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L’Associació de Diabètics vol
ajudar els malalts de la ciutat
Estan recollint signatures perquè avanci la investigació sobre aquesta malaltia
L’Associació de Diabètics de
L’Hospitalet ha iniciat una
campanya per donar a conèixer l’associació entre els
malalts de la ciutat “perquè
és l’única manera de poder
relacionar-nos entre nosaltres, tenir canvis d’opinió i
aconseguir no ser fatalistes
amb la malaltia”, ha explicat el
president de l’Associació de Diabètics de L’Hospitalet, Francesc
Bagant.
L’entitat és a L’Hospitalet des
de 1976 i cada curs organitza
unes xerrades quinzenals sobre
temes diversos que afecten els
diabètics, amb metges, infermeres o dietistes. Els dilluns de
18.30 a 20h es reuneix un grup
d’ajuda mútua, “al qual tots els
diabètics haurien de venir perquè no es tracta de quedar-se a
casa lamentant-se”, diu Itxaso
Somalo, membre de l’associació,
que no vol que ningú no visqui
la seva experiència. “Quan la
meva filla tenia 8 anys li van diagnosticar la malaltia i ho vaig
passar fatal, no sabia que fer ni
amb qui parlar, ningú m’ajudava,
ni tan sols els mestres”, explica.
Ara l’entitat està recollint signatures per demanar que continuï la investigació amb cèl·lules
mare per intentar curar la diabetis. Aquesta recollida de signatures acabarà el 14 de no-
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L’entitat ofereix
informació i suport als
diabètics i les seves
famílies al seu local del
carrer Molí, 29, en el
barri de Can Serra, en
horari de tarda

Les persones diabètiques s’han d’injectar insulina diàriament

Les associacions de diabètics i de malalties
com l’Alzheimer i el Parkinson demanen que
continuï la investigació del científic Bernat
Sòria amb embrions congelats per generar cèl·lules productores d’insulina que si
es trasplanten a ratolins diabètics fan desapareixer la malaltia. “Hi ha molta polèmica pel que fa al cas però el que és clar és

l’apunt

que existeixen milers d’embrions congelats,
producte de restes d’inseminacions artificials, que no tenen propietari, no es poden
destruir i mai no es faran servir”, diu Francesc Bagant. Després de la negativa del Congrés de Diputats a aquesta investigació, el
doctor Bernat Sòria ja té ofertes d’universitats americanes. “És llàstima que al final
marxi perquè després les seves investigacions les pagarem molt cares”, ha dit Bagant.

vembre, Dia Internacional de la
Diabetis. Aquell dia l’Associació
de L’Hospitalet posarà taules a
diversos indrets de la ciutat per
recollir signatures i fer controls
glucèmics perquè “més d’un
4% de la població és diabètica i
no ho sap”, diu el president.
L’entitat demana als diabètics o als seus familiars que vagin al local del carrer del Molí,
29, al barri de Can Serra, (tel.
93 437 14 34) de dilluns a divendres, de 5 a 8 de la tarda,
on rebran tot tipus d’informació
i poden fer-se socis. “La quota és
de 31 euros l’any, una quantitat
que ens gastem prenent un refresc de tant en tant i a l’Associació aquesta quantitat ens pot
ajudar molt”, reclama Itxaso Somalo. Segons l’Organització
Mundial de la Salut l’any 2010
hi haurà 250 milions de diabètics al món. # MARGA SOLÉ

Avismón Catalunya
busca voluntarios en
L’H para acompañar
a gente mayor
Avismón nació en 1997
con el objetivo de ayudar a
las personas de la tercera
edad, especialmente a las
que viven solas. La entidad
tiene su sede en el barrio
barcelonés de Sants pero
también actúan en algunos
barrios de L’Hospitalet. Por
este motivo buscan en la
ciudad socios y voluntarios
para desarrollar tareas de
acompañamiento.
Cada uno de los ancianos
que Avismón atiende tiene un
voluntario asignado que se encarga de hacerle compañía, de
llevarle al médico, si lo precisa,
o desarrollar alguna actividad
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específica; este voluntario actúa
como una especie de padrino.
Los familiares de las personas
mayores son los que pasan más
tiempo con ellos, Avismón ofrece en estos casos un servicio

Avismón Catalunya también dispone de página
web: www.avismon.org

puntual de acompañamiento
para que los supla y puedan tener un poco de tiempo libre.
Igualmente ofrece una bolsa de
cuidadores, asesoramiento jurídico o búsqueda de residencias
geriatricas.

GABRIEL CAZADO

Asociación sin ánimo de lucro de apoyo
y ayuda a la tercera edad

Avismón es una entidad dedicada a ayudar a las personas mayores

A lo largo del año llevan a
cabo diversas actividades y organización de talleres. En el
mes de octubre se iniciarán cursos de cocina básica catalana,
dirigida a extranjeros que hacen
de cuidadores domiciliarios.

También se ha organizado una
aula de informática y club de internet, preparado por profesionales y dirigido a personas de
más de 60 años que quieran
ampliar sus conocimientos en
las nuevas tecnologías.

Para recibir más información
tanto de la entidad y los servicios que ofrece como de los
cursillos, su sede está en la calle Jocs Florals, 59 de Barcelona
y el teléfono es el 93 332 58
58. # PI LAR GONZALO

