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Tornen les descàrregues
héctor martínez tobar
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Des del tancament del web megaupload 
el 19 de gener de l’any passat, que oferia 
un servei en línia de compartició d’arxius, 
visualització de vídeos i d’altres serveis 
semblants, el seu creador i responsable va 
prometre la tornada del seu servei detallant 
que seria molt millor: més ràpid, més se-
gur, amb més capacitat… el 19 de gener va 
complir la seva promesa i va obrir meGa, la 
nova marca per als serveis que té pensat 
oferir. megaupload representava un 4% de 
tot el tràfic web mundial, per tant, la previsió 
d’ús d’aquest nou producte del senyor Kim 
Schmitz, més conegut com a Kim Dotcom, 
apunta ben alt.

el mateix dia del seu llançament vam po-
der conèixer amb detall tots els preus de 
les versions Premium. els preus són tant 
competitius que deixen fora de joc tota la 
competència del mateix sector. Per exem-
ple, el pla Premium més alt  ofereix 4tb 
(4000Gb) d’emmagatzemament i 8tb 
(8000Gb) d’ample de banda per 29.99 eu-
ros al mes.

tot i que els preus dels diferents tipus 
de plans són extremadament competitius, 
el nou servei de Dotcom no destaca única-
ment per aquests; meGa no és únicament 
un lloc d’emmagatzemament. amb el pas 
del temps tenen pensat aportar aplicacions 
per als diferents sistemes operatius actuals 
(Windows, Linux, mac) i també aplicacions 
per a mòbils, cosa que s’ha fet indispensa-
ble actualment. també s’ha deixat escoltar 
que, entre altres tipus, arribarà una aplica-
ció de missatgeria instantània entre els di-
ferents usuaris. 

Si amb el retorn del servei amb més re-
nom i famós d’internet, els preus i les pos-
sibilitats que ens ofereix i que té pensat 
oferir-nos en un curt termini de temps no 
fos suficient, la companyia nova zelandesa, 
té previst oferir un servei de hosting per a 
pàgines web.

en els pròxims dies meGa.co.nz estarà 
disponible per a tot el món i en només dos 
mesos veurem com neix un nou fill de la M 
majúscula, meGabox, un servei d’streaming 
i emmagatzemament musical que assegu-
ra que està “blindat davant les amenaces 
governamentals”, tot i que això ho descobri-
rem amb el temps. n 

el creador del desaparegut megaupload acaba de crear mega, que ofereix als usuaris 
50Gb gratuïts d’emmagatzematge. és més ràpid i més segur que el seu predecessor

El creador del desaparegut Megaupload, que ara ha creat Mega (logo a sota)
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el mercat de les tablets cada dia creix més, i 
totes les companyies volen posar el seu gra-
net de sorra per produir un producte punter 
i que els generi benefici. Aquesta aventura 
de les tablets la va començar a explotar 
amb força apple amb el seu iPad, “nascut” 
el dia 27 de gener de 2010. Des d’alesho-
res, el mercat va experimentar un canvi en 
la manera d’entendre i de veure aquell dis-
positiu. L’empresa californiana va començar 
a tenir uns ingressos molt elevats gràcies a 
l’últim gadget, i els seus competidors no es 
van voler quedar enrere, Samsung no va 

trigar a produir la seva pròpia tablet i van 
presentar la Samsung Galaxy tab el dia 2 de 
setembre de 2010.

molt abans del boom de les tablets, per  
can microsoft ja sonava la possibilitat de 
llançar un nou producte però, finalment, no 
van prendre la decisió.

el 29 de febrer, amb el llançament de la 
primera versió de Windows 8, la “consumer 
preview”, ja es van deixar veure les intenci-
ons de microsoft d’orientar el seu sistema 
operatiu als dispositius tàctils. S’esperava 
l’arribada de la tablet de l’empresa estatu-
nidenca i no va trigar gaire a fer-ho. el 18 de 
juny es va presentar la microsoft Surface, 
que posava a disposició del client dos mo-

dels amb característiques molt diferents. 
el model més senzill, Surface rt, es va co-

mençar a comercialitzar el 26 d’octubre en 
un grup de països determinats. el proper 14 
de febrer, Surface rt entra per la porta gran 
al nostre país i s’espera un èxit de vendes i 
d’acceptació del producte.

