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S.C.D.
❘ LLEIDA ❘ L’equip de govern de la 
Paeria va convocar ahir el comi-
tè d’emergència amb represen-
tants dels equips tècnics, atenció 
ciutadana i entitats per tal de 
coordinar les accions necessà-
ries a la capital durant el tem-
poral de neu. Les previsions del 
consistori són que el temporal 
afluixi a la capital a partir d’avui 
al migdia, però han ampliat els 
efectius de neteja i manteniment 
per evitar la formació de pla-
ques de gel. “Hem mobilitzat 

quaranta-vuit operaris de les 
brigades municipals per netejar 
els vials i tirar sal als carrers 
més perillosos per als vianants 

i mantindrem el nivell d’alerta 
de neu de 3 sobre 6 fins demà a 
les 13.00 hores, que és quan es 
preveu que el temporal afluixi”, 
va assenyalar en aquest sentit 
l’alcalde, Àngel Ros. Respec-
te al pla Iglú, Ros va destacar 
que la Guàrdia Urbana té lo-
calitzades vint-i-cinc persones 
sense sostre per allotjar-les als 
albergs municipals i va demanar 
als ciutadans no utilitzar en la 
mesura que sigui possible el ve-
hicle privat i moure’s en trans-
port públic.

TEMPORAL NEVADES

ÒSCAR MIRÓN

La reserva de neu 
més gran en 15 
anys al Pirineu
Els termòmetres, amb xifres negatives  
a tot Lleida || La Bonaigua, el rècord

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El Pirineu compta actu-
alment amb la reserva de neu 
més gran que ha tingut almenys 
en els últims quinze anys. Se-
gons dades de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre actualit-
zades diumenge, els rius Valira 
i Noguera Pallaresa acumulen 
119 i 406 hectòmetres cúbics 
d’aigua en forma de neu, la qual 
cosa implica la xifra més gran 
des de l’hivern del 2002-2003, 
i en el cas de la capçalera del 
riu Segre, amb 137 hectòmetres 
cúbics de neu, la dada només 
es va superar durant aquests 
quinze anys l’hivern d’en fa cinc 
(2013-2014). En tots els casos 
analitzats, incloses les capçale-
res de la Noguera Ribagorçana 
i la Garona a Aran, se supera 
la reserva mitjana dels últims 
cinc anys. I la previsió és que la 
nevada continuï almenys en els 
pròxims dies.

En paral·lel, les baixíssimes 
temperatures contribueixen a 
mantenir els gruixos de neu. Els 
termòmetres van caure dilluns 
a la matinada a dimarts fins als 
17 graus negatius a Naut Aran 
i els 19,2 negatius a la Bonai-
gua, la temperatura més baixa 
a Catalunya. A la resta de la 
demarcació, segons dades del 
Servei Meteorològic de Catalu-
nya (Meteocat), la gran majoria 
de les estacions van registrar 
temperatures negatives. A més, 
a partir de les 21.00 hores, les 
temperatures van començar a 
descendir i es va arribar als 14,3 
graus negatius a Espot, i al seu 
torn a Os de Balaguer els ter-
mòmetres van marcar 6,2 graus 
sota zero. Al Montsec d’Ares, la 
temperatura mínima va ser de 
9,8 graus negatius i al Pont de 

Des de Protecció Civil es 
va recomanar a les famílies 
no portar avui els nens als 
col·legis, que es mantindran 
oberts tot i que no tindran ac-
tivitat lectiva normalitzada i 
obriran en format d’acollida. 
La Universitat de Lleida va 
suspendre també totes les 
classes per avui. L’institut 
Josep Lladonosa de Lleida 
va comunicar que la intenció 
és que estigui obert i intentar 
que l’activitat sigui l’habitual 
en la mesura possible. Una 
mesura a la qual també van 
optar moltes de les escoles 
Lleida. 

Per la seua banda, el de-
partament de Salut va ac-
tivar el protocol per tornar 
a programar visites per als 
pacients que no puguin des-
plaçar-se. El 061 va reforçar 
el servei de programació i es 
va aconsellar també evitar 
desplaçaments als centres 
de salut. Així mateix, el de-
partament d’Agricultura va 
alertar de la baixada dràsti-
ca de les temperatures que 
podria afectar les varietats 
primerenques de fruita dolça 
i ametller. 

