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SALUT

Diana Garrigosa
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

“L’Alzheimer no s’ha de menjar
el cuidador del malalt”

La fotografia que il·lustra el mes de febrer del
calendari solidari. ALBERT MAYOL

Els Mossos dediquen el
seu calendari del 2015
als malalts d’Alzheimer

Mireu el vídeo
a AraTV

LAURA DÍAZ-ROIG ❊ BARCELONA

En col·laboració amb els familiars
Els Mossos d’Esquadra van presentar ahir el calendari solidari de l’any 2015, dedicat als malalts
d’Alzheimer. El projecte s’ha elaborat conjuntament amb la Federació d’Associacions de Familiars
d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i l’objectiu, segons el cos, és “potenciar els valors de servei, implicació i proximitat dels Mossos amb la societat, especialment amb els col·lectius més vulnerables,
com la gent gran”. És la segona edició del calendari, que l’any passat es va engegar amb l’Associació
de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC), en suport a la lluita contra el càncer infantil. El calendari del 2014 ha recaptat
48.700 euros amb la venda de 4.870 exemplars.

Donar a conèixer la tasca dels agents
El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i la presidenta de la FAFAC, Immaculada Fernández, van presentar ahir la iniciativa, acompanyats, entre d’altres,
del director general dels Mossos, Albert Batlle, i el
comissari en cap del cos, Josep Lluís Trapero.
En les catorze fotografies incloses al calendari, hi
apareixen diferents agents de seguretat ciutadana
de la policia catalana amb persones malaltes
d’Alzheimer en diversos llocs emblemàtics i comissaries policials, amb una petita explicació de la tasca que porten a terme els mossos que hi apareixen.
Si l’any passat les imatges reflectien la feina de les
unitats més especialitzades dels Mossos, enguany
el protagonisme recau en la que es fa des de l’àmbit territorial.

RUTH MARIGOT

ANTONI BASSAS
BARCELONA

Garrigosa presideix la Fundació
Pasqual Maragall, que diumenge
posarà en marxa una campanya per
captar fons per combatre l’Alzheimer, coincidint amb el dia mundial
de la lluita contra la malaltia.
En què està concentrant els esforços la Fundació Pasqual Maragall?
Hi ha un projecte gran que pretén
esbrinar la possibilitat que una persona tingui Alzheimer abans que la
malaltia es desenvolupi. En diem
Projecte Alfa, que vol dir Alzheimer
i famílies, perquè busquem fills de
persones que tenen Alzheimer i les
estudiem al llarg del temps. I treballem en el camp de la neuroimatge
per detectar abans de temps la malaltia, i en un altre projecte sobre els
cuidadors: com els podem ajudar?
Els cuidadors deuen necessitar algú que els cuidi.
Mira, el més important és que s’adonin que s’han d’apartar del problema al màxim.
Del problema, però no de la persona, suposo.
De la persona.

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, amb
altres autoritats durant la presentació. INTERIOR

De la persona, també?
És que més que tenir un cuidador
que estigui pel cuidador, han de ser
molts cuidadors per a un sol malalt,
perquè si no la tensió no s’aguanta,
i més si és un familiar. Hem d’ajudar
el que està més a prop del malalt a
mirar la malaltia com una cosa que

