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EL CLUB DELS ESBRINAIRES
Marc Bartra és l’únic dels 10 jugadors 
que hi havia al vestidor que sumant les 
lletres del seu nom (M + A + 
R + C = 4) 
i el cognom (B + 
A + R + T + R + A 
= 6) dóna com a 
resultat 
10 (4 + 6 = 10). 
I no, jo no vaig ju-
gar el partit, però 
em van convidar 
a la llotja i haig 
de dir que els 
canapès que 
ofereixen tenen 
una bona fama 
merescuda. Aquell 
vespre em vaig fer un 
fart de canapès i 
de grans 
gols!

Tenim una

Us heu cremat 
mai, vosaltres? 
Exacte! Qui més 
qui menys, tots 
ens hem cremat 
amb alguna cosa. 
Recordeu la 
sensació aquella, 
de picor forta i 
dolorosa? 
Sabíeu que les 
cremades poden 
estar produïdes 
pel sol, pel 
foc, per algun 
electrodomèstic 
(com una planxa), 
la cuina, etcètera? 

I sabeu qui 
són les millors 
amigues de les 
cremades? Doncs, 
sí, les butllofes! 
Si us surt una 
butllofa, sabeu 
què heu de fer?
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Dr. Carles Luaces. Hospital Sant Joan de Déu

Recordeu: s’ha de treure la roba que està en contacte amb la 
cremada, remullar la zona afectada amb aigua freda de 3 a 
5 minuts (no ha de ser molt freda, perquè l’aigua gelada pot 
empitjorar la cremada), no es pot rebentar la butllofa i cal tapar-ho 
amb un drap net (o una tovallola) o, si és possible, amb gases. Si fa 
molt mal, es pot prendre algun medicament per calmar el dolor.

Amb l’assessorament de

Què ens diu l'expert?

emergència!

Posar pomada.

Rebentar la butllofa.

Posar aigua freda.
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Què he de fer 
si em cremo

A veure si descobriu 
quin és el pas correcte?

Haig d'anar 
amb compte 
amb el foc


