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E
n tinc ganes i la causa
em motiva. Per a mi és
un repte personal, i
sempre que puc camino

amb un objectiu solidari. Fer salut
i fer bones accions ajuda a desac-
tivar el desànim, i això és un mis-
satge que cal transmetre», explica
en Joan Molina, un gironí que,
coincidint amb la commemora-
ció del Dia Mundial Contra el
Càncer, s’ha proposat caminar de
Barcelona a Girona per recollir
fons per a la investigació contra la
malaltia. 

«Caminar va ser la meva mane-
ra de trobar motivacions quan em
vaig quedar a l’atur, d’estar actiu,
i tot el que puguin fer per ajudar,
és benvingut. Per mi és un home-
natge a una persona que vaig per-

dre, i a d’altres que lluiten contra
el càncer», explica Molina, impul-
sor del projecte Camina, que des-
tinarà els diners a l’AECC-Cata-
lunya contra el Càncer. 

L’objectiu, la plaça Catalunya
Molina té previst sortir el dia  de
febrer de la plaça Catalunya de
Barcelona i arribar a la plaça de
Catalunya de Girona el dia , coin-
cidint amb la Cursa contra el Càn-
cer Girona en Marxa que organit-
za l’AECC. 

«Estic acostumat a caminar i a
fer travesses llargues, fent etapa
per etapa, però l’itinerari seguit
també és un repte esportiu per  a
mi», apunta. 

A banda de fer donatius o difu-
sió del repte, Molina convida qui
vulgui col·laborar amb la iniciati-
va a acompanyar-lo en algun dels
trams dels  quilòmetres que fa

el recorregut. 
«Ja hi ha gent que m’ha dit que

m’acompanyarà a la sortida a Bar-
celona o que m’esperarà a For-
nells per arribar junts. L’impor-
tant és que la gent s’engresqui, so-
bretot els joves, per sumar-los a la
causa», indica Molina. 

Aquest no és, ni de bon tros, el

primer repte esportiu i solidari
que tira endavant el gironí. El pro-
jecte Camina va nèixer el ,
amb el repte d'unir Sils i Finiste-
rre, i posteriorment va recórrer
Catalunya per lluitar contra el
càncer infantil, sortint de Girona
direcció Montserrat i passant per
Barcelona, Tarragona i Lleida. 

De Barcelona 
a Girona a peu,
un nou repte
contra el càncer

Salut. Caminar els 100 km que separen la plaça de
Catalunya de Barcelona i la de Girona és l’objectiu de
Joan Molina, impulsor del projecte Camina, una
iniciativa que promou l’esport amb un rerefons solidari. 

Un gironí recorrerà la distància entre les dues
ciutats coincint amb el Dia Mundial de la malaltia

L’impulsor del projecte Camina, Joan Molina. PROJECTE CAMINA

Alba Carmona GIRONA

Esport i hàbits
saludables
pel 4 de febrer
 L'AECC-Catalunya Contra
el Càncer Girona aposta per
la promoció de l'esport i els
hàbits saludables per com-
memorar el Dia Mundial
Contra el Càncer, ja que hà-
bits saludables com una die-
ta equilibrada, l'exercici físic
o protegir-se del sol poden
ajudar a prevenir el 40%
dels casos. 

Se celebrarà la quarta
Cursa Contra el Càncer Giro-
na en Marxa. La cita, que
l'any passat va reunir unes
600 persones, confia arri-
bar als 800 participants en
les diverses modalitats. 

A més, diverses juntes lo-
cals, com les de Figueres,
Sant Feliu de Guíxols o Bla-
nes, repartiran pomes en
taules informatives al car -
rer, una acció que també es
repetirà en entitats i empre-
ses que col·laboren amb
l'associació.

Per visibilitzar l'efemèri-
de, també s'il·luminarà de
verd l'Ajuntament de Girona
i es formarà la imatge d'una
gota amb la participació de
la ciutadania. 

La celebració del Dia
Mundial del Càncer arrenca
demà amb un concert de
gospel solidari al Teatre Mu-
nicipal de Girona i la sisena
edició del Foro contra el
Càncer el dia 1, que es cele-
bra a Madrid i es podrà se-
guir per streaming des del
Col·legi de Farmacèutics de
Girona.