no se l’ha de menjar a ell. I el que ne- I recorda les lletres?
cessita el que està més a prop de la Sí, sí. Un dels seus cantants preferits
persona malalta és poder fer alguna és Brassens. El Pasqual pot cantar
cosa normal, perquè ell no està ma- totes les cançons de Brassens, en
lalt i ha de poder anar a nedar, veu- francès, de pe a pa. Senceres. No la
re els seus amics... Coses que no pot tornada, tota la cançó. Sí, sí, per a
fer amb la parella i que feia abans o aquestes coses té memòria.
que té ganes de fer. Llavors necessita algú de confiança amb qui pugui Mira les notícies?
deixar el marit. Nosaltres som molt Sí, ¿però saps què li passa amb la teafortunats perquè tenim molts le, ara? Que no suporta els anuncis.
amics. Ara estem passant una expe- Així que comença un anunci, fa zàriència nova perquè, fa un parell de ping, i jo em perdo [riu].
mesos, una amiga meva s’ha instal·lat a viure amb nosaltres. No llo- ¿Aconsegueix separar-se prou del
go una habitació de casa meva a problema?
algú. És una noia que és amiga me- A estones, sí. Si estimes la persona,
va, que tenia un problema
t’has de cuidar i has de mirar
d’habitatge... I li vaig dir:
que aquesta persona es“Vols venir a viure amb
tigui cuidada, encara
Especial
nosaltres?” Ha sigut
que no sigui per tu.
L’ARA prepara per
fantàstic.
Perquè l’Alzheimer
a aquest diumenge
té costos, entre els
quals hi ha la tenCom està, el presiuna edició especial
dent?
sobre l’Alzheimer per sió amb què vius.
Perquè està la mar
En la fase intermècommemorar el dia
de bé i en qualsevol
dia. S’adona de les
mundial contra
moment fa una bescoses, però ja no hi
la malaltia
tiesa molt grossa…
participa. Va venir a
la roda de premsa
abans-d’ahir; va escoltar,
Per ajudar, a la pàgina
però no hi va intervenir. Viu la
web de la Fundació, no?
vida una mica a distància. Viu bé Us puc assegurar que tots els euros
perquè gaudeix de moltes coses.
que arriben a la Fundació són per
pagar persones que treballen per
avançar en aquest tema. En això
Amb què gaudeix més?
Amb la música i amb el cine. Segueix som molt estrictes.
una pel·lícula i te la pot explicar. I
la música és constant. Arriba a ca- Em sembla interpretar els sentisa i el primer que fa és pitjar el bo- ments del lector si li demano que
tó de la tele, que és a la sala, i el de faci una abraçada al president de
la música, al despatx. És molt eclèc- part nostra.
tic en l’estil. Pot ser actual, anys 70, Ho faré. Això li agrada molt, el poflamenc, clàssica...
sa molt tendre.e
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ENTREVISTA A L’ARA BASSAS

“El que va dir
Bono és mentida”

va afegir que, mentre ell seguís al
tron, no acceptaria que Espanya es
dividís. Jordi Mercader, que va ser
cap de premsa de Maragall en el primer tripartit, recull en el seu llibre
Mil dies amb P.M. que l’expresident
li va explicar que va ser la reina qui hi
va posar pau, mentre el rei “s’ho mirava rient” i sense dir res. Mercader
va publicar dimecres un article a El
Periódico en què subratllava la “creativitat literària” de Bono sobre
aquest episodi per oferir “el millor
autoretrat d’un campió de la unitat
d’Espanya”. I destaca també que les
topades amb l’exministre van ser
freqüents. “Alguns, com Bono, mai li
perdonaran [a Maragall] l’intent de
refundar Espanya perquè l’Estat pogués ser compartit amb Catalunya”,
sentencia el periodista.

La dona de Maragall desautoritza la versió
de l’exministre sobre un tens sopar el 2005
SARA GONZÁLEZ
BARCELONA

L’article publicat a El País en el qual
l’exministre José Bono –protagonista dels desqualificatius més gruixuts que ha rebut el PSC dins del socialisme espanyol– acusa Pasqual
Maragall de ser el gran culpable de
l’inici de la “secessió” de Catalunya,
amb el seu suposat “engany” al
PSOE, va caure com una galleda
d’aigua freda en l’entorn de l’expresident. No només perquè l’històric
dirigent del PSOE va assenyalar
sense cap remordiment un boc expiatori que no es pot defensar per ell
mateix, sinó perquè, a més, el relat
que va fer Bono de la discussió que
va mantenir amb Maragall el 16
d’octubre del 2005 a l’ambaixada de
Portugal a Madrid és “mentida”.
Així ho va denunciar ahir Diana
Garrigosa, la dona de l’expresident,
en una entrevista a l’ARA Bassas. Va
assegurar que aquell dia, quan va
tornar a Barcelona Pasqual Maragall, ella i la seva filla van veure com

