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BATECS, UN PAS ENDAVANT_
La nostra revista es convertirà en la revista de referència de FAGIMCOR.
A la reunió de FAGIMCOR, (Federació d’Associacions Gironines de Malalties de Cor) celebrada el passat mes de desembre, es va 
acordar que la federació disposés de la seva pròpia revista. Com que GICOR és l’única associació que disposa de butlletí propi i 
els seus continguts són perfectament adaptables a les altres associacions, vam decidir que Batecs es convertís en la revista de 
la federació.

Això suposa que la revista tindrà un major contingut per donar cabuda a aquelles informacions pròpies de cada associació; 
s’editaran un major nombre d’exemplars, per sobre del doble de l’actual i ; a més, la difusió serà gairebé d’àmbit provincial. 
Aquesta decisió ens beneficiarà, precisament per aquesta major difusió geogràfica i més mostres de la revista la qual cosa ens 
permetrà arribar a més malalts a través de les quatre entitats ja que cadascuna en farà la seva pròpia difusió.

Com molts ja coneixeu, Batecs ha tingut diversos canvis al llarg de la seva existència, canvis que han anat desenvolupant-se 
d’acord amb el creixement de la nostra associació, cada vegada més professionalitzada i enfocada a la prevenció i als propis pa-
cients de cor. Sens dubte, que les noves tecnologies i el seu impacte sobre la revista han contribuït en aquest desenvolupament. 
Aquest canvi d’ara es produeix per la raó que cada vegada estem més integrats en altres entitats i plataformes de malalts de 
cor, fruit d’acords aconseguits davant les autoritats sanitàries per tenir més força a l’hora de reivindicar  millores en la qualitat 
de vida dels nostres malalts i obtenir  millors serveis sanitaris.

Aquest any 2016, serà un any de transició en què sense perdre el nostre format habitual, ampliem la revista en vuit pàgines 
més, perquè la resta d’associacions puguin donar cabuda a les seves informacions i a partir del proper any 2017 passarem a 
tenir una revista pròpia de la federació, que en el seu moment decidirem el seu format i característiques. 

Creiem que aquesta és una decisió important per a la federació, ja que podrà tenir un major contingut i presència en totes les 
seves demarcacions territorials. Fet que pot potenciar, a més, la seva raó de ser com a unió de les quatre associacions i donar-li 
una major projecció com a entitat de referència de les comarques de la província de Girona.

Donem, doncs, la benvinguda a les altres tres associacions, CORFI de l’Alt Empordà, MACOR, Associació Maçanetenca de Malalts 
de Cor i RIPOLLÈS.COR de la comarca del Ripollès, en aquesta nova edició que estem segurs que ha d’afavorir la nostra presència 
i enfortir-nos com a entitat.

Tomás Juan Fajardo Sarret
President
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EL COR DE LES DONES
Els símptomes de l’infart de miocardi entre homes i dones són diferents.

Article_

Tradicionalment, les malalties del cor s’han considerat una 
malaltia “d’homes”. Durant molts anys l’infart del miocardi 
semblava propi d’un home, executiu estressat i amb proble-
mes, sedentari i fumador. Res més lluny de la realitat. Se-
gons l’informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de 
2015, a Europa les malalties cardiovasculars afecten totes 
les capes de la societat i són la primera causa de mort, més 
en les dones (49% del total) que en els homes (40%). I no 
solament l’infart del miocardi, la més freqüent i coneguda, 
sinó també la insuficiència cardíaca, les arítmies i l’ictus o 
feridura.

Les diferències en les malalties cardiovasculars entre ho-
mes i dones són un tema d’estudi que encara no està re-
solt. Fa tres o quatre dècades ja es va observar que també 
hi havia infarts en dones i que semblaven més greus, amb 
més complicacions i més mortalitat. Tot i que les dones 
amb infart són més grans, de mitjana uns 10 anys, l’edat 
sola no semblava explicar les diferències. L’any 1991 es 
van publicar uns estudis que semblaven mostrar que a les 
dones amb infart se les diagnosticava més tard o erròni-
ament i se les aplicava menys tractaments que als homes. 
Davant d’aquest possible biaix, la Dra. Bernadine Healy, 
cardiòloga i directora de l’Institut Nacional de la Salut 
dels Estats Units, va encunyar l’expressió “Síndrome de 
Yentl”, una noia jueva a la Polònia del segle XIX, personat-
ge d’un conte del premi Nobel de literatura Isaac Bashevis 
Singer, que s’havia de vestir i comportar com un noi per 
poder anar a escola com els nois. Per esmenar la situa-
ció, i que les dones no fossin tractades diferentment dels 
homes, va establir un ambiciós programa de salut cardi-
ovascular en les dones que va suposar un gran impuls en 
recerca a tot el món. Un dels estudis que va confirmar la 
més alta mortalitat en les dones es va fer en quatre hos-
pitals catalans, entre ells el Josep Trueta, i va ser notícia 

al New York Times l’any 1998.

Una de les coses més importants que hem après és que la 
presentació clínica de l’infart i l’angina de pit en les dones 
sovint és diferent que en els homes, el símptoma principal 
dels quals és un clar dolor opressiu al centre del pit irradiat 
al braç esquerre amb sudoració. Durant anys aquesta va ser 
la presentació considerada típica perquè la majoria d’estu-
dis es van fer en homes, però en estudiar les dones es van 
veure les diferències. En les dones els símptomes sovint són 
molèsties al coll o l’esquena, nàusees, ofec, fatiga i malestar 
general mal definit. El no identificar aquests símptomes com 
a infart pot causar retards en demanar assistència i errors 
en el diagnòstic, que possiblament endarrereixen el tracta-
ment i expliquen la síndrome de Yentl.

També hi ha diferències intrínseques respecte als homes. 
En la circulació coronària el balanç entre les grans artèries 
o macrocirculació i les petites o microcirculació és necessari 
pel correcte funcionament del cor. En les dones s’afecta més 
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la microcirculació, probablement a causa de canvis en les 
hormones femenines, el que pot ser rellevant en l’infart en 
absència de lesions de les grans artèries. Les plaques d’ate-
rosclerosi són menys obstructives i pateixen menys ruptura 
i més erosió, però s’hi formen més coàguls. A més a més, el 
perfil de risc cardiovascular és més greu en les dones, no 
solament per l’edat sinó també la hipertensió, la diabetis i la 
hipercolesterolèmia. En alguns àmbits s’ha observat major 
incidència d’inactivitat, obesitat i depressió. Tots aquests 
factors combinats condicionen un quadre de més gravetat.

