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 TELEFONS D’INTERÈS URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 22 22 22 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 902 760 050 DEPARTAMENT DE SALUT A LES COMARQUES DE GIRONA 972 20 00 54 HOSPITAL
JOSEP TRUETA 972 94 02 00 HOSPITAL SANTA CATERINA 972 18 26 00 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 HOSPITAL DE PALAMOS 972 60 01 60 HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 972 26 18 00 HOSPITAL DE
CAMPDEVÀNOL 972 73 00 13 HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA 972 35 32 64 CLÍNICA GIRONA 972 21 04 00 CLÍNICA SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES 972 57 02 08  CLÍNICA BOFILL 972 204 350

DdG BARCELONA

■ El Govern va aprovar recent-
ment la creació de dues empreses
públiques per poder gestionar
l’hospital Sant Joan de Reus i
l’hospital de Móra d’Ebre, que fins
ara estaven governats per organis-
mes municipals. Amb aquesta de-
cisió, es vol enfortir la viabilitat
dels centres, que necessitaven
més recursos. 

El Govern pren la gestió
dels hospitals de Reus i
de Móra d’Ebre

EUROPA PRESS MADRID

■ Una revisió sistemàtica i una
metaanàlisi dirigides per l'Hospi-
tal St. Michael de Toronto (Cana-
dà) ha comprovat que els nens
que beuen llet sencera tenen un
 menys de probabilitats de te-
nir sobrepès o obesitat en compa-
ració amb els nens que consumei-
xen llet baixa en greix.

La investigació, publicada a The
American Journal of Clinical Nu-
trition, va analitzar  estudis de
set països que exploraven la rela-
ció entre els nens que beuen llet
de vaca i el risc de sobrepès o obe-
sitat. Cap dels estudis, en què van
participar un total de gairebé
. nens d'entre  i  anys, va
mostrar que els nens que bevien
llet baixa en greix tinguessin
menys risc de sobrepès o obesitat.
En canvi,  dels  estudis van
suggerir que els nens que bevien
llet sencera tenien menys proba-
bilitats de tenir sobrepès. 

Les troballes desafien les pau-
tes internacionals que recomanen
que els nens consumeixin llet de
vaca baixa en greix en lloc de llet
sencera a partir dels dos anys per
reduir el risc d'obesitat. «La  llet de
vaca és un important contribuent
de greix en la dieta de molts nens»,
explica el doctor Jonathon Magui-
re, autor principal de la revisió. El
doctor Maguire espera establir-ne
la causa i l'efecte  en un assaig con-
trolat aleatori. 

Els nens que beuen
llet sencera tenen
un 40% menys 
de risc de tenir
obesitat o sobrepès

DdG BARCELONA

■ El  dels músics necessiten
aturar la seva activitat en algun
moment de la seva vida laboral
per culpa de les lesions.  El Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya
ha llançat un vídeo de consell per
explicar la fisioteràpia aplicada als
medis musicals, que s’emmarca
en la campanya « mesos, 
consells de salut». Els fisiotera-
peutes poden tenir un paper actiu
abans, durant o després per pre-
venir-les i curar-les.

És el cas d’Ana Velázquez, fisio-
terapeuta experta en l’àmbit de la
salut dels artistes, qui afirma que
«cada cop hi ha més consciència
d’aquesta realitat i això fa que jo-
ves professors d'instrument bus-
quin l’assessorament del fisiote-
rapeuta. De la mateixa manera,
els fisioterapeutes podem oferir
els avenços científics que reclama
el músic: un millor so sense fer
tantes repeticions que comporten
una sobrecàrrega del sistema
muscular i neurològic».

Les lesions més habituals
Entre les malalties més conegu-
des hi ha la distonia focal, que im-
plica la pèrdua de control motor
d’un grup de músculs en particu-
lar. És una malaltia neurològica
que quan afecta els pianistes, per

exemple, els pot obligar a la seva
retirada si no s’actua correcta-
ment. Hi ha casos especialment
significatius com els dels recone-
guts Glenn Gould o Robert Schu-
mann.