A. C. GIRONA

■El doctor Jordi Rimbau és el nou
cap del servei de Neurocirurgia de
l’hospital Josep Trueta de Girona,
servei de referència de la regió sa-
nitària de Girona. Des del  de
gener, Rimbau substitueix el doc-
tor Secundino Martín, que havia
liderat el servei durant  anys. 

Rimbau compatibilitzarà el cà-
rrec al Trueta amb el lideratge del
servei de Neurocirurgia de l’hos-
pital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona. La tasca a Can Ruti la va
assumir al , quan va deixar el
Trueta per assumir la responsabi-
litat a Badalona, i ara compagina-

rà les funcions de cap dels serveis
de Neurocirurgia dels dos centres
de manera independent, indi-
quen des del Trueta. 

El doctor Jordi Rimbau és espe-
cialista en Neurocirurgia per
l’hospital de Bellvitge i graduat a
l’European Association of Neuro-
surgical Societies (EANS), i ha es-
tat ponent a diversos actes cientí-
ics de la Sociedad Española de
Neurocirugía (SENEC) i de la So-
ciedad Española de Neurorra-
quis. És líder en diverses línies
d’instrumentació de la columna i
la seva activitat se centra en el
camp de l’oncologia i la cirurgia
espinal complexa. Va presidir la
Societat Catalana de Neurociru-
gia i coordina estudis clínics inter-
nacionals del Servei de Neuroci-
rurgia de Can Ruti.

D’altra banda, des d’ahir mateix
l’àrea de Neonatologia de l’hospi-

tal Trueta també compta amb un
nou cap de secció. Es tracta del pe-
diatre Josep Perapoch, doctor en
Medicina per la Universitat Autò-
noma de Barcelona i que ha de-
senvolupat la seva carrera profes-
sional a l’hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona. 

El nou cap de secció de Neona-
tologia ha treballat especialment
l’atenció al nadó prematur, cen-
trant-se en la reducció de l’impac-
te de l’ingrés sobre el desenvolu-
pament del nen i en la inclusió de
la família com a cuidadora. 

En aquest camp és formador
NIDCAP (Newborn Individuali-
zed Developmental Care and As-
sessment Program, un programa
internacional que busca la visió
integral en les cures del nounat
per reduir-li l’estrès) i coordinador
del grup de treball interhospitalari
PADEICS-NIDCAP.

Jordi Rimbau, nou cap del servei de
Neurocirurgia de l’hospital Trueta
El pediatre Josep Perapoch
s’incorpora com a cap 
de secció de Neonatologia 
del centre sanitari de Girona

 L’AUTOR DE «CIÈNCIA OPTIMISTA» I EXMEMBRE DE LA TRINCA, Josep
Maria Mainat, va obrir ahir els actes commemoratius del 120è aniversari del
Col·legi de Metges de Girona amb una conferència sobre la relació entre la me-
dicina i la tecnologia. Sota el títol Medicina i tecnologia, una revolució impara-
ble, Mainat va abordar a l’Espai Caixa de Girona com les dues disciplines col·la-
boraran per revolucionar l'atenció sanitària, millorant exponencialment la pre-
venció, la diagnosi i la cura de les malalties i, per tant, l'esperança de vida salu-
dable. 

Conferència de Mainat a Girona
MARC MARTÍ

mavellaneda
Resaltado
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Conferència de Mainat a Girona

Título: Europa Espanya Català

l'autor de «ciència optimista» i exmembre de la trinca, Josep Maria Mainat, va obrir ahir els actes
commemoratius del 120è aniversari del Col·legi de Metges de Girona amb una conferència sobre
la relació entre la medicina i la tecnologia. Sota el títol Medicina i tecnologia, una revolució
imparable, Mainat va abordar a l'Espai Caixa de Girona com les dues disciplines col·laboraran per
revolucionar l'atenció sanitària, millorant exponencialment la prevenció, la diagnosi i la cura de les
malalties i, per tant, l'esperança de vida saludable.
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La regidora de Salut de
l’Ajuntament de Girona,
Eva Palau, va fer ahir una
crida als gironins i gironi-
nes perquè demostrin no-
vament el seu caràcter so-
lidari participant en les di-
ferents activitats que
l’AECC-Catalunya Contra

