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Dificultades para controlar 
la diabetes en los niños 
Los hijos de inmigrantes tienen más problemas. Influyen los estudios y la renta 
de los padres y la comprensión del idioma, según el Hospital St. Joan de Déu
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Las familias inmigrantes tie-
nen más dificultades para con-
trolar la diabetes de sus hijos 
que las catalanas, según un es-
tudio del Hospital Sant Joan de 
Déu presentado ayer. El nivel 
cultural de los padres, la renta 
familiar, la implicación del me-
nor y la comprensión o no del 
catalán y el castellano condi-
cionan el control.  

El estudio, dirigido por el 
endocrinólogo Roque Cardona 
y financiado por la Fundación 
para la Diabetes, cruza infor-
mación clínica y socioeconó-
mica de 91 pacientes cata- la-
nes y 91 de origen inmigrante, 
mayoritariamente marroquíes, 
de 11 hospitales catalanes. El 
análisis de la hemoglobina gli-

cosilada permitió estudiar el 
control de la diabetes de los tres 
meses anteriores.  

La principal conclusión es 
que los hijos de padres en el 
paro con niveles bajos de ren-
ta y estudios sufren más des-
compensaciones, se realizan 
un control glucémico menos al 
día, faltan más a clase por cul-
pa de la enfermedad y contro-
lan menos los hidratos de car-
bono que toman. Sin embargo, 

e independientemente del ori-
gen, el control metabólico es 
mejor si los padres tienen estu-
dios superiores y rentas altas, 
si el niño cuenta los hidratos de 
su dieta, y si es la madre quien 
está en el paro porque suele 
preocuparse más. 

Cardona admitió que el 
control glucémico puede ha-
berse deteriorado con el em-
peoramiento de la crisis pues 
el estudio empezó hace tiem-

po y el paro afectaba especial-
mente a inmigrantes con per-
files socioculturales más bajos.  

Plan de apoyo 
La diabetes más habitual es la 
tipo 2, asociada a la obesidad, 
por lo que solo el 5% de los dia-
béticos padece el tipo 1 y el 
95% son niños. Con todo, cada 
año se diagnostican 11 casos 
por cada 100.000 habitantes en 
Catalunya y en todo el país hay 
18.000 niños diabéticos. 

El control es importante 
para que de adultos no sufran 
complicaciones en los riñones 
y la retina. Por eso, además de 
la información que facilitan en 
webs como guiadiabetes.net 
y cidi.cat, Sant Joan de Déu 
pondrá en marcha en los pró-
ximos meses un plan de apoyo 
para familias inmigrantes. 

� DELTEBRE 
Fuig després d’atropellar 
una ciclista. Els Mossos 
han detingut el conductor 
que va atropellar mortal-
ment una ciclista a Deltebre 
i va fugir. Se l’acusa d’omis-
sió del socors i de conduir so-
ta els efectes de l’alcohol. 

� SANT BOI 
Servei d’arbitratge. L’Ajun-
tament ha signat un conve-
ni amb l’Agència Catalana de 
Consum per poder celebrar 
de manera immediata arbi-
tratges de consum en els 
quals estiguin implicats els 
veïns de la ciutat. 

� TERRASSA 
Es reprèn la recollida de 
residus. El operaris de 
l’empresa ECO-EQUIP, que 
s’encarrega de la recollida 
dels residus de Terrassa, 
tornen a treballar amb nor-
malitat després de l’acord 
per desconvocar la vaga. 

� GIRONA 
Volen els diners de la ta-
xa turística. Els empresa-
ris gironins esperen que a 
partir del 2013 la seva apor-
tació en publicitat a les ae-
rolínies que operen a Giro-
na sigui zero i que s’hi in-
verteixi la taxa turística. 

� SORT 
Busquen captar touro-
peradors russos. La Di-
putació de Lleida ha orga-
nitzat una baixada en 
ràfting per a 11 guies tu-
rístics russos vinculats a 
Natalie Tours perquè hi 
portin turistes de Rússia. 

� MANRESA 
Ajuda per als infants en 
risc d’exclusió. El progra-
ma de l’Ajuntament Fem de 
tiets proposa als ciutadans 
oferir el seu temps lliure a 
infants en risc d’exclusió 
social, garantint-los diver-
ses activitats lúdiques.M
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Bebés prematuros
Uno de cada 10 niños que nacen en España es prematuro y como 
tal tiene más riesgo de morir durante el primer mes de vida. El sá-
bado se celebra el Día Internacional del Niño Prematuro y el Hospi-
tal Vall d’Hebron lo conmemora hoy y mañana con varias activida-
des. Por otro lado, el Institut Català de la Salut extenderá a toda 
Catalunya un proyecto liderado por comadronas para atender por vi-
deoconferencia a cerca 20.000 mujeres que acaban de dar a luz.

Un ancià de 81 anys va morir ahir a Olot durant un in-
cendi que es va declarar a casa seva, al carrer Llen-
yataire. Cap a les 11 del matí, els Bombers van rebre 
un avís del veí del costat, alertant de la presència de 
les flames i d’una forta pudor a fum. Quan els Bom-
bers van arribar al pis, les flames ja havien devorat un 
sofà, i, al damunt, hi van trobar el cadàver calcinat 
de l’ancià. L’home tenia mobilitat reduïda i se solia 
moure amb cadira de rodes. Els Mossos d’Esquadra 
investiguen ara si l’avi hauria mort abans de l’incen-
di o bé a conseqüència de les flames. 

Investiguen la mort d’un 
avi en un foc a casa seva

Unió d’orquestres 
Deu orquestres catalanes 
han fundat l’Associació 
Catalana d’Orquestres 
Professionals (ACOP) per 
enfortir la seva salut 
econòmica i artística. 

Sense vol a Madrid 
El delegat del Govern a 
Girona, Eudald Casade-
sús, va matisar ahir que la 
recuperació del vol a Ma-
drid «està encara en una 
fase embrionària».

CONCERT ESPECIAL PER A NADONS 
Descobrir la música, l’art, la dansa i enriquir-se cultural-
ment des de ben petits és l’objectiu de l’espectacle Con-
cert per a nadons (foto) que ofereix el Festival Tempora-
da Alta al centre El Canal de Salt. FOTO: NEREA GUISASOLA/ ACN

SEGONS

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha habilitat dues 
noves línies d’atenció telefòni-
ca davant la previsió d’aug-
ment de trucades sol·licitant 
informació sobre les modifica-
cions introduïdes pel Govern 

espanyol sobre els desnona-
ments.  

En els dos números de 
telèfon –93 114 60 11 i 93 114 54 
53– s’atendran exclusivament 
consultes sobre aquesta qües-
tió, de dilluns a divendres, de 

vuit del matí i vuit del vespre. 
També es reforçaran el nom-
bre de professionals  que fan el 
seguiment de les conciliacions 
entre les famílies i les entitats 
financeres, amb la voluntat de 
poder atendre d’una manera 

més àgil els que demanin 
aquest servei d’assessorament.  

El Secretari d’Habitatge, 
Carles Sala, va assegurar ahir 
que «la legislació en matèria de 
sobrendeutament a l’Estat es-
panyol és una anomalia en 
l’entorn europeu» i, tot i que va 
celebrar les mesures aprova-
des pel Consell de Ministres, 
les veu «insuficient». 

Més informació a la pàg. 10

La Generalitat obre dues línies de telèfon 
per atendre consultes de desnonaments
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