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Neix l’Oncocaiac, 
el nou repte 
esportiu i solidari 
organitzat per 
l’Oncolliga Girona

DdG. GIRONA

n El proper 25 de setembre se cele-
brarà la primera edició de l’Onco-
caiac, un nou repte esportiu i soli-
dari que la Fundació Oncolliga Gi-
rona posa en marxa amb la volun-
tat que tingui continuïtat i vagi crei-
xent com ho han fet altres esdeve-
niments com l’Oncotrail, l’Onco-
bike i l’Oncoswim. L’activitat, apta 
per a tots els públics, està pensada 
per fer gaudir els participants del li-
toral i de l’esport alhora que col·la-
boren amb una bona causa: l’ajuda 
al malalt de càncer. 

En aquesta primera edició, l’On-
cocaiac proposa una travessia de 
7,5 quilòmetres (en caiac individu-
al o doble) que comença a Llafranc, 
passa per les Illes Formigues i tor-
na fins al punt de partida. Els parti-
cipants disposaran d’un marge de 
3 hores per completar aquesta ruta 
i a l’arribada podran gaudir d’una 
arrossada vegetal (inclosa en el 
preu de la inscripció). Per tirar en-
davant aquesta nova iniciativa, 
l’Oncolliga compta amb la col·la-
boració de diverses empreses del 
sector, com Tourist Service Lla-
franc,  Kayaking Costa Brava, Esco-
la de Vela & Kayak Sant Pol de s’Aga-
ró i SK Kayak.  

A l’activitat s’hi pot participar 
amb un caiac propi (no estan ad-
mesos els inflables) o bé un de ce-
dit per les empreses col·laborado-
res, amb un preu de lloguer reduït 
de 10 euros. Per participar-hi cal fer 
un donatiu mínim de 30 euros per 
persona. Les inscripcions estaran 
obertes al  web de la Fundació On-
colliga Girona fins al pròxim 18 de 
setembre. 

L’organització també ofereix la 
possibilitat de col·laborar fent una 
aportació voluntària perquè aquest 
repte es pugui fer encara més gran 
i així destinar més diners als malalts 
de càncer i a les seves famílies do-
nant serveis assistencials per poder 
millorar la seva qualitat de vida.

n Menys contaminació atmosfè-
rica i més accés a espais verds, a 
rius o al mar milloren la qualitat 
de vida de les persones amb Ma-
laltia Pulmonar Obstructiva Crò-
nica (EPOC), segons un estudi de 
l’Institut de Salut Global de Bar-
celona (ISGlobal), que ha analit-
zat la influència de factors ambi-
entals i la malaltia en més de 400 
pacients. 

L’estudi de l’ISGlobal, centre 
impulsat per la Fundació La Cai-
xa, destaca la necessitat d’imple-
mentar polítiques urbanes que 
millorin la qualitat de vida del 
gran nombre de persones amb 

malalties respiratòries al món. 
«Se sap que diversos factors 

clínics i psicològics poden influir 
en la progressió de l’EPOC, però 
s’ha investigat poc sobre l’efecte 
de factors ambientals», va expli-
car Judith Garcia-Aymerich, in-
vestigadora d’ISGlobal i coordi-
nadora de l’estudi. 

Per això, l’equip de Garcia-Ay-
merich ha avaluat per primera ve-
gada la relació entre qualitat de 
vida relativa a la salut i diversos 
factors ambientals en més de 400 
pacients amb diferents graus de 
Malaltia Pulmonar Obstructiva 
Crònica clínicament estable, des 
de moderada a greu.

Menys pol·lució i viure a 
zones verdes milloren l’estat 
de persones amb EPOC
EFE. BARCELONA

n Una anàlisi retrospectiva feta 
per investigadors de l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya 
(IBEC) i de l’University College 
London (UCL) ha conclòs que 
una teràpia d’alta intensitat dins 
dels 6 mesos posteriors a un ictus 
ofereix els millors resultats de re-
habilitació. Segons els investiga-
dors, aquests resultats suggerei-
xen que els protocols de tracta-
ment estàndard aplicats per 
molts sistemes de salut per a pa-
cients d’ictus haurien de ser revi-
sats. 

