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societat

enbreu

ant el matí el sol predomirebé arreu, només amb alervals de núvols força trenPirineu i en altres comarl’extrem nord.

fecs de tarda

ms dies alguns mapes del
puntaven a la possibilitat de
urts al nord durant la tarda
da de Sant Jordi, però les úlortides dels models també
at restant possibilitats a
ruixats. Ara mateix el més
e és que tot plegat quedi en
gotellades en diversos
el Pirineu i, com a molt, al
de la serra de l’Albera, poca
urant poca estona.
any el temps ho posarà tot
Si rebusquem entre dades
ues dels últims 40 anys, les
iques diuen que en ciutats
ida, Tarragona i Tortosa el
és que en 1 de cada 7 dies de
di hi hagi com a mínim una
e pluja. A Barcelona en són
a 6, i a Girona aquesta dada
ns a 1 de cada 5.
a de Sant Jordi només serà
di d’una pujada de temperae marcarà l’inici del cap de
a: divendres i dissabte punnt es podrien arribar a assoeratures de 30 graus a l’inDiumenge la calor ja es moés probable que abans que
mes encara hi torni a haver
nits relativament fredes a
r i al Pirineu.e

DAVID BORRAT

■ Els consumidors de cànnabis
tendeixen a tenir falsos records
Un estudi de l’Hospital de Sant Pau, amb
investigadors de la UAB i l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Bellvitge, conclou que els
consumidors de cànnabis mostren una tendència
a tenir falsos records i a creure que han viscut
situacions que no són reals. El treball, publicat a
Molecular Psychiatry, demostra per primer cop
que els consumidors de cànnabis tenen menys
activitat a l’hipocamp, que és una estructura clau
vinculada a l’emmagatzematge dels records.

■ Els homes ja superen les dones en
patologies derivades del papil·loma
Els experts de la Fundació Puigvert de Barcelona
van reclamar ahir incloure la vacuna contra el virus
del papil·loma humà (VPH) al calendari de
vacunació obligatòria per a homes, ja que noves
dades mostren que el nombre d’homes amb
patologia greu derivada del VPH està superant el
de dones. L’ideal seria vacunar els nois abans de la
primera relació sexual, com es fa en les noies.