La versió més superior de la tablet de mi-
crosoft (Surface Pro) arribarà el 9 de febrer 
als països nord-americans; dispositiu que 
competirà de cara amb els denominats ul-
trabooks. n 

La revolució de les tablets

L’iPad mini, un dels darrers models de tablet
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L’espanyol és la segona llengua més parla-
da al món per darrere del xinès. ocupa la 
segona posició en el rànquing d’idiomes 
utilitzats per mediacions internacionals i se-
gons informa l’institut cervantes, el 2030, 
535 milions de persones, un 7,5 de la po-
blació mundial, serà hispanoparlant.

La pregunta que ens hem de fer és si 
aquestes xifres es reflecteixen en el cibe-
respai. el mateix informe fet per l’institut 
cervantes, revela que l’espanyol és el tercer 
idioma més utilitzat a internet per darrere 
de l’anglès i el xinès. Pel que fa a xarxes 
socials, l’espanyol ocupa la segona posició 
en webs com twitter, només superat, en 
aquest cas per l’anglès. aquesta creixent 
globalització però —l’espanyol ha crescut 
en un 800 per cent en la xarxa en els últims 
10 anys— pot comportar un descens de la 
qualitat de l’idioma.

La xarxa i la llengua no són sempre bons 
aliats com a conseqüència de l’absència de 
correctors a internet. L’idioma pot esdeve-
nir un pseudollenguatge com ho és a hores 
d’ara l’anglès que llegim en molts llocs de 
la Xarxa. és per això que tot i el triomf que 
comporta aquesta posició de l’espanyol en 
l’era 2.0, cal tenir cura sens falta de la qua-
litat de la llengua de cervantes. n 

Xarxa  
amb ‘ñ’

Les tablets cada cop estan més de moda entre els amants de les noves tecnologies
ceDiDa
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el te verd i el te negre procedeixen de la ma-
teixa planta, Camellia sinensis, originari de la 
Xina i de l’índia, però les seves fulles es curen 
de manera diferent. normalment es consumeix 
en infusió, per mitigar la set i com a estimulant, 
però també se li atribueixen una llarga llista de 
virtuts i aplicacions terapèutiques. 

Les substàncies d’acció farmacològica com la 
cafeïna i sobretot els polifenols, li confereixen 
l’acció antioxidant i protectora contra el dany 
cel·lular provocat pels radicals 
lliures, les proteïnes, 
els lípids i l’aDn. això 
explica el seu efecte 
protector davant les 
malalties degenerati-
ves, especialment els 
càncers de pròstata, pàn-
crees, ovari, pell, bufeta, co-
lon i recte, problemes hepàtics i diabetis 
juvenil. els compostos antioxidants bloquegen 
la formació d’agents cancerígens com les nit-
rosamines, reprimint i neutralitzant l’acció dels 
carcinògens. De fet, el principal constituent ac-
tiu és la cafeïna, que exerceix un efecte estimu-
lant en el sistema nerviós central. conté prote-
ïnes, glúcids i vitamines principalment del grup 
B, i minerals,  fluor, calci, potassi  i magnesi, 
entre altres. a més, els seus tanins fan que si-
gui una beguda astringent, molt útil en casos 
de diarrea. també té propietats antibacterianes 
i efecte diürètic. contribueix a regular els nivells 
de colesterol “dolent” (LDL) i augmentar-ne el 

“bo” (hDL), en disminuir l’absorció dels greixos, 
i, per aquesta mateixa raó, també participa de 
manera significativa en la prevenció d’afeccions 
cardiovasculars, hipertensió, accidents cerebro-
vasculars, i té efecte antitrombòtic i antiinflama-
tori. és per aquestes raons una de les begudes 
més consumides també per combatre el sobre-
pès, i no hem de perdre de vista el seu efecte 
protector contra les càries dentals pel seu con-
tingut en fluor, i la gingivitis. 

