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PROMOURE LA INVESTIGACIÓ_
Entrats ja en el mes de juliol, el moviment en la nostra associació pot semblar que decau, es realitzen menys activitats, es baixa el 
ritme i es fan plans de futur. No obstant això el nostre dia a dia continua, amb nous projectes, noves idees, noves col·laboracions, etc. 

Avui us voldria parlar d’un treball que, encara que és poc freqüent per la majoria de nosaltres, té molta importància. En els nostres 
estatuts, a l’article 2, apartats D i I, es parla de cooperar i divulgar estudis realitzats per especialistes amb la finalitat de tenir un 
major coneixement de les malalties de cor i també per promoure la recerca.

FAGIMCOR està col·laborant en un estudi sobre EL VALOR SOCIAL D’UN ABORDATGE IDEAL EN INSUFICIÈNCIA CARDÍACA. És el primer 
estudi de recerca que es promou des de CARDIOALIANZA, la plataforma que, com sabeu, vam crear amb sis associacions més de paci-
ents de l’Estat espanyol, l’any  passat. En aquest estudi es pretén saber quin és el cost social de la insuficiència cardíaca, una malaltia 
que està creixent de manera alarmant en els últims anys, fruit de l’allargament de la vida de les persones. 

Primer s’ha de saber quin és l’abast actual de la malaltia en termes clínics, assistencials, econòmics i socials. Per a això es comença 
fent una enquesta als malalts i una altra als seus cuidadors, no retribuïts, sobre la qualitat de vida. Entre les quatre entitats federa-
des farem més de cinquanta entrevistes a pacients i sengles als seus cuidadors a la província de Girona. A la resta de  l’Estat espanyol 
se’n faran mil aproximadament. Han  d’estar fetes en el termini de dos mesos. Posteriorment una empresa especialitzada en aquest 
tipus d’estudis  tractarà totes les dades recollides i en traurà unes conclusions que seran el resultat de l’estudi, és a dir, quin és el 
cost social que representa la insuficiència cardíaca en el nostre país.

Vam començar a treballar en aquest estudi el mes de març i el resultat definitiu el tindrem a finals d’any o principis del 2017. 
Després ve el més difícil: “vendre” el producte de l’estudi a les administracions públiques de salut, als partits polítics, etc. Quan dic 
“vendre” em refereixo a fer-los veure que, fent millores avui, que tenen un cost, el benefici que tindrem el dia de demà, via estalvi 
de costos clínics serà important. Ja veieu, la recerca, una activitat que  no la vivim com totes les activitats que fem ordinàriament, 
en canvi ens permet aportar el nostra gra de sorra a l’infinit món de la investigació. Ens honra com a entitats de pacients i suposa un 
benefici per a tota la societat i de marera especial per als malalts d’insuficiència cardíaca.

Us desitjo que tingueu un bon estiu, que descanseu, que cuideu molt la vostra salut, que gaudiu.  I que ens puguem  retrobar tots al 
setembre per a seguir fent camí. 

Tomás Juan Fajardo Sarret
President
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Editorial_



INSUFICIÈNCIA CARDÍACA
Una malaltia del nostre temps

Article_

Quan parlem de malalties cardiovasculars tendim a pensar en car-
diopatia isquèmica, manifestada per angina de pit i infart del mio-
cardi. Però n’hi ha moltes més, la majoria de les quals evolucionen 
cap a la insuficiència cardíaca (IC), que cada dia té més importància 
en el nostre panorama de salut.

La IC és una de les principals causes de malaltia i incapacitat, així 
com d’ingrés als hospitals i de despesa en salut. Com en altres 
malalties, el nombre de casos augmenta amb l’edat, sent molt 
freqüent en les últimes dècades de la vida (fins a un 10% de les 
persones grans) i més en les dones. Pot ser agreujada per l’associ-
ació a altres cardiopaties també molt freqüents, com la fibril·lació 
auricular. Però gràcies als tractaments actuals s’ha convertit en 
una malaltia crònica amb la qual és possible viure molts anys, tot i 
que pot tenir un notable impacte en el pacient i el seu entorn. Pre-
cisament, GICOR està col·laborant en un estudi sobre els efectes 
socials de la IC.

La IC és una situació anormal patològica en què el cor no és capaç 
d’exercir adequadament la seva funció de bomba, és a dir, d’enviar 
la sang als pulmons i a tots els òrgans del cos, degut principalment 
a l’afebliment del múscul cardíac. Les causes més freqüents són 
la cardiopatia isquèmica i la hipertensió arterial. La primera obs-

trueix directament les artèries coronàries i la segona fa que el cor 
hagi de treballar contra més pressió. Sovint s’associen a la diabetis, 
que també danya les artèries i el múscul. Un altre grup són les ma-
lalties de les vàlvules cardíaques o valvulopaties, que impedeixen 
la dinàmica normal de la sang a través del cor, sobrecarregant la 
seva funció. Les valvulopaties clàssiques eren causades per la fe-
bre reumàtica, que afectava el cor, sobretot la vàlvula mitral que 
quedava estreta (estenosi mitral). Les últimes dècades, gràcies a 
unes millors condicions de vida, la febre reumàtica pràcticament 
ha desaparegut del nostre entorn i avui trobem valvulopaties de-
generatives associades a l’edat (estenosi o estretor aòrtica i in-
suficiència o mal tancament mitral). Finalment, hi ha un grup de 
malalties primàries del múscul cardíac anomenades miocardio-
paties, que poden ser per aprimament (miocardiopatia dilatada) o 
engruiximent (hipertròfica).

En la fase inicial de la IC el cor s’adapta per mantenir la seva funció 
a diversos mecanismes de compensació. El sistema simpàtic per 
mitjà de l’adrenalina augmenta la freqüència del batec i intenta 
augmentar la força de contracció. El sistema anomenat renina-
angiotensina-aldosterona (RAA), que regula la funció circulatòria, 
s’activa més del normal per augmentar-ne l’eficiència. Aquests 
mecanismes inicialment compensen les mancances, però a la llarga 
tenen efectes negatius perquè posen demandes excessives sobre 
el cor. Així, amb el temps, el múscul cardíac perd força contràctil, la 
cavitat es dilata, la paret s’aprima i no pot bombar suficientment.

Les greus conseqüències d’aquesta situació són que la sang no cap-
ta prou oxigen als pulmons i que no arriba als òrgans en quantitat i 
qualitat apropiades per a la seva funció. També degut a la manca de 
força, es produeix congestió o acumulació d’aigua, agreujada per la 
seva deficient eliminació pels ronyons.

