
"Lluitar per tornar 
a ser el que era"

en PaBlO Pluvinet, arQuiteCte 
de PrOfessió, va veure 
alterada la seva vida Quan 
aMB 36 anYs va Patir un 
iCtus. des de llavOrs es 
va PrOPOsar una fita 
esPOrtiva i sOlidÀria.  

HCB

"AqUELL prIMEr 
ANY VA sEr 
UNA LLUItA 
CoNstANt; ArA 
NoMÉs EM CAL 
sEGUIr UNA 
VIDA sANA"

en primera persona 

Ja fa set anys d'aquell diumenge en què en pablo es 
va aixecar a les 7 del matí per sortir a córrer quan 
un vessament cerebral va canviar completament 

el seu esquema vital. tenia una deformació congènita 
en una artèria del crani que mai havia demostrat cap 
símptoma. "Aquesta va ser la conseqüència d'aquella 
roda que es va desgastant de tant córrer i que un dia 
esclata", analitza en pablo. per a ell va ser bàsic tenir 
la seva dona al costat, que ràpidament va saber reac-
cionar trucant a l'hospital. Només dos dies després ja 
el van operar. "Va ser una sort estar al Clínic perquè té 
molt protocolaritzat el procés a seguir davant un ic-
tus". Afortunadament, en pablo s'ha trobat en el millor 
dels escenaris, ja que no té pràcticament cap seqüela. 
"Aquell primer any va ser una lluita constant; ara, en 
canvi, només em cal seguir una vida sana". 

La Unitat Funcional de patologia Vascular Cerebral, co-
ordinada pel Dr. Ángel Chamorro, és un altre pas enda-
vant del Clínic en la seva estructura organitzativa. Inte-
gra funcionalment tots els serveis implicats en la cura 
de l’ictus, que queden unificats de forma transversal 
per la patologia. 

un COP sOBtat
Ictus vol dir “cop sobtat” en llatí i 
dóna nom a una enorme família de 
malalties del sistema circulatori del 
cervell. Es divideix en dos grans grups: 
l’infart cerebral (no arriba sang al cervell) i l’hemorràgia 
cerebral (s’ha trencat el sistema de circulació), cadascun 
dels quals conté nombrosos subtipus, com les conegudes 
trombosis, embòlies, etc.

trenCant Mites
El grup d’edat amb major incidència d’ictus és la gent gran, 
però una de cada quatre persones que el pateixen es troben 
en edat laboral. si sumem les conseqüències econòmiques 
directes d’això —el tractament—, amb les indirectes —la 
disminució de la productivitat—, l’ictus es destaca en quarta 

posició a la llista mundial de malalties amb major impacte 
als pIB de tots els països. A Catalunya, és la primera causa 
de mort de les dones. Al Clínic ingressen cada any 800 ca-

sos; dos diaris. Amb tot, encara es gasta menys en inves-
tigació, prevenció i tractament que en sufragar els costos 

socials que suposa la malaltia.

“s’Ha de desterrar la idea Que l’iCtus és una Malaltia de Gent Gran”

Gaudir de la vida
tres mesos abans de patir la malaltia 
en pablo cumplia un dels seus som-
nis: córrer una marató a Barcelona, 
on va aconseguir la seva millor marca, 
03:30:23. poc després, amb l'ictus, les se-
ves prioritats van canviar. "si fins els 25 
anys la meva obsessió era ser arquitecte 
i fins als 30 enamorar la meva dona, als 
36 anys va ser tornar a córrer una altra 
marató".  Aleshores va a convèncer a tothom que podia 
córrer la Marató del Mediterrani de Castelldefels, donat 
que a Barcelona aquell any s'havia suspès. per això, va 
enviar una carta a l'ajuntament queixant-se  perquè la 
ciutat comtal no acollia una marató que podia ser la mi-
llor d'Europa. A més, va dissenyar tot un circuit que el 
consistori va aprovar i que es va convertir en el recorre-
gut de la marató de Barcelona l'any 2006. Malaurada-
ment, a causa d'una lesió, no va poder recórrer la seva 
"línia blava" —línia que es pinta una setmana abans en 

els carrers per on passa la marató— fins dos 
anys després, quan també va aconseguir el 
somni de córrer la millor marató del món, la 
de Nova York. 

MaratOns sOlidÀries
"Després d'aquesta fita, m'havia demostrat 
a mi mateix que tornava a ser el que havia 
estat abans de l'ictus". Llavors va decidir fer 
maratons solidàries i va crear el projecte "Co-

rre por tus venas". D'aquesta manera, vincula qualsevol 
èxit esportiu a la investigació sobre l'ictus que realitza la 
Fundació Clínic. A més, va crear un blog des d'on tothom 
que vulgui pot fer els seus donatius i comprar unes pol-
seres solidàries: http://pablopluvinet.blogspot.com/. pel 
proper any, en pablo vol córrer la marató de Barcelona i 
"vendre" solidàriament els quilòmetres que corri.

PersPeCtives de futur
Hi ha qui diu que el nostre cos pot aguantar unes dis-
set maratons, en pablo en porta set, per tant, encara té 
recorregut per fer. "El meu fill, que ara només corre al 
pati de l'escola, m'ha dit que el 2018 l'esperi per fer una 

marató junts; aleshores amb més de 
50 anys no sé si aguantaré, però tinc 

clar que em veig tota la vida corrent 
maratons". 

dr. Ángel Chamorro
Coordinador de la Unitat 
Funcional de patologia 
Vascular Cerebral
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