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Parla
català

El Servei de Política Lingüística i el BONDIA 
et conviden a veure cinema en català. 

Envia un SMS* al 515 amb la paraula CINECAT 
i el teu nom i cognom, i et regalarem una entrada per 
veure la pel·lícula Herois, que es podrà veure des 
del dia 22 d’octubre als Cinemes Illa Carlemany. 
Tenim entrades per als 100 primers missatges rebuts.

* Cost del missatge: 0,75 + cànon 

ESTACIÓ DE SERVEI
MINI MARKET – ACCESSORIS – PNEUMÀTICS – RENTAT AUTOMÀTIC – TALLER – AUTORENTAT

AV. ST. JOAN DE CASELLES, S/N. CARRETERA GENERAL – AD100 CANILLO.  
TEL. 852 886 – FAX 852 887 – eservtarrado@andorra.ad

EQUIPA’T PER A L’HIVERN A PREUS CONGELATS!!
195/65 R15 Firestone a 50 € - 205/55 R16 a 75 €
225/45 R17 a 90 € - 225/40 R18 a 120 €
DISPOSEM D’UNA ÀMPLIA GAMMA DE MARQUES I MIDES
MUNTATGE I EQUILIBRAT GRATUÏTS – MÒBIL DE CONTACTE: 330 840

El Comú d’Andorra la Vella ha 
habilitat tretze places d’estacio-
nament de lloguer per a vehicles 
pesants, situades a l’aparcament 
de l’avinguda Salou. En aquest 
pàrquing de limitació horà-
ria, equipat amb parquímetres, 
destinat totalment fins ara als 

turismes, s’hi ha habilitat una 
zona específica per a camions, 
exclusiva per als abonats, que 
ocupa la meitat de la superfície 
de l’equipament. Així es permet  
l’estacionament de 8 tràilers de 
16,50 metres de llargada, 1 ca-
mió de deu metres i 4 de vuit. 
Els preus del lloguer trimestral 
van dels 360 als 170 euros. 

La capital habilita tretze 
places per a camions
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aparcaments

La Fundació Jacqueline Pradère 
es va donar a conèixer ahir de 
manera oficial a la societat amb 
una xerrada del reconegut ex-
pert en oncologia Josep Ramon 
Germà sobre el càncer de mama. 
Tal com va explicar el secretari 
de la fundació, Josep Manzano, 
l’origen d’aquesta associació es 
troba en una comissió social que 
es va crear en el grup Pyrénées 
per ajudar els treballadors, que 
ara s’ha volgut expandir a la so-
cietat en general. Així, va afegir, 
es pretén que “hi hagi un retorn” 
a la societat i és previst que dur 
a terme diverses col·laboracions 
amb associacions i entitats en al-
tres projectes socials. 

D’aquesta manera, la primera 
de les propostes en què la funda-
ció s’ha implicat és la campanya 
de conscienciació per la detec-
ció precoç del càncer de mama 
a través de l’organització de la 

conferència que va tenir lloc ahir. 
A partir d’ara la intenció és fer 
altres tipus d’actes de divulgació 
durant l’any, tal com va afegir 
Manzano.

En la xerrada d’ahir el doctor 
Germà va manifestar que en la 
qüestió del càncer la tasca a fer 
és fomentar la cultura “de perdre 
la por”. En aquest sentit, i qües-
tionat sobre la baixa participació 
en el programa de cribratge del 
càncer de mama, va exposar que 
moltes de les dones que decidei-
xen no beneficiar-se d’aquesta 
mamografia gratuïta és per te-
mor que se’ls detecti un tumor. El 
doctor, però, va remarcar la im-
portància de la detecció precoç, i 
va exposar així que si es desco-
breix un tumor per sota dels dos 
centímetres la possibilitat de cu-
ració és d’entre el 85% i el 90%. 
A més, va afegir que el 65% de 
les dones a Catalunya arriben al 
primer diagnòstic amb un tumor 
inferior a aquesta mida. 

L’expert va remarcar no so-
lament la importància de les 
mamografies, sinó també de 
l’autoexploració, i va manifes-
tar que cada any es detecten a 
Catalunya 5.200 nous casos de 
càncer de mama, una xifra que 
augmenta any rere any, però per 
contra també davalla el nombre 

de morts. D’aquesta manera, 
Germà va atribuir aquesta dis-
minució als avenços que s’han 
fet darrerament per combatre 
aquesta  malaltia. 

D’altra banda, el famós cuiner 
Juan Mari Arzak ha estat nome-
nat soci-membre d’honor de la 
fundació. 

La Fundació Jacqueline Pradère es posa 
en marxa amb la lluita contra el càncer

nova entitat social

t. m.

la fundació es va presentar ahir de manera oficial.

El reconegut doctor Germà va pronunciar una conferència sobre el tumor de mama

m. f.
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canillo

Detectat un cas 
de meningitis 
en un infant de 
l’Escola Bressol

agències
cAnillo

Un cas de meningitis bac-
teriana ha estat detectat en 
un infant de deu mesos de 
l’Escola Bressol de Canillo. 
Es va sospitar de la malaltia 
diumenge passat a la tarda, 
quan es va notificar el cas 
als pares i a les autoritats 
canillenques. L’infant va 
ser traslladat a un hospital 
de Catalunya, on segueix el 
tractament, i “es troba es-
table dins de la gravetat”, 
segons les fonts oficials. El 
departament de Salut va ac-
tivar el protocol habitual en 
aquests casos. 

Dilluns va tenir lloc la re-
unió amb els pares i mares 
de l’Escola Bressol per infor-
mar-los del procediment a 
seguir. Segons ha informat el 
Govern, els companys d’au-
la de l’infant estan sent me-
dicats amb el tractament de 
prevenció oportú, una mesu-
ra que durarà quatre dies. 