L’ictus, o accident cerebrovas-
cular, és una de les principals 
causes de mort i discapacitat en 
adults arreu del món, i la teràpia 
de rehabilitació és actualment 
una de les millors opcions que te-
nen els pacients per intentar re-
cuperar la funció motora perdu-
da. 

Si bé diversos estudis en les úl-
times dècades han assenyalat els 
beneficis de començar la teràpia 
de forma primerenca, dins dels 6 
mesos posteriors a un accident 
cerebrovascular, existeix un de-
bat entre la comunitat mèdica so-
bre com d’intensiu hauria de ser 

exactament. 
A més, les pautes sanitàries ac-

tuals a moltes parts del món en-
cara dicten que la rehabilitació no 
ha de començar molt ràpid des-
prés d’un accident cerebrovascu-
lar (primeres 1-2 setmanes), que 
la durada de cada sessió indivi-
dual ha de ser curta i que els pa-
cients han de ser donats d’alta de 
seguida. 

No obstant això, els resultats 
d’aquest estudi, que publica la re-
vista Journal of Neurology, Neuro-
surgery and Psychiatry, demos-

tren els «aclaparadors beneficis» 
de la rehabilitació d’alta intensi-
tat -en oposició a la de baixa in-
tensitat- i reafirmen els avantat-
ges coneguts d’un inici prime-
renc de la rehabilitació després 
d’un ictus. L’estudi ha estat lide-
rat pels investigadors Paul 
Verschure i Belén Rubio Ballester, 
del Grup de Sistemes Sintètics, 
Perceptius, Emotius i Cognitius 
(SPECS) de l’IBEC, en col·labora-
ció amb Nick S. Ward, de la UCL. 

Els investigadors van compa-
rar els resultats de dos estudis in-

dependents de rehabilitació en 
els quals van participar un total 
de 455 pacients d’accidents cere-
brovasculars que havien perdut 
part de la funció motora dels bra-
ços. 

En el primer estudi, fet per la 
UCL, van fer un programa de re-
habilitació de 3 setmanes, amb 6 
hores de teràpia per dia, aproxi-
madament 90 hores en total. En 
el segon estudi, amb el Sistema de 
Jocs de Rehabilitació de l’IBEC, 
els pacients van seguir un progra-
ma de 3 a 12 setmanes en el qual 
van rebre solament de 20 a 30 mi-
nuts de teràpia per dia (de 7,5 a 30 
hores en total). En aquest últim 
grup, els pacients van rebre terà-
pia convencional o rehabilitació 
basada en realitat virtual. 

Mesurant la taxa de millora 
setmanal de cada pacient en re-
lació al seu respectiu potencial de 
recuperació, van trobar que la re-
cuperació d’aquells que van rebre 
6 hores de teràpia per dia va ser 
significativament més gran de la 
que els que van fer solament de 
20 a 30 minuts. També van veure 
que els avantatges de la rehabili-
tació disminueixen com més tard 
comença la teràpia.

La recuperació dels ictus millora  
amb rehabilitació d’alta intensitat
u Un estudi suggereix que els protocols de tractament estàndard haurien de ser revisats
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Un home fa rehabilitació després de patir un ictus. DdG

n La Plataforma Estatal d’Infer-
meria Escolar va reclamar a totes 
les conselleries autonòmiques 
d’Educació la presència d’infer-
meres escolars a tots els centres 
educatius espanyols per garantir 
la salut i seguretat dels alumnes. 

En un comunicat, la platafor-
ma, integrada pel Sindicat d’In-
fermeria SATSE, el Fòrum Espa-
nyol de Pacients (FEP) i el Sindi-

cat Independent de l’Ensenya-
ment Públic ANPE, va remarcar  
que els responsables autonòmics 
de Sanitat i Educació tenen 
l’«enorme responsabilitat d’asse-
gurar un entorn segur i saludable 
en el conjunt de centres educa-
tius i, una vegada més, es resistei-
xen a no apostar per una figura 
que beneficia, no només l’alum-
nat, sinó mares i pares, professo-
rat i  la comunitat educativa».

Reclamen una infermera a totes 
les escoles per garantir la salut
EFE. BARCELONA
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