
-Treim energia de llimons, tomates i patates.
- I de taronges?
- També podríem.
- I com ho feis?
- Dins de cada patata hi posam un elèctrode.Produeix elec-
tricitat per la diferència de potencial entre una làmina de

zinc i una de coure; la primera s’oxida i la segona es re-
dueix, una perd electrons i l’altra en guanya.
- Ah. (...?)
- Això és l’electricitat: electrons que passen del pol nega-
tiu al positiu. Mira: tenc les tres patates connectades, amb
aquest aparell puc veure quants volts produeixen...: 1,2

volts! Una mica menys que una pila de les normals!...Tam-
bé torram salsitxes en un forn solar.
Aquest experiment, que ens explica Josep Ferrer, un alum-
ne de l’IES Xarc, és un dels molts que es podien contem-
plar a la Fira de la Ciència, una bona oportunitat de co-
nèixer per què dos més dos són quatre.
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�
Un reportatge deVicent Tur 
i Vicent Ribas

El dissabte passat va tancar les seues portes la Fira de la Ciència. L’objectiu d’aquesta trobada, que és un mos-
trari de la ciència que s’estudia a Primària, Secundària i a la Universitat de les Illes, és demostrar que la in-
vestigació científica pot ser popular i accessible.

PATATES ELÈCTRIQUES
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REPORTATGE

Tatuatges i pírcings
Estar molt convençuts, pensar-s’ho bé i
controlar la higiene, tres pilars per què tatuar-
se o foradar-se no es converteixi en un malson

6 ENTREVISTA

Javier Cayetano, s’Estel:
«A ‘Un altre oci’ miram que els boixos 
de Sant Antoni tenguin altres alternatives 
a banda de l’oci nocturn»
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El va llegir fa aproximadament 20 anys. I no
només recorda exactament el nom dels perso-
natges i el que passa, sinó que fa un any se l’a-
caba de recomprar. Es tracta de ‘La muntanya
màgica’, de l’escriptor Thomas Mann, el llibre
que més ha impactat al sindicalista Toni Cirerol.
«És que va sortir una nova traducció més actual,
perquè l’única que hi havia tenia 80 anys, am-
pliada amb fragments que s’havien eliminat. I
me la vaig comprar. Ara el tenc per partida do-
ble», comenta.

Cirerol es va comprar el llibre perquè tothom
li havia dit que estava molt bé. «A part n’havia
sentit algunes crítiques que deien que es tracta
d’una obra cabdal, així que em va poder la cu-
riositat i el vaig llegir», explica. El resultat des-
prés de devorar les prop de mil pàgines que té el
volum: «Era molt millor del que em podia ima-
ginar pel que havia sentit». Cirerol considera que
‘La muntanya màgica és un dels punts més alts
de la literatura del segle XX. «Extraordinària»,
califica. Abans d’ella havia llegit algunes no-
vel·letes curtes de l’escriptor i li havien agradat
moltíssim, així que ja esperava que l’entusias-
màs. El que no imaginava és el món que se li va
obrir en descobrir el sanatori per a tuberculosos

de Zauberberg. «Mostra l’aprenentatge d’un
jove dominat per les pasions humanes. Coneix
dos personatges, un que representa la vida me-
ridional, humanista i vital i un altre que repre-
senta la vida més fosca, nòrdica i antihumanis-
ta. També descobreix l’amor i la sexualitat», re-
corda Cirerol, que també destaca el precipitat fi-
nal, amb l’arribada de la Primera Guerra Mun-
dial i «l’horror de l’èsser humà». Tot i les mil pà-
gines que té el llibre, el sindicalista assegura que
no se li va fer llarg en absolut.

ELS PAPERS 

Per Ben Clark

Barça-Barbados
Avui es juga

el Barça-Bar-
bados. No ho
sap ningú i és
per això ma-
teix que el Bar-
ça ja ha guan-
yat, encara que
el Barça-Bar-
bados encara
no s’ha jugat.
El Barça-Bar-
bados no és una final, perquè ja ha fi-
nalitzat. És un partit que està per jugar,
però que es perdrà (per part de Barba-
dos, naturalment) sense remei. Avui to-
thom mira cap a París. Fins i tot els ma-
dridistes miren cap a París. París era una
festa, deia Hemingway. Però la final que
no es televisa, el Barça-Barbados no és
cap festa. És tot menys una festa. El Bar-
ça-Barbados no es juga a un camp verd;
es juga sobre la mar, es juga al bell mig
de l’Atlàntic. Sota el sol. Només juga un
equip. I juga contra la mort. I quan la
mort ja guanya, es comença a jugar con-
tra el propi equip. La lluita. La supervi-
vència impossible: l’aigua que manca en
mig de l’aigua. Aquesta nit ningú no re-
cordarà als subsaharians que moriren
abans d’arribar a Barbados. Però avui
es juga el Barça-Barbados, com a mínim
a la meua memòria. Perquè hi ha per-
sones al món, humans també, pels quals
ni tan sols quedarà París.

