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Augmenten els casos d’ictus, que
cada vegada afecta gent més jove

SALUT PRESENTEN L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I MALALTS A ALMACELLES

� ALMACELLES � Cada any es diag-
nostiquen més casos d’ictus, una
malaltia que afecta gent cada
vegada més jove.Aquesta va ser
una de les conclusions de la tau-
la redona que es va celebrar
ahir a la residència Betula Alba
d’Almacelles, on es va presentar
l’Associació de Malalts i Famili-
ars d’Ictus de Lleida (AMILL).
L’HospitalArnau deVilanova di-
agnostica cada any uns 700 ca-

sos d’ictus i l’edat dels afectats
més joves és d’uns 40 anys. Se-
gons el secretari d’AMILL, Ra-
mon Fornós, les causes apunten
a l’actual ritme de vida, a l’es-
très, al consum de tabac i alco-
hol i a la mala alimentació.

La presentació d’ahir va co-
mençar amb una representació
teatral sobre els símptomes de
l’ictus, que afecten la parla, el
control de la persona, per força

dels braços i la coordinació. Se-
gons Fornós, el més important
en aquests casos és la rapidesa
d’actuació per evitar seqüeles
greus.

Posteriorment, l’acte central
de la jornada va ser una taula
redona, en què van participar
diversos professionals de la me-
dicina. S’ha d’assenyalar que
més de 150 persones van assis-
tir a l’acte.Més de 150 persones van assistir a la conferència a Almacelles.

AMILL

Jornada de portes obertes
a les guarderies de la Seu
� LA SEU D’URGELL � L’ajuntament de
la Seu d’Urgell ha organitzat
avui una jornada de portes
obertes a les guarderies munici-
pals La Grandalla i Els Minai-
rons. Els dos centres, dirigits a
nens de 0 a 3 anys, estaran
oberts al públic d’11.00 a 13.00
hores.

Càritas Urgell recapta
45.000 euros per a Haití
� LA SEU D’URGELL � Càritas Urgell ha
rebut un total de 277 donacions
i ha reunit 45.000 euros com a
resposta a la crida que va fer a
la ciutadania per ajudar els
damnificats del terratrèmol
d’Haití.

L’exposició de les colònies
del càncer, a Badajoz
� BADAJOZ � L’exposició itine-
rant dels deu anys de colònies
d’estiu per a nens malalts de
càncer, que se celebren cada any
a la Val d’Aran, ha estat aquest
mes de febrer a la sala d’exposi-
cions de la Diputació de Bada-
joz.

ERC portarà l’eutanàsia
al Congrés dels Diputats
� MADRID � ERC portarà al ple del
Congrés dels Diputats de dime-
cres que ve una iniciativa sobre
“la regulació del dret a decidir
la pròpia vida”, coincidint amb
el cas del periodista de la BBC
que va reconèixer haver ajudat
a morir la seua parella, malalt
de sida.

El Dalai-lama, en contra
de les corrides de toros
� BARCELONA � L’Associació per a la
Defensa dels Drets de l’Animal
va mostrar ahir una carta del
Dalai-lama en què el líder tibe-
tà demana als diputats catalans
que donin suport a la iniciativa
legislativa popular de prohibició
de les corrides de toros a Cata-
lunya.

Els internautes destinen 7
hores al mes al Facebook
� MADRID � Segons una anàlisi de
l’auditoria Nielsen, els internau-
tes destinen 7 hores mensuals a
la xarxa social Facebook. D’al-
tra banda, el cercador Google o
el portal de vídeosYouTube no-
més capten la seua atenció dos
hores mensuals.
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