Anys de recerca i experiència han fet reduir les diferències 
en diagnòstic i tractament de l’infart. Avui seria difícil jus-
tificar un biaix per sexe com es podia sospitar fa dècades. 
Però tot i així, les dones segueixen tenint infarts més greus i 
amb més mortalitat que els homes. Sens dubte cal seguir en 
la recerca perquè encara hi ha molts interrogants. Entre al-
tres, cal determinar si una malaltia que es comporta diferent 
cal tractar-la diferent que en els homes, i com. Però un dels 
principals problemes segueix essent la diferent presentació 
clínica respecte als homes. Tot i que la percepció pública del 
problema ha millorat, estudis recents mostren que el conei-
xement dels símptomes de l’infart en les dones encara és 
deficient, causant retard en la demanda d’atenció mèdica i, 
per tant, del diagnòstic i el tractament.

Ja he dit que no tot és infart. Fa uns anys s’ha descrit una 
malaltia que afecta gairebé exclusivament dones, la síndro-
me Takotsubo, curiós nom degut a un gerro que els japone-
sos usen per atrapar pops, la forma del qual adopta el cor. 
S’assembla a un infart però sense lesions de les artèries 
coronàries i sol cursar amb insuficiència cardíaca. S’ha as-
senyalat l’estrès psíquic com una de les causes i per això se 
l’ha nomenat “broken heart syndrome” (cor trencat o de-
senganyat).

Com sempre, la qüestió més important és què fer. En el cas 
de l’infart, per descomptat, continuar la recerca mèdica, 
però de poc servirà si no s’apliquen ràpidament les mesures i 
tractaments ja coneguts. Per això, les societats científiques i 

els serveis de salut estan fent esforços d’informació i d’edu-
cació pública amb la finalitat que els símptomes d’infart en 
les dones siguin reconeguts i se sol·liciti atenció urgent 
trucant als serveis d’emergència, el 112, per activar el codi 
infart, sense deixar d’insistir en el control dels factors de 
risc (tabac, hipertensió, diabetis, obesitat, activitat física). 
És preocupant l’increment del tabaquisme en dones joves. 
De Gicor, tots podem ajudar a difondre la informació i ajudar 
així les nostres pacients perquè tinguin tots els beneficis de 
la medicina moderna en el nostre sistema de salut.

Dr. Rafael Masià Martorell
Excap de cardiologia de l’hospital Josep Trueta de Girona

Veure cartell publicitari de la pàg.23
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DOCTOR XAVIER RUYRA
Cap del servei de cirurgia cardíaca de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Entrevista_

El Dr. Xavier Ruyra Baliarda és cap del servei de cirurgia cardía-
ca de l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i director del 
programa de cirurgia cardíaca de Girona. L’entrevistem enmig 
d’una jornada de treball amb l’equip de cardiologia de l’hospital 
Josep Trueta. 

Gicor: Bon dia, Dr. Ruyra, i gràcies per dedicar uns minuts a Gi-
cor. Acaba de fer un any de l’inici del nou programa de cirurgia 
cardíaca a Girona, del qual vostè n’és responsable. Quina és la 
seva valoració d’aquest primer any?

Dr. Ruyra: Bon dia. Fa un any i escaig el Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya va establir una reordenació 
territorial de la cirurgia cardíaca segons el qual la regió sa-
nitària de Girona i l’hospital Josep Trueta quedaven adscrits 
a l’hospital Trias i Pujol de Badalona. El febrer del 2015 vam 
iniciar l’activitat, amb dues intervencions setmanals a Girona 
i la resta a Badalona. El funcionament ha estat satisfactori, 
els resultats són bons i tots estem molt contents de la ini-
ciativa.

G: També a Gicor estem molt contents que, després d’algunes 
incerteses l’any passat, la cirurgia cardíaca al Trueta s’hagi 
consolidat. A Girona tenim una visió territorial de la regió, amb 
hospitals comarcals a més del Trueta. S’aplica el programa de 
cirurgia cardíaca amb aquesta visió territorial?

Dr. R: La nostra idea és que tota l’àrea de Girona tingui un fil 
conductor a través de  l’hospital Josep Trueta, que és el centre 
de referència i, en sessions i reunions conjuntes, establir els 
mateixos criteris clínics, de prioritat i llistes d’espera a tots 
els centres.  Tots els gironins, visquin on visquin a la regió, han 
de tenir el mateix accés a la cirurgia en igualtat de condicions. 
Avui mateix a la sessió medicoquirúrgica, cardiòlegs de varis 
hospitals comarcals han presentat pacients que s’han inclòs a 
la llista per ser operats.

G: A part de la bona disposició, ha trobat a Girona les condicions  
apropiades?

Dr. R: L’hospital Josep Trueta reuneix totes les condicions per 
fer activitat de tercer nivell, o d’alta complexitat, necessàries 
per fer cirurgia cardíaca. Té uns serveis de cardiologia i hemo-
dinàmica de qualitat, totes les proves complementàries i els 
circuits de coordinació ja estan formats. Hi ha molta patologia, 
molts pacients als quals cal donar una opció quirúrgica i es pot 
treballar en bones condicions. S’ha de progressar i millorar per 
augmentar l’activitat i fer l’hospital més autònom, però la base 
cardiològica és molt bona.

G: Està el Trueta tècnicament preparat per fer aquesta pro-
gressió?

Dr. R: Clàssicament, la cirurgia cardíaca arrossega molts recursos 
personals i materials: cures intensives, anestèsia, una cardiolo-
gia potent, estructura, llits, etc. Tot això no és fàcil d’assolir, però 
el Trueta és un hospital gran que ha de trobar la manera d’acollir 
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tota l’activitat que genera. No es pot fer de cop, però hem de 
progressar perquè l’hospital sigui cada dia més autònom.

G: Havíem sentit de fonts suposadament autoritzades que a 
Girona no hi havia prou massa crítica de pacients ni capacitat 
logística per a un servei de cirurgia cardíaca autònom, però els 
bons resultats semblen desmentir-ho. Què en pensa vostè?

Dr. R: El primer que s’ha de dir és que Girona genera uns 350 
pacients a l’any, de l’ordre d’un per dia. És una quantitat con-
siderable i aquests pacients necessiten una resposta. En segon 
lloc, la resposta ha de tenir totes les garanties de qualitat, tant 
a Girona com a Badalona. Cal coordinar, i així ho estem fent, 
els dos centres en funció de les característiques dels pacients 
o d’alguns procediments especials, amb la finalitat que tots 
s’operin amb bons resultats com fins ara.