EM VA MARCAR...

DE SALAMANCA

Per Marta Torres

«Era molt millor del que havia imaginat»
TONI CIREROL NO NECESSITA PENSAR QUIN ÉS EL LLIBRE QUE MÉS L’HA MARCAT. HO DIU EN MENYS DE DEU SEGONS: ‘LA MUNTANYA MÀGICA’, DE THOMAS
MANN. LA VA LLEGIR DESPRÉS DE QUE CONEGUTS I CRÍTICS LI DIGUESSIN QUE ES TRACTAVA D’UNA OBRA MESTRA. LLUNY DE PASSAR EL QUE SOL PASSAR EN
AQUESTOS CASOS (QUE LA HISTÒRIA ET DECEPCIONA), EL QUE ES VA TROBAR CIREROL VA SER «MOLT MILLOR».

«El Barça-Barbados no es juga a un
cap verd; es juga al bell mig de
l’Atlàntic. Sota el sol. Només juga
un equip. i juga contra la mort. I
quan la mort ja guanya, es comença
a jugar contra el propi equip»
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DELEGAT
D’ENSENYAMENT DE
COMISSIONS OBRERES

Toni Cirerol és des
de fa més de quatre
anys el responsable
de la delegació d’en-
senyament del sindi-
cat Comissions
Obreres (CCOO).
Assegura que el lli-
bre que més li ha
agradat és ‘La mun-
tanya màgica’.

TONI CIREROL

THOMAS MANN

‘La montaña mágica’
NOVA TRADUCCIÓ
� EDHASA 
� 2005 � 936 PÁGINES 37,5¤

THOMAS MANN VA ESCRIURE AQUEST LLIBRE
EL 1924. LA NOVA TRADUCCIÓ DE ‘LA MONTAÑA
MÁGICA’ S’HA FET AMB MOTIU DEL 50
ANIVERSARI DE LA MORT DE L’ESCRIPTOR EN LA
QUE S’HAN INCLÓS ALGUNS PASSATGES
ELIMINATS EN LA PRIMERA, DE FA 80 ANYS.

D. I.

Suposo que no ofendré ningú si dic que bona part de l’eixample de Vila no és una ciutat especialment agraciada estèticament. Filla
del desenvolupisme dels anys 70 i 80, és una ciutat gairebé sense espais oberts, d’una gran densitat d’edificis que, a més, no tenen un
valor estètic molt destacat (per dir-ho de forma políticament correcta). Els nous eixamples que es construeixen ara intenten arreglar-

ho mínimament, i ja veurem què en queda quan l’actual febre constructora co-
menci a moderar-se. En teoria, aquesta ciutat nova impersonal hauria d’haver fet
valorar molt més la ciutat històrica, però fins fa poc anàvem massa de pressa cap
a no se sap on per aturar-mos a valorar el passat, i la degradació d’allò que hau-
ria d’haver estat millor conservat en fou la conseqüència fatal. Ara, per molts es-
forços que s’hi dediquin sempre semblen insuficients, i costarà anys i molts diners

recuperar els barris que són l’essència de la nostra ciutat. Què podem fer-hi cadascún de nosaltres, a banda de seguir demanant a les
autoritats que perseverin? Una cosa molt senzilla: gaudir-ne, passejar-hi, perdre-mos pels carrerons, oblidar que anys endarrera fins
i tot feia un cert respecte endinsar-t’hi. Ens hi espera la ciutat mediterrània que Vila mai no hauria d’haver deixat de ser.

AMB ELS PEUS A LA TERRA Per Josep Antoni Prats

Sa Penya i la Marina: La ciutat mediterrània
Aquesta ciutat nova impersonal hauria d’haver fet valorar molt més la ciutat històrica

Ara, entretemps, és segurament una de les
millors èpoques per passejar per la Marina,
sense la buidor de l’hivern però tampoc amb
les espitjades de l’estiu. Provau-ho.



Rere el nom de Gisela (Stettin, Polónia,
1939) hi ha tot una vida plena de vivències.
Va estudiar a Frankfurt i ara fa 28 anys va
arribar a Eivissa per muntar espectacles a
l’antiga discoteca Ku. Com a «pintora fre-
elance» ha exposat la seua obra a San Fran-
cisco, Nova York, Los Ángeles, Goa i les Pi-
tiüses. En aquesta pàgina web dissenyada
per la firma eivissenca pixelimperium.com,
aquesta artista ha volgut plasmar el seu món
interior al temps que ofereix les seus obres
al mercat: des de peces de roba naturals d’es-
tiu i d’hivern fins als seus quadres. Té un estil molt colorista, com la pàgina web, en
la qual entén l’art «com a una manera d’estar connectat amb la visió, la fantasia, l’à-
nima, el cor i l’esperit».