ara bé, hem de tenir en compte que la cafeïna 
la conté el cafè, proporcionant segons la seva 
presentació normal, expresso, instantani i des-

cafeïnat, entre 115 i 1 mg per cada 
150 ml, però també la trobem en la 

xocolata, els batuts de xocolata i les 
begudes de cola. no es recoma-

na un consum total de cafeïna 
superior a 200 mg al dia, i el 
te verd en infusió proporciona 
15-25 mg per cada 150 ml de 

beguda. De manera que convé 
anar en compte amb la quanti-

tat que se’n pren, ja que l’excés en la ingesta 
d’aquesta beguda dificulta l’absorció de la vita-
mina b1 i del ferro, i per tant, de la síntesi dels 
hidrats de carboni per l’organisme, i d’altra ban-
da, pot ocasionar altres efectes negatius, com 
estrenyiment, indigestió i agitació. 

no existeix una quantitat recomanada preci-
sa, però a tall orientatiu, de 2 a 4 tasses al dia 
sembla ser un nombre força acceptable. Podem 
entendre per què aquesta beguda té cada vega-
da més adeptes i el seu consum arreu del món 
superi els dos milions de tones cada any. 

Les propietats medicinals 
del te verd

• Rejoveniment de cara, mans, 
escot i altres zones.

elimini taques, pigues i pigmen-
tacions de la pell indesitjades.
aconsegueixi una aparença més 
juvenil, tancant els porus oberts 
i eliminant les arrugues. Tecno-
logia IPL®, làser fraccional de 
CO2 Active FX® i AFFIRM®
 
• Eliminació de tatuatges
elimini tatuatges professionals, 
amateurs, cosmètics, traumà-
tics, medicinals, etc.
el làser penetra en la pell vola-
tilitzant les partícules de color. 
Tecnologia Nd:YAG Q-Switc-
hed®
 
• Tractament de la cel·lulitis
aconsegueixi la silueta desit-
jada. un tractament que ens 
dóna dues solucions: modelem 
el contorn corporal a la vegada 
que tractem la cel·lulitis. Tecno-
logia Smoothshapes®

 
• Tractament de varius
elimini de manera efectiva les 
antiestètiques venes de les ca-
mes i altres lesions vasculars 
de la cara i el cos, com taques 
de naixement, rosàcies, heman-
giomes, etc. Tècnica fotoescle-
rosi amb Nd:YAG® de pols llarg
 
• Fotodepilació mèdica
Tractem de forma eficaç tot ti-
pus de pèl i pells en qualsevol 
part del cos eliminant el pèl no 
desitjat. Tecnologia Epilight ® i 
Diodo ®
 
• Tractament per deixar de 

fumar
en només una sessió d’una 
hora i sense cap efecte secun-
dari vostè deixarà de fumar sen-
se els desagradables efectes de 
la síndrome d’abstinència com 
són: desig compulsiu de fumar, 
irritabilitat, ansietat, trastorns 

de la son, apetit voraç, mal de 
cap, etc. Tècnica ràpida, eficaç i 
innòcua amb làser que estimu-
la punts d’acupuntura (sense 
agulles)
 
• Liposucció assistida per 

làser
tot i tenir un pes ideal hi ha 
zones rebels on el greix costa 
d’eliminar, la liposucció assisti-
da per làser permet eliminar les 
cèl·lules greixoses d’abdomen, 
natges, cuixes, genolls i papa-
des. Aparatologia THERMALI-
POLASE®  
 
• Fototeràpia amb làser per a 

la caiguda dels cabelss
S’aconsegueix evitar la caiguda 
excessiva del cabell estimulant 
la seva fase de creixement. com 
a tècnica única o coadjuvada a 
una altra en funció de la neces-
sitat del pacient. Teràpia làser 
de baixa freqüència (L.L.L.T)

Descobreix el que els tractaments 
làser poden fer per a tu

Posem a la seva disposició els millors professionals creant equips de 
treball interdisciplinari:
 
Equip de la Dra. Montserrat Planas  (COL. 19.749 COMB)
Vicepresidenta de la Societat espanyola de Làser mèdic Quirúrgic (SeL-
mQ).
Servei de Làser mèdic de Policlínic torreblanca
més de 25 anys en tractaments de Làser mèdics. màster en làser i fonts 
de llum.
 