G: Creu que és possible en el futur previsible, ampliar el pro-
grama al Trueta fins assumir tota la demanda de Girona?

Dr. R: Com tothom molt bé sap, això no depèn únicament de 
nosaltres els professionals, sinó dels responsables de l’ad-
ministració sanitària pública, que han de decidir exactament 
quines apostes de futur volen fer. Jo crec que el Trueta, pel seu 

nivell, la seva quantitat de pacients i per les seves necessitats 
assistencials, hauria de progressar per ser cada dia més au-
tònom i donar resposta a la seva població. Però això dependrà 
que hi hagi una bona organització de recursos i d’estructura i, 
insisteixo, una decisió política per tirar-ho endavant.

G: És reconfortant sentir que no és una qüestió de capacitat 
tècnica ni de qualitat de l’assistència, sinó de distribució de 
recursos i, per tant, de decisió política.

Dr. R: Si l’objectiu és clar, es pot fer. No dic que sigui fàcil, cal 
implicar molts professionals treballant en equip, establir cir-
cuits i complicitats i  tenir una voluntat ferma de fer-ho. Però 
per sobre nostre hi ha d’haver la decisió clara d’impulsar el 
projecte amb els recursos necessaris, ni excessius ni insufici-
ents, per assolir l’objectiu.

G: Naturalment, la cirurgia cardíaca a Girona ha tingut una 
gran acceptació per part dels pacients, i tots esperem que in-
crementi l’activitat. Ha tingut ocasió de copsar aquest estat 
d’ànim?

Dr. R: Ja fa anys que coneixem pacients de Girona, i he de dir 
que sempre els hem trobat molt receptius i agraïts, amb una 
bona relació de confiança. Són “bons pacients”, si se’m per-
met l’expressió. Som conscients que traslladar-se a Badalona 
és un problema seriós, no només pel pacient sinó també per la 
família i acompanyants, i aquesta és una de les raons per voler 
incrementar l’activitat a Girona.

G: Anem acabant. Moltes gràcies, Dr. Ruyra, per la seva atenció. 
Crec que podem felicitar-nos mútuament per la bona marxa 
del programa aquest primer any i esperem la seva continuïtat 
i ampliació. Des de Gicor seguirem amb atenció els esdeveni-
ments.

Dr. R: Moltes gràcies a vosaltres. Des de Can Ruti tenim la fer-
ma voluntat que la cirurgia cardíaca a Girona no sols sigui una 
realitat, que ja ho és, sinó que progressi, i dependrà que tots 
anem en la mateixa direcció.
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TOTS TENIM DRETS... I TAMBÉ DEURES
Nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Article_

En aquests anys, la participació de les persones en la seva 
salut s’ha tornat més activa i, d’altra banda, s’han establert 
nous models d’interrelació en la societat del coneixement. 
Per aquests motius  i  per adequar els drets i deures als 
canvis socials, als reptes tecnològics i biomèdics i als tam-
bé  ètics, s’havia evidenciat la necessitat d’actualitzar la 
Carta de drets i deures en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària, aprovada el 2001. Així, en el Pla de salut 2011-
2015 se’n va incloure l’actualització i aquest 2015 el De-
partament va aprovar i presentar al Govern de la Genera-
litat aquest nou document que situa les persones com a 
element central de la salut, amb els principis de llibertat i 
autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos 
vertebradors.

A grans trets, la carta suposa un contracte social entre les 
persones i el sistema sanitari, ja que defineix què n’es-
peren les persones i com s’hi comprometen com a agents 
actius del model. En aquest sentit, el document recull prop 
d’un centenar de drets i deures estructurats en 10 grans 
àmbits.

Entre les principals novetats de la nova carta destaquen el 
dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre 
temps d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisi-
ons anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a 
la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat 
assistencial, entre d’altres.

Pel que fa als deures, se subratllen els d’evitar riscos per a 
la salut d’altres persones derivats de la falta d’adopció de 
mesures preventives individuals, de fer un ús responsable 
de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema 
sanitari i el d’informar del compliment o no del tractament 
proposat. Aquests drets i deures són aplicables a tots els 
serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la 
seva titularitat jurídica.

El treball assolit és resultat d’un procés participatiu en què 
el Departament i el CatSalut van recollir i consensuar apor-
tacions dels diversos sectors i col·lectius que representen 
la societat, els professionals, els centres sanitaris i usuaris 
del sistema –com ara el Consell de Col·legis de Metges de Ca-
talunya, l’ICS o el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Joan Lluís Piqué
Gerència d’Atenció al Ciutadà. Servei Català de la Salut

Xavier Burjons
Cap d’Atenció al Ciutadà. Regió Sanitària Girona del CatSalut
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AGENTS DE CANVI
L’educació social és una professió jove i desconeguda amb una gran capacitat per a transformar la societat i per generar 
consciència crítica com a motor impulsor del canvi.

Impulsant i gestionant projectes i accions socioeducatives els 
educadors/es socials fomenten que persones, col·lectius i en-
titats puguin adquirir eines i estratègies per a prendre decisi-
ons de forma conscient per a assolir els seus objectius. Així es 
pretén fomentar el desenvolupament integral amb una òptima 
relació amb l’entorn en què interactua.

Fonamentalment, es treballa en dos vessants. Per una banda en 
la prevenció de situacions de risc, ja sigui en persones o en col-
lectius vulnerables, o a través d’entitats que treballen en una 
població concreta com ara el cas de Gicor. Per altra banda, se 
cerca generar canvis en situacions de risc social i s’impulsen 
millores en aquelles persones que el pateix, treballant per a la 
resolució de conflictes d’interessos a través del consens, amb 
tècniques pròpies de la negociació i la mediació.

La metodologia amb la qual ens relacionem amb ciutadans és 
a través del seu empoderament. El principal actiu en què tre-
ballem són les persones o entitats, buscant una vinculació que 

permeti un creixement personal, la participació activa en el 
procés de canvi, la creació de xarxes i recursos socials que donin 
resposta a les necessitats específiques per a construir un en-
torn social favorable per assolir la transformació social.

Som conscients que tots els actors socials són necessaris per a 
generar canvis, però som crítics amb les estructures socials que 
no generen oportunitats i que no posen el focus en les persones, 
en l’educació i en la cultura com a fonaments d’una societat que 
possibiliti la lliure elecció en una forma de vida i que es respon-
sabilitzi de les necessitats dels ciutadans. Reivindiquem els tres 
elements esmentats com a base social i som activistes d’aquesta 
causa, entenent que el seu desenvolupament a través dels ciu-
tadans i de les seves iniciatives són l’únic camí per a transformar 
els pobles, els barris i les ciutats. D’aquesta manera esdevenim 
agents del canvi treballant braç a braç amb la ciutadania.

