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PODOLOGIA

Un tractament làser per fongs a les ungles

L’onicomicosi (fongs a les ungles)
és la infecció més comú de les
ungles de peus i mans, i afecta a

un 10% de la població. A més, pot ar-
ribar a superar el 40% en persones de
més de 70 anys. Es caracteritza per la
distorsió de la ungla pel que fa a color,
textura i gruix. De vegades pot arribar
a destruir la ungla en la seva totalitat.
Per a la podòloga terrassenca Maribel
Castro “és important tractar aquesta
patologia perquè, com a infecció que
és, resulta contagiosa (a altres perso-
nes i a altres parts del nostre propi cos)
i deteriora la qualitat de vida dels pa-
cients”. Per tractar aquest trastorn de
les ungles diversos centres de podo-

logia estan introduint una tècnica
nova que està tenint bons resultats. A
Terrassa, la Clínica Podològica Centre,
que dirigeix la podòloga Maribel Cas-
tro i amb seu al carrer de Cremat, 24,
3er 5ena, ha incorporat aquest revo-
lucionari tractament amb làser. Es
tracta de la S30 Podylas, un làser uti-
litzat fins i tot a la Universitat de Bar-
celona amb gran èxit.

A diferència dels tractaments farma-
cològics, la podòloga explica que el là-
ser no presenta efectes secundaris, no
té resistències, és molt més ràpid i se-
gur, en només 3 ó 4 sessions espaia-
des 15 dies tenim el problema resolt.
L’efectivitat de la farmacologia és d’un

70%, mentre que la del làser és del
95%. És indolor, només es pot sentir
sensació d’escalfor que es veu alleu-
jada quan el professional deixa refre-
dar l’ungla.

Una altra teràpia novedosa que ha
arribat a aquesta clínica és l’Aquamid,
una tècnica indicada per eliminar ca-
llositats entre els dits. “Es tracta d’una
infiltració d’hidrogel a la zona afecta-
da, realitzada sota anestesia local, que
proporciona volum i un encoixinat i
evita que torni a aparèixer la lesió. Es
tracta, per tant, d’una solució ràpida i
eficaç per un problema clarament in-
validant”, afegeix l’especialista Mari-
bel Castro ◗ La podòloga Maribel Castro, fent el tractament làser a un pacient. CEDIDA

PSICOLOGIA

Decàleg per compartir un bon estiu en parella

Per gaudir d’un clima d’harmonia durant les vacances és important cedir a les preferències de la parella. ARXIU

Els conflictes
més habituals

Amesura que passen els di-
es és habitual que puguin
sorgir petites discusions o

desavinences. Però cal saber ce-
dir, tenir una mentalitat oberta
i ser comprensiu per gaudir de
la parella a l’estiu sense proble-
mes. Les estadístiques consta-
ten que el 25% dels divorcis es
produeixen després de les va-
cances d’estiu. La psicoterapeu-
ta Marta Sanahuja indica que les
ruptures es desencadenen per
tres situacions principals:
1. Dificultat per adaptar-se a les
aficions i preferències de l’altre.
2. Problemes per respectar les
aficions de cadascú.
3. Falta de comunicació per po-
der transmetre a la parella sen-
timents i opinions.

Si heu decidit fer un viatge
amb la vostra parella és un
bon moment per conèixer-la
millor i compartir estones
inoblidables sense conflictes.

D
urant les vacances és
important gaudir del
temps lliure, tan escàs
durant la resta de l’any,
i compartir bons mo-

ments amb la parella. És evident que
la convivència a l’estiu és més inten-
sa i poden sorgir petits problemes o
discussions que posen a prova l’esta-
bilitat d’una relació. Per viure l’estiu
en bona harmonia la psicòloga Laura
Sala, del Centre Mèdic Utset, ens in-
dica un seguit de pautes molt útils que
cal posar en pràctica, sobretot si hem
decidit compartir un viatge.

1. Dir què s’espera de l’altre. Al
principi de l’estiu cadascú ha de defi-
nir el que espera rebre de l’altre a les

vacances per tal d’evitar decepcions,
mals entesos i frustracions. Com fer-
ho? Abans de marxar, crear un ambi-
ent agradable per parlar tranquil·la-
ment de les vacances (no únicament
del programa o itinerari), sense enfa-
dar-se. Primer un i després l’altre ex-
plicarà el que espera d’aquesta esca-
pada: si és per divertir-se, per desco-
brir nous llocs o bé per passar temps
amb la parella…

2. Organitzar amb flexibilitat. Una
vegada ja se sap el que esperen l’un i
l’altre de les vacances és el moment
de planificar. El secret està en trobar
un just equilibri entre molta i poca
preparació. S’ha de definir el progra-
ma: excursions, bicicleta, platja, visi-
tes culturals… però deixant una flexi-
bilitat que permeti canviar d’opinió
en funció del temps o de les ganes en
cada moment.