EIVISSA | REDACCIÓ

Lirisme en xarxa
UNA CREADORA ALEMANYA D’ORIGEN POLONÈS HA CREAT UNA WEB PER
MOSTRAR ELS SEUS DISSENYS DE ROBA I ELS SEUS QUADRES. GISELA PORTA
A L’ILLA DES DEL 1978 I HA TREBALLAT AMB UN FART DE GENT

ENGANXATS.COM

www.godsgisela.com
Una web comercial però onírica feta des d’Eivissa

MOLA | Dalt Vila
Mola que la gent de l’Eivissa hagi après a reivindicar els seus drets
sense por. Molts de vesins de Dalt Vila aprofitaren el passat cap
de setmana la Fira Medieval per donar a conèixer el seu descon-
tent cap el tracte que reb el barri durant la resta de l’any.

NO MOLA | Conflicte entre els pescadors
No Mola que cada any en aquestes dades es repeteixi el conflicte
entre els tonyiners de la Península i els pescadors de Formente-
ra, sense que paregui possible una solució a curt plaç. La Cofra-
dia de Pescadors sent que se li pren el pel.

AMUNT I AVALL

Nois de l’àrea de Hmong, a Laos, miren
amb estranyesa el fotògraf que prén aques-
ta imatge a 50 quilòmetres de la capital,
Vientiane. El Govern de Laos mira que les
minories tenguin escola i llocs de treball.

Els pobles minoritaris de Laos
es juguen el seu futur

Osama Zatar,palestí i musulmà de 26 anys,
i la seua esposa,la israelita i jueva Jasmin Avis-
sar,de 25,demostren a prop de Ramal·la que
la pau entre els dos pobles és possible.

Un matrimoni en contra de 
la situació de l’Orient Mitjà

Un riu de lava calenta baixa des de fa dies
des del cim del Merapi, a Java, Indonèsia.
Aquest fenòmen natural ja ha obligat a eva-
cuar a 22.000 persones de la zona, tot i que
alguns vesins no volen marxar.

Espectacular erupció 
volcànica a Indonèsia

MIRA QUE ET VEIG

PerVicent Ribas

‘Reallity show‘
a Cap des Falcó

Està clar que, des de fa ja un temps,
no hi ha que ser famós per sortir a la te-
levisió. Darrerament, l’única condició
era tenir aprou fetge per estar disposat
a tancar-te dins d'una casa amb un grup
de desconeguts –tant anònims com tu
mateix– a discutir, fer sexe, criticar als
companys o practicar, durant vint-i-
quatre hores al dia, qualsevol altra cosa
que crei audiència a un reallity show.
Però, ara, aquest tipus de programes
han donat una altra passa endavant.
Una cadena italiana ha decidit, durant
aquest estiu, abandonar els decorats
claustrofòbics i treure als concursants
al carrer. 

I no han trobat millor lloc per posar
en marxa la seva genial idea que la nos-
tra platja de Cap des Falcó. Durant els
pròxims dos messos, els concursants
–dividits en dos grups per sexes– regen-
taran dos ‘chiringuitos’ a aquesta plat-
ja. Cada setmana haurà un equip guan-
yador que serà el que hagi fet més cai-
xa. El públic, des de casa, pot seguir els
esdeveniments dels dos negocis ja que el
programa s’emet cada dia durant dues
hores i una vegada per setmana es fan
conexions en directe i així anar elimi-
nant concursants via telefònia. Perso-
nalment, aquest tipus de programes mai
m’havia tret la son. Si algú està dispo-
sat a fer qualsevol bogueria per ser ‘El
Gran hermano’, ‘El mejor Granjero’ o
el ‘Superviviente’, allà ells. El que no em
fa cap gràcia és que si aquest estiu em fa
ganes prendre una copa a Cap des Fal-
có m’hagi de vore tota Italia veure una
cervessa.       