Carles Fajardo i Sárraga
Educador Social 

El conferenciant Carles Fajardo i Sárraga

El president de Gicor presentant el conferenciant



ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 2015
A l’aula magna de la Casa de Cultura de Girona.

El passat 23 de gener es va celebrar, a l’aula magna de la Casa 
de Cultura de Girona, l’Assemblea General Ordinària de socis 
de GICOR.

Davant la nodrida presència dels nostres associats, el vicepre-
sident Sr. Lluís Inclán va presentar la memòria d’activitats de 
l’any 2015 que s’aprovà per unanimitat, de la mateixa manera 
que en va ser, de presentat i aprovat, el balanç econòmic de 
l’exercici i el pressupost pel 2016, mostrats pel tresorer Sr. 
Àlvar Farroni. Es va acceptar la incorporació, com a Secretària 
de l’associació, de la Sra. Rosa Maria Montes qui, si bé venia 
exercint el càrrec des del mes d’abril de l’any passat, estava 
pendent de ser ratificada per l’assemblea. Els tres van agra-
ir el treball realitzat pels seus antecessors i per les facilitats 
donades en el traspàs dels seus càrrecs.

El Dr. Rafael Masià, vocal i assessor mèdic de GICOR, va fer una 
valoració del que havia estat l’any quant a l’atenció sanitària 
dels malalts del cor de la província de Girona. Valorà positiva-

ment els canvis produïts en el programa de cirurgia cardíaca 
del Trueta que ara depèn dels cirurgians de l’hospital de Can 
Ruti. Cada dia hi ha un cirurgià cardíac al Trueta i dos dies d’in-
tervenció a la setmana i, a més, hi ha perspectives d’ampliar 
el servei. El seu desig és que la cirurgia cardíaca sigui diària, 
l’any que ve.

Va remarcar que fa un any que el servei d’hemodinàmica (ca-
teterismes i angioplàsties) va ampliar l’horari d’atenció als in-
farts a  24 hores al dia- el 40% dels codis infart del 2015- es 
van activar en horari nocturn i, amb l’horari antic, s’haurien 
derivat a Barcelona. S’ha canviat la màquina d’hemodinàmica 
per un aparell d’última generació i s’ha adequat una sala de 
radiologia per fer cateterismes. Tot això ha significat una mi-
llora molt important per a l’atenció als malalts que pateixen 
un infart del miocardi. 

Va posar atenció en què actualment, després de promeses 
de l’administració, encara no tenim, a Girona, un laboratori 

Assemblea de Gicor _
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Mesa de l’assamblea 



d’electrofisiologia i arítmies cardíaques, ni hi ha data previs-
ta. Fet que obliga els malalts cardíacs que tenen problemes 
d’arítmies i/o porten desfibril·ladors implantats a ser atesos 
a Barcelona per a qualsevol dificultat. 

El president Tomás Juan Fajardo, va destacar en la seva inter-
venció que la Junta se sentia satisfeta del treball realitzat en 
l’exercici del 2015. 

Els objectius de l’any passat eren:
1_Evolucinar cap a una associació més enfocada als pacients 
2_Aconseguir que la nostra entitat sigui més participativa. El 
primer implica una major professionalització de l’entitat i per 
això s’ha aconseguit tenir, de manera fixa, una voluntària de 
la Universitat de Girona per tenir actualitzada la pàgina web, 
cosa imprescindible per poder arribar a més públic i més jove; 
la inclusió al facebook on diàriament es pengen informacions 
de l’associació i articles relacionats amb la prevenció i les ma-
lalties de cor, la qual cosa ha generat un efecte multiplicador 
per les visites. Dintre de les accions per complir aquest objec-
tiu, a més de les ja citades, s’ha fet un díptic informatiu per 
ser lliurat als hospitals, consultes mèdiques i actes que orga-
nitzem en general; també destacar, dintre d’aquest apartat, el 
nostre contacte constant amb els agents sanitaris de la ciutat, 
ja sigui a través del Dr. Rafael Masià, com del propi president. 
D’altra banda, va recordar com s’ha introduït  GICOR tant en el 
pla  institucional com d’empreses privades, raó que ha fet que 
avui siguem més coneguts. L’any passat vam ser convidats a 
participar a Congressos de malalts del cor a Londres, Zurich, 
Galway i Vitòria a on vam compartir opinions i experiències 
amb associacions de malalts d’USA, Canadà, Mèxic, Malàisia, 
Egipte i pràcticament de tots els països europeus.

L’altre objectiu que ens havíem marcat, una associació més 
participativa, s’ha aconseguit creant un quadre de profes-
sionals per als socis, que es va ampliant i del qual hi ha in-
formació al nostre lloc web. La creació d’un consell assessor 
format per persones de reconegut prestigi, siguin socis o no 
de GICOR, però tots ells amb el denominador comú de ser 
malalts del cor. 

Al mateix temps s’han ampliat les activitats de tipus social i 
cultural per a potenciar la relació entre els socis. 

Per a l’any que comença els objectius són la prevenció i ajuda 
als malalts del cor, i si entrem en detall destaquem:
_ Les visites de voluntaris de l’entitat als malalts del cor de 
l’hospital Trueta.  
_ La integració de la revista BATECS dins de l’àmbit de FAGIMCOR.
_ La celebració del II Congrés de CARDIOALIANZA, a Girona els 
dies 22 i 23 de setembre d’enguany, dirigit a associacions de pa-
cients de l’Estat espanyol, a personal sanitari i a malalts del cor.
_ Intervenció a centres cívics en conferències i/o tertúlies 
radiofòniques per donar a conèixer les malalties del cor, la 
seva evolució i la seva prevenció.
_ La participació en estudis socials, a través de la CARDIAOLIANZA.

El president finalitzà la seva intervenció agraint la col·laboració 
dels voluntaris que intervenen en els actes que es fan durant 
l’any, i molt especialment als membres de la Junta. Tot seguit 
va haver-hi un torn de precs i preguntes, amb diverses inter-
vencions i a continuació es va projectar un curt vídeo fotogrà-
fic que resumia, de forma excel·lent, les activitats de tot l’any. 
Es va acabar l’acte amb un refrigeri per als assistents.

11

Assistents a l’assamblea
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CICLE DE CONFERÈNCIES A  LA BIBLIOTECA
Malalties del cor. Una visió actual.

La recentment inaugurada Biblioteca Carles Rahola del c/Emili  
Grahit de Girona ha iniciat un cicle de conferències sobre salut, 
organitzades pel Col·legi de Metges de Girona.

