
3

EL MIRALL

PRESIDENTA DE LIMFELLEIDA, L’ASSOCIACIÓ DELS AFECTATS PER LIMFEDEMA

MERCHE GARCÍA LÓPEZ

La Merche García és una de les aproxima-
dament 150 persones afectades de limfedema 
a Lleida. La Merche, però, vol millorar les coses 
i es troba al capdavant de Limfelleida, l’Associ-
ació lleidatana dels afectats per aquesta pato-
logia –amb una cinquantena de socis–, que és 
“molt poc coneguda”, assegura. Explica que el 
limfedema és un augment del volum crònic de 
les extremitats del cos, tant superiors com infe-
riors, degut a un mal funcionament del sistema 
limfàtic. Per donar a conèixer millor aquesta 
patologia i per oferir informació i ajut als afec-
tats és la raó per la qual es va crear aquesta 
associació ara fa un any. La Merche, que desti-
la simpatia i fortalesa, es troba molt a gust com 
a presidenta i diu que pensa continuar per molt 
temps.  

A ella li va canviar la vida quan tenia 24 anys 
–ara en té 37– i li van diagnosticar un càncer 
del coll de l’úter. “Vaig tenir molta sort. Els 
metges que em van operar a Barcelona em 
van dir que hi havia anat d’una setmana. No 
obstant això, com a efecte secundari, vaig patir 
el limfedema”. Mostra fotografies dels pitjors 
moments de la patologia on es pot veure la 
seva cama inflada –“com la d’un elefant”, diu–. 
“He de portar tot el dia un vendatge compre-
sor”, explica amb resignació.  Ara, gràcies a 
aquesta associació molts lleidatans tenen un 
suport. “Des d’aquí volem promoure diferents 
activitats, sobretot per donar a conèixer la ma-
laltia, ja que fins i tot alguns professionals de la 
medicina no n’estan massa al corrent”. 

Així, dimecres van fer una desfilada de roba 
de bany i llenceria per als afectats i afectades 
a la seu social que es troba a l’Espai Fesalut, al 
carrer Henry Dunant, a tocar de la Creu Roja de 
Lleida. Les mateixes sòcies van fer de models 
en una desfilada força simpàtica. Durant l’acte 
hi va haver un sorteig solidari i després un be-
renar. Per al proper 11 de juny està programat 
un concert al Cafè del Teatre.
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