arribava a casa molt “enfadat”, i ell
es va afanyar a explicar-li tot el que
havia passat al sopar. “Jo ho sé i és
mentida, el que va dir Bono”, va assegurar. I és que tot i que és cert que
l’exministre va acusar l’expresident
d’haver fet un “govern de perdedors” i d’haver assentat les bases del
divorci Catalunya-Espanya, en el
seu relat s’atorga un paper a mida
per sortir-ne ben parat i minimitza
la defensa que va fer Maragall del
procés estatutari, amb el suport de
l’expresident Jordi Pujol.
Garrigosa reconeix que les paraules de l’exministre socialista li
van provocar un “disgust” –“Vaig
estar gairebé malalta pel que va
dir”, explica–, que s’ha anat mitigant a mesura que s’han anat publicant “articles molt encertats” que
treuen raó a l’exministre. També
explica que Maragall va saber que
havia sortit aquest article de l’exministre i que es va limitar a dir: “Mira, altre cop aquest”. Una reacció
que resumeix molt bé com Bono
s’ha consolidat en els últims anys
com a enemic declarat del PSC, fins

Al dia des de la distància

Pasqual Maragall i la seva dona, Diana Garrigosa, en
un acte de dimecres. FRANCESC MELCION

Enuig
Garrigosa
admet el
“disgust” que li
va provocar el
relat de Bono

a tal punt que les seves sortides de
to ja no els sorprenen.
Diverses veus han replicat la versió de l’exministre, sobretot els exconsellers amb els quals Maragall va
compartir confidències i preocupacions. També el mateix líder del
PSC, Miquel Iceta, que en veure publicat l’article el va titllar de “barbaritat”. Segons va relatar Bono, quan
en aquell sopar del 2005 ell va etzibar a Maragall que definir Catalunya
com a nació era “la base de la secessió”, el rei es va posar de part seva i

Pel que fa a l’expresident, Garrigosa explica que no va anar més enllà
de la simple constatació que Bono
tornava a la càrrega. La dona de Maragall també explica que l’exidirigent socialista va veure a la televisió
les imatges de la V de la Diada, sobre
la qual va fer comentaris de tipus
“estètic” perquè ho veia “bonic”. De
fet, tot i que va assistir a dos actes
d’ERC en la campanya de les europees, no sol parlar sobre la situació
política que viu Catalunya. “Tinc la
sensació que no té ganes d’opinar
sobre aquesta situació, que jo crec
que no acaba d’entendre, o que no
s’esperava”, detalla Garrigosa.e
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les claus del dia

pareumàquines
DAVID MIRÓ (@MIRODAVID)

L’unionisme com a
principi ideològic immutable
“Avui es posa en joc molt més que la permanència d’Escòcia al Regne Unit”. Amb
aquesta frase solemne comença l’editorial
de La Razón. “Europa conté avui la respiració mentre cinc milions d’escocesos decideixen el seu futur i, al capdavall, el de 500 milions de ciutadans”, afirma El Mundo en el
seu. La tesi central de tots dos diaris es pot
resumir en un principi: la fragmentació d’un
país és dolenta per se, i per tant no només estan en contra de la independència d’Escòcia
sinó de qualsevol altra que es pugui produir en qualsevol lloc del món i en qualsevol circumstància. És l’elevació de
l’unionisme, entès aquí com la defensa de les fronteres establertes, en principi ideològic immutable. Per això, qui més rep en aquests editorials no
és Alex Salmond, sinó David Cameron per haver acceptat un referèndum
que, al seu parer, és una bomba atòmica per a la UE. “El referèndum d’Escòcia, sigui quin sigui el resultat, ha generat una situació perversa”, diu
El Mundo. Quina és aquesta situació perversa? La resposta la trobem a
l’editorial de l’ARA: “És incomprensible que sent tots ciutadans europeus
els escocesos puguin votar i els catalans no”. Fins i tot ells ho veuen.
Per pensar-hi
LLUÍS BASSETS
SUBDIRECTOR D’‘EL PAÍS’

