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dables, però sense deixar de 
gaudir la vida.

Diabetis ‘Mellitus’ 
tipus 1
La diabetis tipus 1 és la més 
complexa, ja que el fet que 
el pàncrees no generi gens 
d’insulina fa que l’adminis-
tració d’aquesta hormona 
hagi de ser mitjançant pun-
xades. La falta d’aquesta 
hormona és deguda al sis-
tema immunològic de l’or-
ganisme, que destrueix les 

cèl·lules beta del pàncrees 
i, per tant, desactiva la pro-
ducció d’insulina.
Aquesta tipus de diabetis 
s’ha de tractar amb molta 
cura. Els pacients que patei-
xen aquesta malaltia s’han 
d’injectar la insulina un 
mínim de tres o quatre ve-
gades al dia per tal d’evitar 
els efectes negatius de l’ele-
vada quantitat de glucosa 
a la sang que no gestionen 
les hormones de manera 
natural. 
És per això que el tracta-
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 ■ Els metges reco-

manen seguir hàbits 
saludables per evitar 
la diabetis

Maria Figueras Bonachi
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L a diabetis és una 
malaltia crònica  
que es pot ma-
nifestar de dues 

maneres ben diferents en 
els pacients. La diferència 
principal entre els dos tipus 
de diabetis és la fabricació 
o no d’insulina del pàncre-
es. Així doncs, en el cas que 
aquest òrgan fabriqui insu-
lina, però no la suficient per 
evitar que en la sang hi hagi 
un excés de glucosa, parlem 
de la diabetis Mellitus, de 
tipus 2. Ara bé, si el pàncre-
es no genera gens d’insulina 
i la sang no es pot repartir 
cap a les cèl·lules del cos i es 
queda circulant per la sang 
en quantitats molt eleva-
des, parlem d’una diabetis 
Mellitus, de tipus 1.
En tots dos casos, els hà-
bits dels pacients han de 
canviar. Ara bé, tal com 
especifica la pediatra Pilar 
Terradas, “els pacients han 
de viure amb la diabetis, 
no per a la diabetis”. És a 
dir, que sí que hi ha d’ha-
ver una adaptació vital per 
conviure amb la malaltia 
tot mantenint hàbits salu-

Els controls de nivell de sucre a la sang són molt importants per als pacients amb diabetis.  
FOTO: MARIA FIGUERAS BONACHI

ment per a aquesta diabe-
tis de tipus 1 passa per una 
autoanàlisi que s’ha de fer 
el mateix pacient o algun 
familiar per mesurar el ni-
vell de glucèmia a la sang i, 
en funció d’aquest, injectar 
la insulina que sigui neces-
sària.
Els pacients que acostumen 
a patir aquest tipus de di-
abetis són infants i joves. 
Els casos que arriben a la 
consulta expliquen que els 
petits porten un o dos me-
sos amb alguns dels símp-
tomes propis de la diabetis: 
cansament, malestar, molta 
set, moltes ganes d’orinar o 
molta gana. I a partir de les 
anàlisis de sang és quan es 
determina la malaltia. La 
pediatra Pilar Terradas 
explica que quan els pa-

de la que es produeix. Fent 
activitat física i portant una 
dieta equilibrada, evitant 
els dolços i vigilant les fa-
rines, es pot mantenir el su-
cre dins els nivells normals. 
Ara bé, cal tenir en compte 
que si la diabetis no està 
ben controlada, pot provo-
car complicacions en el mo-
ment del part o fer que el 
nadó pesi massa. En la ma-
jor part d’aquestes pacients, 
la diabetis desapareix des-
prés del part. Però no s’ha 
de deixar de banda que un 
petit percentatge d’aquestes 
dones acaben tenint una di-
abetis de tipus 2. És per això 
que, en aquestes pacients, 
és igual o més important 
que en la resta de persones 
que mantinguin un seguit 
d’hàbits saludables. 