Aquestes anomalies expliquen els símptomes. Fatiga muscular 
és dels primers, en no arribar prou sang i no prou oxigenada als 
músculs. Degut a la congestió, els pulmons s’omplen d’aigua, cau-
sant dificultat respiratòria o dispnea i interferint amb la captació 
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Cor normal (esquerra) i cor amb insuficiència cardíaca (dreta). S’observa
la dilatació de la cavitat ventricular i l’aprimament de la paret

(American Heart Association)



d’oxigen, que arriba en quantitat insuficient als òrgans. La con-
gestió també causa acumulació d’aigua a les extremitats i produ-
eix edema o inflor de les cames, i a l’abdomen ocasiona distensió 
i problemes digestius. Si evoluciona i no es tracta, condueix a la 
mort per incapacitat respiratòria, congestió extrema i fallida de 
tots els òrgans.

El tractament de la IC és complex. Com sempre, cal començar per 
la prevenció, que no és altra que la prevenció i tractament de les 
seves causes. En primer lloc, i no hem de cansar-nos de repetir-ho, 
l’abastament conegut estil de vida saludable: dieta variada amb 
fruita i verdura, pocs greixos animals i poca sal, consum mode-
rat d’alcohol, abstenció del tabac, mantenir el pes ideal menjant 
amb moderació i fer activitat física habitualment. En el cas de les 
valvulopaties, cal considerar el tractament quirúrgic. Mesures més  

específiques per la IC  inclouen actuar sobre els mecanismes com-
pensatoris, que quan la IC està establerta són negatius i alleujar-los 
millora la funció circulatòria, i sobre la congestió. Sense entrar en 
detalls, per frenar el sistema simpàtic tenim els betablocadors i pel 
sistema RAA tenim els inhibidors de l’enzim convertidor de l’an-
giotensina (IECAs). Ambdós grups de fàrmacs són prou coneguts 
pels nostres pacients. Quan hi ha congestió, la primera mesura són 
els diürètics, que actuen sobre els ronyons facilitant l’eliminació 
d’aigua, en el benentès que s’ha eliminat la sal de la dieta. 

És molt important reconèixer els primers símptomes d’IC, que al 
principi són subtils i el pacient pot atribuir-los a altres dolènci-
es. Pot començar simplement amb malestar general, pèrdua de la 
gana, fatiga i dificultat al respirar o en fer activitats que abans es 
feien normalment, com caminar, i un augment de pes no esperat. 
Davant d’aquests signes d’alerta, cal posar-se immediatament en 
contacte amb l’equip de salut per fer un diagnòstic precoç i evitar 
la progressió.

Un dels canvis més importants en el sistema de salut dels últims 
anys ha estat la creació d’equips o programes d’IC, formats per 
professionals de tots els nivells assistencials, des del metge i de 
la infermera de família fins al cardiòleg de l’hospital terciari o al 
cirurgià cardíac. Aquests professionals estan coordinats, actuant 
en cada cas al nivell corresponent a l’estat del pacient, evitant es-
peres, repetició de proves i ingressos innecessaris. De cabdal im-
portància són els equips d’infermeria que segueixen el pacient al 
centre de salut i al domicili, assistits per les noves tecnologies i la 
telemedicina. Així s’obté, amb la cooperació i empoderament del 
pacient, un millor control de la malaltia, que resulta en una dismi-
nució d’ingressos hospitalaris i una notable millora de la qualitat 
de vida.

Per més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_ciutadania/salut_az/i/
insuficiencia_cardiaca/

Dr. Rafael Masià
Cardiòleg
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Radiografia del tòrax normal (a dalt) i d’un pacient amb insuficiència 
cardíaca (a baix). S’observa la gran dilatació del

cor i la congestió dels pulmons per acumulació d’aigua.



EL COR, VÀLVULES I SENTIMENTS
El cor és una paraula que el cinema i la literatura la utilitza per expressar sensacions i sentiments

Conferència-tertúlia_

El COR no és només l’òrgan principal que fa funcionar el nostre 
cos sinó també un mot que ofereix variades possibilitats per a la 
construcció de frases i, per tant, per a ser utilitzat com expressió 
de sentiments. Jo no estic en condicions d’escriure sobre el cor 
en la seva terminologia mèdica i menys de les quatre vàlvules o 
estructures que separen unes cavitats de les altres, la tricúspide, 
la pulmonar, la mitral o l’aòrtica, però sí que puc intentar fer un 
petit repàs del servei d’aquesta paraula com a fórmula per co-
municar una determinada idea.

Efectivament, el mot “cor” s’utilitza més per expressar senti-
ments o expressions de la nostra vida diària que no pas en la seva 
adscripció estrictament mèdica. Així, per exemple, fem servir el 
cor per expressar emocions (el que m’has dit m’ha arribat al cor), 
sinceritat (t’ho dic de tot cor), pressentiments (el cor em diu que 
no vindràs), sensibilitat (té un bon cor) i insensibilitat (té un cor 
de pedra). També l’utilitzem per donar ànims, sobreposar-se a les 
adversitats (no us preocupeu que té el cor molt fort) La capacitat 
també hi té entrada en les expressions quotidianes (a veure si et 

veus amb cor d’arribar-hi, si et veus amb cor d’aguantar, etc.)

El cor és present a totes les facetes de la nostra vida. Si parlem 
de televisió, per exemple, ens ve a la memòria la sèrie de TV3 
“EL COR DE LA CIUTAT”, l’acció de la qual se situava al barri de 
Sant Andreu de Barcelona i explicava el dia a dia amb diferents 
històries quotidianes. Era un títol ben encertat ja que s’utilit-
zava com un símbol del nucli principal d’una ciutat que no són 
ni els monuments, ni les places i carrers, ni els parcs i jardins, 
sinó les persones, les seves il·lusions, els seus problemes, les se-
ves vivències, la realitat de cada dia. És la gent la que bombeja la 
metafòrica sang que fa funcionar els nostres pobles i ciutats, la 
que s’agrupa en col·lectivitats, en associacions que aglutinen al 
seu entorn necessitats o inquietuds, en formacions polítiques, en 
projectes compartits per fer possible una vida millor. 

