Diari de Tarragona
Fecha: lunes, 14 de octubre de 2013
Página: 12
Nº documentos: 1

Diari

121 REus

Recorte en B/N % de ocupación: 56,88

ANALISI
PEL DR. JORDI
CASANOVA MOLLA

Neuraleg HJ23 Investigador

"spy

Valor: 1377,14€

Periodicidad: Quincenal

Tirada: 12.673

Dia Mundial de 1'Alzheimer

is records son, sens dubte,

la possessiO mes valuosa
que recollim al llarg de la
nostra vida. Des del seu bon co-

E

mencament, construim un con -

j unt d'instantanies dels moments
que mes ens han marcat, un cUmul

d'histeries per explicar entre

amics, fragments viscuts que podem ordenar per fer un resum de
la nostra biografia. I mes, la me moria ens permet reconeixer familiars i veins, els carrers i les
places onvivim, el nom de les coses i el seu funcionament i, en definitiva, mantenir el contacte amb
el mon real que ens envolta.
El 1907, Alois Alzheimer va
de sc riure la primera pacient amb
una alteraciO de la conducta i la
memeria que va morir als 65 anys.
L'estudi histologic dels teixits
del seu cervell va permetre descriure les alteracions neuronals
que avui identifiquen la malaltia d'Alzheimer. Unes troballes
micro scepique s que avui sabem
que es corresponen a una acumulaciO de diferents proteines
a dins de les prepies neurones,

generant una toxicitat per falta
d'eliminaciO que acaba produint la mort neuronal. Es per aixe que la considerem una malaltia neurodegenerative, en la qual
es produeix la perdua de la funcionalitat de les neurones, d'una
manera crenicai lentament progressiva. Aquest fet fa fracassar
diferents funcions habituals del
nostre cervell (cortex cerebral),
sent la primera i mes caracteristica la memeria.
Poques son les malalties que
tenen un impacte tan important

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
319 de la Ley de Sociedades de Capital,
se hace pUblico que el 30 de junio de
2013 la Junta General de Accionistas de
COMERCIAL VALIRA, S.A., ha acordado
reducir el capital social en la suma total
y conjunta de NOVECIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA

EUROS (935.550,00 €), mediante la
adopciOn por unanimidad del siguiente
acuerdo de reducciOn del capital social
de la Sociedad.
- ReducciOn del capital social en la suma
de 935.550,00 €, con objeto de
restablecer el equilibrio entre capital y
patrimonio social disminuido por
consecuencia de perdidas, mediante la
disminucion del valor nominal de cada
una de las acciones que componen
actualmente el capital social de la

Sociedad, del actual valor nominal fijado
en 223,00 €/acciOn hasta la cifra de 124

eacc

i

Dilluns, 14 d'octubre de 2013

Difusión: 10.728

On.

Ha quedado modificado, asimismo, el
articulo 5 de los Estatutos Sociales, que

refleja el capital resultante tras la

adopc,ion del acuerdo, que se fija en UN
MILLON CIENTO SETENTA Y UNO MIL
OCHOCIENTOS EUROS (1.171.800,00
€) EUROS, dividido en 9.450 acciones

de ciento veintecuatro euros (124 €) de
valor nominal.
En virtud del articulo 335 a) del texto
refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, los acreedores no gozan de
derecho de oposiciOn a la reducciOn de
capital aprobada, por lo que la misma
queda ejecutada desde el momento de
la adopciOn del acuerdo.
Reus, Tarragona, 4 de octubre de 2013
Eric Jean Pierre Didier
Administrador Onico

en la poblaciO general, produint
en moltes ocasions preguntes i
pors que sovint es traslladen al
professional. Segurament perque en major o menor mesura
afecta un gran nombre de per sones, entre un 4-6 % de la poblack) major de 65 anys. Resulta dificil diferenciar-la del que
considerem que es un envelliment normal de la persona sana. En aquest sentit, val a dir que
no son tant els simptomes, sing
la repercussiO funcional que
aquests tenen en l'activitat di aria de la persona, que es el factor determinant que ens porta
a un diagnostic o a un altre . En
altres paraules, nomes tenen importancia les alteracions cognitives que provoquen un canvi
significatiu en la vida diaria de la

persona.

