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320 milions per a Barcelona
La ciutat va acollir la setmana passada el Mobile World Congress, que enguany ha comptat 
amb 72.000 visitants. Les grans marques van presentar les seves novetats en telefonia mòbil

HéCtor Martínez tobar  
(@HMartineztobar) - Barcelona

el Mobile World Congress (MWC), 
de caire anual, relacionat amb la 
comunicació mòbil i actualment el 
congrés més important i reconegut 
del món, va aterrar novament a Ca-
talunya. Del 25 al 28 de febrer va 
tenir lloc la vuitena edició  del con-
grés al nou emplaçament de L’Hos-
pitalet de Llobregat, a Fira Gran Via, 
on es van tornar a batre rècords 
d’assistència.

els números són contundents: 
72.000 visitants, que suposa un in-
crement del 8% respecte l’anterior 
edició, 3.400 mitjans de comuni-
cació acreditats, entre els quals es 
trobava El Diari del Vallès, 1.700 
expositors i un ingrés de 320 mili-
ons d’euros per a la ciutat de bar-
celona, 19 milions més respecte 
l’any passat.

Com és habitual en totes les edi-
cions del MWC, es van presentar 
diferents dispositius, des de tau-
letes tàctils fins a telèfons mòbils. 
nokia va ser una de les empreses 
que més premis va aconseguir: fins 
a nou per als terminals 520 i 720, 
que es van presentar el mateix dia. 
La companyia xinesa Huawei tam-
poc es va quedar enrere, tot em-
portant-se tres premis pel seu nou 
model de mòbil ascend D2, un dels 
millors productes vists durant els 
quatre dies i valorat com el millor 
model amb el sistema operatiu an-
droid.

no podem deixar de banda la 
coreana Samsung, que va portar 
un desplegament importantíssim 
quant a mida de l’estand i a pro-
ductes. LG va deixar veure el gran 
nexus 4, desaparegut a causa del 
gran èxit de vendes que ha tingut, 
la qual cosa va fer que fossin pocs 

els afortunats que van tenir l’opor-
tunitat d’obtenir el dispositiu des 
de Google Play. Des d’El Diari del 
Vallès, vam poder veure la potència 
combinada entre els mòbils i els 
televisors ultra HD mentre jugàvem 
amb un terminal LG connectat per 
Wi-Fi al televisor.

alcatel, la gran desapareguda, va 
tornar. també vam veure acer amb 
els seus nous terminals i tauletes 
electròniques i els esperats Pad-
fons de la taiwanesa asus. zte va 
sorprendre amb els productes que 
portava aquest any, tot prometent 
una expansió per territori no asià-
tic. L’espanyola telefónica va ser 
una de les grans protagonistes, 
juntament amb Firefox, parella que 
podria ser classificada com un gran 
èxit. Són dos companyies que han 
aprofitat, i molt, aquesta edició, 
tot aconseguint socis per comerci-
alitzar el nou FirefoxoS. en gene-

ral, l’acceptació del nou sistema 
operatiu mòbil ha sigut important, 
però cal destacar la negativa de 

Samsung per a incorporar el nou 
producte de telefónica i Firefox en 
els seus dispositius. n 

H. Martínez
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Grup Policlínic va començar el passat mes 
de novembre de 2012 un  cicle de cam-
panyes gratuïtes per prevenir malalties, a  
les comarques del Vallès occidental i el 
baix Llobregat, que durarà 12 mesos.

aquest mes de març, la campanya de 
prevenció se centra en conscienciar la 
població de la importància d’una correc-
ta salut bucal amb l’objectiu de millorar 
la higiene oral i, així, prevenir possibles 
afeccions bucals i algunes malalties cardi-
ovasculars, reduir complicacions en l’em-
baràs, etc.

reculli el seu carnet de prevenció i gau-
dirà de:

Higiene + revisió bucal gratuïta + un 
regal especial + Jornades gratuïtes de 
prevenció durant tot el mes en tots els 
centres (tècniques de raspallat + la cor-
recta higiene amb l’ortodòncia i pròtesis + 
prevenir i tractar l’halitosi + la placa bac-
teriana + la fluoració per prevenir la càries 
+ altres qüestions d’interès per a nens i 
adults).

es pot accedir a aquesta campanya en 
els centres de torreblanca (a Sant Cugat 
del Vallès), Sabadell, terrassa, rubí, Cer-

danyola i Sant Joan Despí.
és imprescindible tenir cita prèvia per  

realitzar-se la higiene i la revisió gratu-
ïta. en el cas de les jornades gratuïtes, 
els grups seran reduïts i s’ha de reser-
var plaça. es pot fer trucant als centres o 
en el 902026821 o a través del web de 
grup-policlinic.com.

La ingesta de medicaments pot tenir 
efectes en la salut bucal, com per exem-
ple: inflamació dels teixits, cremor bucal, 
alteració del color de les dents, seque-
dat bucal, gingivitis, periodontitis (en les 
nostres genives), entre d’altres. alguns 
fàrmacs alteren la composició de la placa 
dental i del PH de la nostra boca tot afavo-
rint el mal alè i l’aparició de càries.

El fluor és molt eficaç per frenar la càri-
es dental, ja que actua sobre els compo-
nents propis de les dents, tot inhibint la 
pèrdua de minerals de la superfície dental 
i afavorint la reconstrucció dels cristalls 
de calci i fosfat.