El cinema l’ha utilitzat abastament al llarg del temps. Així, per 
exemple, l’any 1935 Hollywood produeix el film “CORAZONES 
ROTOS” del director Phillip Moeller entorn un tema clàssic com 
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El conferenciant, Miquel Fañanàs



és el drama passional, un cor trencat. Amb un títol semblant, 
“EL CLUB DE LOS CORAZONES ROTOS” el director Greg Berlanti 
parlava dels sentiments, centrats en aquest cas en les relacions 
d’un fotògraf gai. Brian de Palma va dirigir l’any 1989 la pel·lícula 
“CORAZONES DE HIERRO” amb Sean Penn i Michel J. Fox amb la 
guerra del Vietnam com a taló de fons i més recent és  “CORA-
ZONES DE ACERO” de David Ayer amb un Brad Pitt comandant 
un tanc.

I pel que fa a la literatura, tenim l’exemple de la novel·la curta 
de Joseph Conrad EL COR DE LES TENEBRES on s’explica la re-
cerca del rebel Kurtz al Congo africà durant la colonització belga, 
però també el relat medieval “LLEGENDES DEL COR MENJAT” o 
la terrible història viscuda a Auschwitz-Birkenau per Zalmen 
Gradowski recollida en el document “EN EL CORAZÓN DEL INFI-
ERNO”. Entre el públic adolescent “EL CLUB DE LOS CORAZONES 
SOLITARIOS” d’Elizabeth Eulberg ha tingut un gran èxit.

Amb tot, però, segurament és en la poesia on hi trobem més re-
ferències. Ramon Llull diu Mon cor està casa d’amors/E mons ulls 
fontanes de plors i Jordi de Sant Jordi es referma en els mals 
d’amors quan diu Tots aquests mals no em són res de sofrir/
en esguard d’u qui al cor me destenta  i seguint amb el roman-
ticisme de l’època Ausiàs March es pregunta ¿Quins tan segurs 

consells vas encercant, /cor malastruc, enfastijat de viure?

Àngel Guimerà, es lamentava dient Catalunya, pobre mare, /no 
et sento els glatits del cor!,  però va ser Joan Maragall qui va po-
sar-lo al centre del seu “Cant Espiritual”: Per’xò estic tan gelós 
dels ulls, i el rostre, /i el cos que m’heu donat, Senyor, i el COR/
que s’hi mou sempre... i temo tant la mort!. Agustí Bartra ens 
parla d’un cor cansat: Oh COR feixuc, què més demanes?, entre 
que Rosa Laveroni l’utilitza per cantar l’adveniment d’un amor: 
Voldria que el meu COR que ja no gosa, /per l’amor no cregués 
que és massa tard.  Miquel Martí i Pol ens recordava la vida fràgil 
teniu els ulls i el COR de vidre fràgil, mentre que J.V. Foix ho tenia 
clar: Es quan dormo que hi veig clar/Foll d’una dolça metzina. /
Amb perles a cada mà. Visc al COR d’una petxina. El cantant Rai-
mon l’usava també com un cant a la vida: Al vent, /la cara al vent, 
el COR al vent, les mans al vent, al vent del món. 

Vàlvules que fan accionar la màquina del nostre cos, però també 
els mots que ens aporten sensacions i sentiments que formen 
part indestriable de la nostra vida.

Miquel Fañanàs 
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Cartell de la pelicula feta per Brad Pitt

Portada del llibre d’Elizabeth Eulberg



UN ENSURT
Tinc uns minuts d’amnsesia, només recordo que em deia ja ve l’ambulància

Vivències_

Sovint sentim com ens pot canviar la vida en un moment, tam-
bé com ens morim quan ens arriba l’hora, són frases que es 
repeteixen i fins i tot de vegades no  ho creiem.

Els dies anteriors  no em trobava  bé, em deia a mi mateixa, ja 
m’he passat amb el menjar , sentia com si el cor se me bolqués 
i també deia aquesta tardor ho passaré malament, els nervis i 
l’angoixa no em deixaran. Com som de capaços de conformar-nos  
i de no fer cas de les alertes. Aquell matí  no vaig sortir i  planxar 
i fer feina, era festa, després de dinar vaig fer una becaina i amb 
vaig despertar, fatal, fatal, braços adormits, dolor al pit, rígids 
als pòmuls, ganes de treure, vaig  intentar  arribar fins al bany i 
a mig passadís se me van encendre totes les alertes, vaig cridar 
al meu home, TRUCA AL 112, TINC UN INFART.

Ell  no va dubtar, anava trucant mentre venia darrera meu per 
aguantar-me que no caigués al terra. Tinc uns minuts d’amnè-
sia, només recordo que em deia, ja ve l’ambulància. De sobte la 
casa plena de gent, preguntant un munt de coses, un prenia la 
pressió, l’altre feia un electrocardiograma, no ha pres cap as-
pirina- posa-li una pastilla sota la llengua-  Sra. té mal gust, no 
la mastegui! Oh, ja puc parlar!  em fan mal les galtes, sembla, a 
més, que hagi de donar a llum, ja, ja als 60 anys, de boixos. Miro 
un dels joves, quina vergonya!  Ell em mira amb afecta com si 
fos la seva mare, suau amb pregunta: de l’1 al 10 quin mal li 
fa? No recordo el nombre que  vaig dir, però em van donar una 
altra pastilla, van fer-me un altre electrocardiograma, truquen 
al Trueta, diuen un codi  m’assenten i a l’ambulància.

Dintre van parlant, em fan parlar, cables, oxigen…entrem a 
l’hospital, tots corren, la llitera passa de llarg dels boxs  a car-
diologia,  em sento vivint una pel·lícula, però el dolor torna a 
ser fort, metges, aparells, vies, analítiques, ecocardiograma, 
medicaments i decisió : a la UVI  DE CARDIOLOGIA.

Sembla estrany ara quan ho penso, ni amb vaig preocupar dels 
familiars però sí em veia a Sant Narcís, el meu barri, enfilada 

a un arbre com feia quan era petita  i ningú venia a baixar-me.

És de nit, deixen que passin els meus fills i el meu home, l’únic 
que els dic, ha estat  un ensurt, però tenim el millor servei  del 
món i som a Girona i és festa, al primer que sentiu que digui el 
contrari, li expliqueu.

