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Entitats i 
Bústia del 
lector

Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L’objectiu d’aquest espai 
és que aquestes entitats es donin a conèixer. I el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. 
Les cartes poden versar sobre qualsevol tema.

La paraula càncer comprèn més de 200 tipus de 
malalties, que poden tenir característiques com-
pletament diferents. Tot i així, totes aquestes 
malalties tenen un denominador comú: les cèl·lu-
les canceroses han adquirit la capacitat de multi-
plicar-se i disseminar-se per tot l’organisme sense 
control.

Fases de la carcinogènesi

1. Fase d’inducció. El primer que es produeix 
són els canvis cel·lulars que doten les cèl·lules de 
les característiques malignes, és a dir, de multi-
plicació descontrolada i capacitat d’invasió. És 
l’etapa més llarga de la malaltia. En cap cas no és 
diagnosticable ni produeix simptomatologia. Pot 
durar fins a 30 anys.
2. Fase in situ. Es caracteritza per l’existència de 
la lesió cancerosa microscòpica localitzada en el 
teixit on s’ha originat. En aquesta fase el pacient 
tampoc no té símptomes. En els adults pot durar 
uns 10 anys. En determinats casos, com el càncer 
de mama, de coll uterí o de còlon, es pot diagnos-
ticar la malaltia en aquesta fase mitjançant tècni-
ques que en permeten la detecció precoç.
3. Fase d’invasió local. Després, la lesió comen-
ça a estendre’s fora de la seva localització d’ori-
gen i envaeix teixits i altres òrgans adjacents. En 
l’edat adulta dura entre 1 i 5 anys. L’aparició de 
símptomes de la malaltia depèn del tipus de càn-
cer, del seu creixement i de la seva localització.
4. Fase d’invasió a distància. Per últim la malaltia 
es dissemina fora del seu lloc d’origen i apareixen 
lesions tumorals a distància, denominades metàs-
tasis. La simptomatologia que presenta el pacient 
és complexa, depenent del tipus de tumor, de la 
localització i de l’extensió de les metàstasis.

Racó de Salut:  Dia Mundial contra el Càncer: 4 de febrer 

Alguns càncers es poden evitar, i la salut en general 
pot millorar si s’adopta un estil de vida saludable.
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12 maneres de reduir el risc de patir càncer

PeR A lA dONA: 
•  La lactància materna redueix el risc de càncer per a  

la mare. Si podeu, doneu el pit al vostre nadó. 
•  La teràpia de substitució hormonal augmenta el risc  

de determinats tipus de càncer. Limiteu-ne l’ús.

Si viviu en una àrea amb alts nivells naturals  
de RAdIACIÓ PeR RAdÓ, preneu les mesures  

necessàries per a reduir-ne els nivells alts a la llar.
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En el lloc de treball, PROtegIu-vOS CONtRA leS 
    SubStàNCIeS CANCeRígeNeS i respecteu estrictament
        les normes i mesures preventives i de seguretat.

Participeu en els PROgRAMeS de deteCCIÓ PReCOç de:

• Càncer de còlon i recte (homes i dones). 
• Càncer de mama (dones). 
• Càncer de cèrvix o coll d’úter (dones). 

Assegureu-vos que els vostres fills participin en  
els PROgRAMeS de vACuNACIÓ:

• Hepatitis B per a nadons. 
• Virus del papil·loma humà (VPH) per a les nenes. 

evIteu l’exPOSICIÓ exCeSSIvA Al SOl,  
especialment en els infants. 

Utilitzeu protecció solar. No utilitzeu el sol artificial.

Feu de la vostra llar un eSPAI SeNSe FuM. 
Doneu suport a les polítiques que promouen  
els espais sense fum en el vostre lloc de treball.

Si beveu alcohol de qualsevol tipus, lIMIteu-Ne el CONSuM. 
No beure alcohol és millor per a la prevenció del càncer.

Alimenteu-vos de forma SAludAble: 
•  Mengeu força cereals integrals, llegums, fruita i verdura. 
•  Limiteu el consum d’aliments amb un alt contingut  

calòric (contingut alt de sucres o greixos). 
•  Eviteu les begudes ensucrades. 
•  Eviteu la carn processada. Limiteu el consum de carn 

vermella i els aliments amb un alt contingut de sal. 

NO FuMeu. No consumiu cap tipus de tabac.

Realitzeu ACtIvItAt FíSICA eN el dIA A dIA.  
Limiteu el temps que esteu asseguts.

Mantingueu-vos en un PeS SAludAble.  
Eviteu l’excés de pes.
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Bon any 2017!!!
Ja hem passat les festes de Nadal i a la Comissió de Festes tornem a tenir una cone-
guda bonica sensació.
Al sentiment de cada any de cansament i d’haver-nos deixat la pell en preparar tant el 
Tió com les Paneres Solidàries s’hi afegeix la certesa que totes dues activitats s’han 
convertit en referents de les festes de Nadal al nostre poble.
Si comencem pel Tió més Divertit del Món no hi ha prou paraules per a explicar les 
cares il·lusionades dels més de 700 nens que van entrar al Tió.  No sabem encara si 
és l’ambient, la sorpresa de dins o només el regalet que caga el Tió però any rere any 
ens sorprèn i ens supera que nens i grans participin tant efusivament d’aquesta Festa.
Aquest Tió fa de Lliçà d’Amunt un poble únic i sobretot original a la comarca. Intentem 
que cada any sigui millor així que ja sabeu que estem oberts als vostres suggeriments 
per a la propera edició
La vostra col·laboració a la recollida pel Banc d’Aliments ha estat massiva.
Hem aconseguit més de 9 caixes de menjar que seran de molta ajuda durant aquestes 

festes tant difícils de passar quan les coses no van com vols.
I per acabar la nostra participació directa a la Fira, doncs hem fet d’altres col·laboraci-
ons, volem explicar-vos el resultat de les Paneres Solidàries. 
Ja hem entregat les dues paneres i l’objectiu de recollir diners per a La Marató s’ha 
complert una altra vegada. Enguany hem arribat a la xifra de 1.410 € 
Una quantitat que entreguem íntegrament a La Marató de TV3 que ens fa sentir un 
orgull especial de pertànyer a Lliçà d’Amunt. Entre tots hem creat una tradició al poble 
i en podem estar molt i molt contents.
I durant el 2017, prepareu-vos ...  més i millor!!!
Si teniu dubtes podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o fer-nos qualsevol sug-
geriment al correu  comissiollicamunt@gmail.com, al twitter @lacomillicamunt  o  al 
Facebook de La Comissió. 

La Comissió de Festes

opinió

Els mètodes diagnòstics es poden classificar en 
diferents grups i segons les tècniques en què es 
basen:
• Proves analítiques: analitzen els components de 
les diferents parts de l’organisme (sang, orina…).
• Proves d’imatge: permeten obtenir imatges de 
l’interior del cos.
• Estudi de teixits: s’obté una mostra de teixit mit-
jançant una biòpsia o una citologia i s’estudien 

les cèl·lules dels teixits sospitosos per confirmar 
si són malignes o no.
Podeu trobar més informació a la pàgina d’inter-
net que el Canal Salut dedica al càncer:
Canal Salut: http://canalsalut.gencat.cat
Càncer: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/
article/Cancer-00001
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