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Un tiroteig a València
acaba amb tres ferits

La detecció del
càncer de colon
fa reduir un 35%
la mortalitat

Tres homes de nacionalitat
sèrbia van resultar ferits ahir
al migdia després d’un tiroteig al centre de València en
el que podria ser una baralla
entre bandes rivals. Els tres
ferits van ser després detinguts. Els fets van passar a la

a Els metges aconsellen fer-se
proves a Hi ha anàlisis que es poden

una del migdia enmig del carrer molt a prop de la Ciutat de
la Justícia i d’un centre comercial. Dos grups de persones, que van arribar de llocs
diferents, van treure armes
de foc i van començar a intercanviar trets. ■ REDACCIÓ
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La detecció precoç del
càncer de colon redueix la
mortalitat per aquest tipus de tumor en un 35%,
que a l’Estat podrien suposar unes 3.550 persones l’any, segons dades facilitades per l’Associació
Espanyola Contra el Càncer, AECC. Cada any es
diagnostiquen a l’Estat
espanyol entre 28.000 i
30.000 nous casos de
càncer de colon, dels
quals 5.000 es diagnostiquen a Catalunya.

La responsable institucional a Catalunya del cribatge de càncer de colon,
Pilar Cort, explica que la
prova per fer una detecció
precoç és “senzilla i barata” i consisteix a localitzar
sang en els excrements
amb la finalitat d’extirpar
els pòlips que hi pugui haver a l’intestí o al recte i
evitar els tumors.
“És una prova barata i
senzilla que totes les persones es poden fer a casa
i només han de portar
les mostres als centres”,
manté Cort, que destaca
que “la població de risc de

Anàlisi de mostres del programa de detecció precoç de
càncer de colon i recte a l’Institut Català d’Oncologia ■ C.C

Catalunya és d’1,7 milions
de persones d’entre els 50
als 69 anys”. D’aquestes,
va dir, “tan sols un 23% estan cobertes pel programa
cribatge”. L’any 2000 es va
posar en marxa una prova
pilot per a la detecció de
càncer de colon a l’Hospi-

talet, que s’ha anat estenent a altres municipis i
que avui arriba al 23% de
la població. En el 2013 de
les 80.000 persones que
van participar en la prova
el 47,8% van donar positiu. Al final es van detectar
166 casos de càncer. ■
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Pels drets de la joventut
Més de 200 joves de cinc països van participar ahir a la
Cinquena Setmana pels
Drets de la Joventut que va
organitzar Fundesplai. Els
participants són joves d’Itàlia,

Portugal, França, Espanya i
Catalunya provinents del programa Tresca Europe, de formació, acompanyament i inclusió laboral per a joves en
situació de risc. ■ REDACCIÓ