el Càncer ha organitzat
per als propers dies amb
motiu de la commemora-
ció del Dia Mundial Contra
el Càncer (4 de febrer). Del
programa d’activitats,
destaca el concert de gòs-
pel solidari que tindrà lloc
avui al vespre al Teatre
Municipal de Girona a càr-
rec de Gospelians i la IV
Cursa Contra el Càncer

prevista per al dia 4 i que
en aquesta edició s’espera
que pugui reunir fins a
800 participants (l’any
passat en van ser 600).
Per tal que tothom que hi
estigui interessat pugui
prendre part en la cursa,
l’AECC ofereix diverses
modalitats de participació
entre caminades i curses.
Aquell dia, l’Ajuntament

de Girona estarà il·lumi-
nat de color verd com a
mostra de solidaritat amb
la causa. I es repartiran po-
mes a entitats i empreses
com a símbol de la preven-
ció del càncer. A més, el 7
de febrer al Museu del Ci-
nema de Girona es farà un
cinefòrum després de la
projecció de Chemia de
Pawel Lozinski. ■

Confien a tenir 800 participants
en la IV Cursa Contra el Càncer
N.A.
GIRONA

La presidenta de l’AECC, Pilar Cort, a la dreta, acompanyada
d’Eva Palau i de la psicooncòloga Montse Salvachua ■ N.A.

Josep Maria Mainat, pro-
ductor de televisió, mem-
bre de La Trinca i autor del
llibre Ciència optimista,
va protagonitzar ahir el
primer acte de celebració
del 120è aniversari del
Col·legi Oficial de Metges
de Girona (COMG) amb
una xerrada centrada en
les innovacions tecnològi-
ques i els reptes que plan-
tegen per a aquest col·lec-
tiu professional. En un to
distès, Mainat va parlar de
com les aplicacions mòbils
ja han començat a fer les
funcions d’alguns controls
mèdics –mesuren la fre-
qüència cardíaca, la tensió
arterial i el sucre a la sang,
entre d’altres– i també va
indicar que en un futur no

gaire llunyà: “Estarem
tots monitoritzats durant
tot el dia i els paràmetres
que es recullin quedaran
registrats a l’historial mè-
dic.” I va advertir de la pos-
sibilitat que “avatars de
metges” acabin ocupant el
rol d’aquests professio-
nals fins al punt de posar
en risc la necessitat d’a-
quest col·lectiu. La xerra-
da de Mainat, que va om-
plir l’auditori de l’Espai
Caixa de Girona, és la pri-
mera de les tres que ha or-
ganitzat el col·legi de met-
ges per commemorar l’es-
deveniment.

El president del COMG,
Josep Vilaplana, va recor-
dar que tots els actes estan
oberts a la ciutadania. La
pròxima xerrada serà el 8
de febrer amb el cardiòleg
Valentí Fuster. ■

“La tecnologia
estira del carro
de la medicina”

Núria Astorch
GIRONA

a Mainat va protagonitzar ahir el
primer acte dels 120 anys del COMG

Mainat, cantant de La Trinca, va parlar ahir de la revolució
exponencial de la tecnologia ■ CARLES PALACIO

Les comarques gironines
van tancar el 2017 amb un
total de 51.500 persones
desocupades, una xifra
que representa 4.400 atu-
rats més que en el tercer
trimestre, però 6.600
menys que el desembre del
2016. Concretament, un
11,36% menys que el
2016, segons l’Enquesta
de Població Activa (EPA),
que es va fer pública ahir.
Tot i aquesta disminució,
les dades també situen la
demarcació de Girona com
la segona catalana amb la
taxa d’atur més alta: un
13,61%. Pel que fa a la dis-
tribució per sexe, del total
de gironins aturats a la de-
marcació, 26.800 són ho-
mes i 24.800 dones. Unes
xifres que representen
una taxa d’atur del 13,17%
pel que fa a homes i del
14,13% pel que fa a dones.
És a dir, hi ha més dones
que homes aturades.

Ocupats
Pel que fa al nombre de
persones ocupades a Giro-
na, aquest es va situar en
el quart trimestre en
327.000 persones, 15.500
menys que en el tercer tri-
mestre, un 4,53% menys. I
hi va haver 10.800 nous
llocs de treball en l’últim
any, un 3,42% més. Per
sectors, l’ocupació a Giro-
na va créixer en l’agricul-

tura i en la indústria i va
baixar en la construcció i
els serveis. Les empreses
industrials de Girona van
ser les més actives en crea-
ció d’ocupació, amb 2.700
llocs de treball més que en
el tercer trimestre –un
3,94% més– i 8.200 ocu-
pats més que el desembre

del 2016 –un 13% més.
El sector agrari va ser el

segon sector més actiu en
creació d’ocupació en el
quart trimestre. Així, en-
tre el setembre i el desem-
bre del 2017 es van crear
400 llocs de treball, un
4,82% més. En termes
anuals, però, el cens labo-

ral agrari va disminuir en
300 persones a Girona (un
3,33%).

