
28/3/17 11(55PressReader - La Vanguardia (Català) - 21 mar. 2017 - Dormiu feliços, gossos

Pàgina 1 de 2http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/es/showarticle.a…b8pD%2fMX8Dfxa4Ix3vZg%3d%3d&issue=37522017032100000000001001#

Artículo anteriorArtículo anterior Artículo siguienteArtículo siguiente

Dormiu feliços, gossos
En l’homeopatia no hi ha mai problemes de sobredosi, cosa sospitosa si, com diuen, són medicaments

Una farmàcia de Benicarló ha trobat la solució per a la por que pateixen els gossos quan arriben les
falles, que, aquest any, afortunadament per a molts valencians que n’abominen, es va acabar diumenge a la
nit, amb la cremà. Hi ha falles a gairebé cent municipis del País Valencià, de manera que els gossos que van
acabar amb ansietat deuen ser milers. Imaginem el soroll que reben amb les despertades de les vuit del
matí, amb les mascletades del migdia i amb els centenars de milers de petards, traques, barrens i coets que
els perforen les orelles.

La farmacèutica que ha trobat la solució perquè no pateixin es diu Clara Cid i declara al diari
Mediterráneo: “Teníem clients que ens preguntaven si hi havia cap medicament per a gossos perquè n’hi ha
molts que, amb els coets, es trastornen, i va sorgir que vaig fer un curs d’homeopatia que tocava aquest
assumpte. Es tracta d’un preparat totalment innocu que es presenta en forma de grànuls. Es pot diluir en
aigua i administrar-lo directament o introduir-lo a l’abeurador i que el gos vagi bevent. El poden consumir
tant exemplars petits com grans i no hi ha cap problema de sobredosificació”.

És el que passa sempre amb aquesta pseudomedicina. No hi ha mai problemes de sobredosi, cosa ben
sospitosa si, com diuen, es tracta de medicaments. Tu pren un medicament de debò, passa’t de la ratlla i
veuràs si tens problemes de sobredosi. Però l’homeopatia és una impostura que dona a l’efecte placebo un
aire místic que va fent la viu-viu des de fa dos segles i mig, quan se la va treure de la màniga l’alemany
Samuel Hahnemann. Ara fa un any, la Universitat de Barcelona va decidir suprimir el màster de Medicina
Homeopàtica que impartia fins aleshores, per la controvèrsia científica que generava. Evidentment, el
director del màster es va emprenyar força i va declarar a TV3 que allò era una nova inquisició i que, en
contra del que diuen els metges, “esclar que hi ha evidències, i el que ens agradaria és donar-les a
conèixer”. També la Universitat de València el va suprimir temps enrere. I la de Còrdova, i la de Saragossa, i
moltíssimes altres arreu del món han acabat amb aquests màsters de xarlatans. Als Estats Units, la
garrotada ha estat important. La Comissió Federal de Comerç va decidir fa tres mesos que tots els
productes homeopàtics que s’hi venguin han de dur al pot o la capsa la indicació que “no hi ha proves
científiques que el producte funcioni”. El doctor madrileny Vicente Baos explica a qui el vulgui escoltar que
“els homeòpates no aborden els principals problemes de salut i se centren en patologies menors (que
passen soles) o en aquelles amb una ampla base psicosomàtica, que milloren amb empatia, vingui del
metge o de la teràpia que sigui”.

D’aquí tres mesos serà la nit de Sant Joan. Als ciutadans que ja ara pateixin pel terror que la pirotècnia
provocarà, els recomanaria que donessin als seus gossos una infusió de Ricola Buenas Noches, que és molt
més eficient. A temperatura ambient, no fos cas que, calenta, els sobtés i també s’estressessin.
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