
20 societat DIVENDRES, 4 DE GENER DEL 2013 ara

enbreu

■ Troben un fetus en una plaça
de Montcada i Reixac

Els Mossos d’Esquadra investiguen la troballa dime-
cres d’un fetus a la plaça Joanot Martorell de Montca-
da i Reixac. Cap a les nou de la nit, una dona va avisar
la policia i va assegurar que havia vist el cos, de pocs
mesos, embolicat en unes bosses de plàstic. Els Mos-
sos estan a l’espera dels resultats de l’autòpsia per
aclarir les circumstàncies de l’avortament i confirmar
que es tracta d’un fetus humà, malgrat que tot indica
que sí que ho és.

■ El Tibidabo tanca amb un 17% més de
visitants però aparca la privatització

El Parc d’Atraccions del Ti-
bidabo ha tancat el 2012
amb 519.106 visitants, un
17% més que l’any 2011.
El president del parc, Joan
Puigdollers, va anunciar
que l’Ajuntament ha apar-
cat la intenció de privatit-
zar-ne la gestió, una de les
promeses electorals de
CiU, perquè encara no han
arribat a les 600.000 visi-
tes que farien rendible el
parc d’atraccions.

■ L’estació de Panticosa tanca
per inspeccionar les instal·lacions

L’estació d’esquí de Panti-
cosa, a Osca, va tancar ahir
tot el dia per revisar els re-
muntadors i les instal·laci-
ons després del temporal
de vent de dimecres, que
va obligar a tancar el tele-
cabina i va deixar aïllats
uns 1.200 esquiadors. Al-
guns dels afectats van cri-
ticar la falta d’organització
durant l’evacuació.

SALUT

La crisi agreuja els
trastorns d’angoixa

i les conseqüències d’aquestes ma-
lalties, però neguen que la crisi esti-
gui portant més pacients a la con-
sulta. “No ve més gent però obser-
vem que les persones que atenem
tenen més problemes d’habitatge,
deutes o pèrdua de la feina, i això fa
que empitjori la seva evolució”, ex-
plica el psiquiatre responsable de la
unitat, Guillem Pailhez.

També detecten més usuaris que
arriben amb símptomes de depres-
sió. Pateixen por, tristesa i angoixa
derivada de la crisi. No arriben al
grau de malaltia i són el que els psi-
quiatres anomenen “trastorns adap-
tatius”. Amb tot, Pailhez creu que te-
nir en algun moment una mica d’an-
sietat no és perjudicial. “Sentir
aquesta emoció és natural, cal viure-
ho i superar-ho per ser conscients
que la vida que vivim és la nostra
amb les seves dificultats”.e

A l’Hospital del Mar hi ha la primera unitat de l’Estat dedicada
exclusivament a tractar els trastorns d’angoixa. ACN

L’Hospital del Mar detecta un increment de depressions i estrès

Entre 5 i 10 anys de
retard en el diagnòstic
Els trastorns d’ansietat (agora-
fòbia, atac de pànic, fòbia social,
obsessió-compulsió i estrès
posttraumàtic) afecten entre un
10% i un 15% de la població. El
problema és que el diagnòstic ar-
riba massa tard. Els pacients so-
vint no entenen què els passa o
tenen vergonya d’explicar-ho. A
més, alguns metges de família no
saben interpretar que darrere de
símptomes com taquicàrdia, in-
somni o maldecap hi pot haver
un trastorn d’ansietat. La unitat
especialitzada de l’Hospital del
Mar ha atès en els últims 5 anys
uns 600 pacients. El tractament
combina fàrmacs i teràpia.

ANNA PUNSÍ
BARCELONA

“La meva família
sempre em deia: tu
has fet tots els cur-
sets menys el de sa-
ber dir que no. El

preu que he acabat pagant és massa
alt”, explica l’Helena, de 58 anys i que
prefereix guardar l’anonimat. Fa
quatre mesos va patir un atac d’an-
sietat enmig del carrer que ha des-
embocat en un trastorn d’agorafòbia.
Té una por terrible a sortir al carrer
i anar sola a determinats llocs. L’He-
lena ja notava els primers símptomes
fa més d’un any. “Les reunions de fei-
na em provocaven cada cop més ne-
guit i de les botigues n’havia de sortir
de pressa perquè m’angoixava”. La
situació es va agreujar quan el seu fill
es va quedar sense feina.

A més, ella va haver d’acomiadar
4 persones de l’empresa on treballa.
En parla amb una barreja de triste-
sa i nervis. Els ulls se li humitegen
quan parla d’aquest episodi, que
també ha influït en el seu estat. Ai-
xò i una malaltia cardíaca que va su-
perar l’any 2000: “Aquella patologia
em provocava taquicàrdies i suposo
que la por de tornar-les a patir em va
quedar al subconscient. Estava molt
estressada i després va venir el pro-
blema de feina del meu fill i els aco-
miadaments. Tot hi ha influït”, diu.

Està en tractament a la Unitat
d’Ansietat de l’Hospital del Mar de
Barcelona, l’única dedicada exclusi-
vament a aquests trastorns a tot
l’Estat. Els professionals que hi tre-
ballen, d’ençà que va obrir fa cinc
anys, reconeixen que la delicada si-
tuació econòmica que passen mol-
tes famílies agreuja els símptomes

Reportatge

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14353

80000

1240 €

04/01/2013

SOCIETAT

20

1HOSPITAL DEL MAR; INSTITUT HOSPITAL DEL MAR D'INVESTIGACIONS MEDIQUES IMIM


