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Redacció

Tot i la pluja d’aquest dissabte, 
la Ganxet Pintxo ha mantingut 
la seva capacitat d’atracció en 
l’arrencada de l’edició de tardor, 
la tretzena de l’operatiu després 
dels sis primers anys d’existèn-
cia. Així, els dos primers dies 
–dijous i divendres– la ruta va 
repetir els índex de participació 
del mateix període de la ruta 
anterior, la de primavera. I ins i 
tot s’ha produït un fet excepcio-
nal en aquestes tretze edicions: 
en un sol cap de setmana s’han 
esgotat els 20.000 exemplars 
editats de la guia de la ruta que –
amb nou format– s’ha convertit 
en una de les novetats d’aquesta 
edició. 

Un fet, aquest, que per al pre-
sident de la Cambra, Isaac San-
romà, «demostra que hi havia 
ganes de Ganxet Pintxo». «Mal-
grat les circumstàncies conjun-
turals que travessa el país, i que 
també afecten al consum, la 
ruta ha estat capaç de mante-
nir la seva capacitat d’atracció 
amb activitat constant als esta-
bliments participant», afegia el 
president en el primer balanç de 

la ruta de tapes de Reus. 

Èxit de la donació de sang
Sanromà també destaca l’èxit 
de la campanya extraordinària 
de donació de sang que, com 
cada tardor, s’ha realitzat amb 
el Banc de Sang i Teixits de 
l’Hospital de Sant Joan. Dijous, 
en l’arrencada de la campanya, 

es van quadruplicar les xifres 
de donació d’un dia normal 
d’activitat al Banc. La campanya 
–que compta, també, amb la col-
laboració de la DOP Siurana– es 
reiniciarà novament dimarts 
vinent després del parèntesi del 
cap de setmana. La Ganxet Pint-
xo és una iniciativa impulsada 
per la Cambra de Comerç.
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Un instant de l’excursió, que va sortir de les Peixateries Velles.

Dos quilòmetres per celebrar 
el Dia de la Fisioteràpia
Reus va celebrar ahir el Dia In-
ternacional de la Fisioteràpia 
amb una caminada saludable 
per la ciutat 0rganitzada pel 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya amb la col·laboració 
de la Regidoria de Participació, 
Ciutadania i Transparència que 
va tenir lloc sota el lema Des 
dels avis fins als néts, tots cami-
nem. En detall, els participants 
van completar un circuit de 
dos quilòmetres que havia i-
xat la sortida a la plaça d’Anton 

Borrell, a les deu del matí, en 
una cita que també va incloure 
tallers d’exercicis terapèutics 
de millora de la motricitat i de 
manteniment corporal per a 
nens i adults, entre altres ac-
tivitats. El 8 de setembre, Dia 
Internacional de la Fisioteràpia, 
es commemora la creació l’any 
1951 de la World Confederation 
for Physical Therapy, l’organit-
zació que agrupa entitats de re-
presentació dels professionals 
de la isioteràpia.

Mónica Pérez

L’Hospital Sant Joan és un de la 
mitja dotzena de centres cata-
lans on el problema de les llistes 
d’espera ha generat, entre l’1 de 
gener i el 31 de juliol d’aquest 
2017, reclamacions al CatSalut 
derivades del temps d’espera 
per una reconstrucció mamària 
després d’una mastectomia. En 
total, i tal com queda relectit 
en la resposta a una pregun-
ta parlamentària del passat 24 
d’octubre, formulada pel diputat 
de Ciutadans Jorge Soler i adre-
çada al conseller de Salut, Toni 
Comín, han estat 25 les queixes 
formalitzades al global del terri-
tori –«segons la cerca especíica, 
centre per centre, que s’ha dut a 
terme des de la unitat de Llistes 
d’Espera del CatSalut»– per la 
demora d’intervenció quirúrgica 
en aquest àmbit.

De les 25 reclamacions, 10 són 
a casos de l’Hospital Josep Tru-

eta, 4 l’Hospital de Mataró, 5 a 
l’Hospital de Sabadell, 4 a l’Hos-
pital de Terrassa i una d’única a 
l’Hospital Mútua de Terrassa i al 
Sant Joan. La cerca a què fa refe-
rència Comín no ha pogut comp-
tabilitzar hipotètiques queixes a 
l’Hospital de Bellvitge, on «a data 
de 31 de març constaven un total 
de 139 pacients en llista d’espe-

ra per a reconstrucció mamària 
derivada de mastectomia». En la 
mateixa resposta, el conseller de 
Salut aclareix que «actualment, a 
la majoria de centres, la recons-
trucció mamària es realitza en el 
mateix acte quirúrgic en què es 
fa  la mastectomia». De vegades, 
però, no és així, i es practica una 

reconstrucció «diferida», com les 
que han donat lloc a aquestes 25 
queixes repartides en sis centres.  
Entre ells l’Hospital Sant Joan, 
un centre punter en la qüestió 
oncològica –el Pla Estratègic sa-
nitari 2016-2020 del Camp de 
Tarragona l’ubica com a referent 
d’aquest camp– i que no és aliè a 
les conseqüències de l’acumula-
ció de pacients en espera al sis-
tema sanitari per a tractaments 
que se’n deriven. 

