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La dolcesa de la mel menorquina, i la salut

U
n bon amic me’n
duia dimecres un
bòtil de mel me-
norquina. La tro-

bo deliciosa, d’una dolçor
encisadora, engrescadora,
capaç de despertar un sen-
timent que dormia tot es-

perant que algú el fes despertar, i el fes tor-
nar a la vigoria. El mateix dimecres vaig sa-
ber que la ciència més rigorosa reconeixia
les propietats antitussígenes de la mel. I
vaig saber també que una altra partida
deixa en evidència la fragilitat de la gestió
sanitària de la balear més deshabitada,
però més dolça.

El «Pediatrics», una de les revistes mèdi-
ques més prestigioses, comunicava l’agost
passat els resultats d’una investigació cien-
tífica sobre les propietats antitussígenes de
la mel. Els experts conclouen que la mel
calma la tos dels fiets d’1 a 5 anys, i els aju-
da a dormir millor durant les llargues nits
dels processos catarrals de l’hivern. Ens re-
corden que la mel no és adequada per als
bebés menors d’1 any, i que la mel, si es
pren sense responsabilitat, és causa de
càries. L’article (Pediatrics 2012; 130: 465)
no parla en particular de la mel menorqui-
na, però ressalta la capacitat antioxidant i
bactericida de la mel en general.

Que la mel és bona per als fiets amb tos
i mocs no és pas una novetat, però sí que
és una notícia que la ciència, sempre tan

exigent, ara li reconegui oficialment les ex-
cel·lències que ja tenia reconegues per la
veu popular. Recomana una culleredeta de
mel, just abans de dormir, per als fiets de
més d’1 any que tinguin la tos i els mocs
propis d’aquests dies. Fins i tot apunta que
aquest remei és millor alternativa que els
clàssic xarops expectorants, mucolítics o
antitussígens, l’eficàcia dels quals mai ha
estat demostrada.

En aquest sentit es manifestava un altre
article, aquest de la revista «Evidencias en
pediatría», que circulava dimecres pels co-
rreus electrònics dels professionals de la sa-
lut infantil. Aquest segon article vol fer de
caixa de ressonància de l’anterior, i en res-
salta les conclusions: la mel ajuda els fiets
a dormir (i als pares) perquè els millora la
tos. La dosi és de 10 grams de mel, una
mitja hora abans de dormir. L’article (Evid
Pediatr 2012; 8: 74) també ens recorda la
poca utilitat dels esmentats xarops.

I el mateix dimecres me n’assabentava,
per les pàgines sempre puntuals d’aquest
periòdic, que la partida d’un especialista
en ORL deixava l’Hospital Mateu Orfila,
un alre cop, en situació de coixesa. L’auto-
ritat sanitària semblava tenir pressa per as-
segurar que l’atenció quedava garantida
amb interins (un extrem que no pot garan-
tir), la qual cosa és el pegat de sempre. Però
no deia res sobre la causa de la partida. Si
no hi ha sord pitjor que la persona que no
hi vol escoltar, ni hi ha cec més cec que

l’individu que no vol veure-hi, de la ma-
teixa manera no hi ha mut més tossut que
aquell que no vol parlar d’allò que no li
convé.

Aquesta columna va comentar més
d’una vegada un fet prou evident: la gestió
menorquina té dificultats per atraure pro-

fessionals (i personal qualificat i projectes
de qualitat en general). Però encara té més
dificultats per conservar-los. Tal vegada ha
arribat l’hora d’obrir un debat sobre aquest
tema: d’una banda les persones que neces-
siten una sanitat suficient, és a dir, to-
thom. I d’una altra banda les persones que,
tot i no tenir gaire recolzament, han
d’assumir l’imperatiu de gestionar aquesta
sanitat.

Però tot debat sobre la sanitat ha de co-
mençar reconeguent que no és possible te-
nir-lo tot a la cantonada, aquí i ara, i que

per tant és tracta de veure què serveis i què
persones han de ser-hi a casa, i què serveis
i què persones han de venir de fora, fer la
feina i tornar-se’n.

Tot sembla indicar que la partida de l’es-
mentat especialista no és pas una qüestió
de sou, ni de cap nivell de català. Sinó més

aviat una qüestió de mala rela-
ció, diuen que intolerable, indig-
na, amb la persona o les perso-
nes que tenen l’obligació de
mantenir una bona relació amb
els professionales que fan moure
la sanitat menorquina, i prou bé
que se’n surten.

Que n’hi hagi que se’n van
perquè no troben més que pals a
les rodes és una falta greu de res-
ponsabilitad. L’autoritat sanitària
i l’autoritat civil tenen l’obliga-
ció de vetllar perquè les persones

que es considerin necessàries per al bé co-
mú de Menorca s’hi troben bé a l’illa, i no
se’n vagin. Si se’n van, és que alguna cosa
ha fallat, i cal mirar qui n’ha estat, tal ve-
gada per negligència, el responsable.