La primera, que va estar dedicada a les malalties de cor i la seva 
visió actual, va tenir lloc el passat dia 23 de febrer i va ser im-
partida per GICOR.

El president de l’Associació, Tomás Juan Fajardo Sarret, va fer 
una exposició sobre els objectius de l’associació, les activitats 
que realitza tant ajudant els malalts del cor com en la prevenció 
de les malalties d’aquest òrgan. Va explicar la importància d’es-
tar associat i federat amb altres organitzacions per poder fer 
arribar la veu dels pacients als agents sanitaris.

El Dr. Rafael Masià es va centrar en la part mèdica de les ma-
lalties de cor, explicant els avenços dels últims anys, va oferir 
dades sobre la  incidència en  la població, va explicar la situació 
de l’assistència sanitària a Girona pel que fa a les patologies de 
cor i va parlar de totes aquelles mesures de prevenció que estan 

a l’abast de la població amb la finalitat de tenir-ne una menor 
incidència en el futur, no oblidem,  que és la malaltia que  ocasi-
ona  la primera causa de mortalitat als països desenvolupats. La 
conferència va ser seguida per més de 100 persones.

En aquest acte van estar presents els representants de  GICOR. 
Va tenir una àmplia repercussió mediàtica en la nostra ciutat, 
se’n van fer  ressò els principals mitjans de comunicació, premsa, 
ràdio i televisió locals.

Aquesta conferència s’emmarca, d’altra banda, dins d’un dels 
objectius que s’ha marcat l’entitat per aquest any 2016: fer ar-
ribar a la població, d’una manera directa i entenedora, quina és 
la situació mèdica actual i la prevenció de la malaltia, a través de  
presentacions en centres cívics, associacions de veïns, escoles, 
intervencions en emissores de ràdio locals etc. Aquest moviment 
es fa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona. En aquest 
sentit ja s’han fet intervencions a Ràdio Tordera, Ràdio Sarrià de 
Ter, Catalunya Ràdio i Fem  Girona. Està previst seguir amb un pla 
preconcebut al llarg de tot aquest any.

Assistents a la conferència
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PRESENTACIÓ COMPONENTS DE LA JUNTA 
Continuant amb la seqüència encetada  a l’últim número de Batecs,  
deixem que es presenti, ara, la secretària de la Junta Directiva, que 
tot just va ser ratificada en l’Assemblea General del gener passat.

Rosa Maria Montes Testart. Vaig nèixer a Barcelona i visc a Girona 
des dels vuit anys.

Vaig estudiar el que llavors se’n deia “Ayudante Técnico Sanitario. 
Aquest títol, més tard, el vaig convalidar pel de Diplomat en Infer-
meria. Igualment vaig fer els estudis d’Ajudant Tècnic Sanitari d’Em-
presa, els d’Anàlisis Clíniques i els de Gestió Gerencial Hotelera.

He treballat en el gabinet mèdic d’Empresaris de la Construcció 
de Girona i en diferents laboratoris d’anàlisis clíniques, però on 
he passat més anys és al del Trueta on vaig exercir de supervisora 
del laboratori d’Urgències primer, i després del de Bioquímica i 
per últim com a supervisora general de logística del Laboratori 
d’Anàlisis Clíniques.

meva feina i m’agraden els canvis, crec que són molt positius per 
mantenir activa la ment i quan se m’ha presentat l’ocasió mai l’he 
refusada. Amb els companys sempre m’he trobat a gust i he fet 
amistats entre ells. Per això quan la Margarita em va proposar 
col·laborar amb Gicor, de seguida vaig acceptar. M’hi trobo molt 
bé  amb la gent de l’associació i m’agrada dedicar una part del 
meu temps lliure a aquesta activitat solidària.  

ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS ORGANITZADES I RE-
ALITZADES PER GICOR
Excursions: el 26 de febrer, viatge a Agramunt i l’1 d’abril, a 
Montblanc i el Vendrell.

Club de lectura: una sessió al mes. 7 de gener, 4 de febrer, 3 de 
març i 7 d’abril.

Caminades: se n’han fet dues al mes, per fantàstiques rutes 
que oscil·len entre 5,5 - 9,5 Km amb desnivells prèviament 
coneguts. Itinerari “Camí de Brunyola” i “Camps de Caldes de 
Malavella” al gener. Pels “Boscos de Campllong” i “Pel Marroc 
cap a Sant Roc” al febrer. “Pels boscos de Taialà” i “Ruta pel 
volcà de la Crosa”, al març. I per la “Riera seca de Campllong” i 
“Ruta del Ter” a l’abril.
 
Conferències-tertúlies: “Perspectives i claus d’inversió pel 2016”. 
Isabel Coquard, directora de banca privada del Deutsche Bank de 
Girona, al gener. “Hipertensió arterial, un repte personal”, Dra. 
Eva Palau, cap d’urgències de la clínica Girona, al febrer. ”L’educa-
dor social com a agent de canvi”, Carles Fajardo i Sárraga, educa-
dor social, al març. “Acompanyament al pacient crònic complex”, 
Mariona Vilar i Iolanda Farré, infermeres gestores de l’ABS de 
Can Gibert del Pla, a l’abril.

Cine Fòrum: “Quédate conmigo”de Michael Mc Gowan, una es-
plèndida comèdia plena d’humanitat, amor i delicadesa, al ge-
ner. ”El hijo del otro” de Lorraina Lévy, un cant a la comprensió, 
i un esforç per descobrir les moltes coses que ens uneixen, per 
sobre de les que ens separen, al febrer. ”Dios mio, ¿pero qué 
te hemos hecho?”, de Philippe de Chauveron, una divertida co-

Els deu últims anys de la meva vida professional, varen ser purament 
de gestió, com a cap de la Unitat d’Hoteleria de l’hospital Josep Trueta.
He gaudit molt en tots els llocs on he treballat, m’ha agradat la 

Rosa Maria Montes Testart en el despatx de Gicor
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mèdia francesa, al març i “Una Familia de Tokio” de Yôji Yama-
da, costumbrista comèdia japonesa, a l’abril.
 
Visites culturals: una al mes. “Vitralls: la llum de la catedral de 
Girona”. “Girona en època contemporània. Les capitalitats de la 
ciutat (1800-1939)”. “Instal·lacions de MAS BES de Salitja” i
“Invents, idees que canvien vides i l’art Mochica de l’antic 
Perú”. 

II REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE GICOR
Es va celebrar el dia 24 de febrer d’enguany , a la seu de Gi-
cor, amb l’assistència de Pere Boades, Miquel Fañanas, Fre-
deric Gomez, Miquel Lope i Jaume Regincós. Va actuar com a 
secretària Rosa Maria Montes i Laura Collell la va coordinar.
 
El primer que va fer la coordinadora va ser informar a tots 
els assistents de la seva petició, presa  en l’última reunió, de 
visitar els malalts del cor ingressats al Trueta. Digué que ja 
es va transmetre al gerent de l’hospital, fet que va tenir un 
pes important per poder fer possible aquest desig. 

Tanmateix, va explicar que ja s’han anat fent els tràmits ne-
cessaris per poder començar a fer les visites, com ara una 
reunió, al Trueta, entre el president de Gicor, responsables 
de cardiologia, i la coordinadora del voluntariat de l’hospi-
tal. En aquesta trobada es van establir totes les condicions 
que els voluntaris han de complir quan visitin els malalts i 
això no implica l’obligació d’associar-se a Gicor. De la matei-
xa manera, va fer saber que el president ja tenia convocat 
tot l’equip de les persones que es van  comprometre a fer 
voluntariat, per indicar-los els requisits que l’hospital els 
exigeix per poder fer les visites.

Com que els membres del Consell, a més, tenen un rol actiu, 
van fer suggeriments i valoracions a Gicor com ara ampli-
ar les visites als malalts, a altres hospitals o clíniques de 
Girona; xerrades sobre com relaxar-se, tipus d’alimentació 
saludable, com ajudar els familiars a fer de cuidadors, sobre 
les mesures que han de prendre les persones que prenen 

Sintrom; valoraren positivament la conferència a la bibli-
oteca Carles Rahola, tant pel que fa a l’assistència com al 
contingut; que totes les conferències que organitzi Gicor es 
facin a la mateixa biblioteca; crear, dintre de la Junta, una 
àrea per coordinar la difusió de les activitats programades 
i els mitjans de comunicació; trobar un patrocinador que 
ens permeti mensualment posar en una pàgina del diari  les 
activitats del mes; col·laborar en esdeveniments esportius 
com ara la cursa del carrer nou, esports Parra... ; pensar que 
l’any que ve és el XXV aniversari de Gicor i cal celebrar-ho; 
les activitats recreatives i culturals han de ser més valora-
des des de la pròpia associació, diuen que són importants 
per a ells, excursions, club de lectura, passejades, cine fò-
rum, caminades...

Assistents a la reunió del cosnell assessor
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L’Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda a Malalts del 
Cor (MACOR) va néixer l’any 2013, a partir de la iniciativa d’un 
afectat per aquesta malaltia. Després de viure en primera per-
sona els efectes d’aquesta malaltia, va ser conscient de la mag-
nitud del problema sanitari i de les greus previsions d’augment 
d’afectats en els propers anys. Aquest fet el va preocupar molt 
i el va motivar a cercar la col·laboració d’altres persones per 
posar en marxa l’associació a Maçanet de la Selva. 

ELS OBJECTIUS PRIORITARIS DE MACOR SÓN:
1_ Oferir suport a les persones afectades de problemes cardí-
acs i als seus familiars.

2_ Sensibilitzar el major nombre possible de persones de la 
importància de realitzar activitats preventives com la millor 
manera de disminuir el número d’afectats per aquesta malaltia.

Per aconseguir aquests objectius es realitzen diferents ac-
tivitats que pretenen millorar els hàbits alimentaris, pro-
moure l’exercici físic, reforçar la importància de controlar 
les malalties cròniques, com la hipertensió, el colesterol, la 
diabetis... 

AQUESTES ACTIVITATS SÓN:
_ Dia del Cor a Maçanet: Es porta a terme al juny i es realitza 
a la plaça del poble. Es tracta d’una diada festiva, plena d’ac-
tivitats lúdiques que permeten fer una intervenció de salut 
comunitària per conscienciar la població dels factors de risc
cardiovascular i donar a conèixer les mesures de prevenció.

L’associació cooperant amb l’esport
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➢_ Xerrades amb metges de prestigi i especialistes del cor.

_ IES (instituts de secundària) de Santa Coloma de Farnés, 
Vidreres i Maçanet de la Selva: sessions amb els alumnes per 
ensenyar el funcionament dels desfibril·ladors.

_ Escoles de primària: hi portem fruita per promoure en els 
nens l’hàbit de menjar fruita. Aquest dia mengen fruita i dei-
xen a casa les pastes i la brioixeria.

_ Visites hospitalàries als malalts del cor ingressats (s’inici-
arà properament).

Aquesta associació compta amb el suport de GICOR i de 
l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, i amb la col·laboració de 
Dipsalut, UdG, Corfi i molt especialment, amb el CAP de Salut 
de Maçanet de la Selva.

En un principi el seu àmbit d’actuació era la població de Maça-
net de la Selva, però en l’actualitat s’adreça  a tota la comarca 
de la Selva.

Aprofitem per agrair el treball desinteressat de totes aque-

lles persones voluntàries que ens ajuden en l’organització 
dels diferents actes que portem a terme.   

 LA JUNTA
Associació MACOR

Dia del Cor a Maçanet de la Selva

L’associació fent una demostració de l’ús del desfibril·lador 
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L’ASSOCIACIÓ EL RIPOLLÈS.COR
Sóc en Carles Mauri Riu, president d’El Ripollès.Cor, jove asso-
ciació de només 6 anys, que té com a objectiu la prevenció de 
les malalties cardiovasculars i l’ajuda als malalts del cor i als 
seus familiars, a la comarca del Ripollès. 

A l’estiu de 2007, vaig tenir un ensurt patint 4 infarts en un 
espai molt curt de temps. Després d’estar dos mesos a l’hos-
pital Trueta de Girona, tenia clar que em quedaven moltes 
coses per fer i NO estava disposat a deixar-les de fer. Va ser 
dur, em vaig aprimar bastant, vaig haver de modificar alguns 
dels hàbits, d’aquests que adquirim amb el temps i que els 
professionals anomenen com a “poc saludables” com ara el 
tabac, l’estrès... Un cop a casa havia de recuperar-me, cui-
dar la meva alimentació, fer rehabilitació i sense cap dubte 
tornar a la feina perquè, com ja he dit, em quedaven moltes 
coses per fer.

La família, com és normal no estava d’acord, tothom pensava 
que havia de reduir el ritme, menys jo està clar, que sóc una 
persona que he estat sempre molt activa i no puc estar sense 
fer res.