MÓN INSÒLIT

[Ho trobem a l’Enciclopèdia] Adlib, sense cap imposició
EL NOM DE LA MODA DERIVA DE L’EXPRESIÓ LLATINA AD LIBITUM (‘CAP A LA LLIBERTAT’) I TENIA COM A LEMA ‘VESTEIX COM VULGUIS, PERÒ AMB GUST’

Adlib, moda: SOC. Moda creada el 1971 i inspirada per les robes i vestits típics de les Pitiüses, amb influències di-
rectes del moviment hippy. Fou promoguda per Smilja Mihailovitch i constituí un important atractiu turístic. La cre-
adora dels certàmens de la moda Adlib és de l’opinió que no es pot deslligar la forma de viure i d’estar en la societat
de l’esperit d’aquesta moda. Els hippies simplificaven la vida moral i les formes de vestir i Mihailovitch pensà que era
un bon moment perquè tothom s’alliberàs de les normes estrictes imposades pels creadors de moda que durant molts
d’anys havien dit a les dones com s’havien de vestir. La moda Adlib nasqué perquè la dona pogués tenir més cons-
ciència del seu propi cos i pogués vestir segons la seua mentalitat i forma de viure, sense cap imposició. El mateix any

de la seua creació, la moda obtengué ajudes econòmiques oficials i la primera desfilada de models es va fer en els carrers adjacents
al port. El nom de la moda, Adlib, deriva de l’expresió llatina Ad libitum (‘cap a la llibertat’) i tenia com a lema “Vesteix com vul-
guis, però amb gust”. El nom va ser posat per Josep Colomar , director de l’hotel Royal Plaza. 

Està clar que, des de fa ja un
temps, no hi ha que ser famós per
sortir a la televisió. Darrerament,
l'única condició era tenir aprou
fetge per estar disposat 
a tancar-te dins d'una casa amb 
un grup de desconeguts a discutir

SUKREE SUKPLANG/REUTERS

ELIANA APONTE/REUTERS

CRACK PALINGGI/REUTERS

MOLA ||| 3
DIARIO de IBIZA | DIMECRES, 17 DE MAIG DE 2006



REPORTATGE | Ciència

2+2 no sempre són 4

L’edició d’enguany de la Fira Balear de la Ciència (recinte firal d’Eivissa, de l’11 al 13 passats) estava dedicada a la mar i l’aigua,
un element que uneix les quatre illes. Els investigadors deixen durant uns dies les aules i els laboratoris per dedicar-se 
a la difusió de la ciència.

«Dos més dos no sempre són quatre. És
clar que, si parlam de pedres, sí que ho són:
si tu agafes aquestes dos pedres i aquelles
altres dos i les poses aquí tendràs quatre pe-
dres. Però..., dos infinits més dos infinits,
¿són quatre infinits?...» Qui parla així és
Daniel Ruiz, professor de la UIB i un dels
120 membres de la recent formada Socie-
tat Balear de Matemàtiques. «Per cert, que
‘càlcul’, en llatí, significa literalment ‘pe-
dra’», precisa Daniel Ruiz.

Una vegada a l'any, els investigadors i

científics de les Balears abandonen els seus
llocs d'investigació i posen els resultats de
la seua feina a l'abast de tothom a la Fira
de la Ciència, organitzada per la conselle-
ria d'Economia, Hisenda i Innovació del
Govern Balear, amb la intenció d'apropar

els seus darrers estudis i investigacions als
boixos i joves. Es busca el cotat més diver-
tit de la ciència: els jocs científics i els ex-
periments. Aquesta fira, que es celebra des
de 2001, es trasllada cada any a una illa di-
ferent. Enguany ha tocat, per segona vega-
da, a Eivissa. Per això, des de dijous fins el
dissabte el recinte firal es va transformar en
un laboratori gegant, on es podien desco-
brir molts dels secrets que ens amaga un fet
tan misteriós –per a molts–  com quotidià:
la ciència. 

El tema central de la cinquena edició d'a-
questa mostra no podia ser més proper a la

gent de les illes: la mar. Els darrers avanços
científics en aquest àmbit ocupaven alguns
dels estands de la fira, on hi havia repre-
sentats molts dels centres tecnològics i d'in-
vestigació de les Illes (el Museu Balear de
Ciències Naturals, la Societat Balear de Ma-
temàtiques, l'Associació de Químics de les
Illes Balears, el Centre Pitiús d'Estudis
Avançats o el Centre Oceanogràfic de les
Balears), així com diferentes departaments
de la Universitat de les Illes Balears i de l'ad-
ministració. 

