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Un últim adéu alternatiu

‘Una poma per la
vida’, una campanya
per l’esclerosi

Una empresa lleidatana ofereix l’organització de funerals civils, que estan en
auge a Catalunya || També acompanya les famílies en els tràmits i el dol

❘ BARCELONA ❘ La Fundació Esclerosi Múltiple, Bonpreu i
Esclat col·laboren junts per
en l’organització de la 12a
edició de la campanya solidària Una poma per la vida,
una iniciativa que es durà a
terme el 18 i 19 d’octubre,
per sensibilitzar sobre la malaltia i que aquest any comptarà amb pomes procedents
de Lleida i Girona.

ANNA CALAFELL

L. GARCÍA

❘ LLEIDA ❘ La lleidatana Remei
Capitan ha impulsat l’empresa
Agraïments, que organitza
funerals civils o laics amb la
principal comesa de convertir
l’últim adéu a un ésser estimat
en un “homenatge a la vida”.
Natural de la Fuliola i veïna
de Balaguer, Capitan va decidir deixar enrere més de vint
anys de professió a la banca per
donar vida a aquesta empresa.
“Naix de la necessitat d’acompanyar les famílies en un moment en què és complicat gestionar tràmits, a banda d’oferir
serveis a aquelles persones que
ho vulguin un funeral diferent
i no convencional”, va explicar
ahir aquest diari.
Aquest tipus de sepelis han
augmentat a Catalunya i representen gairebé el 20% del total,
encara que a Lleida no hi havia
fins ara cap empresa tan especialitzada, segons Capitan. Entre
els serveis, Agraïments ofereix
una cerimònia personalitzada,
entesa com un homenatge a la
vida del difunt. Es pot incloure

Ajudar a esborrar
els perfils en
xarxes socials,
un altre servei

Remei Capitan, en un sepeli organitzat per la seua empresa.

música en directe així com un
vídeo sobre la persona.
Tanmateix, l’experiència de
Capitan permet oferir el seu
assessorament també en tràmits administratius i financers.
“Aconsello la família sobre els
documents que es necessiten
després de la mort d’un ésser
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estimat i els acompanyo si volen
en tots. També estic en contacte
amb entitats de dol per si necessiten una ajuda més especialitzada”, va explicar. Tota la
informació està disponible al
web www.agraiments.cat. El
preu pot superar els 700 euros,
en funció dels serveis.

■ Entre els ser veis
d’aquesta empresa lleidatana es troba el de la
mort digital, que consisteix a tancar tots els perfils que la persona morta
tenia disponibles a les diferents xarxes socials. Per
a això, compta amb una
experta que, amb el permís de la família, accedeix
als comptes per a la seua
cancel·lació. És un servei
cada vegada més demanat i que pot gestionar-se
en dos setmanes. Així
mateix, com una manera
més de retre homenatge a
l’ésser estimat mort, s’ofereix la possibilitat de fer
un vídeo i un QR, que es
col·locarà al lloc on descansin les seues restes.
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Cervera promou
l’exercici físic amb
la marxa nòrdica
❘ CERVERA ❘ Cervera estrenarà
el proper 7 d’octubre un nou
cicle d’exercici físic i salut
amb la tècnica de la marxa
nòrdica, una manera de caminar que permet treballar
el noranta per cent de la musculatura. Una iniciativa del
Centre Excursionista de la
Segarra, la Paeria de Cervera
i l’Equip d’Atenció Primària
que s’allargarà fins al juny
amb sessions setmanals.

INVESTIGACIÓ INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Vall d’Hebron crea el primer Dos lleidatanes, en un estudi europeu
centre contra la migranya sobre el benestar de gallines ponedores
❘ BARCELONA ❘ L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha posat en
marxa el primer centre especialitzat per tractar i investigar la
migranya. El centre combinarà
l’estudi clínic amb l’activitat assistencial, així com la formació
dels pacients. El centre barceloní atén cada any uns 8.000
pacients per migranya, alguns
derivats d’urgències i de Centres
d’Atenció Primària (CAP) de

tot l’Estat espanyol. Es calcula que a Catalunya afecta unes
900.000 persones. Eva Farré,
una veïna de Tàrrega i pacient
del Migraine Adaptive Brain
Center que pateix migranya
des dels 14 anys, va explicar
que aquests episodis li han fet
perdre oportunitats laborals
i han condicionat així mateix
una gran part de la seua vida
privada.

❘ LLEIDA ❘ Dos científiques de
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida),
Loreta Medina i Ester Desfilis, participen en un projecte
europeu que investiga la forma de millorar el benestar de
les gallines ponedores a les
granges. Formaran part de
la iniciativa ChickenStress: a
European Training Network,
finançada amb 3,9 milions

d’euros, amb l’elaboració de
tesis doctorals per donar llum
sobre els processos cerebrals
que estan implicats en l’estrès
d’aquestes aus. L’objectiu final del projecte és garantir la
formació de professionals perquè en un futur pròxim puguin
ajudar a garantir el benestar
de les gallines de corral, així
com millorar la producció i la
qualitat dels ous. L’estudi està

coordinat per la Universitat de
Newcastle i compta amb la participació de centres d’investigació d’Europa i Israel. També
hi participen dos de les millors
empreses de subministrament
de gallines ponedores a nivell
mundial: Hendrix Genetics i
Vencomatics, amb seu a Holanda. El projecte formarà un total
de catorze doctorands durant
quatre anys.

