
 
 

 

 
 
NOTA DE PREMSA  
 

 
 
 

La Fundació Puigvert celebra el 53è Curs d’Urologia, 
 que compta amb la participació de més de 600 experts d’arreu del món 

 
Més de la meitat dels càncers de bufeta 

tractats es tornen a reproduir  
 

■ Aquest alt risc de reaparició fa que s’hi hagin de destinar 
molts més recursos en comparació a altres tipus de càncer. 

 
■ Un 70% dels de tumors de bufeta estan relacionats amb el 
consum de tabac, mentre que només en el 3% dels casos hi ha 
antecedents familiars. 

 
 

Barcelona, 19 d’octubre de 2012.- Cada any es produeixen a Espanya uns 15.000 
casos de càncer de bufeta i, d’aquests, 8.000 es tornen a reproduir. Aquest alt risc de 
reaparició, de més del 50%, fa que actualment es dediquin a aquesta malaltia molts més 
recursos que els que es destinen a altres tipus de càncer, com ara el de còlon, el de 
mama o el de pròstata, en què la probabilitat d’eliminar completament la malaltia és molt 
més alta. Així ho han explicat els experts que han participat al 53è Curs d’Urologia 
organitzat per la Fundació Puigvert, que des de dimecres i fins aquesta tarda reuneix 
més de 600 professionals de l’àmbit de la Urologia de 20 països d’arreu del món.  
     
L’augment de casos en els últims anys, juntament amb l’elevat risc de reaparició, fa que 
el càncer de bufeta sigui un dels càncers que consumeix més recursos a Espanya, per 
la qual cosa esdevé “essencial” poder fer-ne un bon diagnòstic i un tractament molt 
precís de totes les lesions superficials, ja que entre un 20 i un 40% d’aquestes lesions 
passen desapercebudes a la primera revisió. Per això, en aquest curs, un dels temes 
que es tracta és el de les fluorescències especials, que “permeten fer visibles 
aquestes lesions que abans es passaven per alt”, segons explica el doctor Humberto 
Villavicencio, director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert. 
 
Els experts reunits al curs de la Fundació Puigvert també han alertat de la relació de 
l’aparició de tumors de bufeta amb el consum de tabac. “Actualment ens trobem que 
set de cada deu persones a qui diagnostiquem aquest càncer són fumadors o 
exfumadors”, assenyala Villavicencio. El tabac és, per tant, un factor d’alt risc, molt per 
davant d’altres factors, com ara els antecedents familiars, que només representen un 
3% dels casos. 
 



 
 

 

Pel que fa a la incidència de malalties per sexes, els homes continuen sent els 
principals afectats pel càncer de bufeta, amb un 85% dels casos a l’estat espanyol. No 
obstant això, el director del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert assenyala que “a 
mesura que passin els anys, trobarem cada vegada més casos de càncer de 
bufeta en dones, ja que el consum de tabac ha augmentat entre la població 
femenina”.  
 
Actualment, els experts diferencien dos tipus de tumor maligne de bufeta: el que 
envaeix la capa muscular, anomenat “musculoinvasiu”, i el que no l’envaeix, conegut 
com a “superficial” o “no musculoinvasiu”. Del total de casos que es diagnostiquen cada 
any a Espanya, un 80% són no musculoinvasius. Per a aquest últim tipus de tumor, hi 
ha casos en què es pot recórrer a tractaments que evitin l’extirpació de la bufeta. “És 
important trobar el tractament que millor s’adeqüi a cada tumor i conservar la 
bufeta sempre que sigui possible”, explica Villavicencio. 
 
 
53è Curs d’Urologia de la Fundació Puigvert 
El Curs d’Urologia de la Fundació Puigvert arriba aquest any a la seva 53a edició amb 
més de 600 experts de 20 països diferents. L’entitat organitza aquesta trobada des de 
1950, amb l’objectiu de formar els metges en les últimes novetats que s’han produït en 
el camp de la Urologia. La Fundació convida professionals d’arreu del món, reconeguts 
experts en aquesta especialitat mèdica, que participen en les ponències, aporten 
qualitat a la docència i que també estan presents a les jornades per ampliar la seva 
formació.  
 
La Fundació Puigvert és una entitat de referència mundial en casos d’Urologia. La clau 
del seu èxit es basa en la superespecialització i en la formació permanent dels seus 
metges i la seva expertesa. És per això que aquest curs és un referent de la Urologia. 
 
 
Sobre la Fundació Puigvert 
Constituïda el 1961, la Fundació Puigvert és una entitat sense ànim de lucre que 
proporciona assistència integral efectiva i humana en Urologia, Nefrologia i Andrologia, 
promocionant el desenvolupament i coneixement científic d’aquestes especialitats, amb 
activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de la Fundació Puigvert. 
Andrea Gil-Bermejo / Susanna Armengol 
Tel. 93 285 19 19 / 610 20 54 85 / 93 416 97 16  
andrea@mapadvisers.com - sarmengol@fundacio-puigvert.es 
 
 


