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En el marc de l’assemblea gene·
ral de la Federació Internacio·
nal de Vehicles Antics (FIVA), 
ahir es va prendre la decisió que 
Andorra sigui la seu el 2019 
del ral·li mundial de cotxes an·
tics. La notícia es va conèixer 
durant la trobada, que tenia 

lloc a Cracòvia i en la qual pren 
part el president de l’Associació 
Andorrana de Vehicles Antics 
(AAVA), Lluís Dejuan. 

Es tracta d’una competició 
en què participen una mitja·
na de cent vehicles amb una 
antiguitat mínima de 30 anys. 
Dejuan destaca la importància 
de poder acollir aquesta prova, 

i més després que aquest any 
el país hagi assumit, amb èxit, 
l’organització del ral·li de motos 
clàssiques. En aquella ocasió, 
l’AAVA va rebre felicitacions pel 
desenvolupament de la prova i 
l’associació remarcava que era 
un aval perquè es veiés la capa·
citat per acollir el ral·li mundial 
de cotxes.

Andorra serà la seu del ral·li 
mundial de cotxes antics el 2019

Esdeveniments

L’AAVA està representada a l’assemblea de la FIVA, que es fa a Cracòvia.
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El conveni que l’Hospital Nos·
tra Senyora de Meritxell i Sant 
Joan de Deú van signar el se·
tembre de l’any passat ha do·
nat bons fruits, tal com es va 
remarcar ahir després de la 
reunió de la comissió de segui·
ment, i la voluntat és obrir no·
ves línies en el marc d’aquest 
document. Així, les accions més 
immediates seran el foment de 
la formació dels professionals 
i també s’obre la porta a oferir 
nous serveis, com poden ser  
pediatria cardiològica o cirurgia 
pediàtrica, tot i que, tal com va 
remarcar el director general del 
Servei Andorrà d’Atenció Sa·
nitària (SAAS), Lluís Burgués, 
aquesta implantació de noves 
àrees dependrà de la casuística 
que es registri al país.

En aquest any de conveni hi 
ha hagut un seguit d’accions 
que s’han posat en marxa, com 
ara la creació de l’àrea mater·
noinfantil aglutinant els dos 
serveis, i s’ha facilitat d’aquesta 
manera un treball interdiscipli·
nari i una coordinació més gran, 
tal com va remarcar el cap de 
l’àrea de Pediatria i Neonatolo·
gia de l’hospital, Josep Estrada. 
També s’ha possibilitat la conti·
nuïtat assistencial a urgències 
gràcies al fet que hi ha professi·
onals que treballen a temps par·
cial a Sant Joan de Déu i a Nos·
tra Senyora de Meritxell. També 
hi ha un retorn  més gran de la 
informació sobre els pacients i, 
d’aquesta manera, es facilita el 
seguiment al centre hospitalari 
andorrà quan un pacient és atès 
a Sant Joan de Déu, s’han afegit 
les àrees de gastroenterologia i 
reumatologia i també s’han “es·

tandaritzat” els protocols dels 
professionals. 

Així mateix, s’ha continuat 
treballant en la derivació de pa·
cients amb patologies urgents, 
crítics o que per la seva com·
plexitat necessiten un segui·
ment molt especialitzat i, a més 
a més, a partir d’ara es donarà 
impuls a les eines tecnològiques 
que permetin la interconsulta o 
la formació continuada. 

El director gerent de l’Hospi·
tal de Sant Joan de Déu, Manel 

del Castillo Rey, va remarcar 
que a través d’aquest conveni 
el centre ofereix recursos com 
contractar conjuntament pe·
diatres, la qual cosa pot resul·
tar més atractiva per a aquests 
professionals, i la transferència 
de coneixement, ja que va recor·
dar que en un hospital petit la 
casuística de determinades pa·
tologies és escassa i, per tant, 
els professionals es poden be·
neficiar de l’experiència dels 
d’un centre “monogràfic”. I va 
remarcar que per a ells també 
és beneficiós ja que els permet 
treballar en xarxa. A més, ahir 
es va “desbloquejar” la qüestió 
de la telemedicina. 

L’adjunt a la direcció del 
centre pediàtric, Josep Serrat, 
va incidir en els beneficis que 
ells en treuen i va posar en re·
lleu que aquest tipus de col·
laboració també els estimula a 
ells a “desenvolupar línies” que 
potser no estaven tan desenvo·
lupades, com el transport aeri.

Oberta la porta a noves àrees 
pediàtriques i més formació
Burgués posa en relleu que es podria incorporar cardiologia i cirurgia 

Conveni entre l’Hospital i Sant Joan de déu

Els responsables van fer balanç ahir de l’any de conveni.
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La participació de diferents es·
pecialistes en el tractament del 
càncer de mama des del primer 
moment afavoreix la curació de 
la malalta. Ho va afirmar l’on·
còleg Josep R. Germà, que ahir 
va oferir la conferència El trac-
tament personalitzat del càncer 
de mama: un salt cap al futur, 
emmarcada en la setmana con·
tra aquesta malaltia que orga·
nitzen Assandca, Pyrénées i la 
Fundació Jacqueline Pradère.

Germà va destacar que “s’ha 
acabat la medicina d’un sol 
metge”, ja que avui existeixen 
unitats formades per diferents 
experts (com ara cirurgians, 
ginecòlegs, oncòlegs i radiote·
rapeutes) que prenen la decisió 
estratègica inicial. I és d’aques·
ta, “de com de bé es faci, que en 
depèn la taxa de curació”.  Així 
mateix, el doctor va remarcar 
la necessitat que les dones es 
facin mamografies per facili·
tar el diagnòstic precoç de la 
malaltia. En aquest sentit va 
exposar que si es detecta un tu·
mor per sota dels dos centíme·
tres, la taxa de curació és del 

90%. Per aquest motiu va fer 
una crida a la població andor·
rana a participar en les proves 
de diagnòstic precoç, tenint en 
compte que les dades es tro·
ben lluny de les d’Espanya, en 
què hi prenen part un 61% de  
dones.

L’expert va exposar en la 
seva ponència l’evolució en el 
tractament de la malaltia en 
els darrers 40 anys, passant 
de l’època en què a totes les 
malaltes se’ls feia cirurgia a la 
personalització de les teràpi·
es. S’estudia el tumor i s’aplica  
la terapèutica més adequada. 
A més, abans totes les afec·
tades rebien quimioteràpia 
postoperatòria. Ara, en canvi, 
s’analitza el grau d’agressivi·
tat del tumor i es decideix si 
cal aplicar·la o no. En el cas 
de la seva consulta, el 63% 
de les malaltes que abans re·
bien quimioteràpia avui no la 
reben. I això és un canvi molt 
important per a les afectades, 
va remarcar.

Els actes previstos continu·
aran demà a la Fira d’Andorra 
la Vella i diumenge amb la ca·
minada contra el càncer.

La participació de diferents 
especialistes afavoreix la 
curació del càncer de pit

Conferència

Un moment de la conferència oferta ahir pel doctor Germà.
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En aquest any de 
conveni s’ha donat 
forma a l’àrea 
maternoinfantil

S’han afegit 
les àrees de 
reumatologia i 
gastroenterologia