Vaig començar a anar en bicicleta, a  fer rehabilitació a l’hospital 
de Campdevànol, allà es va començar a forjar el que avui fem a 
través de l’associació: una tasca solidària i alhora de volunta-
riat amb companys als quals els ha passat quelcom semblant. 
A més, recordem que els professionals del mateix hospital ens 
han donat suport i ens han assessorat sempre i en tot moment. 

Carles Mauri, president d’El Ripollès.Cor
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A tots ells, tant metges, infermeres, dietistes, fisioterapeutes, 
com a tota la resta de personal del centre hospitalari, els esta-
rem sempre agraïts per la seva incondicional ajuda.

A part de ser el president de l’associació El Ripollès.Cor, ho sóc 
també de Protecció Civil de Ripoll i de forma professional he 
fet moltes feines, majoritàriament de cara al públic, tinc una 
personalitat oberta i sempre m’he trobat a gust perquè, a part 
d’aprendre molt, crec que la vida és la millor escola. 

Ara em dedico, des de fa més de trenta anys, al món funerari, 
treballo com a gerent a l’empresa Àltima, a la seu que té el 
grup a Ripoll. Al llarg d’aquests anys, n’he passat de tots co-
lors, amb un procés d’innovacions constants al qual m’he anat 
adaptant amb ganes i molt d’esforç. 

Carles Mauri 
President de l’associació El Ripollès.Cor

BREU APUNT DE LA TRAJECTÒRIA D”EL RIPOLLÈS.COR’
L’any del naixement de l’Associació, el 2010, vam rebre el pre-
mi “Ripollès Líders” que va ser, sobretot, una llançadora ja que 
va donar a conèixer que hi havia una associació que afrontava 

el repte que suposen les malalties cardiovasculars de fomen-
tar i recomanar un estil de vida saludable: aconsellar sobretot 
fer prevenció a través d’una mica d’exercici i cuidar la nostra 
alimentació, com a eixos principals. 

No sempre ha estat fàcil tirar endavant, però hem d’agra-
ir l’ajuda rebuda de l’hospital de Campdevànol, per la seva 
col·laboració i disponibilitat; a Dipsalut per portar a terme la 
instal·lació de desfibril·ladors a tota la demarcació i fer-ne di-
vulgació, amb la finalitat de donar a conèixer la seva existència 
i el seu ús públic. De la mateixa manera, l’associació ha posat el 
seu gra de sorra per fer-ne propagació, de la instal·lació dels 
desfibril·ladors, a la comarca.

El nostre agraïment al Consell Comarcal del Ripollès, a l’Ajun-
tament de Ripoll, al Rotary Club Ripollès, a empreses i col-
laboradors en general, que amb la seva ajuda ens han fet el 
camí més viable.

Actualment, en EL RIPOLLÈS.COR tenim 160 socis, tots de les 
diferents localitats de la comarca. Hem observat que la mit-
jana d’edat tendeix a ser alta, és normal perquè amb l’edat 
augmenta el risc de patir qualsevol malaltia. No obstant, ens 
agradaria molt d’involucrar en aquest projecte gent més jove. 

Apadrinament d’El Ripollès.Cor

Premi Ripollès Líder
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No defallim, volem treballar amb la finalitat de contribuir en la 
prevenció de les malalties cardiovasculars. Donar suport a les 
persones que hagin patit una malaltia del cor, durant tota la 
seva  recuperació física i psíquica, i oferir ajuda psíquica i moral 
als seus familiars.

Cesca Bernal
Tresorera d’El Ripollès.Cor

ACTIVITATS D”EL RIPOLLÈS.COR’ PER L’ANY 2016
Des de l’associació, duem a terme activitats molt diverses, com 
ara l’organització de caminades, sortides en bicicleta o la par-
ticipació en fires i altres actes, sempre encaminant la nostra 
tasca a donar informació sobre salut cardiovascular i a tot allò 
relacionat amb les malalties del cor. Contínuament treballem 
en nous projectes dels quals anirem informant amb suficient 
antelació als socis, als amics i a tots aquells que ho vulguin.

Aquest mes de gener passat, hem fet una xerrada sobre “El 
Testament Vital”, a càrrec de la lletrada Ma. Dolors Vilalta, que 
també forma part de la Junta i, a qui  és un plaer poder consul-
tar pels seus coneixements jurídics. Ens és d’una gran ajuda, a 
més de ser una gran persona.

El mateix cap de setmana, es va dur a terme, a Ripoll, la pre-
sentació del llibre “Cartes d’amor” que va anar a càrrec del 
promotor de la idea, en “Jose” Aguacil. Vam disposar de la 
presència d’en Jordi Remolins i la grafòloga Francina Alsina. 
El Ripollès.Cor es beneficiarà, en part, dels guanys de la venda 
del llibre, que serviran per poder prosseguir en la nostra tasca. 
Agraïm a en “Jose” tota la seva ajuda.

També hi ha previstes un parell de xerrades amb el doctor 
de medicina interna Jaume Agustí; la II jornada “SUMEM”, en 
col·laboració amb l’hospital de Campdevànol; la Fira de les 40 
hores a Ripoll; un campionat de pàdel i una marxa en bicicle-
ta. Algunes d’aquestes activitats ja han estat confirmades, 
d’altres estan pendents de confirmar, us continuarem donant 
detall a través de facebook, on hi tenim un perfil, i del nostre 
bloc: http://elripollescor.blogspot.es/

Cesca Bernal
Tresorera d’El Ripollès.Cor

Presentació del llibre “Cartes d’amor”
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L’ASSOCIACIÓ DE MALALTS DEL COR “CORFI” DE FIGUERES
Aquí estem, l’associació Corfi, la que intenta viure el més a prop 
possible de vosaltres, que amb el seu alè intenta donar-vos 
confiança i ànims de seguir endavant, la que en cap moment 
vol que defalliu, i que vol que es renovin les ànsies de viu-
re;  en definitiva la que està al vostre costat. Estem a la vostra 
disposició per a tot, consells, consultes, ajudes, xerrades.. Ja 
portem dotze anys de solera, hem estat en tots els racons de la 
nostra comarca i encara ens queda força terreny per recórrer, 
no ens hem d’oblidar que som la comarca amb més poblacions 
de Catalunya. És una feinada però la fem de bon grat. La nostra 
missió és la prevenció, aconsellar-vos, donar-vos tota l’estima 
possible i animar-vos a allunyar el record de la malaltia, però 
això sí, sempre amb el consentiment dels metges, que són els 
que tenen l’última paraula.