Cal no oblidar que moltes vegades
les activitats improvisades són les mi-
llors i el factor sorpresa també és be-

neficiós per trencar la rutina en la pa-
rella.

3. Aprofitar el viatge per conver-
sar. Durant els desplaçaments llargs
una bona manera d’entretenir-se és
matar el temps parlant o fent jocs. Si
la parella acaba d’iniciar una relació
una fórmula divertida de saber més
de l’altre és preparant preguntes per-
sonals. Els temes de conversa sempre
han d’estar adreçats a passar-ho bé i
no discutir. Es pot començar amb pre-
guntes fàcils (quin és el meu color pre-
ferit?) per passar després a altres pre-
guntes que obren pas a un debat (què
en penses de la política?). El que és in-
teressant és que una pregunta és no-
més el principi d’un debat i que pot
agafar direccions inesperades…

4. Desconnectar. S’ha d’estar dis-
ponible per a la nostra parella tant psi-
cològicament com físicament. Com
fer-ho? Senzillament deixar el telèfon
i l’ordinador a casa. La terra no s’atu-

rarà perquè estem de vacances. Però
si realment és indispensable estar en
contacte amb la vostra feina és impor-
tant fixar un temps precís i limitat.

5. Actitud positiva.Veure la vida de
color de rosa en tot moment. Evitar els
conflictes perquè, paradoxalment, les
vacances son factor d’estrès: canvis de
lloc, d’hàbits alimentaris i de la son,
viatges i activitats cansades… Sortir
de la nostra “zona de confort” accen-
tua les pors i ens pot tornar més irri-
tables. Com fer-ho?: Intentar ser posi-
tiu en tot moment i evitar les crítiques.
Aquelles coses que passen i que no
agraden, transformar-les en situaci-
ons positives: que l’avió té 4 hores de
retard, aprofitem per llegir, per anar a
visitar aquell poble que està al costat,
per estar més temps amb la teva pa-
rella, per escriure postals…

6. Respirar. També és important re-
servar un temps per a un mateix. De
veure a la parella molt poc durant

l’any i de sobte estar 24 hores junts, un
pot sentir-se ofegat. És per això que és
saludable, cada dia, un temps per a un
mateix. Com fer-ho? Ens “desengan-
xem”. És important crear espais per-
sonals. Tenir un temps en solitud i pre-
parar-se alguna activitat: llegir, medi-
tar, nedar, anar de compres, fer una
classe d’aquagym… Ens permet estar
amb nosaltres mateixos, no preocu-
par-nos i tenir ganes de tornar a veu-
re la nostra parella. Això sí, no caure
en la trampa de deixar de compartir
moments i de fer-ho tot sol, les vacan-
ces és un bon moment de passar
temps junts.

7. Deixeu lloc a l’imprevist. Cal ser
flexibles, escoltar el nostre interior,
deixar-nos guiar una mica pel que ens
ve de gust en aquell moment… Hi ha
un pressupost que s’ha de respectar i
és necessari ser raonable, però no es-
tigueu sempre pendents. Regaleu-vos
un restaurant imprevist, un concert…
És un moment únic i especial. Ja ree-
quilibrareu les despeses més tard.

8. Ens seduïm. Aprofiteu per estar
tranquils i relaxats per fer reviure la fla-
ma. Ens seduim mútuament i poten-
ciem la nostra vida sexual. Ens ocu-
pem de la nostra parella, fem coses per
agradar-l’ho. Les persones necessiten
sentir el desig de l’altre, així que inten-
teu seduir i jugar amb les fantasies de
la parella.

9. Crear el vostre ritual de l’estiu.
Pot ser un restaurant especial, un spa,
una foto excèntrica, mirar una posta
de sol, comprar-se a cada lloc de va-
cances un collaret i que sigui ell que el
triï…Un ritual de vacances permet so-
lidificar els lligams de la parella.

10. Creeu els vostres souvenirs.
Les vacances només duren un temps,
és important inmortalitzar-les. Feu
moltes fotos de vosaltres dos. Al final
de les vacances no oblideu de triar-les
i de crear un petit àlbum de record
amb comentaris! Serà com una mena
de diari de viatge fàcilment accessible
que podreu mirar per recordar dies fe-
liços i reforçar el vostre amor ◗
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