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Detecció precoç del càncer de còlon i recte
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha iniciat una nova fase de
les proves per a la detecció precoç del càncer de còlon i recte.
En aquesta fase treballa als barris de Collblanc, la Torrassa, la
Florida, Pubilla Cases i Bellvitge. Les proves s’emmarquen en
un programa pilot iniciat per l’ICO l’any 2000 a L’Hospitalet i
que consisteix a fer un cribatge (cercar l’existència d’un possible
tumor entre ciutadans que no en mostren símptomes) per
determinar la població a la qual es fan les anàlisis. El programa

s’adreça a homes i dones de 50 a 69 anys, que han d’aportar
una mostra de femta. L’examen s’ha de fer cada dos anys. Es
pot tenir càncer colorectal durant mesos sense que doni cap
molèstia. Si es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar
i que es pugui curar. Possiblement, aquest tipus de càncer és
un dels millors exemples que la detecció i el tractament en
estadis inicials modifica el pronòstic de la malaltia i l’agressivitat
terapèutica.

NO T’HO PERDIS

Què opina de la
polèmica sobre
les talles de la
roba de dona?

VIST A LA CIUTAT

Sessions formatives als
casals de la gent gran

fotos cedides pel gabinet de premsa

Els casals de Sant Josep, Santa Eulàlia i Ermita acullen aquest primer trimestre
de l’any tot un seguit de sessions formatives encaminades a complir el prin-.
cipi de promoure la formació de les persones grans per aconseguir un envelliment actiu.
L’Ajuntament organitza les sessions en col·laboració amb l’associació Conex perquè, segons els experts, la participació de la gent gran en processos
formatius contribueix a millorar les oportunitats educatives, no només de
les persones grans sinó també de les persones d’altres edats. La formació
de les persones grans contribueix al fet que continuïn desenvolupant un rol
actiu en la societat.
Les sessions formatives tracten temes diversos: la bona vida, el creixement personal, el món dels infants i el per què de L’Hospitalet.
Els cursos tenen lloc al Casal de Sant Josep (c. de Santiago de Compos
tel·la, 11-15), al Casal de Santa Eulàlia (pl. dels Avis, s/n) i al Casal Ermita
(c. de l’Ermita de Bellvitge, 40) a les 17h.

María Pérez
cambrera

Hi hauria d’haver mides per a
tothom. Mai he tingut problemes,
perquè la meva talla sempre la
trobo, però crec que això de les
talles hauria d’estar regulat. D’altra banda, si compres una 40, les
mides han de ser iguals a totes
les botigues. Quan això no passa
suposo que depèn molt del lloc
on actualment es fan les robes.

Dues de les fotografies que es poden veure a
l’exposició retrospectiva de Serrano

Andres Serrano posa
‘el dit a la nafra’
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El fotògraf novaiorquès Andres Serrano exposa al Centre Cultural Te-.
cla Sala un treball retrospectiu per fer un recorregut a través de la
seva obra: des dels primers treballs de principis dels anys vuitanta
–que se situaven en el camp de l’art– fins a la seva última sèrie
Amèrica, que és una visió personal i subjectiva, una espècie de ma-.
nifest del que el seu país és per a ell, realitzada a partir dels atemptats de l’11 de setembre del 2001.
L’exposició Andres Serrano. El dit a la nafra reuneix més de sei-.
xanta fotografies procedents de col·leccions privades i públiques i
de galeries nacionals i internacionals. La mostra és representativa de
l’obra de Serrano: la mort, la violència, l’opressió, la marginació, el se-.
xe... són alguns dels temes que ha anat tractant al llarg de la seva
trajectòria artística.
Les fotos d’Andres Serrano no han estat exemptes de polèmica,
fet que li ha portat fama però també problemes.

Xerrada sobre el món dels infants celebrada al Casal Ermita
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Crec que el sistema de talles hau-.
ria d’estar regulat. Hi ha molta di-.
ferència entre uns llocs i uns altres. Suposo que hi té molt a veure la publicitat i aquesta cerca del
cos perfecte, especialment entre
la gent jove. Però també hi ha
desajustaments a la roba infantil.
Les mides de les talles de nens no
es corresponen amb les edats.

Conxita Comajuncosa
mestressa de casa

Mai he tingut problemes de cap tipus amb les talles. Sempre he tro-.
bat roba de la meva mida i més
aviat he estat pleneta. Hi ha moltes botigues i si a una no trobes
el que vols, pots trobar-ho en
una altra. Ni quan vaig casar la
meva filla vaig tenir cap problema
amb la roba, i això que era més
de mudar.

