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LA MARATO DE TV3, UNA CRIDA A LA SOLIDARITAT 


Malalties minorita(es: mes de 7.000 

Enguany TV3 recaptara fans 
per a lIuitar contra les 
malalties minoritaries. N'hi 
ha 7.000 patologies diferents 
i 400.000 catalans afectats. 
EI diagnostic es basic. 

D
ema. durant mes de 15 hOI,'es, 

la pantalla de 1V3 parla ra 

d'uns malalts molt especlals 


que Uuiten contra unes afeccions qua

si desconegudes, unsherois anonims. 

Cienrifics, metges i testimonis desfila

ran pel plato de la televisi6 auronomi

Cil per a donar a coneixer el seu cas i 

explicar com son aquestes mala1ties, 

el60 % de les quals son greus i invali· 

dants. TV3 els faril costat i voldra lam

be que ho faci tot Catalunya en una 

nova edici6, la divuitena, de La Mara
16. La fita es aconseguir suficien IS do

natius economics per a finanr;ar pro

jectes de recerca biomedica que con EJs donatius recap tats per La Marato de1V3 contribuiran a la recerca biomectica d'aquestes malalties estranyes. 2001. La sida. 

tribuirao a 1a prevenci6. diagnostic i 2002. Malalties 

tractament dels afectals. inflamatories cronlques. 


filarjeS son moltes les persones que sensorials 0 inlel·lectuals. Redueixen gir a causa d'agents infecciosos (bac 2003. Malalties 
QUE is UNA MA LALTIA MINORITARIAI en tenen alguna. A Catalunya hi ha rautonomia en I cas de cada 3. En de teries 0 virus), resplratories eroniques. 
Eis especialistes consideren que es uns 400.000 afectats. finitiva, generen una pessima qualitat 2004. Cancer. 
(racta d'una malahia greu, poe fre de vida en el malalt. TEN ENCU RAI 2005. Alzheimer i malalties 
qUem i que afecta un nombre reduYt AQUIN AEDATA~AREIX? En els liltims anys shan fel molts del ee,,,ell. 
de persones. S6n patologies bastant Tot i que tenen especial incidlmcia en QUE LES PROVOCA? aven(os en el tractamem d'algunes 200 6. EI dolor cronic. 
desconegudes, fins j tot per als met tre els infants, tambe apareixen en AI voltanl del 80% d 'aquestes malalti· d 'eUes. pero encma hiha molt cami 2007. Malalties 
ges. No es esrrany, doncs, que els ma  r eda l adulta. Aquestes malalties pro es son fruit d'alte racions genetiques. per rec6Her. Amb determinats far cardiovasculars. 
lalts se sentin perduts i sovint deses voquen un all risc de mortal itat i de Una mutacl6 en W1 0 mes gens fa que macs, com ara e ls meclicaments Of 2008. Malalties mentals 
perats. Ames d'un tractament, bus morbidilat , ja que teDen dificilttacta es desenvolupin i en funci 6 de quin fes, es pot aconseguir una millora en greus. 
quen una resposta. Com que hi ha al ment i no es Cillen. Provoquen dolors sigill el gen murat, apareixeril una pa la qualitat i esperanr;a de vida dels 
vohant d'unes 7.000 malalties mino- en I de cada 5 malalrs. deficils motors. tologia 0 una allra. Tambe poden sor- afeclats . 
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Any rereany 
Alliarg de 17 anys s'han recaptat 
81.829.372 {que s'han destinat 
a finan~ar 515 projectes de recer
ca, desenvolupats a centres hos
piLllaris i universltats per un to
tal de 1.300 investlgadors. Fern 
un repas, des dels seus inicis, a 
totes les maratons. 

1992. Leucemia. 
1993. Sind rome de Down. 
'994. Ca neer. 
1995. Cor. 
1996. Malalties 

neurologiques. 
1997. Malalties genetiques 

hereditaries. 
1998. Dia betis i a Itres 

malalties heredit;;ries. 
1999. Trasplantaments. 
2000. Malalties menta Is. 

Eis nens estan massa medicats Pia contra afeccions reumatiques Begudes fermentades i cor 
• Antipiretics, analgesics, antibiotics, xarops COntra la tos, • Les maJalties reumatiques s6n la principal causa de baixa 0 • EI consum moderat de begudes com la cervesa, el vi 0 la sidra 
vitamines... S6n productes i farmacs que els nosues infants. [neapacilat temporal dels espanyols, suposen una despesa de podria tenir un efecte proleclOr addicional front malallies 
menors de 15 anys, consumeixen habitualment davant 1.700 euros a I'any, i afecten la qualitatde vida dels malalts. Per cardjovasculars, segons demostren diversos estudis cientifics. EI 
qualsevol s[mptoma de malaltia. sobre lOt rerredats, i que tal de millorar els traClaments, pacients, melges i politics sumen rise de pa(ir un infart es entre un 40% i un 50% mes baix. en 
demosrren que els nens catalans estan massa medicats. Aixiho es[or~os al projecte "Salud yTrabajo", que acaba de presentar-se aq ueUes persones que beuen alcohol de forma moderada que 
conslala la darrera Enquesta de SaJUI de Catalunya de la a Madrid. Una enquesta de la Fundaci6 Abbott constata que els en aqueUes on el consum Os zero. Segons la Ora. Gemma 
Generalitat. Tot i aquest gran consum de farmacs, l'enquesta ciutadans coneixen poc aquestes malalties (nomes 2 de cada 10 Vilahur, del Centre d'investigacio Cardiovascular de Barcelona, 
indica que mes del97 % de la poblacia infanIille un bon estat de estan informatsl. Un altre estudi analitza el perfil dels cuidadors "el consum moderat de cervesa incrementaria el colesterol 
SaluI, enfront el96,3 % de I'any 2002. Tambe confirma que el no remunerats i condall que la majoria son dones. meslresses cardiosaludable i exerciria efectes antiinflamatoris i 
86,6%, de 6 a 14 anys, practica espon am/) regularitat. de casa, de 50 a 60 anys iamb estudis primaris. antioxidants notables". 

Tractament realltzat pels 
nostl'"es METGES 
especlalttzat&. 

Urser medle d'slta 
pottlRcia. 

Amb les millor-s 
condicions economlques 
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