Si l’autoritat de la ciència li ha recone-
gut a la mel unes virtuds de les quals to-
thom en parla, l’autoritat insular ha de re-
conèixer que no se’n surt, i que per sortir-
se’n ha de posar-se d’acord amb les parts
interessades. I això només és possible amb
un diàleg cristal·lí i dolç com la mel me-
norquina.

JORGE BELLO

Gràcies per això a tots els pre-
sents, als que van participar acti-
vament i als que només van es-
coltar i es van emocionar. És per
aquest motiu que es fa l’encon-
tre, és per aquesta resposta que
ens sentim més forts que mai per
seguir en el nostre camí del dia a
dia, amb les persones amb disca-
pacitat i amb l’il.lusió de tornar-
hi l’any que ve a fer un 3er En-
contre. I després un 4t. I un 5è.
No volem aturar.

Ara vull que sigui el moment
dels agraiments. És per a mi una
obligació fer aquest reconeixe-
ment a l’hora que també un
plaer per la qualitat humana i
professional dels que han pogut
fer possible els diferents actes
d’aquest II Encontre.

En primer lloc, vull agrair a tot

el personal de la Fundació la seva
dedicació i disponibilitat. Tant
als que han format part dels di-
versos equips organitzatius com,
especialment, als que s’han que-
dat a la reraguàrdia, seguint amb
el treball del dia a dia i encara
amb menys recursos que mai,
per la manca dels que
es dedicaven a la pre-
paració de l’encontre.
La Fundació no ha atu-
rat de donar els seus
serveis diaris mentre
realitzavem aquesta
tasca complementària.
Gràcies a tots i enhora-
bona per la vostra fei-
na, sempre tan dedica-
da i tan personal.

En segón lloc, vull
fer un reconeixement molt signi-
ficatiu a l’equip del Catering So-
cial. Amb la nova gestió a la cui-
na de Pili Mercadal i baix l’impe-
cable direcció de Mayca
González, van demostrar a l’àpat
ofert el divendres migdia als par-
ticipants en l’encontre i a les au-
toritats, el tenir una professiona-
litat i un nivell que va soprendre
fins i tot els més exigents. Va ser

impresionant. I comprovar com
amb el que en el fons és senzille-
sa es pot arribar a l’excel.lència.
Assumpta, Aitor, Kiko, Salva…
Bravo! Bravo per l’esforç i per
l’èxit assolit. I bravo per tots els
demés, encara que no hi fossin
presents.

En tercer, descubrir-me davant
la creativitat, la rapidesa en l’edi-
ció i la precisió en l’execució dels
membres de Lligall Arts Gràfi-
ques, baix l’imaginativa direcció
de Toni Nieto, que han creat una
imatge de l’Encontre que fins i
tot va impresionar als mateixos
membres del departament de
premsa de la Casa Real. Una
imatge que perdurarà en el

temps i que estic convençut que
es convertirá en un clàssic del
nostre disseny. Podem dir que en
l’imatge de “L’Humanitat Dolgu-
da” hem recupertat un patrimo-
ni casi bé oblidat.

Per finalitzar, un agraiment
molt especial a Virginia Victori,

gerent del Teatre Prin-
cipal, i al seu equip,
impecable des del
principi fins al final.
Molt especialment
també pel Sr. Nicolàs
Bordoy, d’Apartamen-
tos Royal, que va ser
fonamental perque el
marc del bar de la ter-
cera planta del Teatre
es convertís en el lloc
ideal per al primer

contacte entre tots els que van
formar part de les jornades, i per-
que les delícies del Catering So-
cial tinguessin un aura especial.
No em vull oblidar del personal
de l’Ajuntament de Maó, posat a
disposició per la seva batlesa, Dª
Agueda Reynés. I del de la Direc-
ció Insular de l’Estat. Del de Tri-
fasic Menorca, de’n Carles de Sil-
me, del director d’Ultima Hora

Menorca, Josep Pons Fraga i del
d’es diari Menorca, Josep Bagur.
D’en Miguel Ànguel Limón i de
tots els demés. Ha sigut un ver-
dader plaer treballar amb tots vo-
saltres.

Ja no hi queda més que reco-
néixer que ha sigut l’empenta de
la Consellera de Benestar Social i
Vice Presidenta de la Fundació,
Dª Aurora Herráiz, juntament
amb el recolzament incondicio-
nal del nostre President, Sr. D.
Santiago Tadeo, a través del De-
partament de Presidència del CI-
Me impecablement conduit per
Maria José Ramírez, el que han
significat els ciments en els que
s’ha basat l’organització d’aques-
tes jornades, que serán inoblida-
bles per a molts motius. El més
important, perquè es va donant
llum a una condició humana
que existeix i de la que ens hem
de conscienciar tots, no només
els malalts. Tots som ells.

De nou, gràcies.

ANDREU HERNÁNDEZ GALMÉS
GERENT DE LA FUNDACIÓ PER A

PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
MENORCA.

CARTAS AL

DIRECTOR
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La encuesta

¿Cree que el PP balear evitará que Fomento
establezca un límite en el descuento de residente?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es/menorca

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en laweb del diario.