Però, per investigar, no fa falta portar
una bata blanca ni tenir un títol de llicen-

EIVISSA. V. TUR / V . RIBAS

Allò que cau al fons del mar MOISÉS COPAEls escacs són qüestió de càlcul Ciència a totes les edats Anatomia amb un maniquí
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La Fira de la Ciència va estar bastant animada durant els tres dies
MOISÉS COPA

La Fira de la Ciència de les Balears, 
que cada any es trasllada a una illa
diferent, busca el costat més divertit 
de la ciència: els jocs científics i els
experiments

Com que les matemàtiques són temudes per
molts, la Societat Balear de Matemàtiques
(120 membres, constituïda fa un any) va de-
cidir usar un mètode infal·lible per atraure
la gent al seu estand: ‘El Codi da Vinci’ de
Dan Brown. Al terra, la sil·lueta d’un cadà-
ver dibuixada amb guix; a les parets, diver-
sos quadres, que segur que els lectors de Dan
Brown coneixen: ‘El Sant Sopar’, ‘La Gio-
conda’, ‘La Verge de les Roques’... «Obser-
vem El Sant Sopar des del punt de vista de
la Geometria» –ens diu un dels membres de
la Societat, Pep Lluís Pol–: «absolutament
tot, al quadre, està en relació amb el centre,
el cap de Jesús». Molta gent pregunta per
un dels codis que apareixen al best-seller de
Brown: la successió de Fibonacci (1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144....) És fàcil veure
que cada número és la suma dels dos ante-
riors. Pero existeix entre ells una altra rela-
ció curiosa: el cocient entre cada terme i l’an-
terior es va acostant, cada vegada més, a un
número molt especial, que els grecs ja co-
neixien i que aplicaven a la construcció dels
seus temples: el número  o proporció àurea
(1,618 més una infinitat de decimals).
«Aquesta proporció és a totes bandes» –as-
segura Pep Lluís Pol–: «La teua VISA o el DNI
responen a la proporció àurea, i el 70 per
cent dels vegetals creixen segons la succes-
sió de Fibonacci». No, si al final resultarà que
les mates no són tan abstractes.

Les mates 
i ‘El Codi da Vinci’
LA SOCIETAT BALEAR DE
MATEMÀTIQUES FA SERVIR EL BEST-
SELLER DE DAN BROWN PER DIFONDRE
L’AMOR ALS NÚMEROS

> VE DE LA PORTADA 
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Alguns experiments: aprendre a
evaporar aigua per obtenir el calor
suficient per fregir un ou, extraure el
nostre propi ADN mesclant una mica
de saliva amb sal i detergent

«És curiós que, encara que la societat
depèn de la ciència, la investigació
pateix a Espanya una important falta
de recursos», es queixa un professor
de Fisiologia de la UIB

La Fira de la Ciència dóna l’oportunitat d’experimentar en directe MOISÉS COPA

ciat; només ganes i molta curiositat. Així
ho varen demostrar el gran nombre d'es-
coles i instituts de Secundària de les illes
presents a aquesta edició (17 centres edu-
catius d'Eivissa i 4 de Menorca i Mallor-
ca), que no dubtaven mica a l'hora d'ex-
plicar als visitants temes relacionats amb el
cicle de l'aigua, la importància d'aquesta
en el reg dels cultius, diferents mètodes d'es-
talvi d'aigua en el consum diari o la relació
entre aquesta i l'existència de diferentes es-
pècies al nostre ecosistema.

I és que cada estand guardava una sor-
presa. Alguns exposaven diferents treballs
com a pretext per introduir els joves en el
món dels insectes, les espècies autòctones i
els parcs naturals, a través de la realització
de punts de llibre, màscares o figures de
fang. Altres proposaven curiosos experi-
ments. Aprendre a evaporar aigua per ob-
tenir la calor suficient per fregir un ou. Ex-
traure el nostre propi ADN mesclant una
mica de saliva amb sal comuna i unes go-
tes de detergent. El punt d'Informació Am-
biental mostrava les activitats científiques
que es duen a terme per obtenir les dades
necessàries per a la conservació dels espais
naturals. Allí ens explicaven les campanyes
d'anellament d'aus a Can Marroig i sa Co-
nillera, els estudis d'aus aquàtiques a ses Sa-
lines i els d'aus marines com el virot o els
corbs marins. 

La fira es va completar, durant els tres
dies, amb un cicle conferències al mateix
recinte relacionades amb el tema del mar
(oceanografia, la contaminació del Presti-
ge o la presència de l'aigua a ses Feixes) o
amb la mostra de diferents experiments
('Ciència a escena' i 'Els experiments de
Melquíades).

Mostres com aquesta posen de manifest
com de presents estan la ciència i la tecno-
logia en tots els àmbits de la vida quoti-
diana. Tot i això, el coneixement de la cièn-
cia «està infradotat», segons Antoni Ga-
mundi, professor de l’Àrea de Fisiologia de
la UIB, que participa a la fira vestit amb
una samarreta amb la cara de Ramón y Ca-
jal (premi Nobel de Medecina, va estudiar
com viatja l’impuls nerviós i les neurones).
«És curiós que, encara que la societat de-
pèn de la ciència» –explica Antoni Ga-
mundi–, «la investigació pateix a Espanya
una important falta de recursos econò-
mics». Potser els al·lots i joves que han as-
sistit a la fira, el dia de demà, exigiran que 
s’hi inverteixi més.



