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Unitat de patologia mamària de
l’Hospital de Sant Celoni
El gener del 2006 varem
posar en funcionament en el
nostre Centre, la Unitat de
Patologia Mamària, que fa de
manera integral l’abordatge
de la patologia de mama dels
pacients de la nostra zona de
referència (Baix Montseny i
Alt Mogent).
Aquesta Unitat està integrada per diferents metges
especialistes; ginecòlegs i
cirurgians amb el suport d’Oncologia i Anatomia Patològica, sumant els seus coneixements per a realitzar una
atenció de qualitat i ajustada
a les necessitats de les pacients.
Les patologies més freqüents que s’atenen en
aquesta Unitat són les tumoracions, benignes o malignes,
així com els quists de mama
(majoritàriament en les dones) i ginecomàstia (homes).
Els pacients són derivats a
aquesta Unitat des de l’assistència primària, després d’una valoració inicial per part
del metge de capçalera o
llevadora, assegurant una
primera visita dins la mateixa
setmana i amb controls posteriors, fins a consensuar i
decidir entre els diferents
professionals, el procediment
a seguir davant de la seva
patologia.
Es compta amb la col·laboració del Servei de Radiologia, que des del juliol del

2007, aporta el
M a m ò g r a f
digital per l’estudi mitjançant
la imatge.
També, des de
primers d’any
fem les mamografies a les
pacients de la nostra zona,
dins del Programa de Detecció
precoç del càncer de mama,
vinculat a la Oficina Tècnica
del Vallès. Aquest programa
impulsat pel Servei Català de
la Salut des de fa tres anys,
consisteix a convi-dar a les
dones d’entre 50 i 65 anys a
practicar-se una mamografia
cada dos anys. En cas d’objectivar imatges anormals,
són derivades directament a
la nostra Unitat, per a una
ràpida atenció.
Amb aquesta actuació es
pretén detectar els casos de
càncer de mama en una fase
molt inicial de la malaltia, el
que ens permet oferir a les
pacients un tractament amb
més altes probabilitats d’èxit.
És per aquest motiu que es
recomana a totes les dones
que siguin avisades per ferse la mamografia, que no ho
ignorin i que participin en el
seguiment poblacional.
Dra. Mercè Pérez
Quintana
Cap del Servei de
Ginecologia

Presentat el Pla de recursos
naturals de la Vall d’Olzinelles
OLZINELLES.- La Diputació de Barcelona va presentar el
passat 15 de gener a l a Rect oria Vella el Pla de recursos
naturals de la Vall d’Olzinelles, concretament els Treballs de
millora dels recursos hidrològics i d’ordenació dels recursos
naturals de la Vall d’Olzinelles, elaborat el 2006 i que ara s’ha
iniciat amb el vistiplau dels propietaris, i que preveu una
sèrie d’actuacions en diferents fronts:
Millora del sistema fluvial (Treballs de millora i aclarida del
bosc de ribera; Plantació de bosc de ribera; Potenciació del
bosc de ribera autòcton).
Millora dels hàbitats no fluvials (Eliminació d’espècies de
flora invasives).
Condicionament i millora de conreus i pastures (Restitució
d’antics camps de conreu i pastures).
Intervencions preventives dels focs forestals (Reducció de
la densitat de la massa forestal).
Ordenació dels usos públics i privats.
El pla s’inscriu en el marc del Conveni de col·laboració

Tres-centes cinquanta persones al
dinar social de Creu Roja

Aspecte de la pista poliesportiva on es va celebrar el dinar social (P&P)

SANT CELONI.- Més de dues-centes cinquanta persones
usuàries dels serveis socials i teleassistència de la Creu Roja
de Sant Celoni i Baix Montseny van ser presents al tradicional
dinar social que es va celebrar a la pista coberta del camp
municipal d’esports de Sant Celoni, el passat 14 de desembre.
El dinar va comptar amb la col·laboració d’un centenar de
voluntaris de l’entitat solidària i va ser presidit per l’alcalde i
regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni i membres de la junta directiva de la Creu Roja local. La vetllada va tenir també
l’actuació de Rafael Giménez, Mags per l’Esperança, Coral del
Casal d’Avis de Sant Celoni, una desfilada de vestits de paper
del Casal d’Avis de Llinars del Vallès i el cantautor Jordi Mas.
D’altra banda, el dinar va ser possible gràcies a la
col·laboració de diverses empreses i entitats: Ajuntament de
Sant Celoni (taules i cadires), Bodegues Costa (begudes i
turrons), Restaurant Les Tines (begudes), Aigua de Ribes
(aigua), Pastisseria La Alsina de Llinars del Vallès (turrons),
Caldos Aneto (caldo), Ancar (megafonia), Materials Curtina
(escalfadors d’aire), Mami Pan Riells (Ppa i pastes), Frit Ravich
(patates i prunes), Casa Tio (pollastres i carn picada), Codiva
(refrescs). JP

Agraïment de l’Associació
Neurològica Amics Baix Montseny
SANT CELONI.- Des de l’Associació Neurològica Amics
Baix Montseny volem donar les gràcies a totes les persones
que van venir al Festival de l’Esther Cortés. Es van recollir
900 euros, per cada associació.
Així mateix, volem agrair a totes les persones i entitats
que ens ajuden d’alguna manera.
També volem donar les gràcies a la Creu Roja pel dinar de
Nadal ofert a tota la gent gran. Tothom va estar molt content.

entre la Caixa d’Estalvis i Pensions i la Diputació de Barcelona
per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conserconservació dels sistemes naturals de la Xarxa de parcs
naturals de la Diputació de Barcelona. Són projectes que
responen a l’objectiu general d’elaborar i desenvolupar un
programa integral de gestió dels sistemes naturals de la xarxa
de Parcs naturals per tal de millorar estructuralment el seu
estat de conservació, incorporant directrius que es desprenen
de l’establiment de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea,
el context socioeconòmic i l’ordenació de l’ús públic.