Des del punt de vista dels 
serveis, la companyia elèctri-
ca Endesa va activar el pla de 
contingència de la firma per 
garantir el subministrament 
a tots els abonats amb el des-
plegament d’equips diversos 
a les zones més afectades per 
poder actuar al més aviat 
possible. El director general 
de Protecció Civil, Joan De-
lort, va ser molt contundent 
amb els avisos i va aconsellar 
fins i tot treballar des de casa 
i evitar l’ús de vehicles pro-
pis des d’ahir a la tarda i du-
rant la jornada d’avui. Al seu 
torn, la directora del Servei 
Català de Trànsit va assenya-
lar que la mesura d’aturar els 
camions no vol “penalitzar” 
el sector sinó garantir la se-
guretat a la xarxa viària. De 
fet, l’única afectació registra-
da en vies de Lleida va ser 
en 103 quilòmetres de l’AP-2 
entre Soses i l’enllaç amb  
l’AP-7 al Penedès per neu i 
gel a la calçada igual que a 
l’A-2 al Bruc. Tot plegat va 
provocar que Protecció Civil 
mantingués la màxima alerta 
per la previsió del descens 
de les temperatures durant 
la nit passada, sobretot als 
dos Pallars, la Noguera, el 
Solsonès i l’Alta Ribagorça, 
en la qual es podria acumular 
fins a cinquanta centímetres 
de neu nova. 

Les temperatures van cau-
re ahir al llarg del dia i es van 
mantenir sota zero durant 
tota la jornada. A Camarasa 
els termòmetres van arribar 
a marcar 9,4 graus negatius, 
4,6 sota zero a Alguaire, 2,1 
negatius a Maials o els 2,3 
sota zero a Cervera. Pro-
tecció Civil va alertar que 
l’episodi de neu es faria més 
intens a partir de les dotze de 
la nit i s’allargaria fins avui 
dimecres. Està previst que 
a la tarda guanyi terreny la 
pluja al pla i la neu se centri 
al Pirineu.

XAVIER SANTESMASSES

L’autovia A-2 a la Segarra, amb avisos per neu i gel a la calçada.

Una família jugant amb  
la neu ahir cap al migdia  
a les Borges.

LA DADA

406
HECTÒMETRES

La Noguera Pallaresa acumula 
406 hectòmetres cúbics de neu 
a la capçalera.

-17
GRAUS

Els termòmetres van marcar 
ahir fins a 17 graus negatius a 
Naut Aran.

10
CENTÍMETRES DE NEU

El temporal va deixar entre 5 i 
10 centímetres a la Noguera, el 
Segrià i les Garrigues.

Suert van arribar als -10 graus 
a la nit. 

Aquesta baixada de les tem-
peratures va provocar que les 
nevades s’intensifiquessin a 
gran part de Catalunya, malgrat 
que d’aquest matí la previsió és 
que la pluja vagi substituint la 
neu, que quedarà limitada al 
Pirineu i Prepirineu, a les co-

tes situades entre els 1.500 i els 
1.600 metres. A més, la previsió 
del Meteocat és que el temporal 
deixi entre 5 i 10 centímetres de 
gruix de neu a l’interior de Ca-
talunya i a la Noguera, el Segrià 
i les Garrigues, mentre que al 
litoral català s’arribarà fins als 
3 centímetres a les comarques 
del litoral i prelitoral.

LES CLAUS

Gruixos
z El Servei Meteorològic de Ca-
talunya va assegurar ahir que 
durant l’episodi de nevades es 
van acumular entre 5 i 10 centí-
metres de neu a l’interior de Ca-
talunya, mentre que a les zones 
del litoral poden arribar fins als 
tres centímetres.

Últimes nevades
z Les últimes nevades a les co-
marques de Lleida van ser les 
del 27 de gener i el 4 i 5 de fe-
brer d’aquest any, que van arri-
bar fins a la Segarra i la Nogue-
ra, respectivament. A Lleida ciu-
tat feia tres anys que no nevava.