Evitar la diabetis
Per desenvolupar una dia-
betis tipus 1 es necessiten 
uns condicionants genètics 
que ho permetin i un o més 
factors que activin l’apari-
ció de la malaltia. Aquests 
podrien anar des de virus 
o aliments fins a factors 
contaminants, entre d’al-
tres. Cal tenir en compte 
que actualment s’estan 
fent moltes investigacions 
per tal de determinar la 
causa de la diabetis tipus 1 

SÍMPTOMES PRINCIPALS

- Orinar amb freqüència

- Orinar al llit (nens)

- Set extrema

- Gana extrema

- Pèrdua de pes ràpida

- Debilitat, fatiga  
o somnolència

- Irratibilitat (nens)

- Nàusees

- Vòmits

- Visió borrosa

- Alè amb olor de poma

- Infecció per fongs

- Rampes musculars 
Producció d’insulina 
Els dos tipus de  
diabetis es  
diferencien pel  
nivell de producció 
d’insulina del  
pàncrees

 Què és la diabetis?

La diabetis és una malaltia crònica 
que fa que el pàncrees no produeixi la 
insulina suficient i augmenti el nivell 
de sucre a la sang. Aquest excés de 
sucre pot portar a complicacions de 
l’organisme com la retinopatia, la ne-
fropatia, les malalties cardiovasculars 
i les amputacions.
Hi ha diferents tipus de diabetis:
- ‘Mellitus’ tipus 1: El pàncrees no fa-
brica insulina i el pacient ha de con-
trolar externament i rutinàriament 
el seu nivell de sucre a la sang. Afecta 
els nens i els joves i dura tota la vida.
- ‘Mellitus’ tipus 2: El pàncrees no 
fabrica tota la insulina que necessita 
el cos per funcionar correctament i 
els pacients han de canviar les seves 
rutines amb medicaments i hàbits 
saludables. Afecta els adults i es re-
laciona amb factors com el sobrepès, 
el sedentarisme i els mals hàbits ali-
mentaris.
- Gestacional: afecta les dones emba-
rassades i acostuma a desaparèixer 
després del part.

res reben la notícia, en un 
principi, alguns reaccionen 
amb incredulitat. “Pensen 
que ens equivoquem i que 
ja trobaran la solució en 
un altre lloc”, comenta la 
doctora. “És normal que 
pensin d’aquesta manera, 
ja que necessiten temps per 

assumir que és un diagnòs-
tic que afectarà el seu nen 
per a tota la vida”.

Diabetis ‘Mellitus’ 
tipus 2
Pel que fa a la diabetis tipus 
2, el pàncrees sí que genera 
una part de la insulina per 
gestionar la glucosa, però 
no la suficient per contro-
lar-la al 100%. Moltes ve-
gades no dóna símptomes 
ni molèsties i la persona 
pot descuidar el seu con-
trol i tenir complicacions 
greus al cap d’uns anys. És 
per aquest motiu que els 
pacients d’aquest tipus de 
diabetis han de controlar el 
seu nivell de sucre a la sang 
de manera regular. Ara bé, 
aquest control no ha de ser 
tan rigorós com en els casos 
de tipus 1.
Tal com explica la inferme-
ra i educadora en diabetis 
del Pius Hospital de Valls, 
Carme Baldrich, la clau 
per conviure amb aquesta 
malaltia és tenir hàbits sa-
ludables. 

Diabetis gestacional
Gairebé un 5% de les dones 
embarassades desenvolu-
pen un cas de diabetis ges-
tacional. En aquest cas, el 
pàncrees fabrica insulina, 
però el cos en necessita més 

Malalties  
cardiovasculars  

(infarts  
i embòlies)

Nefropatia  
(diàlisi)

Retinopatia 
(ceguera)Amputacions

Si el pàncrees no crea 
la insulina necessària, 
pot acabar causant...
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 Associació de Diabètics de Catalunya

 Associació DT1 NO LIMITS

Els objectius de l’Associació de Diabètics de Catalunya són informar, 
aconsellar, ajudar i defensar el diabètic, a més de contribuir a la 
investigació i promoure la sensibilització de la societat.

L’Associació DT1 NO LIMITS va néixer fa uns mesos per ajudar  
i defensar les persones que pateixen diabetis de tipus  
1 i potenciar-ne la investigació científica.