Entra una Dra. i ens informa, demà li fem un cateterisme, les 
arteries estan molt tapades, si amb això no en tenim prou, de-
cidirem el que s’haurà de fer, vinguin demà aviat al matí, així 
la podran veure abans. El quiròfan és molt fred, no funciona el 
cateterisme, el Dr. em diu que paciència, li contesto vostè faci 
el que calgui, jo poso tot el meu cor a la seva disposició i tran-
quil, ni marxaré ni em mouré. Em col·loquen els Stents i em 
dóna un consell, millor que es calmi i sobretot, calli una mica. 

Quin gran professional  m’ha donat  altre cop l’energia per a 
viure.

Magda Ruiz
Sòcia núm. 0581
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Magda Ruiz llegint a casa seva



 Cardiopaties congènites _
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UNA HISTÒRIA DIFERENT
L’AACIC  va ser la primera entitat de cardiopaties congènites de l’Estat espanyol, a Girona hi  treballen des de l’any 2010

Al voltant dels anys noranta uns pares i unes mares d’infants amb 
cardiopatia congènita ingressats a la unitat de cures intensives 
compartien llargues estones esperant per veure els seus fills i les 
seves filles. Parlaven de com estaven, de les pors i dels dubtes... 
Aquestes converses que els van ajudar tant en aquells moments 
van ser l’embrió de l’AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites 
(1994). La Fundació CorAvant va néixer al 2008 de la mà de l’AA-
CIC per tal de garantir la prestació dels serveis d’atenció directa i la 
recerca.

Avui, AACIC i CorAvant treballen en el territori català amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb cardio-
patia congènita i la de les seves famílies: Ofereixen orientació en 
la preparació de la intervenció quirúrgica i en l’arribada a casa, 
acompanyament i suport durant l’estada hospitalària, informa-
ció sobre drets i recursos a l’abast, formació a professionals pel 
que fa a les repercussions de la patologia, seguiment a escoles 
i empreses, orientació laboral, espais de relació per intercanvis 
d’experiències entre iguals.

Sabíeu que cada setmana neixen 14 infants amb cardiopatia con-
gènita a Catalunya?

Un de cada 120 nadons neix amb una malformació a l’estructura 
del cor. Les cardiopaties són una de les anomalies congènites més 
comunes. Els avenços mèdics dels darrers anys han permès reduir 
l’índex de mortalitat a un 5%. 

Hi ha més de 300 diagnòstics diferents de cardiopatia congènita. 
Cada diagnòstic tindrà una evolució, un pronòstic i, fins i tot, un 
tractament diferent. No obstant, les repercussions de la patologia 
en el dia a dia solen ser molt comuns i aquesta és la raó de ser 
l’AACIC CorAvant: donar resposta a les necessitats més quotidia-
nes per oferir més qualitat de vida, donar a conèixer la realitat de 
més de 40.000 persones a tot Catalunya (2.900 a la demarcació 
de Girona) per facilitar la seva integració i promoure la recerca no 
mèdica per dur a terme una tasca més fonamentada.

Gemma Solsona
Psicòloga, responsable AACIC CorAvant de la delegació de Girona

Núria, mare de la Nicole, Gemma Solsona i Tomás Fajardo



XX SETMANA DEL COR DE GIRONA
de l’1 al 5 de juny de 2016

La Setmana del Cor és, sens dubte, l’esdeveniment més impor-
tant que preparem al llarg de l’any. Primer, perquè d’entrada, 
només el fet de la planificació ja ens exigeig a tots els socis 
implicats un treball intel·lectual per sobre del que és habitual i, 
a més cal esmerçar-hi més esforç durant la campanya. Segon, 
perquè en un curt període de temps  portem a terme moltes 
coses sobretot a fora, al carrer, perquè volem que se’ns vegi, 
que se’ns escolti, que  es parli de Gicor i del que fem, i que la 
gent faci cas del que exposem. 

Tot això per a fer arribar a quanta més gent millor el missatge 
que hem de preservar la nostra salut en general i de manera 
especial la del nostre cor. La manera més segura és fomentar 
i practicar la prevenció de les malalties de l’aparell circulatori, 
adquirint i portant una vida saludable.

Del 29 de maig fins al 5 de juny, i com a resultat d’un conveni 
previ entre Gicor i l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restau-
ració de Girona, 9 restaurants de la ciutat van col·laborar ofe-
rint als seus clients el “menú Gicor” que tenia la garantia de 
ser saludable per al cor. 

Inauguració, dimecres 1 de juny
Va ser el dia 1 de juny, a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats. 
L’estrena formal la va fer la regidora de salut de l’Ajuntament 
de Girona, Dra. Eva Palau, que va lloar les excel·lències de la 
prevenció de les malalties cardiovasculars i la importància que 
té practicar hàbits saludables, com a garant de conservar la 
salut del nostre cor.

Tot seguit el Sr. Miquel Fañanàs ens va delectar amb una ma-
gistral exposició sobre “EL COR, VÀLVULES I SENTIMENTS, un 
escrit de la qual es troba a les pàgines 6 i 7. La inauguració es 
va acabar amb un  refrigeri que va oferir la Junta, a la mateixa 
sala d’actes.

Estands, del 2 al 4 de juny
N’hi vam tenir instal·lats 3, a la plaça Miquel Santaló de Girona, 
dijous i divendres tota la jornada i dissabte al matí. Un dedicat 
a la prevenció, on es mesurava la pressió arterial i es calculava 
el risc coronari amb les taules de Framingham-Regicor a totes 
les persones que s’hi volien acostar.

SETMANA DEL COR_
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Mesura de la pressió arterial

Acte d’inauguració. Dra. Eva Palau i Tomás Fajardo



El segon, destinat a la reanimació cardiopulmonar, disposava 
d’un maniquí i d’un desfibril·lador automàtic, a on es feien ses-
sions pràctiques de  ressuscitació cardiopulmonar bàsica.

El tercer estand va ser assignat a Gicor, on socis voluntaris i 
components de la Junta Directiva sempre hi vam estar pre-
sents per informar sobre l’associació, per a distribuir revistes i 
follets relacionats amb la nostra entitat, amb els hàbits de vida 
sana i amb la prevenció de les malalties cardiovasculars. 

