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SALUT ■ EN QÜESTIÓ L’EFECTIVITAT PER DEIXAR L’HÀBIT

El 75% d’usuaris de cigarrets
de vapor fumen també tabac
■ El 75 % dels usuaris del cigar-
ret electrònic continuen fu-
mant tabac convencional, se-
gons un estudi dirigit pel cap
de l’àrea de Bioestadística de la
Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) i epidemiò-
leg de la Unitat de Control del
Tabac de l’Institut Català d’On-
cologia (ICO), Jose M. Martí-
nez-Sánchez. L’estudi, en el qual
han participat també investi-

gadors de l’ICO i de les univer-
sitats de Harvard i Northeas-
tern, assegura que només un
20% dels usuaris es declaren to-
talment o bastant satisfets amb
el cigarret electrònic. Les da-
des del treball –que ha estat pu-
blicat a la revista científica BMJ
Open– comprometen l’efecti-
vitat del cigarret electrònic per
deixar de fumar, explicà el doc-
tor Martínez-Sánchez.

MÀXIMA DISTINCIÓ ■ C E R I M Ò N I A A Q U E STA TA R D A

Carreras rep la Medalla
d’Honor del Parlament
■ El tenor Josep Carreras rebrà
avui dimarts a les 18. 30 h la Me-
dalla d’Honor en categoria d’or
delParlament,lamàximadistin-
ció, per «la seva carrera artística
iperl’acciócívicadutaatermemit-
jançantlaFundacióJosepCarre-
ras contra la Leucèmia», segons
va informar ahir el Parlament en
un comunicat.

Al juliol, la Mesa del Parla-
ment va aprovar per unanimi-
tat atorgar-li la medalla d’ho-
nor. La cerimònia de lliurament,
en què intervindran la presiden-
ta de la institució, Núria de Gis-
pert, i el president de la Genera-
litat, Artur Mas, obrirà els ac-
tes institucionals de l’Onze de
Setembre.

La cita arrencarà amb la glos-
sa al guardonat a càrrec del pro-
fessor emèrit de la UB i exvice-
president de la Fundació Josep
Carreras, Ciril Rozman, i del pe-
riodista Xavier Bosch.

De Gispert atorgarà després
el guardó a Carreras, que es di-
rigirà als assistents. L’acte cul-
minarà amb els parlaments i l’ac-
tuació musical del Cor de Cam-
bra del Conservatori del Liceu.

Josep Carreras (Barcelona,
1946) va iniciar la seva trajectò-
ria al Gran Teatre del Liceu, i ha
aconseguit discos d’or i de pla-
tí, i premis a tot el món; el 1992
va assumir la direcció musical
dels Jocs Olímpics de Barcelona.
El 1988, després de superar una
leucèmia, va crear a Barcelona
una fundació per lluitar-hi en
contra, que va expandir als EUA,
Suïssa i Alemanya.

El tenor català Josep Carreras.
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SALUT ■ F I N S A 4 0 . 0 0 0 D O N A N T S A L J U L I O L I A G O ST

Rècord de donacions de
sang en un estiu a Catalunya
■ Més de 40.000 persones han
donat sang els mesos de juliol i
agost a Catalunya, un 5 % més
que el mateix període de l’any
passat, fet que suposa un rècord
de donacions a l’estiu, segons
el Banc de Sang. A l’estiu, la do-
nació de sang baixa un 30% pel
canvi d’hàbits de la ciutadania,
encara que es mantenen les ne-

cessitats als hospitals, especial-
ment de plaquetes i de glòbuls
vermells del grup 0 negatiu.

A principi d’estiu, el Banc de
Sang va llançar una campanya i
van doblar el nombre d’accions
als municipis del litoral. Grà-
cies a la bona resposta, ara hi ha
reserves de sang per a set dies,
un nivell considerat «normal».

