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Imatge d’arxiu d’una vacunació en un col·legi de Lleida.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ El departament de Sa-
lut ha comptabilitzat, en el que 
va d’any en el conjunt de Ca-
talunya, 151 casos de galteres. 
Aquesta xifra de pacients és ja 
tan alta com la registrada du-
rant tot l’any passat, quan en 
van ser 179, de manera que tot 
sembla indicar que el virus de la 
parotiditis, que és el que causa 
aquesta malaltia, està actuant 
amb més força que en altres oca-
sions. De fet, i segons dades del 
departament de Salut recolli-
des pel diari Ara, des del mes 
de gener s’han comptabilitzat 
25 brots de galteres repartits 
per tot Catalunya, quatre vega-
des més que els registrats l’any 
2015 (4). Les dades han portat 
la conselleria a estudiar la situ-
ació, similar a la registrada en 
els anys 2012 i 2013, que van 
acabar amb més de 200 afectats 
i amb 21 i 47 brots de galteres, 
respectivament. Ja llavors, la 
Generalitat va atribuir l’ocorre-
gut a les vacunes subministra-
des entre els anys 1994 i 1996, 
que incorporaven una soca de la 
qual ja es va demostrar la seua 
poca efectivitat. Altres possi-
bles causes del repunt de casos 
actual serien les mutacions de 
les soques dels virus o la pèrdua 
d’eficàcia que en ocasions ex-
perimenten les immunitzacions 
amb el pas del temps.

Malgrat l’alerta per l’elevat 
nombre de casos d’aquest any, 

Les galteres repunten amb  
més casos i brots a Catalunya
Des del gener s’han comptabilitzat 151 contagis, gairebé tants com en tot el 2015

SALUT VIRUS

el departament de Salut asse-
gura que només un 4% de tots 
aquests ha presentat complica-
cions, que han consistit fona-
mentalment en inflamacions a 
ovaris i testicles. 

Pel que fa als afectats, no hi 
ha un perfil definit, encara que 

s’han localitzat brots al campus 
d’Esade a Sant Cugat del Vallès 
i també a l’Institut Químic de 
Sarrià.

A les comarques lleidatanes, 
segons dades publicades recent-
ment al Butlletí Epidemiològic 
de Catalunya, l’any passat es 
van declarar tan sols dos casos 
de galteres, els dos a la comarca 
del Segrià. Es tracta d’una xifra 
similar a la dels últims anys a 
Ponent, exceptuant el 2013, en 
què es van comptabilitzar 22 
contagis, tots aquests localitzats 
a la Val d’Aran possiblement en 
un brot.

CASOS LLEUS

La gran majoria dels 
pacients no ha presentat 
complicacions i hi ha dos 
brots a sengles campus

❘ LLEIDA ❘ Una donació econò-
mica dels Castellers de Lleida 
ha permès a l’associació Aspid 
engegar, aquesta mateixa set-
mana, el primer programa de 
Catalunya d’esports d’aventura 
adaptat a persones amb discapa-
citat física. D’aquesta manera, 
nou usuaris del centre Candi 
Villafañe de l’entitat estan gau-
dint, fins demà, de la pràctica 
de parapent a Àger, caiac a la 
Guingueta d’Àneu, ràfting a 
Sort, senderisme a l’Estany de 
Sant Maurici i observació de la 
naturalesa a les Planes de Son. 
Els participants tenen entre 16 
i 65 anys i presenten una gran 
discapacitat física. 

L’objectiu és poder gaudir de 
diferents propostes de lleure i 
adquirir noves habilitats. Per 
a això han comptat, a més del 
suport de les empreses d’aven-
tura responsables de les activi-

Aspid impulsa el primer programa 
accessible d’esports d’aventura
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Alguns dels participants en el programa d’aventura d’Aspid.

ASPID

tats, amb la col·laboració dels 
alumnes del cicle d’esports de 
muntanya de l’institut Hug Ro-
ger III de Sort.

En aquest sentit, el centre 

Candi Villafañe d’Aspid orga-
nitza cada any unes vacances te-
rapèutiques, fins ara en entorns 
més tranquils com per exemple 
la platja.

FAUNA INICIATIVES
ÒSCAR MIRÓN

Cries de trenca, ahir, alimentades al centre de Vallcalent.

El projecte de recuperació de 
trenca de Lleida fa 10 anys
❘ LLEIDA ❘ El Centre de Fauna de 
Vallcalent celebra aquest any 
el desè aniversari de la posa-
da en marxa del programa de 
recuperació de la trenca, el 
vertebrat més amenaçat de la 
península Ibèrica. 

El pròxim objectiu del cen-

tre en el marc d’aquest progra-
ma és l’alliberament, a finals 
d’aquest mes, d’un centenar 
de cries de trenca. S’espera 
que, després de la migració, 
en tornin una desena i que en-
tre elles puguin sorgir noves 
parelles reproductores.

Antisida, al certamen 
Miss Trans Univers 2016
❘ LLEIDA ❘ La representant es-
panyola del certamen Miss 
Trans Univers 2016, Aleika 
Barros, ha escollit l’associa-
ció Antisida de Lleida com a 
entitat social de lluita contra 
el VIH i la sida per presen-
tar-la durant el certamen. 
Barros, que avui serà a Llei-
da, explicarà a la gala la tas-
ca de l’associació lleidatana 
en l’àmbit de la prevenció i 
l’educació.

Programa d’hàbits 
saludables per a grans

❘ LLEIDA ❘ L’equip d’Atenció Pri-
mària Lleida Rural Sud ha 
engegat un programa d’acti-
vitats preventives adreçat a 
persones grans per promoure 
hàbits saludables. La segure-
tat, el tabaquisme, l’exercici 
físic, la higiene o el treball 
mental són alguns dels àm-
bits que protagonitzaran 
aquestes sessions, que van 
arrancar la setmana passa-
da a Puigverd de Lleida i tin-
dran lloc el mes de juny en 
diverses poblacions.

Alerten del contraban 
de tabac a granel

❘ MADRID ❘ Philip Morris Spain 
va advertir ahir de l’augment 
del contraban de tabac a gra-
nel (fulla de tabac i picadura 
de tabac, procedent princi-
palment de països del nord 
de l’Àfrica i del sud d’Euro-
pa), la nova tendència en co-
merç il·lícit al mercat espa-
nyol, encara que va valorar 
com a dada positiva el des-
cens del contraban de cigar-
retes a Espanya i al continent 
europeu.

LES CLAUS

Què és?
❚ La parotiditis, o galteres, és 
una malaltia vírica contagiosa 
que es caracteritza per la infla-
mació de les glàndules salivals. 
Normalment és benigna, però 
poden aparèixer complicaci-
ons en forma d’inflamació dels 
testicles o els ovaris. Les galte-
res són més comunes entre els 
2 i els 12 anys, però poden do-
nar-se a qualsevol edat.

Símptomes
❚ Dolor facial, febre, mal de cap, 
cansament i falta de gana són 
els primers símptomes que apa-
reixen, abans que es manifesti 
la inflamació de les glàndules 
salivals.

Tractament
❚ Las galteres no tenen un trac-
tament específic, però accions 
com la ingesta de líquids, les 
gàrgares amb aigua i sal i el pa-
racetamol poden alleujar-ne els 
símptomes.

Vacunació
❚ La vacunació és la mesura fo-
namental per prevenir les gal-
teres. Està inclosa al calendari 
de vacunació i se n’administren 
dos dosis, una als 12 mesos i 
una altra als 4 anys.
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