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POLÍTICA I SOCIETAT

Els especialistes vallesans mantenen que saber la causa és clau per evitar que es reprodueixi

Granollers perquè col·labori
en la investigació.

L’Hospital de Sant Celoni fa un estudi
pioner de la causa dels quists als canells

AMB ARTROSCÒPIA

Sant Celoni

L’Hospital de Sant Celoni
treballa en un estudi pioner
per trobar les causes que
provoquen l’aparició de
quists als canells i que és
important determinar per tal
d’assegurar un bon resultat
del tractament i evitar que
es tornin a produir. Aquesta
investigació trenca amb la
idea estesa en general que
considera que n’hi ha prou
eradicant els quists perquè
aquests no tenen una causa
que els provoqui.
L’Hospital de Sant Celoni
treballa des de fa dos anys en
aquesta investigació que està
fent el servei de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia
(COT) d’aquest centre sani·
tari. Serà nou en el sector ja
que fins al moment ningú
ha publicat cap treball sobre
aquesta mena de quists.
De moment, el servei de
COT, amb els doctors Antoni
Salvador i Albert Broch, va
presentar la conferència
“Ganglions de canell: trac·
tant la causa o l’efecte” en la
XVII reunió de la Federació
de Societats Europees de
Cirurgia de la Mà (FESSH)
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Els doctors Albert Broch i Antoni Salvador han buscat les causes dels quists per tal d’evitar que tornin a aparèixer

que es va fer a Bèlgica aquest
juny. La trobada va comptar
amb la presència dels cirur·
gians de mà i de canell més
importants del món.
En aquests darrers dos

anys, l’estudi s’ha fet a 16
pacients diferents, dels quals
han aparegut vuit causes
diferents sobre la procedèn·
cia i el per què de l’aparició
del quist. Per poder publicar

l’estudi i que aquest tingui
uns fonaments sòlids, cal que
hi hagi un mínim de 30 casos
estudiats. Per aquest motiu,
s’han iniciat converses
amb l’Hospital General de

Salvador destaca que l’artros·
còpia és una pràctica encara
poc utilitzada, especial·
ment en els grans hospitals.
Aquest especialista de l’Hos·
pital de Sant Celoni assegura
que l’artroscòpia té diversos
avantatges respecte els mèto·
des tradicionals: no cal obrir
cap zona i, per tant, no hi
ha ferida a l’hora de fer una
intervenció; el treball amb
tubs és molt més incís i per·
met fer un diagnòstic molt
més exacte; i la recuperació
és molt més ràpida perquè no
hi ha ferida.
El de Sant Celoni ha estat
un dels hospitals pioners
en l’ús de l’artroscòpia per
diverses intervencions. El
proper mes de novembre,
Salvador serà el director d’un
curs avançat per a l’aplicació
de l’artroscòpia en interven·
cions de canell avançat que
es farà a Madrid. El doctor
Broch també en serà profes·
sor. Segons destaquen, és
molt important que un hos·
pital com Sant Celoni sigui
present en un curs d’aques·
tes característiques perquè,
normalment, els seleccionats
acostumen a ser doctors de
grans hospitals.
Salvador ha explicat que hi
ha una segona part d’aquest
estudi que es basa en gene·
ralitzar l’estudi del quist de
canell a totes les articulaci·
ons i per la qual estan en pro·
cés de recollir informació.

La Generalitat sorteja
35 habitatges de
lloguer social a preus
reduïts a Granollers
La majoria estan al Pla de Baix
Granollers
EL 9 NOU

L’Agència de l’Habitatge
de Catalunya va assignar
35 habitatges de lloguer
protegit, situats en diversos
barris de Granollers, en
un sorteig que es va fer
aquest divendres al matí al
Centre Cultural del carrer
Joan Camps. Va ser un acte
públic on van assistir alguns
dels aspirants. Prop de 150
persones aspiraven a alguns
dels 35 habitatges que
formen part del Pla de Xoc
impulsat pel Departament
de Territori i Sostenibilitat
per trobar llogater pel parc
d’habitatges públics que hi
havia buits.
La majoria dels pisos
sortejats divendres passat
estan a les promocions de
lloguer que l’Ajuntament

de Granollers va impulsar
a l’avinguda Marie Curie,
al Pla de Baix, però també
n’hi ha d’altres indrets de la
ciutat com el carrer Roger de
Llúria i els jardins de Conrad
Saló. Els pisos tenen entre
una i quatre habitacions amb
una superfície que va dels 42
als 90 metres quadrats. Els
preus oscil·len entre els 118 i
els 460 euros al mes incloent
la plaça d’aparcament en la
majoria. Entre els habitatges
que se sortejaven hi havia un
pis adaptat a persones amb
discapacitat física.
Aquest concurs es va obrir
al febrer. En total, es van
presentar prop de 200 sol·
licituds però se’n van descar·
tar una cinquantena perquè
no complien els requisits.
Els aspirants s’agrupaven en
funció de la tipologia d’habi·
tatge que havien demanat.

Tres projectes del Vallès Oriental
obtenen beques de la Fundació
Espavila
Granollers

Tres projectes presentats per persones del
Vallès Oriental han estat seleccionats en la
primera edició de les Beques Educar Fomen·
tant l’Esforç, que atorga la Fundació Espavila
i que es van lliurar dijous passat al vespre
al Palau Robert de Barcelona. La Fundació
ha lliurat quatre beques dotades amb 3.000
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euros cadascuna. Els guanyadors de la comar·
ca són l’Escola Mil·lenari de Cardedeu, que
ha presentat el projecte “Robòtica i empresa
a l’escola”; el Club Esportiu Eduvolei, de
l’Ametlla, amb el projecte “Eduvolei fomen·
tant l’esforç”, i Carolina de la Cruz, de Sant
Celoni amb el projecte “En busca del tesoro
perdido”. La quarta guanyadora és Cristina
Alcolea, de Tarragona, amb el projecte “En
construcció”. Les beques financen projectes
educatius o lúdics que fomentin la cultura de
l’esforç.