REPORTATGE | SALUT

Foradar i pintar la pell

Tatuatges i pírcings estan de moda. Sobretot entre els més joves, que quan arriba la calor no deixen de demanar als pares que els
deixin lluir un dibuix gravat a la pell o una joia penjant de qualsevol part del cos. Però fer-se una d’aquestes tècniques no és una decisió 
que es pugui prendre sense donar-hi un bon parell de voltes. A més, s’han de tenir en compte algunes mesures de seguretat.

Arriba l’estiu i a molts adolescents els en-
tren les ganes de lluir a la seua pell un ta-
tuatge o un pírcing. Preciosos si estan ben
fets. Lletjos i perillosos si no es prenen les
mesures adequades. La conselleria de Salut
i Consum ha editat un folletó destinat es-
pecialment als joves per informar-los de les
mesures que han de prendre un cop decidits
a foradar-se o pintar-se la pell.

El primer de tot és senzill: estar conven-
çut del que es vol fer i a quina part del cos.
Mai s’ha d’entrar a un estudi de tatuatge i
pírcing sense tenir les coses molt clares. El
tatuatge és per tota la vida i abans de posar-
se en mans del tatuador hem d’estar con-
vençuts de què el dibuix que hem triat no
ens avergonyirà o ens repugnarà en un pa-
rell d’anys. Un altre aspecte a pensar és el
color: en cas que en un futur volguem eli-
minar el tatuatge amb una tècnica de làser
convé saber que mentre el pigment negre
desapareix quasi per complet, sempre que-
den restes del vermell i el verd.

Cap centre d’estètica ni estudi de tatuat-
ge i pírcing pot aplicar cap d’aquestes tèc-
niques als menors d’edat no emancipats sen-
se una autorització dels pares. 

Encara que no poden, algunes botigues
de venda d’ornaments de plata d’Eivissa fan
pírcings. Fer-se’ls a aquests establiments és

un risc, ja que no garanteixen les mesures
mínimes de seguretat. La majoria d’ells els
fan amb pistoles i no amb agulles estèrils, el
que implica un major risc de contagi de la
sida o l’hepatitis B o C.

Abans de fer-vos qualsevol d’aquests or-
naments corporals heu de passar a veure els
estudis, comprovar que tenen autorització
per realitzar aquestes pràctiques, que els
professionals estiguin formats, que disposa
del mobiliari adequat, que el local té prou
llum i ventilació i que les àrees (recepció, de
treball i d’esterilització) estiguin separades.
No dubteu a preguntar tot allò que us pre-
ocupi. Si es tracta d’un lloc amb tot en re-
gla no els importarà que els interrogueu.

Un cop fet no un podeu oblidar del ta-
tuatge o pírcing. Requereixen unes cures,

especialment els primers dies. En el cas dels
tatuatges heu de posar una crema hidratant,
no els pot donar el sol ni us podeu banyar
a la platja o la piscina al menys durant els
primers deu dies. Els pírcings s’han de fer
nets i rodar-los dues vegades al dia durant
un mes o fins i tot tres (depén del lloc on es
faci), no es pot fer servir maquillatge, s’ha
de vigilar que la roba no el toqui massa i si
vo l’heu fet a la llengua no podreu beure al-
cohol, menjar picant ni parlar gaire durant
un temps. 

Si ho teniu molt clar, des de fa anys heu
volgut portar un sol de raigs flamejants a
l’esquena (per exemple) seguiu les mesures
de seguretat i estau disposats a tenir cura
d’ell no hi ha cap impediment perquè lluiu
pell. Foradada o pintada.

EIVISSA | MARTA TORRES

Un tatuador d’Eivissa, fent un tatuatge a una clienta al seu estudi CRISTINA DE MIDDEL

– No prenguis la decisió abans de meditar-la.
– Evita les zones delicades i pensa bé on te’l faràs.
– Informa’t dels materials amb els quals està fa-
bricat el pírcing o els colorants utilitzats per al ta-
tuatge.
– Tot el material i instrumental que s’empra ha d’es-
tar esterilitzat. És millor fer-los amb una agulla es-
tèril que amb una pistola.
– Han de donar-te un full de consentiment indor-
matiu.
– La pell ha d’estar sana ,sense lesions ni infeccions.
– Consulta amb el teu metge si tens algun proble-
ma d’al·lèrgia, coagulació o cicatrització.
– Neteja i mou el pírcing dues vegades al dia.
– Consulta al metge si en un temps apareix febre,
enrogiment, inflamació o dolor.
– Demana la factura, és útil en cas de qualsevol re-
clamació.
– No et banyis en el mar ni en la piscina fins a la ci-
catrització total.
– Si ets menor d’edat i no estàs emancipat, has de
comptar amb un consentiment dels pares o tutors.
– Després de l’aplicació d’un tatuatge o un pírcing
no pots donar sang fins que hagi passat un any.