Hem anat a molts pobles de l’Alt Empordà i encoratgem aquells 
que encara no hem visitat que contactin amb nosaltres. Amb la 
nostra caravana a coll hem portat als carrers dels nostres pobles 
els controls de pressió arterial i de glicèmia, i circumstancial-
ment, i amb l’ajuda del metge també s’han dut a terme elec-
trocardiogrames, tot això sempre de forma gratuïta. La nostra 

fita, no ho oblidem, és la prevenció. Des del principi procurem ser 
propers a la gent, organitzant xerrades amb diferents especia-
listes, per tal de conscienciar la població sobre el camí ideal per 
a una bona salut. En els últims sis mesos  hem visitat diferents 
poblacions, com ara Roses, Garrigàs, Llers, Vilajuïga, Garriguella, 

Carles Corral Cullell, president de Corfi
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Castelló d’Empúries, Empuriabrava. També hem col·laborat amb 
una altra entitat, que és la de malalts del cor de Maçanet de la 
Selva, i allà ens vàrem apropar, amb la nostra caravana, per aju-
dar els nostres companys. Gràcies a l’empenta de l’associació de 
Gicor, s’ha constituït recentment la federació anomenada “Fa-
gimcor”, que està formada per les associacions de Girona, Ripoll, 
Maçanet de la Selva i Figueres. Els resultats són bons i el treball 
fet pel nostre primer president és molt bo. La popularitat de la 
nostra federació ja ha traspassat fronteres, la qual cosa convida 
a tenir molt bona expectació per al futur.

Des d’aquest moment estarem en contacte amb tots vosaltres a 
través d’aquesta publicació, i ens tindreu a la vostra disposició.

Carles Corral Cullell
President de Corfi  

JORNADES DEL COR A CASTELLÓ D’EMPÚRIES I EMPURIABRAVA
Corfi disposa d’una caravana medicalitzada per anar a dife-
rents poblacions de l’Alt Empordà a fer controls de glicèmia, 
pressió arterial i electrocardiogrames. D’això n’anomenem 
JORNADES DEL COR,  que moltes vegades van acompanyades 

d’una xerrada. El passat mes de març la caravana ens va por-
tar a les poblacions de Castelló (4 i 5) i Empuriabrava (11 i 
12), ambdós llocs malgrat les inclemències del temps, pluja 
a Castelló i tramuntana a Empuriabrava, molts vilatans van 
passar per la caravana a fer-se els controls pertinents i rebre 
informació sobre Corfi.

A Castelló les JORNADES DEL COR van anar acompanyades d’una 
excel·lent xerrada de com prevenir les malalties cardiovascu-
lars que ens va fer el Dr. Paz, com totes les seves xerrades va 
ser un èxit de participació. Volem donar les gràcies a l’Ajun-
tament de Castelló i Empuriabrava per tot el suport i l’ajuda 
durant les jornades del cor.

COR...DIALMENT
Coincidint amb el Dia Mundial del Cor, que se celebra el dia 29 
de setembre, la Federació Mundial del Cor va publicar els 10 
consells, que tot seguit s’anoten, per fomentar la salut car-
diovascular i prevenir els accidents coronaris i cerebrals, que 
provoquen cada any la mort de més de 17 milions de persones: 

1_ Mengeu, almenys, cinc fruites i verdures al dia, eviteu els grei-
xos saturats i modereu el consum d’aliments processats, rics en sal.

Estand de les Jornades del Cor a Castellò d’Empúires
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2_ Mantingueu un cor actiu: realitzeu 30 minuts d’exercici al dia.

3_ No fumeu.

4_ Mantingueu un pes adequat.

5_ Controleu els  nivells de colesterol, glucosa i tensió arterial, 
així com l’Índex de Massa Corporal (IMC).

6_ Limiteu la ingesta d’alcohol

7_ En el treball, assegureu-vos que es tracti d’un lloc 100% 
lliure de fum.

8_ Incloeu activitat física a l’agenda laboral (anar a la feina a 
peu o en bicicleta, per exemple).

9_ Escolliu menús saludables i equilibrats

10_ Busqueu  moments lliures d’estrès (preneu-vos  el temps 
necessari per menjar, feu certes pauses cada cert temps, etc).

Penseu que les malalties cardiovasculars són la primera causa 
de mort al món. No obstant, en molts casos és possible preve-
nir aquestes patologies. I sobretot tingueu en compte, les do-
nes, que les malalties cardiovasculars són la primera causa de 
mortalitat en el gènere femení i que malgrat això s’ha prestat 
una atenció escassa a aquest problema.

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) certifica que almenys 
el 80% de les morts prematures es podien haver evitat se-
guint una dieta saludable, deixant de fumar i practicant acti-
vitat física de forma regular. Així de contundent, i afegeix que 
“el problema subjacent és l’aterosclerosi, que va progressant 
al llarg dels anys, de manera que quan apareixen els primers 
símptomes, generalment a mitjana edat, sol estar en una fase 
avançada. Els episodis coronaris i cerebrals vasculars aguts es 
produeixen de forma sobtada, i deriven sovint cap a la mort 
abans de poder rebre l’atenció mèdica adequada.”

En una entrevista, el doctor Leandro Plaza, president de la Fun-
dación Española del Corazón (FEC),  insisteix en la importància 
de seguir les senzilles mesures que ens protegeixen de les pa-
tologies cardíaques. Manifesta el Dr. Plaza que “l’aterosclerosi, 

caracteritzada per unes plaques que es formen en les artèries 
i que es van desenvolupant progressivament fins a obstruir els 
vasos i provocar un infart, comencen als 25-30 anys. No exis-
teix un medicament que dissolgui aquestes plaques. Els factors 
principals són la hipertensió, el colesterol i el tabaquisme. A més, 
diu, s’ha observat que els diabètics (el 6-7 % de la població) te-
nen més risc, motiu pel qual han de reduir més el colesterol i la 
tensió arterial. 

L’exercici físic millora el rendiment del cor i es recomana practi-
car-lo a diari, no cal com un esportista, sinó a una intensitat mo-
derada: caminar sense cansar-se, com a mínim mitja hora al dia, 
encara que l’ideal és una hora. Per les persones que ja han tingut 
un episodi cardiovascular, com son l’angina de pit i l’infart, és del 
tot imprescindible seguir el tractament farmacològic i practi-
car les mesures preventives per evitar la  seva repetició. Només 
seguint les indicacions del metge podrem aconseguir viure una 
vida de qualitat. Pensem que hem tingut la sort de superar el 
mal tràngol i és desitjable que duri molts anys.

Per tant, “cuida’t el cor… Cuida’t la vida”.

Martí Carreras Ginjaume 
Soci número 2 de CORFI

Públic assistent a la xerrada de Garrigàs
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