Una novetat introduïda en aquesta edició respecte d’altres anys ha 
estat la de donar informació i exhibir un pòster sobre cardiopaties 
infantils, de l’associació AACIC (associació de cardiopaties congè-
nites) CorAvant (fundació de cardiopaties congènites). Gràcies a 
Gemma Solsona, responsable a Girona i a una mare, que es van 
passar un dia a les carpes atenent la gent que volia informació

Tot això no hagués estat possible, sense l’ajuda i la col·laboració 
de la Facultat d’Infermeria i de la Facultat de Medicina, que 
amb la presència continuada dels seus respectius estudiants, 
presents totes les hores als estands, van fer possible que les 
persones que hi anàven fossin ateses, de manera professional 
i amb molta gentilesa. Van ser ells els responsables d’atendre 
257 dones i 130 homes, en total 387.

 Ens és grat manifestar que, com sempre, l’actitud  dels estu-
diants va ser excel·lent, tant pel que fa a l’atenció al públic que 
volia aprendre com actuar, en cas d’haver d’auxiliar una dona o 
un home amb pèrdua sobtada de consciència, demanar ajuda, 
trucar al 112, identificar si és viva o no, accionar el desfibril-
lador...com pel que fa a la seva disponibilitat d’ajuda a tots els 
organitzador, a l’hora de muntar i desmuntar les tendes i re-
partir el mobiliari.

Marxa GICOR-GEiEG 2016, diumenge 5 de juny
Aquesta marxa va disposar de dues voltes, una de curta fins a 
la font del Ferro (5 km ±)  i l’altra més llarga, fins al castell de 
Sant Miquel (10 Km ±) amb la intenció de facilitar a més gent 
el fet de poder prendre-hi part. Van participar-hi un total de 
60 caminadors, 24 a la curta i 36 a la llarga.

Gràcies a la col·laboració del GEiEG vam disposar d’una magní-
fica planificació i d’una excel·lent realització durant la marxa, 
amb dos monitors a cada grup per guiar i ajudar, en cas que 
algú en tingués necessitat. 

En arribar al punt de concentració, cada participant va rebre 
el seu esmorzar i una samarreta de Gicor. I així, vam donar per 
finalitza la XX Setmana del Cor. 
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Un estudiant explica les taules de Regicor

Un estudiant mostra la zona on es fa el massatge cardíac
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SEGON FÒRUM D’ENTITATS
“Innovant i compartint”

Els dies 5 i 6 del passat mes de maig es va celebrar a Barcelona 
el 2n Fòrum d’Entitats promogut per l’empresa farmacèutica 
NOVARTIS. El fòrum pretén ser una trobada d’entitats de paci-
ents de malalties de tot tipus, en el qual es realitzen i debaten 
ponències, es comparteixen experiències i es proposen activitats 
que puguin ajudar en el dia a dia les nostres entitats. 

En aquesta trobada es van donar cita quaranta entitats de diver-
ses patologies de tot Espanya, algunes d’elles molt minoritàries 
i d’altres de major abast. De GICOR van assistir-hi el president  
Tomás Juan Fajardo i el vocal de la Junta David Grau.

El debat que més va centrar la nostra atenció va ser el referit als 
estàndards de qualitat en les  entitats. Concretament, el que feia 
referència a  la importància que té la qualitat en el nostre entorn, 
tant pel que fa a la nostra credibilitat envers la ciutadania en ge-
neral  com pel que fa a les administracions públiques, va resultar 
molt interessant. 

Entre les ponències, vam  trobar captivant la que feia referència 

a la futura sostenibilitat del sistema sanitari actual. 

En aquest fòrum es va presentar una iniciativa que pot ser útil  
per a les nostres associacions. Es tracta de poder realitzar un curs 
en línia sobre fundraising, és a dir, un curs sobre captació de fons 
de tercers per als nostres projectes, el qual està directament lli-
gat amb la sostenibilitat de les entitats. Així, tenim l’oportunitat 
de fer aquest curs no presencial i adaptable al nostre temps per 
conèixer i poder utilitzar aquesta forma de finançament que avui 
dia està finançant projectes de tot tipus, des d’obres culturals,  
projectes socials, d’ajuda al tercer món, esportius, etc. 

En el fòrum es va presentar la web www.tucuentasmucho.com  
en la qual es pot trobar informació fiable i valuosa relacionada 
amb la salut. Aquesta pàgina té tres apartats que fan referència 
a: informació sobre patologies, què s’està investigant actual-
ment? I com em puc cuidar?. Tot això explicat de manera com-
prensible per a la població, gens tècnic, amb vídeos informatius, 
informació sobre diverses  associacions de pacients...  Us convi-
dem a visitar-la.

El president, Tomás Fajardo en el 2n Fòrum d’Entitats
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EL MOSQUIT TIGRE
Viu durant l’època de calor, i és actiu, sobretot, de dia

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora de 
l’Àsia. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Té un 
radi d’acció d’uns 400 m del lloc de cria. Els mascles no piquen. 
Les femelles, però, sí i s’alimenten de sang. Viu durant l’època 
de calor, i és actiu, sobretot, de dia. Es mou a prop del terra, per 
això les picades acostumen a ser als turmells i les cames. La seva 
picada no es diferencia de la d’altres mosquits, encara que acos-
tuma a ser més insistent i agressiu. Per tractar les seves picades 
podem aplicar els remeis tradicionals. Si la reacció és molt forta i 
persistent, cal consultar al metge.

El mosquit tigre pot transmetre malalties, no obstant això, per 
ara, no es té constància que hagi estat transmissor de malalties 
a Catalunya. El seu cicle biològic presenta les fases d’ou, larva, 
pupa i adult. Les fases immadures (larva i pupa) són aquàtiques, 
mentre que l’adult és de vida aèria. Les femelles dipositen els 
ous -que són invisibles a ull nu- a la paret interna de recipients 
amb petites reserves d’aigua estancada, com ara dins un test, 
una galleda.. Quan aquests ous queden coberts d’aigua, s’obren 
i fan tot el cicle fins que arriben a ser mosquits adults i surten 
de l’aigua per viure a l’aire. En una setmana, la femella alimentada 
amb sang humana, haurà tornat a pondre entre 80 i 200 ous de 
mosquit. La meitat seran femelles que, en set dies, hauran criat 
3.200 mosquits tigre més. Els ciutadans tenen un paper molt im-
portant en evitar la seva proliferació ja que es calcula que més del 
90% d’espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu 
és molt important que cadascú es responsabilitzi d’evitar que el 
mosquit criï a casa seva.

Només cal seguir aquests consells:
_ S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a 
l’exterior de casa, com ara pots, gerros, testos, cendrers, plats, 
cisternes, regadores, abeuradors...
_ Cal traure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi 
ha prou en llençar l’aigua a terra o a la gespa i les larves moriran 
immediatament. 

_ Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mos-
quitera, els dipòsits d’aigua
_ S’han de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una 
lona les barques, carretons o remolcs.
_ Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells
_  És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les lar-
ves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. És una 
espècie de peixos potencialment invasora, per tant, mai s’han 
d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greu-
ment aquests ecosistemes.
_ També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua 
d’embornals i desaigües.

És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament 
casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn que 
facin el mateix a casa seva. Si ho fem a consciència, en una set-
mana haurà disminuït el nombre de mosquits.

Xavier del Acebo Peña
Cap d’Àrea de Protecció de la Salut. Dipsalut

El conferenciant, Xavier del Acebo Peña
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PRESENTACIÓ DE COMPONENTS DE LA JUNTA 
Continuant la seqüència de presentacions de components de la 
Junta Directiva, iniciada en dos números passats de Batecs, se-
guim ara amb la presentació del comptador, Àlvar Farroni Vidiella.

Vaig aparèixer per aquest món, naixent a Girona, més concre-
tament al tercer pis de l’ajuntament. Vaig començar els meus 
estudis al col·legi Grup Escolar J. Bruguera “El Grupo”. Vaig con-
tinuar a l’INEM, (Instituto Nacional Enseñanza Media) del carrer 
de La Força, a on vaig estudiar  l’anomenat  batxiller elemental.

Després, alhora que estudiava el que en aquells temps en dèiem 
“comerç” em vaig incorporar al món laboral, en una gestoria, 
durant 9 anys. Aquesta tasca em va permetre saber-me moure i 
conèixer molts organismes oficials i a la vegada molts assumptes 
de les empreses. Més tard, vaig passar a treballar com a respon-
sable de l’administració d’un important magatzem de vins de la 
ciutat de Girona. L’any 1983, vam crear, amb la família, la nostra 
pròpia empresa fins l’any 2004 en què per circumstàncies de sa-
lut va acabar la meva etapa laboral. Una vegada recuperat, em 
vaig incorporar  al voluntariat de  l’Espai Caixa, de Girona, dedicat 
a la Ciber@ula de l’hospital Josep Trueta i a l’ajuda i col·laboració 
de l’alumnat dels centres d’educació especial.

A Gicor, em va invitar a formar-ne part en Tomás. Va dema-
nar-me que col·laborés amb la Junta. Però en un no res em 
vaig veure assentat en un ordinador davant i una taula plena de 
papers, disposat a seguir la bona línea i la feina ben feta dels 
meus antecessors.

ESQUEMA D’ACTIVITATS DEL 2N QUADRIMESTRE
Amb motiu de les vacances d’estiu, als mesos de juliol i agost, a 
Gicor se suspenen les actuacions. Tot i així, el despatx  roman-
drà obert, al mes de juliol, de 5 a 7 de la tarda, els dies  feiners.

Les activitats usuals en aquest 2n quadrimestre han quedat 
reduïdes i unes només s’han fet als mesos de maig i juny, com 
ara el club de lectura,  les excursions, el gimnàs i les conferèn-
cies-tertúlies. I d’altres, només s’han dut a terme al mes de 
maig perquè al juny, la gran campanya de la Setmana del Cor 
ens va ocupar molt d’espai, i les caminades, el cine fòrum i les 
visites culturals ja no es van programar.

Al mes de juny, diverses comissions van celebrar l’acabament 
del curs d’activitats  amb un dinar d’amistat, com ara  la del 
gimnàs i la del club de lectura. De la mateixa manera  que tam-
bé l’associació, el dia 30, ho va celebrar amb un dinar d’una 
quarantena de socis. L’equip redactor de Batecs us desitgem, a 
tots, MOLT BON ESTIU!

EN RECORD D’EN JOSEP BARTRA,  SOCI COL·LABORADOR
El passat dimecres dia 6 de juliol, ens va deixar en Josep Bartra 
Dilmé, implicat en l’associació a on hi feia guàrdies els dimarts 
a la tarda, i n’era soci des de fa 13 anys.

Els membres de la Junta lamentem aquesta preada pèrdua 
i donem el més sentit  condol a la seva esposa, Consol Riera 
Manté, també sòcia de Gicor, i a tots els altres components de 
la família.

L’Àlvar en el despatx de l’Associació
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LA SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ
L’associació MACOR persegueix l’objectiu de sensibilitzar el 
major nombre possible de persones de la importància de re-
alitzar activitats preventives com la millor manera de dismi-
nuir el nombre d’afectats per les malalties del cor.

Al llarg dels darrers anys, des de diferents àmbits (sanita-
ris, escolars...) s’han realitzat campanyes de sensibilització a 
partir de les quals tothom o la majoria de persones han entès 
que per tenir una bona qualitat de vida i allunyar les malalties 
cal bàsicament tenir en compte: 1. Realitzar una bona alimen-
tació. Que sigui equilibrada i ingerir aliments 5-6 cops al dia. 
Sense oblidar-nos de menjar 5 fruites o verdures al dia. 2. 
Realitzar exercici físic mínim 30 minuts al dia, activitat física 
moderada. 3. Descansar de 7 a 8 hores al dia. 4. Allunyar de 
la nostra vida el consum de tabac, d’alcohol i d’altres drogues. 
Evitar altres excessos.

Sembla que seguint aquests consells tothom hauria de millo-
rar la seva salut. Però, som persones i una cosa és saber i una 
altra cosa és prendre consciència d’aquests factors i incor-

porar-los a la nostra vida. Hem de fer un esforç per integrar 
aquestes actituds saludables i fer-les de forma continuada, 
fins que es converteixin en hàbits rutinaris. Un cop establerta 
la rutina ja els tindrem incorporats  en la nostra vida i en la 
nostra forma de fer.

Actuació en el Cap de Setmana del Cor
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Aquest esforç  que hem de fer, és com dir que hem de fer un 
poder, que ens hem d’empoderar. Empoderar la persona sig-
nifica agafar el poder, el poder que tota persona té sobre la 
seva vida. Hi ha coses que se’ns escapen i que no depenen de 
nosaltres, com per exemple la genètica o la climatologia, en-
tre d’altres. Però, els 4 punts dels què hem parlat al principi 
(alimentació, exercici, descans i no excessos) sí que depenen 
totalment de nosaltres. És aquí on hem de fer un PODER, que 
ens ha de servir per CUIDAR-NOS i VIURE MILLOR.

