la Socie-
tat Espanyola de Farmàcia Fami-
liar i Comunitària (Sefac) ha edi-
tat una sèrie de recomanacions. 
Un dels principals consells és se-
guir una higiene correcta. Això im-
plica fer servir productes de nete-
ja específics al matí i la nit que, 
això sí, no han de tenir detergents 
per evitar ressecar la pell i que 
creixi la producció de greix. Tam-
bé convé emprar tractaments hi-
dratants específics per a l’acne. 

Sempre han de ser lliures de greix 
i cal escollir-los en funció de si pre-
dominen els punts negres, els 
barbs o bé de si seguim alguna 
medicació dermatològica. 

D’altra banda, és molt impor-
tant que no ens rasquem o pre-
mem els grans per evitar que la in-

fecció s’estengui i ens quedin mar-
ques. A més, sempre és bo consul-
tar el dermatòleg en el cas que 
l’acne ens causi dolor. Aquest ex-
pert ens indicarà quines instruc-
cions cal seguir i si hem d’iniciar 
algun tractament farmacològic per 
posar fre al problema. //

l recent monogràfic de 
l’Agència Internacio-
nal d’Investigació so-
bre el Càncer (IARC), 
integrada a l’OMS, que 

avalua el consum de carn verme-
lla i processada, i la seva relació 
amb el risc de càncer, no ha deixat 
indiferent ningú i ha sembrat una 
certa inquietud. Però què diu de 
veritat aquest informe? Què hem 
de fer segons les seves conclusi-
ons? És que haurem de deixar de 
menjar embotits i carn processa-
da si és que volem que la nostra 
salut no se’n ressenti? 

Segons un comunicat que 
aquesta setmana ha emès el Cen-
tre Mèdic Utset (Cemu) de Terras-
sa, la recomanació de disminuir el 
consum de carns processades i 
vermelles no és una novetat res-
pecte al seu paper en els diferents 
tipus de càncer. Tant la World Can-
cer Research Found com l’Ameri-
can Institute for Cancer Research 
(dues de les institucions científi-
ques més reconegudes en l’àmbit 
de l’oncologia) tenen publicat un 
document des del 2007 periòdica-
ment actualitzat al respecte.

Des del Cemu comenten que 
“l’abús d’aquest tipus d’aliments, 
com de molts altres, pot compor-
tar riscos per a la salut”. Per aquest 
motiu, creuen fermament que se-

dels principals consensos, però, és 
que no depèn d’un sol factor, sinó 
“d’una combinació de diferents 
causes, com són l’edat, l’herència 
genètica, la dieta, el medi ambient 
o l’estil de vida”, entre d’altres.  

Des del centre mèdic diuen que el 
mateix director de l’Agència Inter-
nacional d’Investigació sobre el 
Càncer afirma que “el risc indivi-
dual de desenvolupar càncer co-
lorectal pel consum de carn pro-
cessada segueix sent petit”, tot i 
que “la repetida exposició en fre-
qüència i quantitat a l’element 
carcinogènic incrementa les pos-
sibilitats de risc”. El Cemu remar-
ca que, en aquest cas, “es refereix 
al risc relatiu, no a l’absolut”. 

En definitiva, el centre mèdic 
assenyala que “ens podem refiar 
de l’Organització Mundial de la 
Salut al 100%, perquè les seves re-
comanacions es basen en estudis 
científics seriosos, encara que les 
conclusions dels estudis no siguin 
veritats absolutes, sinó que resul-
ten conclusions derivades de l’àm-
bit del mateix estudi”.  

El Cemu advoca per deixar de 
banda els titulars cridaners fruit 
de “treure conclusions extempo-
rànies”. Menjar equilibrat sembla, 
doncs, la millor recepta. //

guir una dieta equilibrada és la ba-
se per gaudir d’una vida que sigui 
saludable.  

Des del centre recorden que 
“ajustar-se a una dieta sana inclou 
menjar carn vermella únicament 
una vegada a la setmana, en com-
binació amb les carns blanques o 
magres (tres cops a la setmana), 
els ous, el peix blau i blanc, els lle-
gums i altres proteïnes d’origen 
vegetal”. El Cemu indica que es re-
comana que la dieta diària contin-
gui un 50% de proteïnes d’origen 

animal i un altre 50% d’origen ve-
getal. A més, seguir una dieta que 
compti amb un alt contingut de 
verdures i hortalisses (per exem-
ple, en menjar un plat de verdura 
cuita o una amanida a cada àpat) 
i consumir tres racions de fruita 
diàries ens proporcionaran vita-
mines i minerals antioxidants, que 
ajuden a la reparació cel·lular i mi-
lloren les defenses de l’organisme.

Pel que fa a la qüestió del càn-
cer i el seu origen, el Cemu adver-
teix que és “molt complexa”. Un 
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