Oferir servei a altres centres 
Precisament a principis d’abril, 
un informe elaborat per la Soci-
etat Catalana de Cirurgia Plàstica 
Reparadora i Estètica (SCCPRE) 
sobre la situació de la cirurgia 
plàstica als hospitals públics de 
Catalunya alertava de la «manca 
d’aquest tipus d’especialistes al 
territori», on apuntava una taxa 
de 0,09 cirurgians plàstics per 
cada 10.000 habitants. 

Sempre segons el mateix in-
forme, la demarcació de Tarrago-
na compta amb un total de 4 pro-
fessionals que ofereixen servei 
als hospitals públics i que atenen 
principalment reconstruccions 
mamàries. L’estudi posa damunt 
la taula que els centres amb una 

plantilla més àmplia de cirurgi-
ans plàstics són els que més cues 
pateixen –en documenta de ins 
a tres anys– perquè els profes-
sionals han d’assumir pacients 
procedents de centres comarcals 
que no disposen d’aquests espe-
cialistes.    

SALUT

Queixes al CatSalut per 
retards en reconstruccions 
mamàries, una a Reus
Demores en la intervenció quan aquesta no es realitza en el mateix acte que 

la mastectomia han generat 25 reclamacions entre gener i juliol a Catalunya
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Una imatge d’arxiu de l’exterior de l’Hospital Sant Joan.

Un Informe de la Societat 
Catalana de Cirurgia 
Plàstica alerta de la taxa 
baixa de cirurgians
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Un total de 46 establiments participen en aquesta edició. 

La Ganxet Pintxo de tardor manté 
la capacitat d’atracció

PROMOCIÓ

La ruta exhaureix 20.000 exemplars de la guia el primer cap de setmana

La Guàrdia Urbana 
participa en un 
seminari de policies i 
futbol professional

La Guàrdia Urbana de Reus va 
participar la setmana passada 
en el I Seminari Nacional de 
Policies Locals i Futbol Profes-
sional, organitzat per l’Ajunta-
ment i la Policia Local de Vila-
real, amb la col·laboració de 
la Liga de Futbol Profesional i 
Aiciones Unidas. El seminari 
tenia com a objectiu conèixer 
aspectes operatius i normatius 
per a la preparació i coordina-
ció de dispositius de seguretat 
i trànsit en els esdeveniments 
esportius, especialment els 
del futbol. El seminari analit-
zava com millorar la coordi-
nació entre les policies locals 
i els responsables i directors 
de seguretat dels estadis; així 
com els canvis, repercussions i 
reptes que suposa per a les po-
licies locals i les ciutats el fet de 
tenir un equip en lligues pro-
fessionals. La participació de 
la Guàrdia Urbana en aquest 
seminari s’emmarca en la vo-
luntat de formació i millora 
contínua del cos de seguretat 
municipal per tal d’oferir un 
millor servei a la ciutadania. 
El seminari va ser inaugurat 
per l’alcalde de Vila-real, jun-
tament amb el cap de la Policia 
Local de Vila-real.

Carrutxa organitza 
una Jornada d’Estudi 
sobre associacionisme 
i cultura popular

Carrutxa durà a terme, aquest 
pròxim dissabte dia 11 de no-
vembre, la Jornada d’Associ-
acionisme i Cultura Popular 
a l’Arxiu Municipal de Reus. 
L’objectiu d’aquesta Jornada 
d’Estudi és presentar diverses 
recerques al voltant de l’asso-
ciacionisme, els moviments 
socials i la cultura popular 
com a eines de desenvolupa-
ment social i cultural. D’altra 
banda, aquesta permetrà tam-
bé a l’entitat cultural reusenca 
Carrutxa posar en valor l’as-
sociacionisme i el seu lligam 
amb la cultura. Amb tot això, 
i per estar sempre interessats 
en les pràctiques culturals i les 
seves formes d’organització 
associativa, i també en motiu 
del centenari de la mort de 
Cels Gomis i Mestre, Carrutxa 
es vol apropar una mica més a 
la relació entre cultura popular 
i moviments socials a través 
d’aquest Jornada. L’esdeveni-
ment, que comptarà amb la 
presència de Salvador Palo-
mar, Adrià Aragonès, Raquel 
Ferret, Pere Audi, Joan Navais 
i Helena Sardà, arrencarà a les 
dotze del migdia, i ha previst el 
debat i l’acte de cloenda a dos 
quarts de set de la tarda. 