MACOR I L’EMPODERAMENT
Les activitats de sensibilització que realitza MACOR ajuden 
les persones a comprendre les necessitats que tenen en re-
lació a la seva salut. I és a partir d’aquesta COMPRENSIÓ que 
podem INTEGRAR aquests elements en el nostre dia a dia.

MACOR és una associació formada per persones voluntàries 
que ens ocupem de fomentar hàbits de vida saludable. I al-
hora, cerquem la col·laboració voluntària d’entitats del poble 
amb l’objectiu de fomentar la participació social i arribar al 
major nombre possible de persones. Cada entitat aporta el 
seu saber, el seu granet de sorra, i entre tots se suma molt 
i s’arriba a un important nombre de persones que acaben 

participant directament o assistint als diferents actes, el 
lema principal dels quals és la prevenció de les malalties del 
cor.

Al llarg de l’any, MACOR porta a terme diferents activitats 
entre elles el “Cap de Setmana del Cor”, que aquest any ha 
tingut lloc els dies 18 i 19 de juny. Fent un repàs al nombre 
de participants col·laboradors i al nombre d’assistents als 
diferents actes, podem observar que han col·laborat activa-
ment un total de 225 persones, i que han assistit als dife-
rents actes un total de 500 persones. És a dir, en aquest cap 
de setmana 725 persones han tingut en ment les malalties 
del cor, i els han  arribat diferents missatges relacionats amb 
la prevenció de les malalties coronàries. Això és una ajuda a 
la presa de consciència de què parlàvem al principi, és a dir, 
ens ajuda en la comprensió i a poder integrar la importància 
de realitzar hàbits saludables en la nostra vida.

Per finalitzar, els membres de MACOR volem manifestar el 
nostre agraïment a tots els assistents als actes, i en especi-
al a totes les persones que han col·laborat perquè el “Cap de 
Setmana del Cor” fos un èxit. Moltes gràcies a tots, ens sentim 
gratament compensats pel treball realitzat i encoratjats per a 

Xerrada a l’institut de Maçanet
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continuar treballant per a la prevenció i ajuda als malalts del cor.

ACTUALITZAR-NOS PER A CUIDAR-NOS
Hem arribat a un moment, en el qual la tecnologia i nosaltres ens 
hem fet inseparables. La resposta del perquè ens hi hem fet és més 
fàcil del que ens pensem. Si una màquina ens pot fer la feina per 
què complicar-nos la vida? Podem aprofitar el temps guanyat per 
dedicar-lo a altres interessos personals. Un d’aquests interessos 
és  cuidar-nos físicament. Semblava que no era possible,  que era 
una il·lusió, però no. Realment s’ha aconseguit passar la salut a la 
tecnologia. Gràcies als nous avenços tecnològics hem aconseguit 
cuidar-nos a nosaltres mateixos, o almenys a entendre una mica 
millor el nostre funcionament i a saber quins poden ser els nostres 
límits. Gràcies a empreses com Apple hem aconseguit una millora 
en la nostra vida quotidiana, ja que ens han mostrat que gràcies a un 
petit artefacte podem estar més segurs o més controlats (a nivell 
de salut). Alguns d’aquests aparells són els mòbils i els rellotges. 
Encara que avui només us faré referència al mòbil i a les seves apli-
cacions i deixarem el rellotge per a la pròxima entrega.

Si ens posem en context, 2016, trobem que tot és cuidar-se 
físicament i menjar bé per aconseguir tenir una vida més llar-
ga i més plena. Com que les empreses saben el que volem,  
doncs intenten fer-nos la vida més fàcil.

Si ens centrem en les aplicacions dels mòbils, en trobem de tot 
tipus. Però si només ens centrem en aplicacions  relacionades 
amb la salut en trobem un centenar. A continuació donaré el nom 
de diverses aplicacions mòbils que ens poden sevir per millorar el 
nostre ritme de vida o almenys per saber-lo cuidar millor:

Instant Heart Rate. Posant el dit sobre la pantalla tàctil del teu 
mòbil i utilitzant el seu flaix, pots calcular la teva freqüència 
cardíaca. Gràcies a aquesta aplicació també podràs obtenir  
una gràfica, semblant a un electrocardiograma, entre molts 
d’altres avantatges.

Endomondo Sports Tracker. Només portant el  mòbil a la but-
xaca pots saber quina distància has recorregut, quants passos 

has fet, quantes calories has cremat i la teva freqüència car-
díaca (les pulsacions). Stress Chechk. Amb el flaix i la càmera 
del teu mòbil podràs mesurar la teva freqüència cardíaca, però 
això no és tot. També podràs saber el nombre de  palpitacions 
per minut. Amb aquesta precisió podràs saber si estàs tranquil 
amb tu mateix o si estàs estressat.

Com heu pogut observar, ens trobem davant d’unes  aplicacions 
que ens poden fins i tot arribar a salvar la vida, perquè si notes 
que el teu cor va a una freqüència massa accelerada o massa 
lenta pots fer-ne una valoració i anar directament al metge. És 
una forma d’estar segur mentre fas exercici físic: caminar, cór-
rer, anar amb bicicleta ...Unes aplicacions per a totes les edats.

També és important saber que en cap moment s’ha de deixar 
d’anar al metge perquè creguis que amb aquestes aplicacions ja 
estàs controlat del tot. Però sempre va bé tenir una eina que ens 
pugui ajudar a viure més sanament. Com hem pogut observar, la 
tecnologia ens facilita el nostre dia a dia. No li tanquem les portes! 

Cristina Clopés Sànchez
Col·laboradora
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Estand del Cap de Setmana del Cor
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RIPOLLÈS.COR_ Associació per a la prevenció i ajuda als malalts cardiovasculars i als seus familiars

ASSEMBLEA D’’EL RIPOLLÈS.COR’  2016
El passat dia 10 de juny vam convocar els socis a la reunió 
de l’Assemblea General de l’Associació EL RIPOLLÈS.COR que 
va tenir lloc a “El CAT” can Guetes de Ripoll, d’acord amb el 
següent ordre del dia: 1. Lectura i aprovació de l’acta de la 
reunió anterior 2. Informe de les activitats realitzades du-
rant l’any 2015 3. Informe de Tresoreria 4. Objectius per a 
l’any 2016 5. Precs i suggeriments 6. Renovació de càrrecs.