Agricultors
z El descens de les temperatu-
res preocupa els agricultors del 
Baix Segrià, on les plantacions 
ja estan en procés de floració 
i per evitar que el fred mati 
les flors han activat sistemes 
antigelades.

Ensenyament i salut
z Protecció Civil i Ensenyament 
van decidir ahir suspendre el 
transport escolar per avui. Els 
centres no tindran activitat lec-
tiva, encara que estaran oberts. 
Per la seua banda, Salut va ac-
tivar un protocol per reprogra-
mar visites.

La Paeria mobilitza la brigada al carrer  
i extrema la vigilància del pla Iglú

El comitè d’emergència, ahir.
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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Tres milions de persones 
conviuen actualment a Espa-
nya, unes 200 d’elles a les co-
marques lleidatanes, amb una 
de les més de 7.000 malalties 
catalogades com a rares, segons 
dades de la Societat Espanyola 
de Neurologia (SEN), que cal-
cula que entre un 6 i un 8% de 
la població patirà una patologia 
d’aquest tipus al llarg de la seua 
vida. Amb motiu del Dia Mundi-
al d’aquestes afectacions (totes 
aquelles amb menys de 5 casos 
per cada 10.000 habitants) que 
es commemora avui, aquesta 
societat científica va recordar 
ahir que aquestes malalties, 
de les quals un 45% afecten el 
sistema nerviós, “produeixen 
una gran morbiditat i mortalitat 
prematura, a més d’un alt grau 
de discapacitat i dependència”. 
De fet, el 85% són cròniques i el 
65% greus i invalidants, segons 
el portaveu del Grup d’Estudi 
de Neurogenètica i Malalties 
Rares de la SEN, Jordi Gascón. 
Unes dades que expliquen que 
fins al 75% dels afectats tingui 
algun grau de dependència i més 
del 80%, discapacitat física o 
emocional.

A tots aquests se sumen 
un altre dels grans handicaps 
d’aquestes persones, el retard 
en el diagnòstic. I és que aquests 
pacients poden tardar de mit-
jana uns cinc anys a obtenir un 
diagnòstic, però en fins al 20 per 
cent dels casos la confirmació es 
demora deu anys i el 3 per cent 
no en tenen. Les conseqüènci-
es del retard en el diagnòstic 
poden ser greus, ja que durant 
l’espera els pacients no accedei-
xen a les opcions terapèutiques 
oportunes amb el consegüent 
empitjorament o seqüeles que 
es podrien haver evitat. De fet, 
es calcula que el 43 per cent dels 
afectats per una malaltia rara 
no disposen d’un tractament 
adequat. Una de les causes és 
la complexitat clínica d’aquestes 
malalties, per la qual cosa els 
experts reclamen la creació de 
centres de referència i progra-
mes de formació específics per 
als sanitaris.

Ser un entre un milió
Uns 200 lleidatans tenen una de les anomenades malalties rares i es calcula que el 8% de la població 
en tindrà alguna en la seua vida || El 85% són cròniques i més de la meitat greus i invalidants

SALUT DIA MUNDIAL

DIAGNÒSTIC
Volen centres de referència 
i formació de sanitaris 
perquè el 20% tarda 10 
anys a ser diagnosticat

7.000
MALALTIES

Segons l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), actualment estan 
catalogades prop de 7.000 malal-
ties rares.

7%
DE LA POBLACIÓ

Aquest tipus de patologies afec-
ten el 7% de la població mundial. 
En total, s’estima que a Espanya hi 
ha 3 milions d’aquests malalts.

LES DADES

EN PRIMERA PERSONA

200
LLEIDATANS

Segons aquests càlculs, aproxi-
madament uns 200 lleidatans pa-
teixen una d’aquestes patologies 
minoritàries.

5
CASOS PER 10.000 HABITANTS

Les malalties rares són aquelles 
amb una baixa incidència, quan 
afecta menys de 5 persones de 
cada 10.000 habitants.