A tenir en compte
CONSELLS PER ABANS DE FER-SE 
UN TATUATGE O UN PÍRCING
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Alèrgies i malalties
Encara que tot estigui en perfectes condi-
cions higièniques, podeu tenir alèrgia al
metall amb què està fet el pírcing o a algun
dels pigments del tatuatge. A més, si no en
teniu prou cura un cop realitzats us podeu
trobar amb una cicatrius exagerades que
modifiquin el resultat final. També podeu
patir hemorràgies.

RISCOS

Informar i netejar
El personal del centre on aneu té unes obliga-
cions a l’hora de fer pírcings o tatuatges: in-
formar de la tècnica, les complicacions i les
cures; fer-se netes les mans abans de comen-
çar; emprar guants i mascareta; no fumar,
menjar ni beure mentre treballa; cobrir talls o
ferides; netejar i desinfectar la pell, i evitar zo-
nes on hi hagi lunars, taques o crems.

DEURES DEL PERSONAL



ENQUESTA PerV. R. | Eivissa

Qui creus que guanyarà la Copa
d’Europa, Barça o Arsenal?

Mola ha sortit al carrer per saber quines són les prediccions dels eivissencs respecte de la final de la Lliga de Campions que es
celebra aquesta nit a París. Dels sis enquestats, tres volen que guanyi el FC Barcelona, mentre que dos passen del futbol i no
sabien res del partit d’avui i un ens ha sortit ‘gunner’, de l'Arsenal.

RAFA GARCIA

«Jo som del Real Madrid però pens que
guanyarà el Barça perquè té millor equip i,
a més a més, darrerament té molta de sort
i pareix que tot li va bé. Només cal vore com
ha guanyat la Lliga. Crec que poden quedar
tres a un a favor del barça. Segur que en Ro-
naldinho fa algun golet»

«El Barcelona 
té molt millor 
equip»

LORENZO MONTORO

«A mi m'agradaria que guanyàs l'Arsenal.
El Barça s'ha convertit en un club massa
gros, em fa por que si guanyen els pugi el tí-
tol al cap com ha passat amb el Madrid. M'a-
graden el equips més petits.  Jo som del Car-
tagena de tota la vida. Però la meua mare
és anglesa i per això l'Arsenal em cau bas-
tant simpàtic. A més, ella es posaria molt
contenta. Crec que el resultat serà dos a un.
Els dos gols de l'Arsenal els marcarà ‘Titi’
Henry».  

«La meua mare és
anglesa i l’Arsenal
em cau simpàtic» 

ENRICO SPRINK

«No havia sentit res d'aquesta final. Sabia
que el Barça havia quedat finalista, però no
sabia que jugava contra l'Arsenal. El final de
la Champions és una cosa amb molta tradi-
ció, jo la record de tota la vida però, perso-
nalment, no m'interessa. Si veig demà el par-
tit serà de casualitat perquè no tenc inten-
ció de fer-ho. De totes maneres, m'agrada-
ria que guanyàs el Barça perquè em cau molt
bé Ronaldinho».  

«No sabia que el
Barça s’enfrontava
a l’Arsenal»

RAIMUNDO PRATS

«Jo crec que guanyarà el Barça encara que
serà un partit molt igualat, perquè l'Arse-
nal també té bon equip. El més perillós és
Henry, que ens pot donar algun susto. Es-
perc que abans dels primers trenta minuts
poguem haver marcat, com deia Reihard,
que haviem de marcar prompte per estar
tranquils. Tinc molta confiança amb Eto’o.
Jo crec que quedarem 2-1. Marcaran Eto’o,
Henry i Ronaldinho».       

«Segurament 
serà un partit
d’allò més igualat»

LAURA BORAGNO

«És clar que estic pendent del partit de
demà. És impossible fugir-ne. M'agradaria
que guanyàs el Barça perquè tenc dos amics
que han anat a vore el partit a París. Ahir
varen sortir d'Eivissa i avui fan Barcelona-
París per carretera. Esper que després d'a-
questa pallissa, puguin celebrar la victòria
del seu equip amb una bona festa a la capi-
tal francesa. Jo crec que marcarà en Ro-
naldinho».