L’Associació de Diabètics 
de Catalunya (ADC) és una 
entitat que aplega tant dia·
bètics com tutors de nens 
diabètics, familiars i col·
laboradors sensibilitzats per 
algun motiu amb els proble·
mes que deriven d’aquesta 
carència. Es troba totalment 
desvinculada de qualsevol 
ànim de lucre, ideari polític 
o religiós. La seva principal 
finalitat és l’ajut i la defensa 
del diabètic. 
Els objectius de l’ADC són 
informar, aconsellar, ajudar 
i defensar el diabètic. Igual·
ment contribueix a impulsar 
la investigació, fomentar la 
qualitat de l’assistència pú·
blica i promoure la sensi·
bilització de la resta de la 
societat de la problemàtica 
que afecta el diabètic i el 
seu entorn.
L’ADC va ser creada l’any 
1992 amb la fusió de nou 
associacions de diabètics 

d’arreu de Catalunya. Fins 
a aquell moment, cadascu·
na havia cobert una etapa 
de sensibilització davant 
els propis afectats i davant 
l’opinió pública del que re·
presenta el malalt diabètic, i 
formaven part de la Federa·
ció Catalana d’Associacions 
de Diabètics (DECADI).
El 9 de gener del 1993 a 
Manresa es va celebrar el 
I’Assemblea General Cons·
tituent i d’allí en va sortir el 
Consell Directiu, un òrgan 
que regeix totes les dele·
gacions i que es nodreix de 
membres de totes elles.
L’Associació actua a través de 
delegacions que hi ha im·
plantades per tot Catalunya 
·Alt Penedès, Alt Urgell, Am·
posta, Anoia, Baix Penedès, 
Barcelona, Berguedà, Comar·
ques Gironines, Granollers, 
L’Ebre, L’Hospitalet, Lleida, 
Manresa, Mollet, Osona, Sa·
badell·Sant Cugat, Terrassa. 

Cadascuna porta a terme tot 
un seguit d’activitats a la seva 
zona d’acord amb els socis 
que la integren i les seves 
necessitats i disponibilitats. 
Al mateix temps cadascuna 
té una junta responsable del 
funcionament i de donar ca·
buda a totes les inquietuds 
dels diabètics de la seva co·
marca.
Des del 2002, l’ADC es re·
geix per uns nous estatuts 
que posen al dia els de 
1992. Van ser aprovats per 
assemblea general el 15 de 
juny de 2002 i posterior·
ment registrats pel Departa·
ment de Justícia del Govern 
català. Totes les delegacions 
tenen representació en el 
Consell Directiu actual ·pre·
sidit per Xavier Bosch·, elegit 
en l’Assemblea General de 
Socis celebrada el dia 18 de 
juny del 2016, i actualitzada 
amb els canvis decidits per 
algunes delegacions.

L’Associació DT1 NO LI·
MITS comença a gestar·se 
el mes de novembre de 
l’any 2015, quan un 
conjunt de professionals 
mèdics, així com afectats 
per la malaltia i familiars 
d’afectats, troben la neces·
sitat d’unir·se com a col·
lectiu per donar cobertura 
a una sèrie de carències 
detectades en el dia a dia 
dels afectats per la diabetis 
de Tipus 1.
Davant la impossibilitat de 
constituir·se com a delega·
ció de l’ADC per no haver 
assolit el nombre mínim 
d’associats requerits se·
gons els seus estatuts, 
aquest col·lectiu va de·
cidir iniciar la constitució 
d’aquesta nova Associació.
L’objectiu de l’Associació 
DT1 NO LIMITS és acon·
seguir que els membres 

de l’Associació i tota la po·
blació diabètica de Tipus 
1 puguin assumir la con·
vivència amb la diabetis i 
portar una vida com més 
normalitzada millor.
Per tal d’assolir aquest 
objectiu, l’Associació es 
planteja treballar en dife·
rents fronts informant les 
persones amb diabetis, els 
seus familiars i el seu en·
torn social, i formar aquest 
col·lectiu perquè puguin 
dur la seva vida amb tota 
normalitat.
Els punts bàsics de treball 
són ajudar les persones 
que es vegin limitades i 
defensar·les de tota dis·
criminació, individual o 
col·lectiva, i potenciar la 
investigació científica en 
diabetis, la qualitat de l’as·
sistència sanitària pública 
i la sensibilització de tota 

la societat sobre la pro·
blemàtica específica que 
afecta les persones que 
conviuen amb la diabetis 
de tipus 1.
En aquests moments l’As·
sociació (ja constituïda) es 
troba en fase de finalització 
de treballs previs a l’expo·
sició pública del projecte i 
gaudeix de la col·laboració 
dels diferents hospitals de 
referència de la zona: Hos·
pital Universitari Sant Joan 
de Reus, Pius Hospital de 
Valls i Hospital Universitari 
de Tarragona Joan XXIII.
Qualsevol persona que es·
tigui interessada a formar 
part de l’Associació DT1 
NO LIMITS o a rebre més 
informació sobre l’entitat 
s’hi pot posar en contac·
te mitjançant el correu 
dt1nolimitstarragona@
gmail.com.