En el sector de serveis el
nombre de treballadors a
Girona es va reduir en
15.900 en el quart trimes-
tre en relació amb el tercer
(un 6,68%). En termes
anuals, es va registrar un
increment de 900 perso-
nes, un 0,41% més.

Finalment, en les em-
preses constructores el
nombre de treballadors
ocupats en el quart tri-
mestre del 2017 es va re-
duir en 2.900 persones
(un 10,55%) i va augmen-
tar en termes anuals en
1.900 persones (un
8,37%). ■

Les comarques gironines
tanquen el 2017 amb 51.500
persones sense feina
a Amb una taxa d’atur del 13,61% és la segona demarcació catalana amb la taxa
més alta a L’atur va augmentar en 4.400 persones en el quart trimestre de l’any

Ure Comas
GIRONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Les xifres

51.500
persones aturades hi havia
a la demarcació de Girona en
tancar el 2017, un 11,36%
menys que el 2016.

Gironins en una oficina del servei català d’ocupació de Girona en una imatge d’arxiu ■ M.LL.

13,61%
És la taxa d’atur a la demar-
cació, la segona més alta de
Catalunya, per darrere de
Tarragona.

mavellaneda
Resaltado
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La tecnologia estira del carro de la medicina

Título: Europa Espanya Català
Autor: Núria Astorch

Josep Maria Mainat, productor de televisió, membre de La Trinca i autor del llibre Ciència
optimista, va protagonitzar ahir el primer acte de celebració del 120è aniversari del Col·legi Oficial
de Metges de Girona (COMG) amb una xerrada centrada en les innovacions tecnològiques i els
reptes que plantegen per a aquest col·lectiu professional. En un to distès, Mainat va parlar de com
les aplicacions mòbils ja han començat a fer les funcions d'alguns controls mèdics mesuren la
freqüència cardíaca, la tensió arterial i el sucre a la sang, entre d'altres i també va indicar que en
un futur no gaire llunyà: "Estarem tots monitoritzats durant tot el dia i els paràmetres que es
recullin quedaran registrats a l'historial mèdic." I va advertir de la possibilitat que "avatars de
metges" acabin ocupant el rol d'aquests professionals fins al punt de posar en risc la necessitat
d'aquest col·lectiu. La xerrada de Mainat, que va omplir l'auditori de l'Espai Caixa de Girona, és la
primera de les tres que ha organitzat el col·legi de metges per commemorar l'esdeveniment.

El president del COMG, Josep Vilaplana, va recordar que tots els actes estan oberts a la
ciutadania. La pròxima xerrada serà el 8 de febrer amb el cardiòleg Valentí Fuster.
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Amb una conferència a
càrrec de Josep Maria Mai-
nat, productor de televi-
sió, membre de La Trinca i
autor del llibre Ciència op-
timista, s’inicien avui els
actes de commemoració
del 120è aniversari del
Col·legi Oficial de Metges

de Girona (COMG). Amb
el títol Medicina i tecnolo-
gia, una revolució impa-
rable, Mainat farà una ex-
posició sobre com la medi-
cina i la tecnologia revolu-
cionaran l’atenció sanità-
ria en benefici de l’aug-
ment de l’esperança de vi-
da. La xerrada, que tindrà
lloc a les set de la tarda a
l’Espai Caixa, forma part

d’un cicle de conferències
col·loqui sobre salut adre-
çades a tota la població
que continuarà el 8 de fe-
brer amb Valentí Fuster,
cardiòleg i president de la
Fundació SHE, amb una
conferència sobre el fo-
ment dels hàbits saluda-
bles, i el 22 de març, amb
Toni Massanés, director
general de la Fundació

ALiCIA, que parlarà dels
mites al voltant de l’ali-
mentació. Si bé totes les
ponències són gratuïtes,
es recomana la inscripció
prèvia a través del web
www.comg120anys.cat,
ja que les places són limita-
des. Després de la xerrada,
es farà un col·loqui amb el
ponent moderat pel perio-
dista Josep Puigbó. ■

