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SANITAT CÀRRECS

Mateu Huguet,
gerent de I'ICS i

Capdevila, de lArRau
I LLEIDA lMateu Huguetés el
nou gerent territorial de l'Ins-
titut Català dela Salut (ICS)
de Lleida i de lâlt.Pirineu i
Aran en substitució de Jaume
Capdevila, que assumeix la
direcció dê l'hospital Ainau
de Vilãnova (càrrec que ja
havia exercit anteriorment)
després de cinc anys al cap-
davant de la gerència terri-
torial de l'ens públic. S'ha de
recordar que al maig Anna
Aran va deixar la direcció
mèdica de l'Arhau i del Santa
Maria per assumir la gerèn-
cia de I'ICS a la Catalunya
Central.

Per la seua part, el nou ge-
rent territorial de Lleida és
llicenciat en Medicina i Ci-
rurgia General i doctor en
Medicina per la UB. Comp-
ta amb una llarga trajectòria
en la sanitat pública i a I'ICS,
on va ostentar el càrrec de
director delsberveis de Sa-
lut Primària a la dècada dels
vuitanta.

També va ser director de
l'hospitalJoan XXIII de Tar-
ragona i de la Clínica Qui-
rúrgica Adrià (ubicada a la
V¿ll d'Heþron). Fins ara era
director gerent de la Funda-
ció Sant Hospital de la Seu
d'Urgell.

Mortalitat per càncer

D'altra banda, el conseller
Antoni Comín va desgranar
ahir en la comissió de Salut

Mateu Huguet

PLA 2016-2020

El Pla de Salut preveu

disminuir un 107o la taxa

de mortalitat per càncer

abans del 2021

delParlament alguns dels ob-
jectius del nou Pla de Salut
2Ot6-2020, entre els quals
destaquen reduir en un 10
per cent la taxa de mortali-
tat per càncer i augmentar
rnLlTo l'índex de supervi-
vència al cap de cinc anys;
disminuir per sota del 24.%
la prevalença de tabaquisme
i mantenir per sobre del 90%
la proporció de nens vacu-
nats correctament.

Els grups de C's, PP i PSC
li ván retreure a Comín que
el pla no s'endinsi a reduir les
l'listes d'espera dels hospitals
públics.


