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Racó de Salut:   
Què és la Diabetis? 

Resultats BMX Vallès Club
El cap de setmana del 16 i 17 
de setembre es va disputar a 
Terrassa el Campionat de Ca-
talunya de BMX.
El BMX Vallès Club hi arriba-
va amb una colla de corredors 
amb moltes ganes d’anar per 
feina. 
En aquesta cursa s’estrenaren 

con a pilots de BMX els ger-
mans Eric i Adriel que ho varen 
fer d’allò més bé. 
Els més destacats de la jorna-
da varen ser en David Argüelles 
a la categoria Cruiser fent una 
4ª posició. Monica Comadran 
va brillar un cop més pujant al 
podi amb una incontestable 3ª 

posició de Catalunya.
Per una altra banda, el també 
pilot del BMX Vallès de la di-
visió d’Enduro Ivan Acosta va 
guanyar la 2ª prova de les North 
Face Enduro Series categoria 
M30 a Vielha. 

BMX Vallès Club

Campionat de Catalunya de Karate
La karateka lliçanenca Ainoa 
Astorga Merino, del club de 
karate Nokachi de les Fran-
queses del Vallès i alumna de 
l‘IES Hipàtia d’Alexandria, va 
participar en el Campionat de 
Catalunya de Karate 2017 ce-
lebrat a Montmeló el passat 
7 d’octubre, on va obtenir  la 

medalla d’or en la modalitat de 
kumite i la medalla de plata en 
la modalitat de kata, a la cate-
goria Cadet, que donava accés 
a participar en el Campionat 
d’Espanya els dies 18 i 19 a 
Santiago de Compostela. 

Asun Merino

Campanya de Càritas “Nadal per a 
tothom”: Apadrina una cistella 
Un any més, Càritas de Lliçà 
d’Amunt prepara la tradicional 
campanya “Nadal per a tot-
hom”. En aquest moment de 
crisi, volem fer obsequi d’un 
lot de productes nadalencs a 
prop de 135 famílies del nostre 
poble que passen dificultats 
econòmiques; volem que tam-
bé puguin celebrar el Nadal. 
Per fer-ho possible, necessi-
tem de la vostra ajuda. La de 
tots. Aquest any podeu col·la-
borar de tres maneres: la més 
important és apadrinant una 
cistella de Nadal, és a dir, amb 
donatius de 60 euros; o bé 
mitja cistella (30 euros); també 
podeu ser col·laboradors amb 
donatius de 10 euros. 

Volem fer-vos saber que dels 
vostres donatius a Càritas de 
Lliçà d’Amunt, els primers 150 
euros tenen una deducció en 
la vostra declaració del 50% 
de l’IRPF, o del 35% de l’im-
post de persones jurídiques 
(empreses, associacions, 
etc.).  Els teus donatius des-
graven. 
Podeu fer arribar els vostres 
donatius a la Parròquia (dilluns 
de 19.30h a 20.30h), o bé fent 
un ingrés al següent compte 
corrent de Càritas: ES65 2100 
1912 75 0200142179; al teu 
ingrés posa “Càritas Nadal”. 
Si voleu el rebut de la donació, 
per a la vostra desgravació, 
ens heu de fer arribar les vos-

tres dades fiscals a la Parrò-
quia en l’horari abans indicat 
o al correu  Caritas-llica@hot-
mail.es.
També podeu comprar la Lo-
teria de Nadal que trobareu a 
La Botiga Solidària de Lliçà 
Peruanitos i a les sortides de 
missa. El Nº és el 77.209.
Més informació, a la coordina-
dora de la campanya de Càri-
tas, Sra. Maria Puig Mompart, 
tel. 616 812 779. 
Fem possible un bon Nadal 
per a tothom. Siguem solida-
ris. 

Mossèn Aaron de Larra-
zabal, president de Càritas 
Lliçà d’Amunt

EL PROPER 14 DE NOVEM-
BRE SE CELEBRA EL DIA 
MUNDIAL DE LA DIABETIS
La diabetis és una malaltia 
crònica que apareix quan el 
pàncrees no produeix sufi-
cient insulina o quan l’orga-
nisme no utilitza eficaçment 
aquesta substància. La insuli-
na és una hormona que regu-
la el sucre en la sang. L’efecte 
de la diabetis no controlada 
és la hiperglucèmia (augment 
del sucre a la sang). Tenim 
diferents tipus de diabetis en 
funció dels efectes que pro-
dueixen al pacient afectat. 

Conseqüències freqüents 
de la diabetis
Amb el temps, la diabetis pot 
arribar a fer malbé el cor, els 
vasos sanguinis, els ulls, els 
ronyons i fins i tot els nervis. 
A més, aquesta malaltia  aug-
menta el risc de cardiopatia 
i accident vascular cerebral;  
incrementa el risc d’úlceres 
dels peus i, en última instàn-
cia, amputació; i pot arribar 
a ser una causa important de 
ceguesa, a més d’una de les 
principals causes d’insufici-
ència renal. 

Reduir la càrrega de la dia-
betis
Reduir la càrrega de la diabe-
tis s’ha d’acompanyar d’una 
dieta saludable, activitat físi-
ca regular, manteniment d’un 
pes corporal normal i, en la 
mesura del possible, evitar el 
tabac.

Diagnòstic i tractament
El diagnòstic es pot establir 
aviat amb l’anàlisi del nivell 
de glucosa en sang. El trac-
tament de la diabetis consis-
teix en la reducció de la glu-
cèmia i d’altres factors de risc 
coneguts que malbaraten els 
vasos sanguinis. A més, hi ha 
altres intervencions: el control 
moderat de la glucèmia; el 
control de la tensió arterial; les 
cures podològiques; les pro-
ves de detecció de retinopatia 
(causa de ceguesa); el control 
dels lípids de la sang (regula-
ció de la concentració de co-
lesterol); i la detecció dels sig-
nes primerencs de nefropatia 
relacionada amb la diabetis.

Equip d’Atenció Primària Vall 
del Tenes

Remember Disc-Set
Hola nois i noies, tornem a 
ser aquí amb vosaltres. El dia 
18 de novembre, Disc-set vol 
oferir-vos una tarda especial, 
per retrobar-vos amb amics 
de la vostra adolescència–
joventut. Us garantim bona 
música, amb els DJs Juan 
Llu, Pere Not i Josep Maria 
Canalto, per passar una es-
tona divertida, ballar i saltar, 
fins que el cos aguanti!! L’en-
trada està limitada a majors 
de 30 anys.

L’any passat va ser un èxit, 
us esperem!

Grup Disc-Set


