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www.farmaciaamiel.com

-Com han canviat les farmàcies en 
aquests últims anys?
La funció del farmacèutic ha anat canviant . A part 
de fer el reforç del que el metge ha explicat al pa-
cient , de com ha de prendre la medicació i pel que 
serveix, es va incorporant el que cal fer per millorar 
la salut . Fer salut no és tan sols tractar les patologi-
es sinó que també és com podem millorar la nos-
tra salut, utilitzant els mitjans de què disposem en 
el nostre territori (gimnàs, piscines, xerrades...) es-
tablint relació de confiança envers l’usuari, i acon-
sellar en els diferents àmbits. En definitiva, una 
atenció més personalitzada i una major prevenció 
de les patologies. Des del meu parè aquest és un 
dels aspectes en què podem incidir positivament.

-Quina és la relació metge-farmàcia?
Ha de ser cada cop més gran i fluida. Cal tre-
ballar en col·laboració amb el CAP, coneixen 
els actius de salut que disposem en el nostre 
entorn per poder fer un bon consell. Els agents 
implicats en la salut i les administracions hem 
de treballar amb col·laboració i saber les man-
cances que tenim en el nostre territori i fer les 
correccions. 

-Quins avantatges suposa tenir una 
farmàcia en una ciutat petita o poble?
Al viure en una població petita és mes fàcil 
l´apropament amb el client i això crea un co-
neixement i uns vincles mes fàcils d’establir 
que si vius en una gran ciutat .

Un dels canvis en les farmàcies es una  
atenció més personalitzada i una major 

prevenció de les patologies

L
a Farmàcia M.Dolors Amiel Comalada ,situada a Santa Coloma de Far-
ners té una llarga història que data des de l’any 1890, i ubicada en el 
mateix lloc. La seva propietària, Mª Dolors Amiel, la regenta ara fa uns 
38 anys, amb un equip de professionals i un servei de qualitat. Mª Dolors 

ens parla de quines són les funcions de les farmàcies avui en dia, cap a on va 
el sector i els avantatges d’estar en una ciutat petita.

-Com creus que seran les farmàcies 
d’aquí a un temps?
Tant la farmàcia com la parafarmàcia necessi-
ta professionals experimentats i especialistes en 
cada camp per donar el servei i assessorament 
adequat de com utilitzar un producte, quins són 
els seus beneficis, contraindicacions, etc.. El públic 
cada cop més vol saber com actuen, que és el que 
pren, de quins principis actius consten els diferents 
productes... La majoria de les farmàcies realitzem 
fórmules magistrals, elaboracions farmacèuti-
ques de concentracions que no es comercialitzen 
al mercat, i esperem que això tingui continuïtat. 

-És la parafarmàcia el sector que 
més ha crescut en aquests tipus 
d’establiments?
En els últims anys, s´ha impulsat molt aquesta 
part, els productes de què disposem són de qua-
litat amb un preu raonable. Com he comentat 
abans, és un servei que sempre té assessora-
ment. En el nostre equip disposem de personal 
especialitat en els diferents vessants (dietètica, 
dermofarmàcia, homeopatia, nutrició esportiva....) 

-En què consisteix tenir un 
laboratori propi?
Existeixen centres d´extraccions que ofereixen 
el servei de laboratori però porten les anàlisis a 
un laboratori extern. Aquí disposem de labora-
tori propi, en les mateixes instal·lacions, on es 
realitzen les anàlisis clíniques. 

-Com han entrat les farmàcies a l’era 
digital? Han de tenir botiga online?
Es bo poder disposar dúna pàgina web per po-
der donar informació sobre els serveis que es 
dóna, ofertes, productes què es disposa, horari, 
ubicació i oferint informació sobre el sector de 
la salut que interessi a l’usuari. 
 La venda on line es va incrementant, per tan 
la parafarmàcia ha déstar en consonància amb 
aquest sector comercial. 

Mª Dolors Amiel,  
propietària de la Farmàcia Amiel

Á L V A R E Z  C L Í N I C A  D E N T A L

www.alvarezclinicadental.com

-Quins són els tractaments que 
ofereixen a Álvarez Clínica Dental?
Podem donar resposta a qualsevol demanda 
que ens facin els nostres pacients, ja siguin 
nens, adults o gent gran. Potser les més comu-
nes son les ortodòncies, periodòncies, endo-
dòncies, implants, aparells, tractaments d’es-
tètica, etc. També atenem moltes urgències. 

-Com responen a tractaments més 
especialitzats?
Treballem amb diferents especialistes que 
vénen a la nostra clínica periòdicament i fan 

“Cal que hi hagi confiança  
entre dentista i pacient”

La Dra. Álvarez exerceix a Lloret de Mar des de 1983. A més dels 
tractaments més comuns que realitza ella mateixa, també compta amb 

la col·laboració setmanal de diferents especialistes que li permeten donar 
un servei complet davant qualsevol patologia.

