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Inserció laboral
❚ El programa d’Obra Social La 
Caixa Incorpora Salut Mental 
ha facilitat 18 llocs de treball a 
Lleida a persones amb trastorns 
mentals entre el gener i l’agost 
d’aquest any.

Alta desocupació
❚ Segons l’INE, un 84% de per-
sones amb trastorn mental es-
tan a l’atur.

Atenció sanitària
❚ Els centres de salut mental 
de la xarxa sanitària de Cata-
lunya van atendre l’any passat 
239.584 persones.

Un moment de la conferència sobre salut mental que va acollir ahir l’Hospital Santa Maria.
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REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Més de 5.000 lleidatans 
tenen actualment reconeguda 
una discapacitat derivada d’un 
trastorn mental, xifra que ha 
anat augmentant en els últims 
anys, i és per això que les en-
titats alerten de la necessitat 
d’augmentar la prevenció i els 
fons destinats per al tractament 
dels afectats. Segons dades de 
l’Idescat, l’any passat es van 
comptabilitzar 5.144 lleida-
tans amb una discapacitat re-
coneguda per malaltia mental, 
col·lectiu que ha augmentat un 
44% durant l’última dècada. Ai-
xí mateix, aquests representen 
el 18% del total de lleidatans 
amb algun tipus de discapacitat, 
tres punts més que el 2005. A la 
província hi ha unes 11.000 per-
sones que pateixen un trastorn 
mental sever, encara que la xifra 
pot ser molt més gran davant de 
l’elevat nombre de casos sense 
diagnosticar. Segons l’Enquesta 
de Salut de Catalunya, una de 
cada sis persones declara tenir 
problemes d’ansietat o depres-
sió, les patologies mentals més 
comunes, i l’OMS afirma que 
el 25% de la població patirà al-
gun trastorn mental al llarg de 
la seua vida.

D’altra banda, el Centre de 
Dia de Rehabilitació Psicosocial 
de Lleida va organitzar ahir una 
taula redona en què professio-
nals i entitats van ressaltar la 
importància de la normalització 
i de potenciar les capacitats de 
les persones amb una malaltia 
mental i va aportar testimonis 
de persones en rehabilitació psi-
cosocial amb el missatge Apre-
nent a ser feliç. 

D’altra banda, la Sala Marsà 
de Tàrrega acollirà fins al dia 16 
una exposició commemorativa 
del desè aniversari de l’Associ-
ació Salut Mental Ondara Sió.

La discapacitat per trastorn 
mental afecta 5.100 lleidatans
Aquesta xifra ha augmentat un 44% durant l’última dècada a la província

SALUT DIA MUNDIAL

Inauguració de l’exposició a la sala Marsà de Tàrrega.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Concurs per dissenyar el 
cartell d’Antisida Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
de Lleida, amb motiu del seu 
25è aniversari, ha convocat 
un concurs per al disseny del 
seu cartell per commemorar 
el Dia Mundial de Lluita con-
tra la sida que se celebrarà 
l’1 de desembre. El lema serà 
Estima o estigma, tu deci-
deixes i els interssats hi po-
den presentar propostes fins 
al dia 31.

Formació escolar davant 
de la mort sobtada
❘ BARCELONA ❘ Catalunya regis-
tra cada dia 5 casos de per-
sones que pateixen una mort 
sobtada o aturada cardíaca, 
un 70% dels quals es produ-
eix en un entorn familiar o 
laboral, segons assenyala el 
Consell Català de Ressus-
citació (CCR). Per prevenir 
aquestes morts, durant el 
curs 2016-2017, escoles de 
Lleida s’incorporaran a la 
formació de CCR.

Dos casos més pel             
brot de legionel·la
❘  BARCELONA ❘  L’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
ha registrat dos nous casos 
de legionel·losi en relació 
amb el brot de Salou, que 
s’afegeixen als set casos de 
dijous passat, els quals s’ha-
vien allotjat a l’Hotel Jaume 
I.  Es tracta d’un home de 42 
anys de la Rioja i un altre 
home de 36 anys de Barce-
lona. Tots dos es troben ara 
hospitalitzats.

Cures pal·liatives per a 
menors a domicili
❘ BARCELONA ❘ La fundació d’on-
cologia infantil Enriqueta 
Villavecchia va posar ahir 
el focus en la necessitat de 
crear una xarxa que estigui 
especialitzada en les cures 
pal·liatives a menors més 
enllà de l’àmbit hospitalari. 
Es calcula que un miler de 
nens necessiten cures pal·li-
atives per càncer o per altres 
patologies.

El programa Nereu d’hàbits saludables 
s’amplia i ja arriba a 28 localitats

INFANTESA ALIMENTACIÓ

Un dels tallers a infermeres del programa Nereu.

❘ LLEIDA  ❘ L’associació lleidatana 
Nereu ha posat en marxa una 
nova edició del seu programa 
per fomentar hàbits d’activitat 
física i alimentació saludable 
entre els menors i les seues fa-
mílies. I ho ha fet ampliant el 
seu radi d’acció, ja que aquest 
any s’hi ha sumat Rosselló i ja 
són vint-i-vuit les localitats de 
les comarques lleidatanes a les 
quals està implantada la inici-
ativa, basada en l’exercici i en 
una alimentació sana. 

A més, el personal sanitari 
que forma part del programa 
també ha rebut formació per 
portar a terme l’assessorament 
a pares i mares. L’objectiu és que 
puguin organitzar amb les fa-
mílies tallers molt més pràctics 
i atractius per aconseguir que el 
canvi en els hàbits de vida sigui 
molt més efectiu. 

El programa lleidatà Nereu 
ajuda cada any uns 1.500 alum-
nes de la província de Lleida a 
prevenir i combatre l’obesitat 

i el sedentarisme infantil mit-
jançant la prescripció d’exer-
cici físic i una dieta saludable, 
però es calcula que els seus efec-
tes influeixen en unes 10.000 
persones. 

D’altra banda, val a dir que 
dóna resultats, ja que està com-
provat que aproximadament el 
80 per cent dels menors partici-
pants continua practicant esport 
cinc anys després d’haver com-
partit aquesta iniciativa, que va 
nàixer a Inefc Lleida.
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