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Esperen que es pugui detectar
l’Alzheimer ambuna anàlisi
Actualment aquesta demència es diagnostica amb una punció lumbar

Una de les taules informatives estava ubicada davant de l’IEI.

LLEONARD DELSHAMS

D’altra banda, el ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat està ultimant amb les comu-
nitats autònomes una estratè-
gia destinada a oferir una assis-
tència integral a les persones
que tenen malalties cròniques
i neurodegeneratives, facilitant
d’aquesta manera l’accés al ser-
vei sanitari tant al pacient com
a la família.Actualment, a Llei-
da, ja es fa un treball tant amb
malalts com amb els familiars
que reben atenció dels psicò-
legs i els treballadors socials du-
rant tota l’evolució de la pato-
logia.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA/LLEIDA ❘ Els experts es-
peren substituir l’actual punció
lumbar per una simple analíti-
ca de sang per detectar l’Alzhe-
imer.Així ho va explicar ahir,
amb motiu del dia mundial
d’aquesta patologia que afecta
uns 6.000 lleidatans, la cap del
servei de Neurologia de l’Hos-
pitalVall d’Hebron de Barcelo-
na, Mercè Boada, en el marc
d’un simposi sobre demències
iAlzheimer celebrat en aquest
centre hospitalari. ElVall d’He-
bron participa en un estudi per
comprovar si a través d’una sim-
ple analítica de sang es podri-
en trobar biomarcadors que su-
posarien una dada per al dia-
gnòstic sense la necessitat d’ex-
treure líquid cefaloraquidi. Bo-
ada va explicar que 255 perso-
nes participen en aquest estu-
di i per poder comercialitzar
aquesta analítica és necessari
que els resultats donin un mar-
ge d’encert del 85%, és a dir,
que amb l’analítica s’encertin
un 85% de diagnòstics.

També va afegir que aquesta
analítica aportarà una dada més
en la fase de diagnòstic que
s’haurà d’acompanyar d’altres
dades clíniques.Ara està en fa-
se d’estudi, però Boada es va
mostrar confiada que si els re-
sultats són positius es pugui co-
mençar a utilitzar com a part
del diagnòstic l’any que ve.

Taulesper
recaptar fonsa
Lleida i Tàrrega

■ Les associacions de fa-
miliars de malalts
d’Alzheimer de Lleida i
Tàrrega van instal·lar ahir
taules informatives amb
l’objectiu de recaptar
fons.A la capital del Se-
grià es van ubicar una de-
sena de taules per dife-
rents punts de la ciutat i
a Tàrrega va estar ins-
tal·lada al centre d’aten-
ció primària. Les dos en-
titats són un lloc da tro-
bada per a pacients i fa-
miliars.

■ L’Hospital Sant Antoni
Abat del Consorci Sanitari
del Garraf de Barcelona,
amb el suport de l’Obra So-
cial de La Caixa, porta a ter-
me un estudi pioner per de-
terminar si pot ser terapèu-
tic el tractament en sales
multisensorials en pacients
que tenen Alzheimer amb
l’objectiu de reduir la quan-
titat de fàrmacs que han de

prendre per controlar la ma-
laltia.Aquestes teràpies ge-
neren un entorn de benestar
en els pacients que provoca
canvis de conducta positius,
com la reducció de l’agressi-
vitat. Fins ara, era habitual
aplicar teràpies multisenso-
rials a discapacitats físics i in-
tel·lectuals, en què s’ha de-
mostrat el seu efecte benefi-
ciós.

