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Sempre juntes fins i tot en el mes de
l’aniversari. Desitjem que passis un
bon dia!
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La Carme Cruañas i en Marc Saguer de Sant Feliu de Guíxols avui celebren
les noces d’or. Moltes felicitats, pares, avis i besavis!

En Mariano Llach i l'Adelina Expósito, de la Cellera de Ter, avui fa 50 anys
que es varen casar.

Avui en Rafa de Fornells fa 60 anys
i ahir li van fer una festa sorpresa
amb amics i tota la família.

En Joaquim Duran i la Josefina Cals
de Viladamat avui fa 39 anys que es
van casar. Tota la família els desitjem
moltes felicitats i bon viatge!

L'Oriol Arnau Renart de Sant Mori i la Verònica Casellas de l'Escala es van
casar dissabte a l'Ajuntament de Sant Mori. Ho van celebraran amb un àpat.

Avui enBiel fa 2 anyets!!! Felicitats
de part dels teus pares, Agustí i
Lluïsa, tiets, tietes i avis.

Els europeus tenen una caracte-
rística genètica a la sang que aug-
menta fins a un 15 per cent la pos-
sibilitat de patir un infart agut de
cor, segons un estudi d'un consor-
ci internacional de científics, del
qual forma part l'Institut d'Investi-
gació Mèdica de Barcelona. La ca-
racterística hematològica associa-
da amb un nombre més gran de
plaquetes circulants i, per tant, a un
major risc d'infart de miocardi,
s'observa només a la població eu-
ropea, no en la d'origen asiàtic o
africà, va explicar Roberto Elosúa,
coordinador del grup d'Investiga-
ció en Epidemiologia i Genètica
Cardiovascular de l’IMIM.

Segons Elosúa, un dels autors
d'aquest treball que va publicar
ahir a la revista Nature Genetics, el
fet que aquesta relació només es
produeixi a la població d'origen eu-
ropeu es pot deure a qüestions ge-
nètiques d'evolució o de selecció
natural.

L'estudi és fruit del treball del
consorci internacional HaemGen
centrat a identificar elements ge-
nètics associats a diferents carac-
terístiques de la sang: la concen-
tració d'hemoglobina, el nombre de
cèl·lules roges, blanques o les pla-
quetes. Algunes d'aquestes varia-
bles són essencials en el funciona-

ment normal de l'organisme, com
el transport i aportament d'oxigen
a les cèl·lules (hemoglobina i cèl·lu-
les vermelles), la defensa davant in-
feccions (cèl·lules blanques) o la
formació de coàguls que eviten
que es perdi molta sang si hi ha una
ferida.

En una primera fase de l'estudi
hi van participar unes 15.000 per-
sones a les quals es van identificar
dos milions de característiques ge-
nètiques, juntament amb 22 ca-
racterístiques més associades als
paràmetres sanguinis a estudiar,
que s'associen a algunes malal-
ties, entre les quals, l'infart agut de
miocardi. Anteriors estudis ja vin-

culaven un major nombre de cèl·lu-
les blanques amb un major risc
d'infart de miocardi o que el nom-
bre de les plaquetes és un factor
molt important en la formació del
coagul de sang que obstrueix l'ar-
tèria i pot arribar a causar un infart.

L'anàlisi de la relació d'aquestes
característiques i el risc d'infart de
miocardi –gràcies a la comparació,
en una segona fase de l'estudi de les
característiques de 10.000 persones
sanes i 10.000 que havien patit un
infart– va permetre aclarir que una
d'aquestes característiques, vin-
culada a un major nombre de pla-
quetes circulants, també s'asso-
ciava a un major risc.
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Els europeus tenen més risc
de patir un infart de miocardi

Un tret genètic de la sang de la població del vell continent augmenta
un 15% la possibilitat de tenir problemes cardíacs segons un estudi
�

L’estudi presentat, ahir, constata un major perill per als europeus.

EFE
El cantant del grup musical Boy-

zone Stephen Gately, de 33 anys, va
morir dissabte a la nit a la localitat
mallorquina de Port d'Andratx, en
uns apartaments turístics ubicats
a la zona de cala Llamp, en els
quals es trobava de vacances amb
el seu marit, van informar fonts de
la Policia Local d'Andratx. Les cau-
ses de la mort del cantant encara es
desconeixen i estan sent investi-
gades per la Guàrdia Civil, que és
qui investiga el cas.

El cantant va sortir a prendre
unes copes, després va tornar, es va
adormir i mai més no es va des-
pertar, van indicar fonts pròximes
a Gately citades pel diari domini-
cal britànic News of the World,
que va avançar ahir la notícia. «Es-
tem completament destrossats», va
assegurar el mànager de Boyzone,
Louis Walsh. «Em trobo en estat de
xoc. Vaig estar amb ell dilluns en
una cerimònia de lliurament de
premis. No sabem gaire res sobre
el que ha passat», va afegir, en as-
segurar que «era un gran home».La
resta dels integrants de Boyzone
van volar ahir a Palma de Mallor-
ca per ser a prop de la víctima.

Gately, que va causar un gran
enrenou al Regne Unit quan va
anunciar el 1999 que era homose-
xual, estava casat amb Andrew
Cowles des del març de 2006.
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El cantant de
Boyzone mor a
Mallorca després
de sortir a prendre
unes copes

La nau Soyuz TMA-14, que por-
tava a bord el cosmonauta rus
Guennadi Padalka, l'astronauta
nord-americà Michael Barratt i el
turista espacial canadenc Guy La-
liberté, fundador del Circ del Sol,
va tornar ahir a la Terra. La Soyuz
va aterrar sense contratemps a
les 04.32 GMT a les estepes del Ka-
zakhstan, a l’Àsia Central, després
d'un descens de tres hores i mitja.
Padalka i Barratt van tornar des-
prés de treballar a la plataforma or-
bital 198 dies. Laliberté, que va de-
semborsar 35 milions de dòlars per
al viatge, no va realitzar experi-
ments científics, però va coordinar
des de l'espai un espectacle dedi-
cat a la conservació de l'aigua a la
Terra.
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Aterra la nau
espacial «Soyuz»
tripulada per dos
astronautes i per
Guy Laliberté

L'actor nord-americà Johnny
Depp, conegut pel seu paper com
a Jack Sparrow a la trilogia de Pi-
rates del Caribe, vol evitar costi el
que costi que els seus fills es de-
diquin a la interpretació. «Espero
que els meus fills Lily Rose i Jack no
vulguin ser actors. És al que més
por tinc», confessa Johnny Depp
en una extensa entrevista publi-
cada ahir per la revista alemanya
Joy.

Johnny Deep no vol que els
seus fills siguin actors
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