i poder aconseguir la seva 
prevenció. 
En els dos altres casos -di-
abetis tipus 2 i diabetis 
gestacional- sí que es pot 
intentar evitar mantenint 
uns hàbits de vida saluda-
bles. La diabetis de tipus 2 i 
la gestacional són malalties 
que no mostren símptomes 
clars i que sembla que no 
passi res. És per això que els 
metges recomanen preve-
nir les complicacions que 
poden donar amb bons hà-
bits i fer-se analítiques per 
revisar que tot estigui cor-
recte o detectar la diabetis 
al més aviat possible. 
Normalment, aquesta dia-
betis de tipus 2 apareix a 
partir dels quaranta anys, i 
tenen més predisposició en 
aquelles persones que han 
tingut generacions ante-
riors amb casos d’aquesta 
malaltia.

Millora de la qualitat 
de vida dels pacients
L’Associació de Diabètics 
de Catalunya va demanar 
al Departament de Salut que 

en el moment de fer el nou 
concurs per al subministra-
ment de tires reactives per 
mirar la glucèmia a la sang, 
tingués en compte les noves 
tecnologies.  Actualment 
s’han creat els mesuradors 
continus de glucosa (MCG), 
que permeten mesurar la 
glucèmia sense extreure sang 
per dipositar-la a la tira reac-
tiva. Ara mateix, el cost total 
d’aquest aparell recau sobre 
el pacient, i per aquest motiu 
l’ADC demana que l’Institut 
Català de la Salut faci front a 
aquest cost. De fet, si s’acon-
segueix que el nou sistema 
substitueixi les punxades, 
la despesa de les tires reacti-
ves baixarà en picat perquè 
ja no seran necessàries. Però, 
a part de la millora econò-
mica, el canvi més gran seria 
l’increment de qualitat de 
vida dels pacients.
Ara bé, també cal tenir en 
compte, tal com apunta la 
infermera Carme Baldrich, 
que no tots els pacients amb 
diabetis necessiten aquests 
aparells. Els pacients que no 
fabriquen insulina, com és el 
cas de la diabetis tipus 1, o els 
que tenen la diabetis tipus 
2, però que fabriquen molt 
poca insulina, són els que 
es beneficien més d’aquests 
aparells, ja que necessiten 
fer-se molts controls diari. 
Ara bé, la resta de pacients 

 
Diabetis tipus 2 
Acostuma a aparèixer 
en persones de més 
de 40 anys

amb diabetis no necessiten 
tants controls i per a ells no 
seria tan necessària la nova 
tecnologia.
Per altra banda, Baldrich 
explica que si els pacients 
que s’han de punxar cada 
dia no ho haguessin de fer 
perquè tenen un aparell que 
calcula i administra la insu-
lina necessària, la qualitat de 
vida dels pacients millora-
ria molt. Ara bé, si aquestes 
persones poguessin comptar 
amb la implantació d’un 
pàncrees artificial ja seria 
“el millor pas per vèncer la 
malaltia”.

Marató de TV3 2015
L’última edició de La Mara-
tó de TV3 va anar dedicada 
a la diabetis i l’obesitat. La 
col·lecta de la vint-i-qua-
trena edició va superar els 
set milions d’euros. Però 
les jornades al voltant de 
La Marató de TV3 no van 
servir per aconseguir una 
gran col·lecta per destinar 
a la investigació i les millo-
res d’aquesta malaltia, sinó 
que al llarg del programa 
es van anar coneixent les 
vides de diferents pacients 
i la gent va poder enten-
dre més bé què és i com 
es pateix aquesta malaltia 
gràcies a les múltiples col-
laboracions dels experts en 
l’àmbit.