“Convocar els ciutadans d’un territori perquè decideixin sobre el seu
futur ja no és únicament una qüestió limitada a les colònies, sinó
que es pot produir en ple Occident democràtic i civilitzat”

lescaresdeldia

vist
altwitter
Cristina Girón (@coperniqueta)
Llicenciada en ciències polítiques
“Avui [ahir per al lector] que el poble escocès
pugui votar és una lliçó de democràcia
per a la resta del món. #yesscotland
#volemvotar #9N2014”
Enric Millo (@EnricMillo)
Portaveu del PP al Parlament
“Alex Salmond, un exemple de coherència responsable i lleialtat a la legalitat vigent del Regne
Unit. Tot el contrari d’Artur Mas amb Espanya”
Ester Niubó (@eniubo)
Directora de la Fundació Rafael Campalans
“Avui [ahir per al lector], a Escòcia, referèndum
històric amb plenes garanties, fruit d’un acord
previ resultant de la voluntat i la capacitat
polítiques de dos governs #diferències”
Manel Nadal Farreras (@manelnadal63)
Militant del PSC i ex primer secretari
del partit a Girona
“Vull votar el 9-N, amb debat, com a Escòcia.
Tema a tema: nacionalitat, economia, Europa,
moneda, deute, llengua, pobresa, serveis,
infraestructures”
Oriol Lladó (@oriolllado)
Periodista
“Rècord d’electors registrats per votar
(el 97% de l’electorat) a Escòcia. Esclar, esclar...
aquests temes no interessen a la gent.
#YESScotland”
Danny Langley (@DHLangley)
Bloguer
“Sóc anglès i no vull que Escòcia voti que sí,
però és correcte que tingui el dret a decidir.
Catalunya també el necessita! #EscòciaVota”

HISTÒRIC

VALENTA

Alex Salmond

Diana Garrigosa

El primer ministre escocès ja ha fet
història. Sempre serà recordat per
la seva gent com el polític que va
plantejar el referèndum de la independència, una fita per al seu país i
per a l’Europa dels ciutadans.

La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és una incansable activista en la lluita contra l’Alzheimer, que pateix el seu marit, tant en
el camp de la investigació com en el
suport als malalts i als cuidadors.

Joan Ridao (@Joanridao)
Jurista i politòleg
“Democràcies liberals diferents: el mateix dia
que voten a Escòcia, aquí es reuneixen
els fiscals amb el Codi Penal al davant”
Carles Bonaventura (@cbonaventura)
Regidor de l’Aj. de Girona (Reagrupament)
“#CatalansWithScotlandYes Les enquestes
no decideixen qui guanya o perd les eleccions
i els referèndums, ho fa el poble amb el seu vot”
Montserrat Candini (@montsecandini)
Alcaldessa de Calella i senadora (CiU)
“Al marge del resultat, quan acabi el dia el món
sabrà que Cameron ha deixat votar i Rajoy no
#CatalansWithScotlandYes #9N2014”

RETALLADOR

PREMIAT

Mariano Rajoy

Antoni Pladevall

El president del govern espanyol ha
anunciat ara un nou pla per aprimar
encara més l’administració de les
comunitats autònomes amb més retallades. A les demandes de més sobirania respon amb centralització.

L’escriptor osonenc va guanyar ahir
el Prudenci Bertrana de novel·la
amb unes memòries literaturitzades en les quals fa una evocació brillant de la seva infantesa. L’obra es
titula El dia que vaig fer vuit anys.