Investiguen comreduir la
quantitatde fàrmacsdelsmalalts

❘ALMACELLES/ALMENAR ❘ Diferents lo-
calitats van donar el tret de sor-
tida ahir a diversos dies de fes-
ta major, entre aquestesAlme-
nar iAlmacelles, que prolonga-
ran el cartell fins dilluns, i Lles-
sui, que ha programat actes fins

demà. El pregó de les pubilles
des del balcó de l’ajuntament
d’Almacelles i el bateig i presen-
tació en societat dels gegants
Melcior de Guàrdia i Eulàlia
d’Escofet, que van presidir la cer-
cavila, van ser alguns dels actes

destacats del primer dia de la
festa major. Per la seua part, l’es-
cultor i artista Lorenzo Quinn
va ser l’encarregat de llegir el
pregó de festes d’Almenar, des-
prés de la salutació de l’alcalde,
Pasqual Izquierdo.Tot seguit, es-

tava previst un correfoc i els con-
certs a la plaça Catalunya i al re-
cinte de les penyes.

D’altra banda, Llessui havia
de començar ahir el cartell fes-
tiu amb un sopar a la carpa i un
ball.

Almenar, Almacelles i Llessui obren les festesmajors
Activitats per a tots els gustos durant el cap de setmana en aquestes poblacions

FESTESACTIVITATS

Els gegants d’Almacelles Melcior de Guàrdia i Eulàlia d’Escofet.

AJUNTAMENT D’ALMACELLES

Lorenzo Quinn, al centre amb l’alcalde, va llegir el pregó a Almenar.

ANNA LLOVERA

PROPOSTESPERAVUI

Almacelles
❚ 10.00 h: Exhibició de petanca
i esmorzar a la pista del gerià-
tric.
❚ 16.30 h: Cursa de llits a l’entorn
del recinte de les penyes.
❚ 20.30 h: Exhibició cardio-bike,
culturisme i hip-hop a càrrec del
gimnàs Espai Fitness a la rambla
de la Generalitat.
❚ 23.30 h: Correfoc a càrrec de
l’Espetec d’Agramunt a la plaça
Fortuny.

Almenar

❚ 12.00 h: Proclamació de pubi-
lles i hereus al local social.
❚ 20.00 h: Ball de tarda amb l’or-
questra Swing Latino.
❚ 23.30 h: Concert amb el grup
Los Sírex al pavelló.
❚ 00.30 h: Actuació del grup De
Noche.

Llessui
❚ 18.00 h: Jocs infantils a la pla-
ça del Pago.
❚ 20.00 h: Ball de tarda amb el
grup Zafiro 3, que també amenit-
zarà el ball de nit a les 00.30 ho-
res.

Diuen que hi ha gitanos
que ja no són catòlics
❘ MADRID ❘ El bisbe de Solsona
i responsable del departament
de Pastoral Gitana de la Con-
ferència Episcopal Espanyo-
la, Xavier Novell, va alertar
ahir a Madrid que en els úl-
tims anys a Espanya molts gi-
tanos batejats han abandonat
la pràctica de la fe catòlica
com a conseqüència dels efec-
tes de la “secularització” i un
augment d’esglésies evangè-
liques.

Caminada solidària
avui a Lleida ciutat
❘ LLEIDA ❘ L’amfiteatre dels
Camps Elisis serà el punt de
sortida avui a les 12.00 hores
de la segona caminada soli-
dària per recaptar fons per la
Fundació Síndrome de Dra-
vet, una patologia minorità-
ria que es caracteritza per cri-
sis epilèptiques freqüents que
comencen a aparèixer entre
els 6 i els 12 mesos. Després
del recorregut s’han progra-
mat activitats infantils als
Camps Elisis.

Alerten que hi ha
285.000menors pobres
❘ BARCELONA ❘La despesa en pro-
tecció social del Govern té ni-
vells baixos d’eficàcia en la
reducció de la pobresa infan-
til, que afecta prop de
285.000menors a Catalunya,
segons va alertar el síndic de
greuges, Rafael Ribó, en un
informe específic sobre aquest
àmbit. Ribó va xifrar en
10.000 els menors que s’han
vist afectats a Catalunya des-
prés de la reforma de la ren-
da mínima d’inserció (RMI),
antiga PIRMI.
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