Cada instrument té també les
seves particularitats. En els instru-
ments de corda fregada hi ha més

lesions en extremitat superior, es-
patlla i canell. En instruments de
corda polsada, les lesions més ha-
bituals succeeixen a l’avantbraç,
canells i dits. En els de vent metall,
hi solen haver ruptures del mús-
cul orbicular dels llavis i proble-
mes de col·locació relacionats
amb l'embocadura.

Per prevenir totes aquestes ma-
lalties es recomana escalfar les zo-
nes sensibles a consciència abans
de cada assaig o actuació, cuidar
els aspectes ergonòmics (altura,
distàncies de col·locació de l'ins-
trument, etc.), vigilar la postura i
corregir-la si no és correcta i realit-
zar exercici  d’enfortiment físic.

El 70% dels músics han d’aturar la
seva carrera per lesions musculars
Malalties neurològiques com la distonia focal poden obligar els pianistes a retirar-se si no s’actua
correctament El Col·legi de Fisioterapeutes remarca la necessitat de rebre ajuda professional

Ana Velázquez, fisioterapeuta experta en l’àmbit de la salut dels artistes. COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

DdG MADRID

■El Ministeri de Sanitat, Consum
i Benestar Social i el Centre Euro-
peu del Consumidor a Espanya
(CEC-Espanya) han llançat una
campanya institucional amb l'ob-
jectiu de sensibilitzar els consu-
midors sobre els múltiples perju-
dicis que produeix la compra de
productes falsos. Les dues institu-
cions volen posar de manifest que
l'adquisició de productes falsifi-
cats no només contribueix al de-
senvolupament d'una economia
fraudulenta que vulnera els drets
de propietat industrial i els drets

de la Competència, sinó que a
més provoca la pèrdua de les ga-
ranties legals i els drets que assis-
teixen els consumidors com, per
exemple, a la restitució del bé en
cas de manca de conformitat.

Pel fet que, en general, els pro-
ductes falsificats no compleixen
amb la normativa de seguretat,
solen presentar una qualitat infe-
rior i representar un seriós perill
per a la salut.

El focus de la campanya s'ha
posat en les compres en línia, ofe-
rint un total de deu recomana-
cions que ajudaran a identificar
els productes falsificats a internet.
En primer lloc, s’aconsella com-
provar la identitat del venedor: el
nom de la botiga, el seu domicili
social així com les seves dades de
contacte (adreça, correu electrò-
nic o telèfon i fax) normalment

publicats dins l’«Avís Legal» de la
web. Les empreses les pàgines
web acabin en «.be», «es», «fr» o
qualsevol altra extensió d'un país
europeu no necessàriament te-
nen perquè estar ubicades a la
Unió Europea.

També es recomana cercar opi-
nions d'altres usuaris. Les que són
excessivament positives o massa
vagues poden ser de la pròpia bo-
tiga en línia el que constituiria una
pràctica il·legal, així com investi-
gar si la botiga té segells de con-
fiança. Sanitat suggereix també
localitzar els drets de consumidor.
El web ha de contenir informació
clara i suficient sobre els drets que
assisteixen als ciutadans en ma-
tèria de consum, com ara el dret a
desistir durant els primers  dies
sense necessitat de justificar el
motiu o el termini de la garantia

legal mínima.
Un altre consell que es dóna

des del Ministeri és comprovar
que es pugui visualitzar el produc-
te. La botiga online ha de mostrar
amb qualitat suficient la imatge
del producte en la seva totalitat
per tal de poder observar les seves
característiques. Comparar el
preu total (impostos inclosos) en
diferents pàgines web, verificar
que el web és un canal de venda
autoritzat i assegurar-se que el
mitjà de pagament és segur són
altres passos a seguir. La campan-
ya també recorda que la URL ha
de començar amb https i no amb
http, i diu que és preferible pagar
amb targeta de credit i evitar
transferències directes de diners.
També s’avisa que la garantia d’un
producte fals és diferent que la
d’un producte similar.

El Ministeri de Sanitat llança una campanya
per prevenir la compra de productes falsificats
Consumir-los pot posar en
risc la salut dels consumidors,
comporta la pèrdua de drets 
i contribueix al frau
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