Àngel Castiñeira (@angcastineira)
Filòsof
“El problema és polític (amb majúscules)
però envien fiscals i el TC. Ens tracten de delinqüents. Gent il·legal. A quina unió apel·len?”
Eduardo Vírgala (@eduardovirgala)
Catedràtic de dret constitucional
“Sort que només hi ha dues opcions en el
referèndum escocès, [perquè] n’arriben a posar
una tercera i tenim els resultats l’any vinent”

ara

IAQUÍ

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR

La lluita de
Maragall
contra l’oblit
MIRA QUE JOSÉ BONO n’ha arribat a dir, de coses desagradables. I
mira que n’ha arribat a provocar,
d’estirabots i sortides de to, el procés català. Però tot i que el llistó estava alt, tant el d’exabruptes de
l’exministre com dels que provoca
el moment polític, Bono els va superar diumenge en un episodi miserable, escrivint en un article gairebé
de ficció a El País un presumpte episodi de la seva relació amb Maragall,
per culpabilitzar-lo, esclar, i aprofitant que el president de la Generalitat no pot contrarestar-ho amb la
seva versió per motius mèdics evidents. Rècord absolut de mesquinesa. L’atzar fa que aquest acte d’indignitat moral arribi just quan diumenge és el Dia de l’Alzheimer, que
des de l’ARA volem compartir amb
els lectors en una edició especial,
d’acord amb la campanya contra
l’oblit que promou precisament la
Fundació Pasqual Maragall. I això
és el més memorable, que davant
del patiment que suposa la malaltia
per al que va ser alcalde olímpic i
president de la Generalitat, la sortida impulsada per ell i la seva dona és
en positiu, naturalment. Cap endavant. Amb la iniciativa i l’empenta
i la vocació de servei de qui sap que
cada obstacle present és una oportunitat per impedir-ne de futurs als
altres. La tasca d’investigació i divulgació de la Fundació Maragall és
lloable. La necessitat de donar a conèixer la realitat dels malalts i dels
seus cuidadors és evident. Diumenge el diari tindrà molta informació
i alguns elements gràfics per lluitar
contra l’oblit i fer evident la importància de la memòria. I això és el que
acabarem recordant sempre, la gent
que empeny, que lluita i que demostra la dignitat vivint vides dignes
malgrat les circumstàncies.

LA TRIA DEL DIRECTOR
Avís: Europa avala que es cobri
per facturar maletes. Espanya
ha de canviar la llei. A Economia
Setmana de l’educació:
els casos de les escoles bressol
i l’escola rural
Al Play parlem de Glasgow, però
perquè Stuart Murdoch, líder
de Belle & Sebastian, ha portat
al cine les cançons del grup, tot
un retrat de la ciutat escocesa
director@ara.cat
Twitter: @carlescapde
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LA FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL PRESENTA
LA CAMPAÑA 'OLVIDOS CONTRA EL ALZHEIMER'
La campaña comenzará el domingo, Día
Mundial del Alzheimer, para concienciar y
sensibilizar a la población y obtener fondos
para la investigación. A ella han prestado
su colaboración Andrés Iniesta, Alex
Corretja y Gemma Mengual, entre otros.

ADELA HA RECAUDADO 376.000 EUROS EN EL
RETO DEL CUBO HELADO
La Asociación Española de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (Adela) ha
recaudado en el último mes 376.000 €
gracias a las aproximadamente 12.000
donaciones recibidas en el reto del cubo
helado, cuyo objetivo era visibilizar la
patología. No obstante, el reto continúa,
así que se espera recibir más
aportaciones, aunque más escalonadas.
Las donaciones se destinarán a
aumentar los servicios y prestaciones
técnicas a enfermos con recursos
limitados, a la compra de ayudas
técnicas para su día a día, para su
comunicación o para el traslado de los
que no tienen vehículos adaptados, y se
financiarán proyectos de investigación, aún pendientes de seleccionar. Durante este mes, la asociación ha
aumentado su número de socios, tanto de enfermos como de familiares, que no conocían sus actividades,
asesoramientos o las ayudas que aportan. En la imagen, Adriana Guevara, presidenta de Adela, y algunos socios.