TALLERES PORRES AMPOSTA, S.A.
La Junta General Extraordinaria de accionistas
de TALLERES PORRES AMPOSTA, S.A.
celebrada el dia 7 de octubre de 2013 acordO,
entre otros, reducir el capital social en
250.614,00 euros, mediante la reducciOn del
valor nominal de las acciones, quedando
fijado el capital social, a partir de este
momento, en 147.849.00 euros. La finalidad
de la reducci6n es la devoluciOn de
aportaciones a los socios.
Amposta, 7 de octubre de 2013
El administrador: Xavier Porres Escosa

El factor de risc mes conegut
que ha estat associat a la malaltia d'Alzheimer es l'edat. Quan
mai or es l'edat de la persona, mes
probable es trobar les alteracions neuronals tipiques de la malaltia (plaques senils i cabdells
neurofibriblars), tot i que no sempre aim) resulta clinicament rellevant. Habitualment fem servir
diferents proves diagnestiques
com els tests neuropsicolegics,
per caracteritzar les alteracions
en els diferents dominis cognitius: la memeria, el llenguatge, la
capacitatviso espacial, calcul, les
funcions executives, i la capacitat
atencional. Aixi, tot i ser el problema amnesic el principal deficit
en la malaltia d'Alzheimer, n'hi
ha d'altres que han de ser avaluats especifica i meticulosament.
Des d'un punt de vista practic, els neurelegs diferenciem els
pacients diagnosticats abans dels
65 anys d'edat (malaltia d'Alzheimerpresenil) dels pacients afectes majors de 65 anys (malaltia
d'Alzheimer senil) . Ague sta diferencia, a part de la repercussiO
que comporta pensant en termes
economics pels anys deixats de treballar, tambe ens obliga a fer un
diagnostic mes acurat i segur, en-

it

VE1 Ajuntament de Santa Oliva

vers un pacient que segurament d'Alzheimer. La reserva cognitiprendra una serie de decisions va fa referencia al conjunt de caen conseqiiencia al nou plante- pacitats com la memeria, el caljament vital que implica la dia- cul, llegir, escriure, habilitats magnosi.
nuals, etc., que hem anat adquirint
Resulta important per al pro- al llarg de la no stra biografia. Val
fessional reflexionar sobre la ne- a dir que el pacient amb unnivell
cessitat o no de donar una dia- de formaciO i cultural alt pot mangnosi concreta, amb 'nom i cog- tenir la seva autonomia a llarg
noms' al pacient. Aix() significa termini molt millor que si el punt
posar-h una etiqueta (com solem de partida cognitiu es mes baix.
dir entre els metges) i implica car- Es per aixe que es recomanen
regar amb el pes de la diagnosi el exercicis del tipus dels sudokus,
pacient i el seu entorn familiar, sopes de lletres, lectura, activitats
que pot resultar igual o mes pesat de bricolatge, etc., que ajuden a
que les disfuncions cognitives mantenir una agilitat mental Opque aquest provoc a. Aix() ens por- tima.
ta al punt que mes debat <<intern
Expressament he deixat per
entre els professionals» ha gene - al final l'aspecte que mes preorat en els darrers anys, la diagno- cupa en l'actualitat al voltant de
si precoc.
la malaltia d'Alzheimer. No es la
Els avencos cientifics ens han diagnosi, ni la recerca o les noves
portat diferents tests genetics i tecniques, ni el tractament, ni
estudis de biomarcadors que po- cap altra novetat, principalment
den aproximar-se al risc de des- el que mes preocupa; es la por ala
envolupar en un futur la malal- soledat. La gent gran, cada cop
tia d'Alzheimer.
mes, viu relaciSon tecniques
ons familiars
dificils i necesque en l'actualitat encara s'essita del suport
El audador és qui
tan validant,
dels seus, aim)
mereix tom la nostra
com a diferenciels fa de refees entre els valors
rencia, es conés
el
adrniracia,
de normalitat i vaverteix en un
lors de malaltia. somnure inconclicional nord envers la
Han ajudat a ensevamancanca
tendre el perfil
i
temporal del proces neurodege- embolcallar-se del caliu de l'esneratiu, no obstant no podem tima els reconforta, tot i que no
perdre de vista el conflicte que pot sempre en son conscients. La
generar avancar-li a una perso- imatge que tenim preconfigurana la diagnosi, si per una altra da de la malaltia es la de una perbanda aim) nova acompanyat de sona dependent i el sistema no
cap actuaciO terapeutica o trac- pot proveir de tot a qualsevol cost.
tament curatiu.
El cuidador és qui mereix la
Un missatge que cal reforcar nostra admiraciO, es el somriure
i que no ha calat tant entre la po- incondicional d'una persona que
black) com si que ho ha fet, per estima i l'element imprescindiexemple, la prevenciO del risc ble que necessita el pacient. Es
cardiovascular, son sens dubte per aim') que els fem un homenatles mesures preventives. Sabem ge i intentem mostrar-los la nosque un esti/ de vida saludable j un- tra comprensiO per un esforc, el
tament amb el que anomenem de cada dia, que podem dir exemels experts `reserva cognitiva' plar. A ells dediquem el Dia Munson factors relacionats amb el dial de l'Alzheimer que yam cerisc de desenvolupar la malaltia lebrar el dia 21 de setembre.
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• IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL CNL