La meitat de les 
patologies rares 
apareixen en 
l’edat pediàtrica

Marató per 
sensibilitzar sobre 
la síndrome Kat6a

n El 80 per cent d’aques-
tes patologies són d’origen 
genètic i la meitat aparei-
xen en edat pediàtrica. 
Tanmateix, la prevalen-
ça de les malalties és més 
elevada en els adults que 
en els nens, a causa de 
l’excessiva mortalitat d’al-
gunes malalties infantils 
greus. De fet, les malal-
ties rares són les respon-
sables del 35 per cent de 
les morts abans de l’any 
de vida, del 10 per cent 
entre un i cinc anys i el 12 
per cent entre els cinc i els 
quinze anys.

D’altra banda, segons 
els experts el 20 per cent 
dels pacients pateix do-
lors crònics i gairebé el 
50 per cent dels afectats 
necessiten d’ajuda per a 
la vida diària, sent aquells 
amb malalties del sistema 
nerviós els que necessiten 
més suport en un major 
nombre d’àrees.

n La pròxima edició de 
la Marató de Barcelona, 
l’11 de març, tindrà un 
convidat molt especial, 
Pol Monsó. El seu pare i 
un grup de corredors hi 
participaran i en cada qui-
lòmetre alternaran el car-
ro d’aquest nen de Tremp. 
L’objectiu és visibilitzar la 
seua malaltia, la síndrome 
Kat6a, perquè s’investigui 
més.

n Quan el Pol va nàixer a l’hos-
pital de Tremp fa nou anys, els 
seus pares ja van veure que al-
guna cosa passava. Tanmateix, 
Cristina Parramon i Marc Mon-
só no van saber fins a l’estiu 
passat què és el que s’amagava 
darrere. Concretament, una 
malaltia de les anomenades 
rares, la síndrome Kat6a, una 
mutació d’un gen del mateix 
nom que altera les proteïnes i 
provoca diverses alteracions. 
“El Pol no va començar a ca-

minar fins als sis anys, no par-
la, ha necessitat una operació 
d’estómac i una altra de cor... 
És molt dependent”, explica la 
Cristina, la seua mare. Amb 
la seua malaltia només hi ha 
una altra nena a Espanya (és 
de Madrid, encara que ara vi-
uen a Xangai) i al món només 
són 117 els casos. Per això el 
diagnòstic va costar tant. Poc 
després de nàixer va ingres-
sar a l’UCI de l’Arnau, però les 
proves genètiques no van do-
nar cap resultat. “Vèiem que 
no tenia la mateixa expressió 
a la cara que la resta dels nens 
de la seua edat”, asseguren els 
seus pares. En les revisions, la 

pediatra es va adonar que el 
cap no li creixia al ritme que 
hauria i els van derivar a la Vall 
d’Hebron, on van detectar un 
problema d’origen neurològic. 
“El fet de no saber què tenia no 
ens va generar gaire angoixa, 
però els metges ens deien que 
amb o sense diagnòstic, el pro-
cediment era el mateix: mol-
ta estimulació. Posar-li nom 
a la malaltia ens ha servit per 
conèixer gent com nosaltres”, 
reconeix la Cristina. Malgrat 
tot, són capaços de veure’n la 
part positiva. “Hi ha moltes 
coses bones. El fet que ens ne-
cessiti tant ha creat un vincle 
molt especial”.

«Hi ha coses positives. Que ens 
necessiti tant t’uneix molt»

Cristina i Marc
PARES DEL POL, AMB SÍNDROME KAT6A

Marc Monsó i Cristina Parramon, de Tremp, amb els seus fills, Pol (9 anys) i Júlia (2).
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
S’afavoreixen els viatges, l’exercici i 
l’aprenentatge. Com més feu, més gran 

serà el canvi en la forma en què viviu la vida i les 
persones amb qui la compartiu.