ENSENYAMENT ■ A TOT C ATA LU N YA S Ó N G A I R E B É S I S M I L A LU M N E S

539 estudiants de Tarragona s’examinen
a la segona convocatòria de les PAU
■ Un total de 5.966 estudiants
catalans, dels quals 539 de Tar-
ragona, s’examinen des d’ahir
dilluns i fins al 10 de setembre
a la segona convocatòria de les
proves d’accés a la universitat
(PAU), segons va informar ahir
la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca de la Generalitat. Ahir di-
lluns van fer les proves de Llen-
gua castellana i literatura, Llen-
gua catalana i literatura, Disseny,

Matemàtiques aplicades a les
ciències socials, Ciències de la
terra i del medi ambient, Lite-
ratura catalana, i Dibuix tècnic.

Avui dimarts serà el torn d’His-
tòria o Història de la Filosofia,
Llengua estrangera, Dibuix ar-
tístic, Llatí, Matemàtiques, Li-
teratura castellana, i Tecnolo-
gia industrial, mentre que de-
mà dimecres s’enfrontaran a
Geografia, Física, Biologia, Quí-

mica i Història de l’art, entre
d’altres.

A banda dels 539 alumnes que
s’examinen a Tarragona, 4.584
més faran els exàmens a Barce-
lona; 505, a Girona; i 338, a Llei-
da. Del total d’examinands, 3.596
alumnes són de matrícula ordi-
nària, 240 es presenten per mi-
llorar nota, i 180 fan els exàmens
després de suspendre convoca-
tòries anteriors.

EFE

Loteria de Catalunya ha distri-
buït ja 9,3 milions d’euros en bit-
llets de la Grossa de Cap d’Any
dels 50 milions previstos en aques-
ta edició, fet que suposa un 18,6%
del total, i aquesta setmana co-
mençarà a vendre bitllets per in-
ternet (www.grossa.cat) per a
aquest sorteig que se celebra el
31 de desembre.

La directora general de Tri-
buts i Joc , Elsa Artadi, explicà
ahir que aquesta loteria ja és co-

neguda entre els catalans, i re-
cordà com ara fa un any amb prou
feines es coneixia la Grossa i fi-
nalment van acabar venent-se’n
25,28 milions.

Quant als canals de venda, hi
ha sumat el grup de supermer-
cats Carrefour i la cadena de gim-
nasos Dir. Això no obstant, un
paper fonamental és el del petit
comerç.

Els tres números més sol·lici-
tats l’any passat, el 01714, el 02014
i el 91114, s’ha assignat de mo-
ment per sorteig qui vendrà l’úl-
tim: la llibreria Marimon de la
Fuliola, a l’Urgell.

Una altra novetat és que aquest
any ofereix fer participacions a
entitats i associacions de tota
mena, i de moment acumula pe-
ticions per 400.000 euros.

La Grossa amplia en aquesta
edició el seu nombre de grans
premis de tres a cinc, de manera

que el quart premi donarà 5.000
euros per bitllet i el cinquè 2.500
euros. Es premiarà amb 100.000
euros per bitllet el primer pre-
mi; amb 32.500 el segon i amb
15.000 el tercer; també es remu-

nerarà el primer nombre imme-
diatament anterior i posterior
de cadascun d’ells i la coincidèn-
cia amb els últims números, pe-
rò a més aquest any es premia-
ran les centenes, és a dir, la coin-
cidència amb el primer, segon i
tercer dígit dels cinc grans premis.

LOTERIA ■ HA DISTRIBUÏT JA EL 18% DELS BITLLETS QUE PREVEU VENDRE PER CAP D’ANY

La Grossa de Nadal enceta la venda
de números d’enguany per Internet

Per publicitar la Grossa s’ha fitxat Mary Reynolds, la doble de la reina Isabel II d’Anglaterra. FOTO: ACN

Entre les novetats
hi ha la possibilitat
de fer participacions
del mateix número
per a entitats
de tota mena

Un dels tres números
més demanats, 91114,
s’ha adjudicat per
sorteig a una llibreria
a la Fuliola, a l’Urgell