Ajuntament de l'Ampolla

i
Aviv

EDICTE

Expedient: 418/12

Edicte 13-49

Acte: Aprovaci6 inicial de la quarta
modificaci6 puntual del POUM de Santa
Oliva Ronda de l'Albornar: 6.
Organ que ha aprovat I'acte:
Ple de ('Ajuntament
Data de l'aprovaciO: 07/03/2013

aka:

Lloc d'exposiciO
Oficines municipals
Horari d'exposiciO pOblica: De dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores
Termini d'exposiciO pOblica: 30 dies
L'expedient abans esmentat s'exposa al
pOblic pel temps reglamentari, per tal que
pugui esser consultat i al mateix temps s'hi

puguin incorporar les consultes

i

reclamacions que s'estimin per convenients,
les quals seran degudament resoltes per
aquesta corporaciO.
El

que es fa pOblic per a general coneixement.

Isabel Cubero
Alcaldessa
Santa Oliva, 8 d'octubre de 2013

Sr. Ivan Curto Ferre i Raquel Caballe Fabra
han presentat projecte redactat per l'arquitecte
Lluis Labernia Bertomeu, DE REHABILITACIO
DE MASIA PER pESTINAR-LA A HABITATGE
UNIFAMILIAR AILLAT, situada al poligon 85,
parcel•la 69, del terme municipal de l'Ampolla
El

(el projecte inclou l'estudi d'impacte
paisatgistic).
Per donar compliment al que disposa ('article
48.1 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text RefOs de la Llei d'Urbanisme,
consolidat amb les modificacions introduIdes
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificaci6 del Text RefOs de la Llei
d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2012, de 3 d'agost, i per la Ilei 7/2011, de
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres,
se sotmet a informaci6 publica pel termini
d'l mes durant el qual es podra examinar el
document a la Secretaria de ('Ajuntament de
l'Ampolla i presentar les al•legacions i
reclamacions que es consideri.
L'Ampolla, 10 d'octubre de 2013
Signat i rubricat L'ALCALDE, Francesc Arasa
Pascual

Eljueves empieza el protecto

teatral en catalan `Desdezero'
• Este jueves se inicia la actividad Desdezero para todas aguellas personas que se hayan inscrito previamente. Se trata de
un proyecto impulsado por el
Ayuntamiento y el C entre de

NormalitzaciO Lingilistica
(CNL) que busca crear y desarrollar un montage teatral totalmente nuevo sobre la experiencia de aprender catalan y
comunicarse en esta lengua.

El proyecto contard con la direcciOn artistica de Ferran Vidiella. El proceso de creation
este. abierto a las habilidades
de los participantes del Voluntariatper la llengua y cada persona participard con el grado
de compromiso que de see. Las
personas interesadas se pueden inscribir al CNL o a traves
del formulario que aparece en
su web.