TAURE 20-IV / 20-V.
Intenteu fer el que pugueu per ajudar 
els altres. La satisfacció que obtingueu 

i la diferència que feu us donaran més incentius 
per fer més i queixar-vos menys.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Com més simple, millor. Si les coses es 
tornen complicades, acabareu confosos 

i intentareu compensar per una cosa que no 
hauríeu. Quedeu-vos a prop de casa.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Observeu el que fan els vostres iguals i 
considereu la millor manera d’utilitzar 

les vostres habilitats per complementar el que 
ofereixen els altres. Feu el millor per encaixar.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
El canvi pot ser bo si penseu les coses 
abans de posar els vostres diners sobre 

la taula. No confieu que us cuidi algú. Prepa-
reu-vos per allunyar-vos de situacions injustes.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Tingueu en compte els costos. Reduir o 
fer que els vostres arranjaments d’ha-

bitatge siguin més eficients és un bon lloc per 
començar. No us enfadeu ni guardeu secrets.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Tindreu un canvi de cor. Mireu els pros 
i els contres abans de tenir complicaci-

ons a la llar i la vida personal. Proveu de trobar 
maneres de combinar talents.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Dediqueu més hores i no us atureu fins 
que us hàgiu ocupat dels assumptes 

pendents. Els canvis que implementeu seran útils 
quan tracteu amb altres persones.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu fer canvis personals que us mi-
llorin la vida i la salut. Engegueu una 

rutina d’exercicis i comenceu a fer més atenció 
al que mengeu. Lluiteu per millorar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Us arrossegaran en dos direccions dife-
rents. El vostre sentit comú us portarà 

per un camí i el vostre desig i impulsos us porta-
ran per un altre. No us desvieu del vostre camí.

AQUARI 20-I / 18-II.
Intenteu ajudar els altres o retribuïu la 
comunitat. Us sorprendrà gratament la 

forma en què us fa sentir. Cuidar la dieta i fer 
exercici jugarà al favor vostre.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Preneu temps per perfeccionar qualse-
vol feina. La vostra atenció al detall 

marcarà la diferència quan presenteu el que heu 
aconseguit. Actualitzeu el vostre aspecte.

Aspid i NeuroLleida fan una xarrada per 
aprendre a cuidar la memòria a Penelles
Prop de 30 persones van participar a la conferència Pensa 
a Penelles, una iniciativa organitzada pel consell comarcal 
de la Noguera que busca atansar la neuroprevenció amb 
les propostes d’Aspid i NeuroLleida.

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

Contes inclusius per a adults i tast de  
vi a la biblioteca pública de Tremp
La biblioteca Maria Barbal de Tremp va acollir dilluns 
l’activitat Gotim de contes, una sèrie de contes inclusius 
per a adults que es va combinar amb la degustació d’un 
vi del celler Vila Corona.

AJUNTAMENT DE TREMP

La societat gastronòmica lleidatana 
Amics del Bacallà ha posat en mar-
xa una nova temporada d’activitats 
culinàries amb un àpat que es va 
celebrar al pavelló municipal dels 
Arcs. L’esdeveniment va comp-
tar amb l’assistència d’un total de 
vuitanta comensals, els quals van 
poder degustar cassola de tros en 
què el bacallà tenia el paper pro-
tagonista del plat.

Els Amics del Bacallà 
obren les activitats 
culinàries d’aquest any

AMICS DEL BACALLÀ

El supermercat 
Plusfresc rep  
estudiants lleidatans
Una quinzena d’alumnes de 
l’Institut Josep Vallverdú de 
les Borges Blanques i una altra 
dotzena de l’Institut Municipal 
d’Ocupació de Lleida van visitar 
les instal·lacions de Plusfresc 
per conèixer el sistema d’apro-
visionament, emmagatzematge 
i logística de la companyia, una 
acció que pretén promoure la 
formació entre els joves.

PLUSFRESC

Les Garrigues impulsa la inserció laboral juvenil
El consell comarcal de les Gar-
rigues va entregar ahir els di-
plomes a quinze joves de la co-
marca que van cursar el Progra-
ma Integrals, una iniciativa del 

Servei d’Ocupació de Catalunya 
que ha permès que el 66 per cent 
dels joves de les Garrigues que 
l’han cursat s’hagin inserit al 
món laboral o hagin tornat al 

sistema educatiu. Dels quinze 
participants, vuit ho van fer en 
prevenció de riscos laborals i 
auxiliar de magatzem i set en 
hostaleria i cuina.

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES

El 66% de joves que cursa el Programa Integrals troben feina o tornen a estudiar.

rcolomina
Resaltado


	S201802281