Equip del Dr. Vila-Rovira (COL. 6.600 COMB)
Director de l’institut Vila-rovira de cirurgia Plàstica i estètica
cirurgià Plàstic conegut internacionalment com a innovador i pioner en 
moltes tècniques de cirurgia Plàstica i estètica, com la de trasplanta-
ment de pèl.
membre de la Societat espanyola de cirurgia Plàstica, reparadora i es-
tètica (SecPre), de l’associació espanyola de cirurgia estètica i Plàstica 
(aeceP).
 
Equip del Dr. Hernández-Machado (COL. 30.493 COMB)
especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica és membre nume-
rari de la SecPre, amb 20 anys d’experiència.
 
Equip de la Dra. Palau Sicart (COL. 15.523 COMB)
Llicenciada en medicina general i especialitzada en salut laboral, té una 
experiència de més de 15 anys en el tractament de làser antitabac.
 
Grup Policlínic és la xarxa de centres mèdics assistencials, no vinculats 
a la Sanitat Pública i sense hospitalització, més important de catalunya.
esculli el seu centre més proper:
Policlínic torreblanca (a Sant cugat), Policlínic Sabadell, Policlínic terras-
sa, Policlínic cerdanyola, Policlínic rubí i Policlínic Sant Joan Despí.
 

Informi’s ara del seu cas particular:
902 026 821

info@grup-policlinic.com

La Plataforma Mèdica Làser de Grup Policlínic li 
ofereix solucions integrals amb l’última tecnologia 
làser:

és una tècnica francesa no invasiva 
molt utilitzada per eliminar la cel·lu-
litis i el greix acumulat, però també 
posseeix molts altres més beneficis. 
La vacumteràpia actua fent massat-
ges en l’àrea (de dins cap enfora) 
mitjançant la succió que realitza. 
D’aquesta manera, facilita el drenat-
ge del líquid que es troba retingut en 
les cèl·lules.
Els beneficis que posseeix la vacum-
teràpia, a més d’eliminar la cel·lulitis 
i modelar la silueta, són:
• Millora l’elasticitat de la pell per-
què ajuda a la producció de col·lagen 
i elastina.
• Millora la circulació sanguínia.
• Activa el funcionament del sistema 
limfàtic.
• Exfolia l’epidermis.
• Redueix la tensió muscular.
• Treu els desfets orgànics.
• També s’utilitza per a tractaments 
postpart, modelat corporal, postope-
ratori de cirurgies estètiques (lipo-
succió o lipoescultura), teràpies del 
teixit i tractaments per disminuir els 
dolors i les molèsties musculars. 
Pots començar a lluir un cos modelat 
com el que sempre vas somiar tenir 
(i, per descomptat, sense l’antiestè-
tica cel·lulitis) gràcies a la tècnica de  
la vacumteràpia. amb aquest tracta-
ment estètic, acompanyat d’una vida 

saludable, una dieta correcta i exer-
cici físic, podràs canviar radicalment 
el teu cos i notar com la teva auto-
estima comença a créixer en veure’t 
més maca i millor. Fins i tot si ets noi, 
notaràs el canvi.

benestar, alimentació, aprimar-se, 
cuidar-se, estimar-se, millorar... una 
decisió diària, perquè la persona és 
el més important i la salut, el bé més 
preuat.

Carmen Guillamón Gomis 
Dietista Titulada

Tel. 937 466 262
www.nutricioandcompany.com

Com funciona la 
vacumteràpia?