Entre altres coses es va preguntar als socis sobre la revista “Batecs”. 
Ens van transmetre la seva satisfacció i ens van manifestar que 
era bona idea compartir edició amb les altres tres associacions 
de cor de les comarques gironines, perquè així coneixien i tenien 
més informació de tot els que s’hi “cou”. Es va fer la presentació 
de la pàgina web, elripollescor.cat. Vam demanar als assistents 
que hi participessin a través d’idees, de col·laboracions diverses... 

A part de comentar activitats que hem realitzat recentment, es va 
parlar d’altres que farem d’aquí a un no res, de les quals els tindrem 
informats com sempre.  Tot seguit,  finalitzada l’assemblea, els as-
sistents, uns 15 socis, vam gaudir d’un pica-pica, a on, i de forma 
més distesa, els participants vam poder escoltar i gaudir les anècdo-

tes d’alguns components de la reunió, viscudes fa uns quants anys.

Des de l’associació instem els nostres socis a fer un màxim esforç  
de participació en la propera assemblea. Volem la seva aporta-
ció, que per a nosaltres és indispensable que moguin les seves 
inquietuds, les seves idees, les seves necessitats... 

Assamblea General d’El Ripollès.Cor
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ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA
Fa uns dies, El Ripollès.Cor, dintre de les activitats que està 
realitzant enguany, va oferir una xerrada a la Fundació Jo-
sep Palau que va anar a càrrec de la dietista Gisela Pulido.

La Gisela ens va parlar de la importància de l’alimentació 
equilibrada: “És la que ens aporta tots els nutrients que el 
nostre cos necessita, a través de la ingesta d’una quantitat 
adequada d’aliments. És una alimentació sense carències 
nutritives ni desequilibris calòrics que produeixen altera-
cions en el pes corporal (estar massa prim o tenir excés de 
pes) i en la salut en general. Els requeriments nutricionals 
i energètics depenen de l’edat. No té les mateixes neces-
sitats un adolescent que una persona gran sedentària, una 
dona embarassada o un esportista professional. L’alimenta-
ció ha de ser variada, la dieta quotidiana ha de contenir la 
màxima varietat possible d’aliments, per a garantir-nos una 
aportació de nutrients que eviti possibles carències”.

Des d’’El Ripollès.Cor’, agraïm  a la Gisela la seva dedicació.

XERRADA A CAMPRODON
El passat 26 de maig, El Ripollès.Cor va oferir una xerrada  a 

la sala de plens de l’Ajuntament de Camprodon. El Dr. Jau-
me Agustí ens va parlar, com ja ho havia fet anteriorment 
a la població de Ribes de Freser, de la prevenció i control 
de la cardiopatia isquèmica, ens va explicar amb tot detall 
els factors de risc, lles seves conseqüències i com prevenir 
aquesta malaltia.

Presentació de la pàgina web elripollescor.cat

Conferència de Gisela Pulido
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Xerrada a Camprodon

El nostre cor és vida

Des de l’associació, volem agrair la col·laboració del Dr. Jau-
me Agustí, així com de l’Ajuntament de Camprodon per fa-
cilitar la nostra tasca i per poder arribar, també, als socis i 
amics de la Vall de Camprodon.

COR, ETS VITAL PER LA VIDA!!!
Cor, ets òrgan vital, vas bombejant
La sang amb el teu batec precís i constant.
Tens arrel amb la força de crear vida
Dins el cos, que té ànsia de ser unió
Per assaborir un món que va marcant
Cada instant de la vida, ets guia
Per ser ànima dins l’infinit amb el poder
De ser llum invisible de l’esperança, que vol
Ser guiatge dins el camí que va evolucionant
Entre la humanitat amb la naixença  de saber
Que som engrunes del temps per viure i morir.
I et diguem, sense dolor, no et paris ..conserva
La teva vitalitat per fer junts un llarg camí
On el despertar dia darrera dia sigui el lloc
Del gran laberint de la vida on hi descansin els mots
Plàcids per ser caliu entre nosaltres.
Sense tu ja seriem cendres!!!

Consol Vidal i Riera
“La poeta del desert”

 Girona 1-06-2016
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ASSAMBLEA ANUAL DE SOCIS DE CORFÍ
El passat 18 de març va tenir lloc a la seu del Consell Co-
marcal de l’Alt Empordà, a les 18:00h en primera convo-
catòria i les 18:30h en segona, l’Assemblea anual de socis 
de Corfí.

Membres de la Junta Directiva a l’assamblea

En aquesta es va aprovar l’acta de l’Assemblea anterior, els 
pressupostos anuals i es va parlar de les activitats realitzades 
durant el 2015 i les que teníem previstes per aquest 2016. 

Un cop finalitzades totes les explicacions per part dels mem-
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bres de la Junta, els socis van fer les preguntes i aportacions 
que van creure adients per al bon funcionament de l’entitat.

Seguidament es va oferir un pica-pica a tots els assistents.

XERRADA CORFI - SALUT CARDIOVASCULAR
El dimarts 29 de març a les 18.00 hores, a la seu del Consell Co-
marcal a Figueres, es va dur a terme una xerrada sobre Salut Car-
diovascular a càrrec de l’eminent cardiòleg, Ramon Brugada.

El Dr. Ramon Brugada, cardiòleg de l’Hospital Josep Trueta i pro-
fessor de la UdG és un gran divulgador i líder en la recerca de  
genètica de la mort sobtada. De fet, aquest va ser el tema que 
va centrar gran part de la xerrada, tot explicant fil per randa les 
investigacions i darreres troballes que han dut a terme des de 
l’equip que ell mateix lidera, com a director del Centre de Genètica 
Cardiovascular de l’IDiBGI. 

El doctor va insistir en què “la genètica és clau en la prevenció de la 
mort sobtada” així com en la necessitat imperiosa de sotmetre’s 
a una revisió mèdica prèvia a la participació en maratons i curses 
populars que tant s’han posat de moda als darrers temps. És fàcil, 
no costa res i podem evitar una mort sobtada per sobreesforç.

Un cop el doctor va acabar la seva intervenció, va ser el torn de 
preguntes per part del nombrós públic assistent a l’acte, orga-
nitzat per Corfi.

Cal dir que la xerrada va ser un èxit i tothom en va sortir grata-
ment satisfet.

Assistents a la xerrada del Dr. Brugada

El nostre president, Carles Corral i el Dr. Brugada





Obert de 10:00am a 10:00pm.
Oci & restaurants fins a l’1:00am.
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