
El dany cerebral sobrevingut 
afecta unes 1.500 persones 
a Lleida i 420.000 a Espanya
Aspid treballa amb una trentena de pacients, dels 
quals el 70% han adquirit la malaltia per un ictus
Lleida
REDACCIÓ

El Grup de Dany Cerebral d’Aspid 

va portar a terme ahir una activi-
tat de sensibilització amb motiu 
del Dia Nacional del Dany Cere-

bral Adquirit (o Sobrevingut), és 

una lesió sobtada en el cervell, 

brusca i sol deixar seqüeles. El 

col·lectiu va instal·lar a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova una taula 

informativa on va explicar les ca-

racterístiques de la malaltia i les 
problemàtiques associades, a fi 
de conscienciar les persones in-

teressades sobre la situació dels 

afectats i de les seves famílies.

Cal destacar que Aspid atén 

actualment una trentena de 

persones, 20 homes i 10 dones, 

afectades per un Dany Cerebral 

Adquirit de les quals vint-i-una 

persones (70%) per ictus; sis 

persones (20%) per trauma cra-

nioencefàlic; dues persones (7%) 

per encefalopatia post-anòxica, i 
una persona (3%) per tumor ce-

rebral. La mitjana d’edat del grup 

és de 57 anys, amb un rang que 

va dels 24 anys als 85.

A través de totes les discipli-

nes desenvolupades a Neurollei-

da (neuropsicologia, logopèdia, 

psicologia, teràpia ocupacional i 

fisioteràpia), Aspid implementa 
tractaments individuals, que es 

fan especialment durant el pri-

mer any després de la lesió, i pro-

grames grupals, per als pacients 

en una fase crònica. Els progra-

mes grupals inclouen els progra-

mes d’estimulació i manteniment 
de funcions (Programa de Reha-

bilitació Funcional, Taller d’Habi-
litats Comunicatives) i de reinser-
ció a la comunitat (Programa de 

rehabilitació comunitària). 

Durant aquest 2021 s’ha atès 

al Centre de Dia Candi Villafañe 

41 persones més amb algun ti-

pus de dany cerebral, de les quals 

catorze per trauma cranioence-

fàlic; tretze per accident cere-

brovascular, cinc per malalties 
oncològiques del sistema nerviós 
central, cinc per malalties del sis-

tema nerviós central, dos per hi-

pòxia-isquèmia i dos a altres tras-

torns neurològics.
D’altra banda, vint-i-tres per-

sones amb dany cerebral han 

passat enguany pels Serveis d’Au-

tonomia Personal d’Aspid, un de-

partament que posa a l’abast de 

les persones en situació de de-

pendència, discapacitat o fragili-

tat, per raó d’edat o malaltia, els 
suports i recursos necessaris per 

tal de promoure el desenvolupa-

ment autònom del seu projecte 
de vida, allà on decideixen viure.

En l’àmbit de l’Estat espanyol 

hi ha més de 420.000 persones 

afectades pel dany cerebral so-

brevingut, a Lleida 1.500 perso-

nes aproximadament. Les dues 

causes més freqüents són l’ictus, 

amb unes 200.000 persones, i els 

traumatismes cranioencefàlics, 
amb uns 50.000 pacients.

Arrels s’uneix 
a la campanya 
reivindicativa 
de les persones 
sense llar
Arrels Sant Ignasi, Càritas Dio-

cesana de Lleida, Fundació Jeri-

có, Les Llars del Seminari i Sant 

Joan de Déu Terres de Lleida, 

s’uneixen enguany a la cam-

panya de les persones sense 

llar per reivindicar un sistema 

de protecció pels més vulne-

rables. Enguany sota el lema 

‘Sense sortida? Un sistema de 
protecció social que no pro-

tegeix’ posen en manifest els 

obstacles en què es troben les 

persones que viuen les traves 

burocràtiques, les esquerdes 
digitals i la indiferència i manca 

de sensibilitat de la ciutadania.

Se celebra una nova 

edició de Debat de 

Memòria, aquest cop 

sobre l’exili de 1939

La Paeria ha organitzat una 

nova edició de Debats de 

Memòria, en el marc d’un 
programa d’activitats entorn 
de l’Exili. Demà es farà la con-

ferència L’exili de 1939: de la 

Retirada a la diàspora, a càrrec 
de l’historiador Jordi Gaitx. 

L’exili republicà suposà la sorti-

da precipitada de Catalunya de 

gairebé mig milió de persones, 

militars i civils, que fugien de la 

previsible repressió franquista.
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L’empresa lleidatana de serveis 

tecnològics Vunkers IT Experts, 
ha adquirit la companyia Near-

crumbs, empresa nascuda en el 

viver d’empreses del CEEILleida, 

especialitzada en els segments 

de l’auditoria, seguretat infor-

màtica, monitoratge i còpies de 
seguretat. La decisió de la tec-

nològica Vunkers té l’objectiu de 
reforçar l’àrea de cibersegure-

tat de la firma, una de les seves 
apostes estratègiques. Albert 

Mas, CEO de Vunkers IT Experts, 
va explicar que “l’operació de 

compra suposa una via essencial 

per integrar els serveis de Near-

crumbs, una de les referències 

del sector en temes de ciberse-

guretat i consolida el creixement 

inorgànic en què la companyia 

està immersa”. De fet, els treba-

lladors de Nearcrumbs passaran 

a formar part de la plantilla de 
Vunkers i per una altra banda, el 
cofundador i Project Manager 

de la firma, Joaquim Elcacho, 
serà el nou director de sistemes i 

ciberseguretat de la companyia.

Vunkers adquireix la 
companyia Nearcrumbs, 
nascuda al CEEILleida  

Lleida celebrarà el Dia Escolar de 

la No-violència i de la Pau (DENIP) 

amb un programa unificat d’ac-

tes que s’ha treballat conjunta-

ment per part de la Coordinadora 

d’ONGD i aMS de Lleida, la plata-

forma Desmilitaritzem l’Educació, 

l’Assoc. Lleida per la Unesco i di-
verses àrees de l’Ajuntament de 

Lleida. La proposta consta de di-

verses activitats, anant més enllà 
del DENIP, i giraran entorn de la 

seguretat a l’escola i dels infants, 

així com dels drets a l’educació i 

a una infància en pau. Es partirà 
de la memòria del bombardeig 
de Lleida i del Liceu Escolar el 2 

de novembre de 1937 i es par-

larà dels atacs a escoles, docents i 

alumnat que avui dia es pateixen 

en zones de conflicte a molts 
llocs del món. El lema del DENIP 

del 2022 serà ‘Mai més bombes 

sobre escoles’. La regidora d’Edu-

cació, Cooperació, Drets Civils i 

Feminismes, Sandra Castro, va 

remarcar que el 2022 tindrà lloc 
un “DENIP de ciutat” amb la par-

ticipació de diverses entitats. Des 
de la plataforma Desmilitaritzem 

l’Educació Lleida, Jaume Añé va 

reiterar que serà un èxit compar-

tint el desig de pau i cooperació.

Lleida prepara 

una celebració 

unificada del Dia 

Escolar de la No-

violència i la Pau
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