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s una pregunta recurrent
(respecte al penis, és clar):
però, a veure, la mida... és
important? No hi ha una
resposta clara (sí o no),

però mirarem de treure’n l’entrellat. 
La mida del penis és un factor més en

tot un cúmul d’aspectes relacionats amb
el plaer sexual: el desig, l’atracció física,
l’atractiu en general, la perícia, el temps,
la voluntat, la imaginació, la compatibili-
tat, etc., etc., etc. Sí que és cert que hi ha
d’haver un mínim perquè hi pugui haver
plaer amb la penetració (hi ha micrope-
nis tan petits que no poden ni penetrar).

A partir d’aquí, hem de tenir en compte
que la zona de la vagina amb més sensi-
bilitat és a l’entrada, els dos primers cen-
tímetres. Per tant, superats aquests dos
centímetres la immensa majoria dels pe-
nis tenen la capacitat de generar plaer.
La vagina és elàstica i adaptable (ho sa-
bíeu que les parets es toquen entre si?), o
sigui, hi haurà fricció amb un penis de
qualsevol mida. És cert que amb un pe-
nis més gruixut la fricció pot ser un pèl
superior. Però si notem poca fricció és
possible que tingui a veure amb la tonifi-
cació de la vagina: si no n’hi ha prou,
cosa que pot afectar la sensibilitat, es po-

den fer exercicis de Kegel per enfortir la
musculatura. És cert que amb un penis
més gros segurament arribarà a d’altres
zones de la vagina que també són
plaents. Però igualment, la capacitat de
generar plaer dels penis petits és
excel·lent. Recordem també que l’òrgan
estrella del plaer femení és el clítoris i no
la vagina, per tant, la gran diferència no
estaria entre penis grossos i petits sinó
entre dedicar-se al clítoris o no. I encara
hi ha més: hi ha estudis que asseguren

que els homes amb el penis gros, orgu-
llosos del seu membre, se centren bàsi-
cament en la penetració i descuiden al-
tres aspectes de la sexualitat molt impor-
tants. Els homes amb el penis més petit,
en canvi, solen ser amants atents i molt
dedicats (ho fan per compensar, però
aconsegueixen arribar encara més lluny
que els rivals XL). Sí que és cert que hi ha
un factor psicològic important: a moltes
persones un penis gros els excita més
que un de petit, per exemple, i això es
notarà en el plaer. Però repetim que no
té a veure amb la capacitat objectiva de
generar plaer de les diferents mides i si
es tracta de generar un impacte, segur
que se’ns acudeixen altres maneres. 

De totes maneres, cada persona és un
món i hi haurà persones que preferiran
penis petits i d’altres que els preferiran
molt grossos i d’altres a les que els penis
molt grossos els faran respecte i fins i tot
por. Es tracta de jugar amb el que tenim,
sabent sobretot que la capacitat de gene-
rar plaer d’entrada és molt bona per to-
tes les mides i que, a partir d’aquí, hem
de trobar la manera que a nosaltres ens
agradi més. 
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Els homes amb el penis petit
solen ser amants atents i molt

dedicats (ho fan per
compensar i arriben encara
més lluny que els rivals XL)  
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■ El grup d’investigació de radio-
logia de la Clínica Girona, Institut
de Diagnòstic per la Imatge i Uni-
versitat de Girona, dirigits pels
Drs. Joan C. Vilanova i Joaquim
Barceló, han estat premiats al da-
rrer Congrés Mundial de Radiolo-
gia (RSNA ) celebrat a Chica-
go, EUA, del  de novembre a l’
de desembre.

El treball guardonat ha mostrat
la utilitat d’avaluar la biologia i fi-
siologia del cartílag articular amb
innovadores tècniques de resso-
nància magnètica, que permeten
conèixer els canvis de degenera-
ció articular de forma precoç i, al
mateix temps, permeten veure
l’evolució del cartílag abans d’arri-
bar a l’artrosi.

Els avantatges d’aquestes pràc-
tiques són els de poder fer un
mapa microscòpic del cartílag
sense necessitat de cap operació.
Els investigadors han demostrat
també la utilitat d’aquestes noves
tècniques per valorar l’eficàcia de
nous tractaments de l’artrosi, que
de moment es fan servir en fase de
investigació amb les cèl·lules
mare. Precisament l’any  els
mateixos investigadors van pre-
sentar un estudi pioner, d’interès
important en el propi congrés, en
mostrar la utilitat de la ressonàn-
cia magnètica en el seguiment

dels pacients amb artrosi tractats
amb cèl·lules mare.

Dels . treballs presentats es
varen premiar els  millors, un
dels quals es va concedir al treball
elaborat pels investigadors giro-
nins. Precisament l’any passat el
mateix grup va rebre també un

premi cum laude en el mateix
congrés, per demostrar la utilitat
de la imatge funcional i molecular
en el diagnòstic de les malalties
del testicle.

El congrés mundial de radiolo-
gia, organitzat per la Societat
Nord-americana de Radiologia

(RSNA), representa un dels con-
gressos de més participació a ni-
vell mundial, amb una assistència
de . persones. 

Se celebra de forma anual a la
ciutat de Chicago, als Estats Units,
durant l’última setmana de no-
vembre.

Els radiòlegs Barceló i Vilanova reben
un premi internacional a Chicago
�El Congrés Mundial de la Radiologia reconeix la tasca dels investigadors de la Clínica Girona     
�El guardó és per un treball que mostra la biologia del cartílag amb noves tècniques de ressonància

Els radiòlegs Joaquim Barceló i Joan Carles Vilanova en, una imatge d’arxiu. DIARI DE GIRONA
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■ Una de cada quatre persones
majors de  anys (,) resi-
dents a Espanya fuma tabac, una
dada que se situa lleugerament per
sobre de la mitjana del  del
conjunt de la Unió Europea (UE),
segons dades publicades  per l’ofi-
cina d’estadística comunitària, Eu-
rostat. 

Espanya compta amb un  de
fumadors habituals i amb un ,
d’ocasionals, segons revela l’estudi
amb dades de . Es col·loca així
entre Romania i Holanda, al vol-
tant de la mitjana comunitària i
allunyada dels països amb més as-
sidus a la nicotina –Bulgària
(,) i Grècia (,)–  i també
dels que compten amb menys fu-
madors, com Suècia (,) i el
Regne Unit (,), segons l’infor-
me.

El tabaquisme, que les autoritats
europees qualifiquen com «un dels
majors riscos sanitaris evitables a
la UE i causant de nombrosos tipus
de càncers i malalties cardiovascu-
lars i respiratòries», registra major
incidència entre els homes (,)
que entre les dones (,). 

A Espanya es repeteix aquesta
proporció, amb un , d’homes
que fumen diàriament enfront
d’un , de dones. L’estudi es
fixa també en el tabaquisme passiu
i llança que més d’una cinquena
part de la població de la Unió Eu-
ropea (,) s’exposa diàriament
al fum dels cigarrets. 

Un de cada quatre
espanyols fuma
tabac, xifra
superior a la
mitjana europea
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