
Els invesigadors de la Xarxa Ae-
robiològica de Catalunya de 
l’Insitut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental de la UAB (ICTA-UAB) 
preveuen que els nivells de 
pol·len a l’atmosfera serà “alt” 
aquesta pròxima primavera, es-
pecialment pel que fa a espècies 
com el plataner, la parietària, les 
gramínies o l’olivera. “Serà una 
primavera dura, que la gent es 
prepari perquè les plantes venen 
carregades”, ha etzibat la direc-
tora de l’ICTA, Jordina Belmonte. 
Davant d’aquest escenari, cada 
vegada més habitual, la Societat 
Catalana d’Al·lèrgia i Immuno-
logia Clínica (SCAIC) alerta d’un 
augment de patologies associa-
des a l’al·lèrgia al pol·len, acom-

panyada d’una “manca d’equitat 
territorial” pel que fa a la presèn-
cia d’especialistes sanitaris.

El plàtan es una espècie com-

pletament urbana que ha co-
mençat a pol·linitzar “puntual-
ment” en els darrers dies, amb 
alts índexs d’afectació. Només a 
la ciutat de Barcelona, el 50% de 
pol·len que hi ha a l’aire és de pla-
taner. També la pol·linització del 
xiprer o l’olivera poden compor-
tar importants problemes de sa-
lut. En el cas de l’olivera la seva 
presència més important és dóna 
a la zona de Tarragona.

Pel que fa a la resta d’espè-
cies, les gramínies, amb una for-
ta presència a Lleida; la parie-
tària, amb Girona com a territori 

de referència, o les herbes cu-
pressàcies també són altres de 
les que més afecten la població, 
segons apunten els especialistes 
de la UAB. No totes pol·linitzen 

en la mateix moment de l’any, 
però és a la primavera quan és 
més freqüent. L’afectació també 
varia en funció de si l’entorn és 
urbà o rural.
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El nutricionista, 

clau per evitar la 

hipertensió

La hipertensió arterial (HTA) és 
ja un dels problemes de salut 
més importants de la societat 
actual. És una malalia crònica 
que en general, sol donar molt 
pocs símptomes en les seves 
etapes inicials, la qual cosa 
diiculta el seu diagnòsic pre-
coç. Només quan aconsegueix 
danyar als seus òrgans diana 
(ronyó, cervell, cor, etc.) i pro-
vocar un esdeveniment car-
diovascular, és quan la majoria 
dels quals la sofreixen prenen 
veritable consciència de la im-

portància del seu control.
A Espanya són més de 14 

milions de persones les que pa-
teixen aquesta afecció i gaire-
bé un terç està sense diagnos-
icar. Segons dades de l’OMS, 
la hipertensió és la causant del 
45% de morts per cardiopaia 
i del 51% de les morts per ac-
cident cerebrovascular. A més, 
a nivell mundial existeixen més 
de mil milions de pacients amb 
hipertensió i es produeixen 
més de nou milions de morts 
relacionades amb aquesta pa-
tologia cada any.

És per això que resulta trans-
cendental prendre’s la tensió ar-
terial periòdicament i mantenir 
les seves xifres les 24 hores del 
dia en nivells normals (la màxi-
ma o sistòlica per sota de 140 
mmHg i la mínima o diastòlica 
per sota de 90 mmHg, sent òp-
im per sota de 120/80 mmHg). 
En aquest senit és fonamental 
el paper del nutricionista quan 
es parla de canviar hàbits i de 
portar una vida saludable, com 
a part fonamental en la preven-
ció i tractament de la HTA.

L’exposició ha 
disminuït del 
29% al 13% 

en el cas dels 
domicilis

L’Insitut Català de Salut (ICS) i el 
Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya (CSC), mitjançant el seu 
servei agregat de contractacions 
administraives (SACAC-CSC), 
han realitzat per primer cop una 
compra conjunta de medica-
ments per al tractament de l’he-
paiis C. Una vintena d’hospitals 
públics i concertats s’han sumat 
a l’adquisició, que ha ingut un 
cost de 94 milions d’euros (sen-
se IVA) i que, segons un comuni-
cat de l’ICS, “suposarà una major 
eiciència per al sistema”. L’es-
tratègia de compra agregada ha 
permès que tant el CSC com l’ICS 

s’hagin estalviat al voltant d’un 
20% de despesa als seus centres. 
Les dues enitats, CSC i ICS, són 
públiques i amb iniciaives com 
aquesta “reforcen l’eiciència en 
aquest àmbit”. La compra s’ha fet 
en el marc de la normaiva vigent 
en termes de contractació públi-
ca, que ha aproitat la possibilitat 
de mancomunar-se.

L’impacte dels nous fàrmacs 
en el pressupost sanitari és en 
aquests moments i serà a mitjà 
termini un gran repte per al siste-
ma sanitari, ja que” la seva aporta-
ció en millores de salut va lligada a 
uns alts costos associats”. 

20 hospitals fan la primera compra conjunta, que permet 

adquirir el tractament de l’hepatitis C amb un 20% menys de cost

Els investigadors preveuen alts nivells de 
pol·len aquesta primavera a Catalunya
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