
L'actriu italiana Monica Belluc-
ci torna a convertir-se en una fem-
me fatale per protagonitzar aques-
ta vegada el nou anunci de la mar-
ca de begudes Martini, en què
també participen els dissenya-
dors de moda italians Dolce&Gab-
bana. Rodat íntegrament a Roma,
l'anunci és un homenatge a l'es-

sència italiana dels anys cin-
quanta. Un espot que recupera la
imatge de la Itàlia més clàssica per
presentar la nova beguda Martini
Gold. Amb un vestit de punta ne-
gra, grans ulleres de sol i caminant
sobre uns talons d'infart, Monica
Bellucci encarna una femme fata-
le que atreu les mirades de tots els
homes al seu pas.
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L’actriu Monica Bellucci
enamora el noi Martini

L’actriu italiana comparteix repartiment amb
els dissenyadors Dolce&Gabbana en l’anunci


Investigadors de l’IMIM (Insti-
tut d'Investigació Hospital del
Mar) han determinat que les per-
sones amb diabetis tipus 2 (dia-
betis d'adults) tenen menys inci-
dents cardiovasculars a llarg ter-
mini que els pacients que han so-
fert un primer infart de miocardi.
Aquest treball ha tingut en comp-
te el tipus de tractament, el temps
que fa que es té la diabetis, així
com la situació del control glu-
cèmic. La prevalença de la dia-
betis està arribant a proporcions
epidèmiques als països desen-
volupats. 

Espanya té més de dos milions
de pacients diabètics i la gestió de
la malaltia costa més de 2.600
milions d'euros l’any. Alguns es-
tudis han suggerit que el risc car-
diovascular dels pacients amb
diabetis tipus 2 és similar al dels
pacients que han sofert un primer
infart de miocardi. 

No obstant això, fins ara no
s'havien tingut en compte fac-
tors determinants en aquest pro-
nòstic com són la incidència de la
malaltia cardíaca per àmbit geo-
gràfic, el temps d'evolució de la
diabetis i el tractament necessa-

ri per arribar al control glucèmic
adequat. 

Segons Jaume Marrugat, di-
rector del Programa de Processos
Inflamatoris i Cardiovasculars de
l’IMIM, «les mesures de preven-
ció secundària haurien de valorar
el balanç benefici-efectivitat dels
tractaments establerts, sobretot
en regions com la nostra, on la
malaltia cardiovascular té una
menor mortalitat respecte d'altres
països». 
Els resultats

Els resultats han posat de ma-
nifest que les persones amb dia-
betis tenen aproximadament la
meitat d'esdeveniments cardio-
vasculars que els pacients amb
història prèvia d'infart de mio-
cardi. 

Segons el doctor Juan Fran-
cisco Cano, cap de Servei d’En-
docrinologia i Nutrició de l'Hos-
pital del Mar i investigador del
grup d'investigació vascular,«com
més llarga és la durada de la dia-
betis, més alta és la mortalitat
dels pacients. Només fa uns anys,
el tractament per insulina s'afegia
tard. També té una influència vi-
tal en aquesta evolució el bon
control crònic de la glucosa».
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Al sud d'Europa els
diabètics tenen menys
malalties coronàries

Un equip de científics de la Uni-
versitat de Utah ha fet un pas insòlit
cap a l'ideal de «llegir el pensa-
ment» de les persones amb parà-
lisi avançada, en un estudi que
mostra que és possible traduir les
ones cerebrals en paraules. L'es-
tudi, publicat en la revista espe-
cialitzada Journal of Neuroscience
i recollit ahir per diversos mitjans
nord-americans, explica que
aquesta troballa pròpia d'una
pel·lícula de ciència-ficció va ser
possible gràcies a la col·locació d'e-
lèctrodes al cervell. 

Bradley Greger, cap de l’estudi,
no va dubtar a qualificar la troba-
lla de «lectura del pensament» i va
expressar la seva esperança que
«aviat estigui disponible per al
seu ús en pacients paralitzats».

«Hem estat capaços de desxifrar
les paraules parlades utilitzant
només els senyals emesos des del
cervell amb un dispositiu que té
perspectives prometedores per a
l’ús a llarg termini en pacients
amb paràlisis, i que són incapaços
de parlar», va dir Bradley Greger,
professor de Bioenginyeria.

El mètode ha de millorar molt
més i implica la col·locació d’e-
lectrodes en el cervell, per la qual
cosa requereix anys d’estudi. 

Científics 
nord-americans
aconsegueixen
llegir el pensament
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Bellucci, nova imatge de Martini. 
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