Pel que fa a l’halitosi oral, es pot pre-
venir completant la higiene bucal diària 
amb un netejador lingual, que eliminarà la 
capa de bacteris de la part posterior de la 
llengua, causant del mal alè.

aquests i altres temes d’actualitat que 
preocupen la nostra població seran trac-
tats en les jornades de salut bucodental 
que es preparen per al mes de març en 
tots els centres de Grup Policlínic.

Medicina preventiva Grup Policlínic
Unitat d’Odontologia

902.026.821
www.grup-policlinic.com
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Salut bucodental

Doda la incidència de l’alimentació en la sa-
lut, cada cop ens arriba més informació del 
valor dels diferents nutrients en els aliments 
que estan presents en la nostra dieta. a més 
dels hidrats de carboni i els lípids o greixos, 
tenim el tercer macronutrient: les proteïnes. 
Són un dels principis immediats de la dieta 
humana, i el seu consum ha d’aportar al vol-
tant del 15% de la ingesta calòrica total en 
l’alimentació diària. Les proteïnes tenen mol-
tes finalitats en l’organisme, com les funcions 
reguladores i metabòliques. La més significa-
tiva, però, és la d’edificar i mantenir les es-
tructures del cos, com si es tractés de totxos 
i bigues, és a dir, els músculs, les vísceres i el 
conjunt de l’estructura orgànica. també inter-
venen en el sistema immune en la defensa 
contra els virus, a més, tenen a veure amb 
l’elasticitat de la pell i del cabell.

Cada gram de proteïna proporciona 4 ki-
localories, una energia que, a diferència de 
com ho fan els hidrats de carboni i els lípids, 
només pot ser utilitzada per l’organisme com 
a reserva en cas de desnutrició o en circums-
tàncies especials. Sovint associem les proteï-
nes a la carn i, de fet, no estem gens equivo-

cats, però hem de tenir en compte que també 
poden ser d’origen vegetal. Doncs bé, el millor 
que podem fer és repartir aquest 15% de ca-
lories proteiques (equivalent com a mínim a 
75g per dia) entre aliments d’origen animal 
(un 50%) i d’origen vegetal (l’altre 50%).

els aminoàcids essencials i no essencials, 
dels quals hem sentit a parlar més d’un cop, 
no són altra cosa que els compostos més sim-
ples, cadascun amb les seves funcions espe-
cífiques, que formen les proteïnes. La qualitat 
de la proteïna, és a dir, el seu valor biològic, 
s’estableix precisament per la composició i ri-
quesa en aminoàcids. Un factor que determi-
na el valor nutritiu de les proteïnes és el seu 
contingut de tots els aminoàcids essencials 
(d’aquí el seu nom). Les proteïnes són grans 
productores de nitrogen. a més, l’aspecte més 
important de les proteïnes és el valor biològic; 
és a dir, la proporció de nitrogen que reté l’or-
ganisme per tal d’utilitzar-lo com a element 
de creixement o manteniment. Les proteïnes 
d’origen vegetal tenen menys valor biològic 
que les d’origen animal, ja que no tenen al-
guns aminoàcids essencials, anomenats “li-
mitants”, l’absència dels quals impedeix la 
utilització adequada dels altres aminoàcids 
per formar la proteïna orgànica correctament.

alguns aliments rics en proteïnes d’origen 
animal d’alt valor biològic o eficàcia dels ali-
ments són els ous de gallina (0,9-1), la llet 
de vaca, el peix i la carn (0,7-0,8). en el cas 
d’aliments vegetals, els més rics en proteïnes 
són els llegums, els cereals i els fruits secs, 
especialment les patates, el pa de blat (0,5), 
la soja, l’arròs i els pèsols.

Albert López-Guindal, expert en nutrició 

originari d’amèrica, el tomàquet és 
un aliment àmpliament consumit. els 
millors tomàquets, especialment els 
d’amanida, els trobem durant els mesos 
d’estiu i fins a l’octubre.

el tomàquet és una hortalissa que es 
caracteritza per l’alta presència de subs-
tàncies antioxidants. aquest és el cas 
de la vitamina C i del licopè. recordem 
que els antioxidants tenen la facultat de 
bloquejar els radicals lliures, que són els 

responsables de l’envelliment cel·lular.
també les vitamines a i e es troben 

en una proporció alta. aquestes dues 
també són vitamines antioxidants. es-
pecíficament, la vitamina A desenvolupa 
un paper important en la visió, el cabell, 
l’estat de la pell i, en general, en el bon 
estat del sistema immunològic. Pel que 
fa a la vitamina e,  intervé en la forma-
ció de col·lagen i afavoreix l’absorció de 
ferro.

en relació amb l’aportació de vitami-
na C, es calcula que amb el consum de 
dos tomàquets, es rep aproximadament 
el 80% de les necessitats diàries d’un 
adult.

L’aigua és el component que es troba 
en més alta proporció i, per aquest mo-
tiu, el tomàquet és un aliment poc calò-
ric. es calcula que 100 grams d’aquesta 
hortalissa aporta unes 20 calories.

aquest alt contingut en aigua dels to-

màquets, juntament amb l’alt índex de 
potassi i el baix en sodi, és, precisament, 
el responsable que el tomàquet tingui un 
efecte diürètic i depuratiu.

Els hidrats de carboni i la fibra tam-
bé hi són presents. La fibra és un tipus 
de carbohidrat especial que no aporta 
energia, però que, en canvi, fa una tasca 
important en el procés de regulació in-
testinal i també en el control dels nivells 
de sucre a la sang.

Carn o soja?

El tomàquet, una hortalissa amb moltes qualitats