«D’aquest partit
és impossible
fugir-ne»

ALEXANDER

«A mi el futbol no m'interessa gaire. No se-
gueix la Lliga espanyola i havia sentit algu-
na cosa d'aquesta final però no sabia bé
quan era, ni que s'havien posat pantalles ge-
gants a diferentes ciutats per seguir el par-
tit des del carrer.  Però em pareix molt bé
que la gent disfruti tant seguint un esport.
Això no fa mal a ningú. Posats a triar, m'es-
timo més que guanyi el Barça. Jo crec que
quedaran dos a zero».

«A mi el futbol 
no m’interessa
gaire»
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ENTREVISTA

JAVIER CAYETANO 
COORDINADOR DEL CICLE JUVENIL DE SANT ANTONI ‘UN ALTRE OCI’

Tot i patir una ferida al cap per mor d’un
petit accident de BTT, Javier Cayetano va
atendre ahir el ‘Mola’ per fer balanç de la
segona temporada d’‘Un altre oci’, l’alter-
nativa a discoteques i festes nocturnes dels
joves de la badia de Portmany. Per tenir èxit
en aquest complicat camp, Cayetano, que
és diplomat en Educació Física i treballa a
un cèntric gimnàs de Vila com a monitor,
considera clau que siguin els boixos i al·lots
els que decideixin a què volen jugar. Això
sí, opina que els joves encara necessiten més
sous de les administracions per gaudir de
més jocs i activitats de lleure.
– Com va començar a ‘Un altre oci’?
– Vaig contactar amb l’associació s’Estel i
em varen oferir treballar amb boixos al seu
temps lliure. Ja havia entrenat joves en atle-
tisme i natació, però no havia anat més en-
llà de l’esport. ‘Un altre oci’ ja té dos anys
d’existència, però vàrem presentar una
nova programació i la varen aprovar. En
un principi era per a tres mesos, però en
duem vuit, des de l’octubre de l’any passat. 
– Idò han tengut èxit?
– [S’ho pensa] Home... L’assistència mitja-
na ha set d’entre 40 i 50 al·lots, però en al-
gunes activitats en venien 200. Tu pots dir
que això és una passada, però jo pens que
si a Sant Antoni hi ha 2.000 adolescents, la
proporció és baixa. Sempre aspiram a que
vengui més gent. Ara, si pensam en el pres-
supost i personal (som tres monitors i jo),
llavors veig que no està malament.
– I quina activitat és més popular?
– El bàsquet. Sense dubte. Hem organitzat
dos campionats a ‘es Club’ [al costat de
l’annexe de l’institut Cervantes, al carrer
del mateix nom]. També tenen èxit les gim-
canes, però altres com el futbol i l’hoquei
no arrastren tant els joves. Per deformació
professional, tendeix a organitzar activitats
esportives. Està demostrat que les xerrades
informatives no motiven els al·lots, el que
volen és jugar i si venen és perquè hi ha ac-
tivitats atractives. No poden estar sempre
sortint i de discoteques.
– Els assistents a ‘Un altre oci’ deuen refle-
xar la varietat de la societat actual de Sant
Antoni...
– Hi ha de tot. Hi ha joves de famílies ma-
rroquines (les noies deixen de venir quan
arriben a la pubertat), també tenim joves
equatorians, un parell d’anglesos... 
–I es duen bé?
– No hi ha hagut mai cap problema. Jo de
vegades al·lucin, perquè de menut era un
poc entremaliat i sempre estava ficant-me
en baralles. Però els que venen a ‘es Club’
no m’han donat cap problema, i m’agra-
daria donar-los les gràcies des d’aquí. L’am-
bient és molt guapo i esperam que l’any que
ve pogam seguir a Sant Antoni.

EIVISSA | ENRIC FERNÁNDEZ

Javier Cayetano, a una fotografia d’ahir mateix. La gorra que llueix a la imatge és molt popular entre els assistents a ‘Un altre oci’ E. F. M.

«Està demostrat que les xerrades
informatives no motiven els al·lots»

Javier Cayetano va nèixer a Eivissa fa una pila d’anys. No diu la seua edat exacta perquè vol que segueixi sent un misteri per als al·lots i al·lotes
que assisteixen cada cap de setmana a ‘Un altre oci’, el cicle d’activitats alternatives engegat fa dos anys per la regidoria de Joventut de

l’Ajuntament de Sant Antoni. Javier Cayetano coordina les activitats com a membre de s’Estel, l’associació juvenil que du aquestes activitats.

«Els assistents que venen a ‘es Club’
no ens han donat mai cap problema,
i m’agradaria donar-los les gràcies
des d’aquí. L’ambient és molt guapo
i esperam que el curs vinent pogam
seguir a Sant Antoni»


