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El cribratge del càncer de
còlon arriba a Lleida ciutat

LLEONARD DELSHAMS

S’inicia a la Bordeta i els Magraners amb 3.688 homes i dones de
50 a 69 anys || Al llarg de l’any s’estendrà a la resta de CAP
R. RÍOS

❘ LLEIDA ❘ Cinc anys després que
s’iniciés amb una prova pilot a
la Granadella, el departament
de Salut donarà per finalitzat
aquest 2015 el desplegament
del programa de cribratge de
càncer de còlon i recte a la Regió Sanitària de Lleida. Faltava per a això que aquesta iniciativa de detecció precoç arribés a Lleida ciutat i així ha
passat. Concretament, acaba
de començar a l’Àrea Bàsica
de Salut de Bordeta i Magraners i s’anirà estenent progressivament a la resta de zones de
la capital de Ponent (els CAP
de Cappont, Rambla Ferran,
Primer de Maig i finalment Balàfia-Pardinyes) amb l’objectiu
que hi participin en total
30.800 persones. En aquesta
primera fase en aquests dos
barris de la ciutat, 3.688 homes i dones d’entre 50 i 69
anys rebran una carta perquè
acudeixin al CAP a recollir un
tub per prendre una mostra

LES CLAUS

1.540
COLONOSCÒPIES
Des del 2010, amb el cribratge
del càncer de còlon s’han fet
1.540 colonoscòpies a la regió
sanitària de Lleida.

84
TUMORS DETECTATS
Aquestes més de 1.500 proves
han permès detectar 84 càncers
en fases inicials.
d’excrements que després serà analitzada. Si hi ha sang (una
cosa que passa en un 6% de casos) seran citats per a més proves, fonamentalment una colonoscòpia.
Des que es va engegar el pro-

grama, que es duu a terme cada dos anys, a la Regió Sanitària de Lleida s’ha convidat
47.200 persones de les 16ABS
rurals, s’han practicat 1.540 colonoscòpies i s’han diagnosticat 84 càncers, la majoria en
fases inicials, cosa que ha facilitat el seu tractament i curació. A més, en uns altres 600
pacients s’han detectat adenomes de risc, que són lesions
premalignes que en poc temps
poden evolucionar a carcinoma si no es tracten.
Quant a les comarques del
Pirineu, el programa es va iniciar el 2013 a l’Àrea Bàsica de
Salut de Tremp i va continuar
l’any passat a la de la Pobla de
Segur, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.
Des del departament de Salut asseguren que la taxa de
participació dels lleidatans en
aquest programa ha superat el
60%, xifra superior a l’assolida a Catalunya i el conjunt de
l’Estat.

Reunió del Consell de les Dones de Lleida
❘ LLEIDA ❘ El Consell de les Dones de Lleida es va reunir ahir
per preparar els actes relacionats amb el 8 de març.A més,
aquest any se celebraran 20 anys d’associacionisme femení
i es va decidir que la tradicional desfilada de moda que es feia a l’Auditori es traslladarà (el 13 de març) a la Llotja.

Reclamen implementar la llei contra l’homofòbia
❘ BARCELONA ❘ El portaveu de la plataforma LGTBIcat, Eugeni
Rodríguez, va demanar ahir al Govern “100.000 euros urgents” per començar a implementar la llei contra l’Homofòbia que va aprovar el Parlament fa 100 dies i va carregar contra “la falta de lideratge i voluntat política” de l’executiu català per impulsar la nova normativa. Per la seua part, CiU va
assegurar que s’està desplegant amb difusió i formació.

Una dotzena d’activitats al Carnaval de la Seu
❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu ha organitzat una dotzena d’activitats amb motiu del Carnaval. El programa s’iniciarà el 10
de febrer amb un taller infantil d’elaboració de disfresses i
l’agenda també inclou el pregó i la gran rua.
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RELIGIÓ REUNIÓ

POLÈMICA

L’assemblea de religions
recorda‘Charlie Hebdo’

La indigestió
de calçots fa
furor a les xarxes

❘ LLEIDA ❘ L’Assemblea Municipal
de Religions de Lleida va aprovar ahir per unanimitat un manifest per condemnar qualsevol
tipus de violència i va aprofitar
la reunió feta a l’Ereta per mostrar les seues condolences per
l’atemptat del 7 de gener contra
Charlie Hebdo i un supermercat de París. Durant la sessió, els
membres de l’assemblea (integrada per les esglésies catòlica,

❘ LLEIDA ❘ La indigestió del lleidatà Josep Maria Godia després de guanyar el concurs de
Valls va ser ahir un dels temes més comentats, en to jocós, a les xarxes socials. A
molts els semblaven normals
els vòmits després d’ingerir
115 calçots, altres demanaven limitar la quantitat per
evitar maltractar l’estómac i
alguns, que tornés el premi.

evangèlica, Adventista de Lleida i de Jesuscrist dels Sants dels
Darrers Dies i les comunitats Ortodoxa Sant Joan Baptista,Testimonis Cristians de Jehovà, Musulmana, Bahaista, Bramha Kumaris, Hermètics, Budistes Zen
i Budistes Sambo Betània) van
reafirmar el seu compromís de
treballar per l’harmonia interreligiosa i l’ús responsable de la
llibertat d’expressió.

Un moment de la reunió feta ahir a l’Ereta.

El senyor

Cesar Freixes Abelló
La comunitat educativa de l’INS Josep Lladonosa expressa el seu més sincer condol
a familiars i amics per aquesta sentida pèrdua.
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