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ELS JUSTOS

«El que fa que apareguin
resistències és la contínua
presència dels antibiòtics»
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la Salut (OMS) ha decidit
que aquesta setmana sigui
la primera setmana mundial de conscienciació sobre els antibiòtics amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre la resistència antimicrobiana.
A inicis del segle XX mitjançant el
descobriment dels antibiòtics es va
poder neutralitzar l’efecte que els bacteris produeixen en el nostre cos, però
al llarg dels anys els bacteris han aconseguit «lluitar-hi» i fer-se resistents, és
a dir, que l’antibiòtic ja no els pugui
eliminar. El que fa que apareguin resistències és la contínua presència
dels antibiòtics i, per tant, cal ser estricte amb l’ús. No cal prendre’ls, per
exemple, per un refredat o una grip ja
que són malalties causades per virus i
els antibiòtics només poden eliminar
bacteris. A part del mal ús, no acabar
un tractament correctament prescrit
també afavoreix l’aparició de resistències. Sovint passa perquè un es recupera de l’afecció i deixa de prendre els
antibiòtics, però malgrat la millora
dels símptomes la infecció no ha estat
del tot eliminada. Els bacteris restants
ja no causaran problemes a aquella
persona, però sí que s’haurà afavorit
que quedin alguns bacteris vius que
hagin après el mecanisme pel qual el
fàrmac els matava. Això es pot transmetre generacionalment a través dels
gens dins el món dels bacteris i fer que
el tractament a d’altres pacients ja no
sigui efectiu.
És paradoxal que en una societat
tan tecnificada i convençuda de poder
tractar les infeccions bacterianes que
mataven persones a inicis del segle
XX, l’abús dels antibiòtics per aquesta
mateixa societat, faci trontollar
la seguretat existent avui dia
per la curació d’aquestes
malalties. Cal prendre’n
consciència.
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MartaAymerich
VICERECTORA DE LA UOC
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«Alguns volen que
la república
catalana sigui tan
perfecta que, si no
és possible,
prefereixen
quedar-se en la
monarquia
espanyola actual»
SOR LUCÍA CARAM
MONJA DOMINICA

@sorluciacaram

«Són tan víctimes
del terrorisme els
refugiats que fugen
de Síria com els
que han mort a
París. El calvari dels
primers continua»
JOSEP CAMPMAJÓ
@josepcampmajo

«L’agonia cap a la
independència
provoca que ara es
manifestin els
botiflers sense cap
vergonya pensant
que això està mort»
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  !"#$ %&'àbregas –més conegut pel seu nom artístic, Adrià Puntí– va ser nomenat fill

predilecte de Salt per «la seva llarga trajectòria professional en el camp de la interpretació i composició musical i per haver portat
el nom de la vila de Salt arreu del país». No va ser fins aquest dimarts, però, quan l’artista va rebre, de mans de l’alcalde saltenc,
Jordi Viñas, l'expedient enquadernat pel qual va ser nomenat fill predilecte i que recull tots els testimonis que es van recopilar
per al seu nomenament. Josep Puntí va acudir al consistori municipal acompanyat de l’instructor de l'expedient, Fonsu Mateu.
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JOSEP GINESTA

ve de lluny. L’embarcació tenia 216
metres d’eslora i una capacitat per a
1.416 persones. A la foto, els turistes
pugen als bots que fan el trajecte des
del vaixell ﬁns al poble.

TREBALLÒLEG

@JosepGinesta

«Avui a Barcelona
han estat fidels a
aquell sobrenom
de “pixa-pins”.
Alarma per pudor
de fems. Això als de
poble no ens
passa»
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HISTÒRIA
ROSES I ELS CREUERS: L’ESTADA
DE L’«SS HIMALAYA» L’ANY 1967
L’Arxiu Municipal de Roses dedica el seu apartat web «El Documental del mes» a les fotograﬁes
històriques de l’arribada a la vila marinera, el 26 de juliol, de 1967, de l’SS
Himalaya, vaixell insígnia de la companyia britànica Peninsular and Oriental
Steam Navigation. El document prova
que l’activitat creuerística de Roses
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ORIOL ALSINA CONVIDA LA PLANTILLA A UN «ASADO» A CASA SEVA
L'entrenador del Llagostera,
Oriol Alsina, no sembla excessivament capﬁcat per l'ambient hostil
que li espera a l'equip diumenge a
Tarragona, en el retrobament amb el
Nàstic després d'aquell play-off d'ascens que els blaugranes es van endur
el 21 de juny de 2014 gràcies al gol
de Nuha a la pròrroga. Si dimarts va
aproﬁtar el dia de descans per anarse'n a caçar bolets, ahir va convidar la
plantilla a dinar a casa seva un asado
argentí.
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MÚSICA
PREPAREN UN NOU FESTIVAL
TECHNO EN UN ENTORN RURAL
DE GIRONA
Paral·lel Festival és el nom d’un
nou esdeveniment musical vinculat a la música techno que tindrà la
seva primera edició a l'estiu de 2016
a la província de Girona, si bé els seus
organitzadors de moment no han revelat el lloc. De moment, només expliquen que es farà «en un entorn rural,
al voltant d'una masia catalana envoltada de naturalesa». L'espai disponible farà que hi hagi «zones ben diferenciades per a les actuacions, l'acampada, el descans, i els serveis de
menjar i beguda», asseguren. La intenció és «cuidar la comoditat dels
assistents» (preveuen només un miler de persones de públic) i crear un
«ambient íntim».
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Cash de carns al tall
PROPERA OBERTURA BOTIGA C/ MIGDIA DE GIRONA
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PROMOCIÓ
HAMBURGUESES
(porc, vedella, pollastre)

Pagui’n 8
Emporti-se’n 12

MITJANA
DE
VEDELLA
9,95 €/kg

2 KG
DE
BOTIFARRES
8€

POLLASTRE
ROS
1,68 €/kg

Av. de França, 179
17840 SARRIÀ DE TER
T. 972 17 16 26

BOTIGA MERCAT LLEÓ
GIRONA
T. 972 22 70 54

C/ Ramon Sambola
17190 SALT
T. 972 24 26 02

Pol. Ind. Mas Xirgu Pl. de Salt, 9
17005 GIRONA
T. 972 23 03 13

Av. S’Agaró, 89
17250 PLATJA D’ARO
T. 972 82 98 25

C/ Canonge Beranera
08911 BADALONA
T. 93 464 67 16

