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Un estudi de la UdL diu que
personalitzar el cribratge
de càncer redueix costos

SALUTESTUDI

Imatge d’arxiu d’unmetge observant unamamografia.

�LLEIDA �Utilitzar els factors de risc
en el cribratge del càncer de ma-
ma podria reduir un 10 per cent
els costos econòmics de diagnòs-
tic i fins a un 20 per cent els fal-
sos positius i els sobrediagnòs-
tics.

Aquesta és una de les conclu-
sions que es deriven d’una in-
vestigació liderada per les pro-
fessores de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat de Lleida
Montserrat Rué i Ester Vila-
prinyó, que recull la prestigiosa
revista internacional Plos One.
En l’estudi també hi han parti-
cipat investigadors de la Univer-
sitat Rovira iVirgili deTarrago-
na i de l’Hospital del Mar de
Barcelona.

En l’àmbit de la detecció pre-

coç, la tendència actual és l’en-
focament personalitzat, de ma-
nera que la franja d’edat per rea-
litzar mamografies i la freqüèn-
cia d’aquesta prova varien
d’acord amb el risc de tenir càn-
cer de mama.

Les investigadores han portat
a terme una avaluació econòmi-
ca i un estudi de danys i benefi-
cis del cribratge utilitzant mo-
dels matemàtics i informació so-

UDL

bre l’impacte econòmic i en sa-
lut que el càncer de mama té so-
bre la població. La investigació
ha avaluat fins a 2.624 es-
tratègies de cribratge, combinant
diferents periodicitats dels
exàmens, edats d’inici i final de
les proves, i els diferents grups
de risc (baix,moderat baix,mo-
derat alt i alt).

Montserrat Rué explica que
“si en lloc de fer mamografies

biennals a totes les dones d’en-
tre 50 i 69 anys es combinessin
els exàmens anuals, triennals i
quinquennals, es podria evitar
el mateix nombre de morts però
reduint els costos sanitaris i els
efectes adversos del cribratge”.
El cribratge òptim es caracterit-
zaria per exàmens cada any a
les persones amb alt risc de la
malaltia i cada 3 o 5 quan el risc
és baix o moderat.

ANÀLISI

Dos professores de la UdL
avaluen 2.600 estratègies
de cribratge per poder
obtenir millors resultats

També redueix els falsos resultats positius

Conveni de
riscos laborals
a FeSalut

SALUT

� LLEIDA � El servei de prevenció
de riscos laborals Previnte-
gral i la Federació d’Entitats
per la Salut de Lleida (FeSa-
lut) va firmar ahir un conve-
ni de col·laboració a través
del qual Previntegral vol fa-
cilitar i millorar la prevenció
de risc en totes les entitats que
formen part de FeSalut.

Amb aquest conveni, aug-
menten les facilitats que Fe-
Salut atorga a les entitats que
formen part de la federació
i Previntegral segueix amb la
seua línia de col·laboració
amb les entitats de Lleida i
província.

Andorra ja
es vacuna
contra la grip

SALUT

� ANDORRA � El Govern andorrà
va començar ahir la campa-
nya de vacunació contra la
grip. El període de vacunació
s’allargarà fins al dia 19 de
desembre i se n’han adqui-
rit 6.000 dosis.Tanmateix, el
ministeri de Salut recomana
que, sempre que sigui possi-
ble, es faci durant els mesos
d’octubre i novembre.

La vacuna és gratuïta per
als majors de 65 anys, perso-
nal sanitari, persones amb
malalties respiratòries cròni-
ques i embarassades, entre
d’altres.

Concentració
motera per
recaptar fons
per a Aitor

SOLIDARITAT

� LLEIDA � El pròxim 26 d’octu-
bre els Camps Elisis de Llei-
da acolliran una concentració
de motos solidària per recap-
tar fons per a l’associacióAi-
tor, Dibuixant un Somriure.
Aquesta entitat pretén recap-
tar fons per atendreAitor, un
nen que pateix paràlisi cere-
bral. La festa començarà amb
un dinar per als motards que
participen en l’esdeveniment,
a un preu simbòlic que servi-
rà com a donatiu.

Així mateix, es duran a ter-
me diferents activitats com
ara concursos i actuacions de
música.Aitor és un nen de
quatre anys de la Bordeta
amb paràlisi cerebral la famí-
lia del qual recull fons des que
va nàixer. La paràlisi es deu
presumptament a una negli-
gència mèdica.

La inauguració de la xocolateria tindrà lloc aquest dissabte coincidint amb la Fira del Torró.

Agramunt comptarà amb la
xocolateriamés gran d’Europa
En un primermoment tindrà capacitat per a 150 persones i després,migmiler

ESTABLIMENTSPRODUCTES

ja compta amb el Museu delTor-
ró i la Xocolata a la Pedra, un
equipament que l’any passat va
rebre fins a 17.000 visitants i
que s’ha convertit en un dels
atractius turístics de la capital
del Sió.

SegonsVelasco, des queTor-
ronesVicens va adquirir la fà-
brica Jolonch se n’ha quintupli-
cat la producció.Així mateix,
des de fa quinze dies ja es pot
trobar xocolate Jolonch en to-
tes les grans superfícies comer-
cials.

LAIA PEDRÓS

X. SANTESMASSES
� AGRAMUNT � Xocolata Jolonch
d’Agramunt, empresa perta-
nyent aTorronsVicens, inaugu-
rarà dissabte en el marc de la
celebració de la Fira del Torró
una xocolateria al mateix edifi-
ci que acull la fàbrica de xoco-
late, ubicada a la cèntrica plaça
del Pou. L’establiment tindrà una
capacitat per a 150 persones.

Segons el propietari d’aquest
nou establiment, ÀngelVelasco,
“es tracta d’una primera fase del
projecte que l’any que ve es
complementarà amb la rehabi-
litació de l’antiga fàbrica de fa-
rina d’Agramunt (ubicada a
l’avinguda Marià Jolonch) per
ampliar la xocolateria i que tin-
gui una capacitat per acollir fins
a mig miler de persones”.Velas-
co assegura que amb aquest pro-
jecte “Agramunt tindrà la xoco-
lateria més gran d’Europa dins
de la fàbrica més antiga del món
d’elaboració de xocolate a la pe-
dra”.

A la xocolateria, els visitants
podran participar en degustaci-
ons de xocolate a un preu d’en-
tre 1,5 i 2 euros.Així mateix,
l’empresa pretén portar a ter-
me una campanya entre les es-
coles amb l’objectiu que els es-
colars es desplacin fins aAgra-
munt per tal de conèixer de pri-
mera mà el procés tradicional
de fabricació dels torrons i el
xocolate. De fet,TorronsVicens

� TorronsVicens presenta-
rà, en el marc de la fira que
obre dissabte, novetats com
un torró de gintònic i un al-
tre de formatge de la Seu
d’Urgell. Perquè els visitants
els tastin,TorronsVicens farà
dos barres de 10 metres de
llarg permig d’ample.Aquests
dos sabors formen part de la

línia estrenada l’any passat a
partir de la col·lecció entre
TorronsVicens i el cuinerAl-
bertAdrià. SegonsVelasco,
“l’objectiu de la líniaAlbert
Adrià Natura és que el tor-
ró es converteixi en un pro-
ducte atemporal, com a pos-
tres durant tot l’any i no no-
més per Nadal”.

Torronsdegintònic i fets abase
de formatgesde la Seud’Urgell
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