Dra. María Teresa Álvarez Sánchez, directora d’Álvarez Clínica Dental

tractaments més complexos, com poden ser 
implants amb cirurgia guiada, elevacions de si-
nus maxil·lars, tractaments d’odonto-pediatria 
o fixació de pròtesis, entre d’altres

-Un tema important és la salut 
dental dels més petits...
A més de seguir les pautes d’higiene bucal 
mínimes a casa i a l’escola, cal fer revisions 
periòdiques als nens, encara que les dents 
siguin de llet. Molts pares creuen que no cal, 
però és molt important. No pot ser que el nen 
vingui per primer cop al dentista als sis anys, 

com de vegades passa, amb totes les dents 
amb càries.

-Sembla que hi ha una moda 
estètica...hi està d’acord?
Sí, fins i tot diria que a dia d’avui el fet que els 
adults portin aparells és una mostra d’estatus 
social. La veritat és que les tècniques estètiques 
han millorat molt en els darrers anys. Ara bé, cal 
ser molt clar amb aquest pacient i dir-li dues co-
ses. Per una banda, que la millora estètica no és 
una cosa que es faci en un sol dia i segon que els 
resultats, tot i ser molt bons, potser no són els que 
ell es pensava. Cal ser molt clar des del principi.

-Què en pensa de les grans cadenes 
de clíniques? 
Crec que ofereixen uns preus molt agressius en 
les tarifes que publiquen, però que a l’hora de 

la veritat apliquen suplements que encareixen 
els tractaments i fan que els clients s’enduguin 
sorpreses desagradables. A més, el nivell i l’ex-
periència professional dels seus profesionals no 
és comparable als dels profesionals de centres 
amb llarga trajectòria, com el nostre. De fet, no-
saltres rebem a molta gent que ve d’aquestes 
clíniques amb males experiències...

-Vostè porta 33 anys exercint a 
Lloret de Mar; quin és el secret?
A més de ser molt bons professionals, hem 
establert una relació de confiança amb el pa-
cient i això és molt important. Això ha fet que 
el boca orella hagi funcionat i atenguem pa-
cients de Lloret, Blanes, de tota la comarca de 
la Selva i fins i tot de Barcelona i Girona.

Adreça: 
Clínica dental Dra Álvarez
Carrer Venècia, 43, primer
17310 Lloret de Mar 

Telèfon: 972 36 54 55

Hores convingudes

Fotografía: David Rueda

M A S  G E L A T

www.masgelat.cat • info@masgelat.cat

A més del menjar en sí, com explica Ferran 
Altés, “una altra de les bases de Mas Gelat 
és que cada plat es comença a fer quan 
es demana per part del comensal i no pas 
abans, per garantir també el millor resultat”. 
Al respecte, afegeix, “això requereix una mi-
ca més de temps però val la pena”.

La seva dona és la xef encarregada de la 
cuina de Mas Gelat, Maria Teresa Colomé, 
una “cuinera molt polivalent i que es ca-
racteritza pel seu gran coneixement i res-
pecte cap a la gastronomia tradicional 
catalana”, explica. Partint de la seva àmplia 
experiència als fogons, resulten plats com 
el turbot amb all i oli de plàncton i esferes 
de cítrics, el caneló cruixent amb bolets o 
la cua de bou. D’altres especialitats són els 
arrossos, el civet de cérvol acabat al forn 
amb formatge blau o l’amanida de llagostins 
embolcallats amb fideus grecs.

“Partim sempre d’un 
producte de gran qualitat”

E 
l producte és el gran 
protagonista de la cuina 
de Mas Gelat, a Sant Feliu 
de Buixalleu. En paraules 

de Ferran Altés, “partim sempre 
d’un producte de gran qualitat i de 
temporada per elaborar els nostres 
plats, ja que per nosaltres té una 
gran importància triar sempre la 
matèria prima idònia per a cada 
elaboració”. Cuina catalana de base 
tradicional a partir de productes de 
qualitat i de temporada en un entorn 
natural als peus del Montseny. Així 
és el Mas Gelat.

Menú i una extensa carta

A Mas Gelat, els migdies de dimecres, dijous 
i divendres hi ha disponible un menú de 12,5 
euros i el de executiu a 20 euros, mentre que 
el dissabte els comensals poden escollir en-
tre una carta curta per un preu de 25 euros. 
Els diumenges també es pot dinar a la carta, 
que compta amb uns setanta plats, per un 
preu aproximat de 39 euros.

“Un altre dels nostres valors diferencials és 
que els divendres i dissabtes al vespre obrim 
la Vermuteria, ideal per passar una nit a la 
fresca al nostre porxo amb tapes i copes, ja 
sigui per trobades familiars, sopars romàntics 
en parella o bé un animat àpat entre amics”, 
afegeix.

Ferran Altés, de Mas Gelat 

On és el Mas Gelat? 

Carretera d’Arbúcies a Hostalric, km1

A 6km d’Hostalric direcció Arbúcies

A 6 km d’Arbúcies direcció Hostalric

A 1km de la cruïlla de Breda

Horaris
Dimecres i dijous al migdia.

Divendres i dissabte obert al migdia  
i vespre (de maig a octubre).

Diumenges al migdia.