ESTA SEMANA
XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
LATINA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA. Hasta el sábado en el
Palacio de Congresos de
Barcelona. Web: www.car-

diopatiascongenitas.es
I CURSO INTERNACIONAL DE ENDOSCOPIA BARIÁTRICA. El sábado finaliza el encuentro
que ha reunido a más de un

centenar de expertos mundiales en obesidad en el Hotel NH Eurobuilding para
debatir sobre el estado actual y la evolución de los
tratamientos.

1º CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
PATOLOGÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA. Hoy en el Auditorio Clínica Creu Blanca, de Barcelona, se analizarán las adaptaciones en atletas de élite,

LOGÍA. Hasta el sábado 4, el
encuentro tiene lugar en el
Palacio Euskalduna. Web:
www.oftalmoseo.com

XXI JORNADAS MUNICIPALES
SOBRE CATÁSTROFES Y XVI
ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
DE PROTECCIÓN CIVIL. Con el

lema Emergencias: Un
trabajo en equipo que
busca la excelencia, la
base central de SamurProtección Civil en la Casa
de Campo acogerá las jornadas, punto de encuentro
de profesionales y voluntarios en emergencias extrahospitalarias. Asistencia gratuita. Finaliza el sá-

bado por la tarde con un
simulacro en la Base Aé-

51 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. Durante tres jornadas
en el Palacio Municipal de
Congresos. Información:
www.secot.es

Secretaría de la Real Academia Nacional de Medicina
(C/ Arrieta, 12. Madrid).
Cada aspirante sólo podrá
presentar un trabajo por

cada premio convocado y no
podrá presentar el mismo
trabajo a diferentes premios. El Premio de la Academia, de libre elección, tiene

una dotación de 3.000 euros
e implica el nombramiento
con título de Académico Correspondiente RANM con
consideración de medalla

de oro del Cuerpo Académico. Para consultar el resto de
galardones y sus requisitos u obtener más información: www.ranm.es

cialidad. También podrá
añadir los congresos en
cuya organización esté involucrado, cumplimentando
un sencillo formulario. Podrá así planificar su asistencia a los eventos clave.

FORMACIÓN. Hasta el 14 de
diciembre puede inscribirse
en el curso Actualización en
gastroenterología para AP.
Segunda Parte. 1ª Edición,
en el apartado formación de
nuestra web. Uno de los ob-

jetivos es potenciar el papel de la hidratación y la ali-

mentación en la
prevención de la
salud, adaptando
los objetivos nutricionales a cada paciente. La matrícula es gratuita.

las lesiones musculares y la
aplicación de técnicas de resonancia magnética.
5TH WORLD CONGRESS TELEDERMATOLOGY. Hasta el sába-

do en la IDEC Universidad
Pompeu Fabra, en Barcelona, organizado por la Internal Society of Teledermatology. Web: www.teledermatology2014.com

CITAS
VIERNES, 25 SEPTIEMBRE.
(VIGO)

I CONGRESO INTERNACIONAL
SOS-VICS. 'CONSTRUIR PUENTES DE COMUNICACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO'. Con el fin de mejorar la comunicación con
intérpretes entre los profesionales que atienden a
las víctimas de violencia

doméstica y las víctimas
extranjeras que no hablan
el idioma, se reúnen durante dos jornadas en la
Facultad de Filología y
Traducción.
MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE.
(BILBAO)

90 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMO-

VIERNES, 3 OCTUBRE.
(MADRID)
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MIÉRCOLES, 8 OCTUBRE.
(MADRID)

TABLÓN / PREMIO
PREMIOS DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA (RANM)
2014. Del 1 de octubre al 31
de octubre está abierto el
plazo para presentarse a los

premios de la RANM. Los
trabajos que opten a los diferentes galardones deberán ser inéditos y se entregarán por duplicado en la

EN DIARIOMEDICO.COM
AGENDA DE CONGRESOS. Consulte la sección Agenda Congresos, donde podrá buscar
reuniones científicas de su
interés en función de diferentes criterios, como la fecha de celebración o la espe-
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