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❘ LLEIDA ❘ Investigadors de l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica
(IRB) de Lleida i especialistes
del servei de Neurologia de
l’hospitalArnau deVilanova han
liderat un projecte que ha de-
mostrat que es pot prevenir l’ic-
tus fent seguiment de les perso-
nes amb embòlia transitòria a
través de tècniques de neuroi-
matge i estudis vasculars.

L’estudi, liderat pel doctor
Francesc Purroy, ha fet un segui-
ment d’aquests pacients combi-
nant les tècniques de la neuro-
imatge i l’ultrasonografia, amb
l’objectiu de comprovar el fun-

cionament dels vasos sanguinis
del cervell i de les artèries ca-
rotídies, que són les encarrega-
des de transportar la sang al cer-
vell.

Els resultats han revelat quins
pacients amb embòlia transitò-
ria corren un risc alt de patir un
ictus. Segons l’estudi, un 20%
dels pacients que acaben patint
un ictus han tingut anteriorment
algun avís en forma d’embòlia
transitòria.

Aquests petits avisos repre-
senten una gran oportunitat per
als metges especialistes per iden-
tificar estratègies de prevenció

de futurs infarts cerebrals que
provoquen alteració en la par-
la o impossibilitat de caminar,
entre altres efectes.

El Projecte espanyol del ma-
neig i evolució dels pacients
amb un atac isquèmic transito-
ri està en marxa des del 2008,
ha involucrat 30 hospitals de tot
Espanya i ha analitzat dades de
1.137 pacients amb embòlia
transitòria.

Les persones amb la pressió
arterial alterada, amb coleste-
rol, diabètics o amb malalties
cardíaques són les que tenen un
major risc de patir un ictus.

L’IRB i l’Arnau aconsegueixen prevenir
l’ictus amb tècniques de neuroimatge
El projecte ha fet seguiment de pacients amb embòlia transitòria, un dels ‘avisos’ de
l’infart cerebral || Ha involucrat trenta hospitals de tot Espanya i 1.137 pacients

SALUT AVANÇOS

Concert
solidari amb
Arrels i Antisida
de Lleida

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ El Cafè del Teatre de
Lleida acollirà el pròxim 16
de febrer un concert solidari
amb dos entitats lleidatanes,
Antisida i la FundacióArrels-
Sant Ignasi. L’oferirà un con-
junt encapçalat pel cantant
Albert Fibla i serà a partir de
les vuit del vespre. Les entra-
des per a l’esdeveniment cos-
ten 12 euros a taquilla (10 si
es compra anticipada) i po-
den adquirir-se a les seus
d’Arrels (avinguda Madrid 7,
2n dreta) i Antisida (carrer
Lluís Besa 17) o a la parrò-
quia de Sant Ignasi de Loio-
la. Els fons que es recaptin
aniran destinats als progra-
mes d’atenció de totes dos en-
titats.

LESCLAUS

Ictus
❚ És la principal causa de disca-
pacitat entre persones adultes.

Causa
❚ Es dóna per l’obstrucció d’algun
vas sanguini al cervell.

Símptomes
❚ Pèrdua de força o sensibilitat en
una meitat del cos, alteració en
la parla i en la vista.

Amb les orelletes a punt, Cas-
tellnou rep una festa d’hivern
que navega entre la música i
tradicions. De posar-hi la me-
lodia s’encarreguen grups com
Montse i Joe Transfer,The Pa-
radise oVenus, amenitzant els
balls tant de tarda com de nit.
Amb un punt més marxós, ate-
rren avui les versions de La
banda del coche rojo, precedi-
des pel so punxat per Miquel
del Roig.
De dia, el protagonisme recau

en l’artesania, tant desplegada
per la carpa com inspirant ta-
llers infantils de reciclatge o ma-
quillatge.A més, enguany s’hi
afegeix un nou atractiu, la tro-
bada de gegants del Pla d’Ur-
gell, acompanyada aquest cop
per una exposició gegantera a
l’ajuntament que es pot visitar
fins dissabte.Titelles i pallassos
o parcs de jocs, bitlles, tir al plat
o sopars de germanor comple-
ten l’agenda on tot és de franc,
tret del sopar.

Benvolguts veïns i veïnes,
Novament tornem a estar de festa
major per celebrar uns dies de
gran joia i activitats per gaudir del
nostre poble, família i amics. Són

moments difícils i a ningú se li es-
capa que som en una època de
gran complexitat econòmica i so-
cial. Malgrat això, l’ajuntament i la
regidoria de cultura i festes ha pro-
gramat amb molta il·lusió tot un
ventall d’activitats per a tots.
Castellnouencs i castellnouenques,
com a alcalde us convido a partici-

par de la nostra festa major, gau-
dint de la millor manera d’aquests
dies d’alegria col·lectiva, i expres-
sant a la vegada el nostre desig per
superar les dificultats i construir
d’aquesta manera un Castellnou
millor.

JORDI LLANES VALLS
Alcalde de Castellnou

SEGRE

Els gegants del Pla fan
escala a la festad’hivern
LA TERCERA TROBADA GEGANTERA, QUE ESTRENA UNA EXPOSICIÓ, DESTACA
A L’AGENDA, ON SE CITEN LA FIRA ARTESANA, MÚSICA, BITLLES O TITELLES DIVENDRES 7

21.30 Sopar de germanor. Seguida-
ment, ball amb el duo The Paradise.
Al local social.
24.00Actuació del Miquel del Roig.
A la carpa situada al poliesportiu
Al finalitzar, marxa amb La banda del
coche rojo. Al mateix recinte.

DISSABTE 8
10.00 Setena tirada de bitlles d’in-
vitació. A darrere del Sindicat de Pa-
gesos.
17.30 Espectacle infantil de titelles
i pallassos Fabricants de forats. Al lo-
cal social.
Seguidament, entrega de premis de
dibuix de la portada del programa
de la festa major i de la fira d’artesa-
nia.
20.00 Ball de tarda amb Montse i
Joe Transfer. Al local social.
23.00 Concert i, a continuació, ball
de nit amb Montse i Joe. Al local so-
cial.

DIUMENGE 9
08.00 Vuitè recorregut de caça i tir

al plat. A l’acabar, esmorzar popular
per a tothom.
De 10.00 a 14.30 i de 16.30 a
18.30 Onzena fira d’artesania. A la
carpa instal·lada al poliesportiu.
De 11.00 a 12.00 i de 16.30 a
17.30Tallers d’artesania adreçats a
nens i nenes. Joguines amb materi-
als reciclats i maquillatge infantil de
fantasia.
De 11.30 a 14.00 i de 16.00 a
18.30 Diversió per a la mainada
amb el parc infantil Diver-park. Al
poliesportiu.
11.30 Missa solemne de festa ma-
jor.
Tercera trobada de gegants del Pla
d’Urgell, organitzada per la colla cas-
tellera de Castellnou de Seana.
12.00 Plantada de gegants. A la
plaça de l’Església.
12.30 Cercavila pels carrers de po-
ble.
14.00 Arribada de la rua al Sindicat
de Pagesos.
18.30 Concert i, tot seguit, ball
amenitzat per l’orquestra Venus. Al
local social.

Castellnou de Seana | Festa major

Diesd’alegria
col·lectiva

El certamen inclou tallers.

SEGRE

El local social, seu dels balls.

SEGRE

La banda del coche rojo, avui.

Meritxell
Resaltado


