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Solidaritat amb els més necessitats 16.06.2009 

Crits dels Nens i el Consorci Sanitari de 
Terrassa uneixen esforços 
La col·laboració entre les entitats ha permès opera r Drissa 
Smake, un nen de 6 anys de Mali que patia un trauma tisme 
ocular per una convulsió arrel d'una malària neuron al. Smake 
ha estat operat a amb èxit a l'Hospital de Terrassa   

Drissa Smake, un nen de sis anys de Mali, ha estat operat a l’Hospital de 
Terrassa. Als pocs mesos de vida va tenir malària, com el 90% de la població 
del seu país. Però en el seu cas va ser una malària neuronal que li va afectar 
el cervell. Això, i que durant alguna convulsió es va fer un traumatisme ocular, 
li van provocar un dolor constant – que el feia autolesionar-se i ser agressiu-, 
seqüel·les neuronals i retards psicomotrius. 
   
El seu cas era tan complex que ni la delegació de l’associació Crits dels Nens 
a Bamako ho contemplava. La seva mare insistia tant que al final va ser 
acceptat. El Rotary Club ha pagat les despeses del viatge i l’Hospital de 
Terrassa ha posat les instal·lacions, els metges i el tractament. Després de 
l’operació, ha deixat de patir i se li ha col·locat una pròtesi ocular (tot i que les 
lesions neurològiques són irreversibles). 
 
L’associació vol fer un seguiment mèdic del nen i pagar-li una educació 
especial quan Drissa Samake torni al barri de Bamako. Un conveni signat entre 
el Consorci Sanitari de Terrassa i Crits dels Nens permetrà que altres casos 
puguin ser atesos a Terrassa. 3.000 euros anuals i l’estructura sanitària de 
l’Hospital ho faran possible. 
 
Aquest és el segon nen que és tractat a Terrassa però l’associació ja té en 
perspectiva altres casos molt greus pel proper any.  

Dissabte a la tarda 17.06.2009 

Una pantalla gegant al Raval 
de Montserrat permetrà 
seguir el Sud-àfrica - 
Espanya 
Telecinco ha triat Terrassa per ser la ciutat de 
naixement del jugador Xavi Hernández. La 
cadena retransmetrà el partit de la selecció 
espanyola contra la de sud-africana a partir 
de dos quarts de nou 

23è a la classificació 17.06.2009 

Ander Mirambell, l'únic 
espanyol que ha competit a 
la Copa del Món d'skeleton 
Resident a Terrassa, ha voltat sol arreu del 
món i ha comptat amb el suport dels seus 
entrenadors. La participació en aquest torneig 
ha estat la realització d'un dels seus somnis 

Segons un estudi de la 
UAB 17.06.2009 

L'abstenció electoral es deu 
a la falta de transparència de 
polítics i comunicadors 
Josep Maria Vallès, catedràtic de Ciències 
Polítiques de la UAB, ha dirigit un estudi per 
trobar les causes de l'alta abstenció que la 
política actual genera en els processos 
electorals. El document ha centrat un debat 
aquest dimarts 

Xerrada al CC Francesc 
Macià 17.06.2009 

El PSC es referma en les 
polítiques d'igualtat en 
època de crisi 
La doctora en psicologia i directora general 
d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, Sara 
Berbel, ha explicant davant d'una 
cinquentena de persones les polítiques 
d'Igualtat que mantéla Generalitat tot i les 
dificultats pressupostàries 
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Entrevistes i reportatges 

David Gràcia, autor de la novel·la 
"L'Últim Hereu" 

"'L'Últim Hereu' és el resultat 
d'un llarg procés d'investigació 
de més de cinc anys de durada"  

Via Vallès proposa una estructuració 
més eficient per al territori vallesà 

Neix l'entitat Via Vallès  
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