Comencen els actes del 120è
aniversari del col·legi de metges
N.A.
GIRONA

El president del COMG, Josep Vilaplana, a l’esquerra, en el
lliurament dels darrers premis Bonastruc ça Porta ■

L’Ajuntament de Girona
posarà al Jardí de la Infàn-
cia setze llambordes en re-
cord de veïns de la ciutat
dels quals es té constància
que van ser deportats a
camps d’extermini nazis.
Són un tipus de llambor-
des que s’anomenen Stol-
persteine, i que van ser
dissenyades per l’artista
alemany Gunter Demnig
per recordar les víctimes
del nazisme i conscienciar
les persones joves de la im-
portància que no es torni a
repetir un episodi similar
en la història.

L’acte se celebrarà di-
lluns vinent a les 11 h, i hi
participarà, a més de l’al-
caldessa, el creador de les
llambordes. Demnig serà
l’encarregat d’instal·lar-
les. Les Stolpersteine són
llambordes de deu centí-
metres quadrats fetes de
formigó i cobertes d’una
làmina de llautó on es gra-
va el nom dels homenat-
jats. La primera instal·la-
ció de llambordes Stol-
persteine es va fer al barri
de Kreuzberg, a Berlín, el
1996. Ja n’hi ha més de
60.000 en 21 països del
món. Hi ha diverses ciu-
tats catalanes que en te-
nen, però les de Girona se-
ran les primeres de la de-
marcació. Les llambordes
gironines estaran dedica-

des a: Josep Bartra Canet,
Modesto Canet, Àngel Co-
dina Martínez, Jose Dolo-
vardes, Artur Gallego Sàn-
chez, Joan Gasau Pou, Fi-
del Malla Franch, Fran-
cesc Massa, Josep Ribas
Llinàs, Lluís Roca Sureda,
Rafel Laborda Salazar,
Gaietà Sànchez Tocalon,
Jaume Soler Juanals, Gre-

gori Verdaguer Dorca,
Joan Vila Bataller i Eliseu
Vidal Culubret. Durant
setmanes, l’Ajuntament, a
través del Museu d’Histò-
ria de Girona, ha fet una
recerca als arxius per loca-
litzar informació sobre
aquestes persones, el lloc
on vivien i per trobar-ne
familiars vius.

L’acte d’instal·lació de
les Stolpersteine està pro-
mogut pel Memorial De-
mocràtic de la Generalitat
de Catalunya, i la iniciati-
va es du a terme arran
d’una moció que va pre-
sentar el grup municipal
d’ERC-MES, a l’oposició,
durant el ple del maig de
l’any passat, que va ser
aprovada. ■

Girona posarà llambordes
en record de setze veïns
deportats a camps nazis
a S’instal·laran dilluns de la setmana vinent al matí i hi participarà l’ideòleg i
dissenyador d’aquests elements per a la memòria, l’alemany Gunter Demnig

Jordi Nadal
GIRONA

60.000
llambordes Stolpersteine ja
hi ha en 21 països del món. A
Catalunya n’hi ha a cinc ciu-
tats i se’n posaran a cinc més.

Un total de dos mil escolars de
Girona i Figueres participen
aquest gener en el projecte
Protagonistes per la pau per
commemorar el Dia Escolar
de la No-Violència i la Pau. Les
escoles han treballat la cultura
de la pau, els drets humans i
els seus valors, amb tallers i
dinàmiques escolars i mitjan-
çant la cerca d’informació so-
bre persones anònimes o co-
negudes, internacionals o lo-
cals, que han construït la pau
des del seu dia a dia, demos-
trant el seu compromís.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Deu llambordes Stolpersteine instal·lades a Igualada, el gener del 2017 ■ DANI GRADOS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Escolars per la
pau, a Girona
i Figueres

La plataforma Més Barri,
Menys Pisos Turístics de
Girona vol recollir casos
reals que posin en relleu la
situació d’urgència que es
viu actualment el Barri
Vell de Girona amb relació
a l’accés a l’habitatge com
a conseqüència de la proli-
feració de pisos turístics.
En l’assemblea que la pla-
taforma va celebrar di-
marts, es va acordar que, a
pesar de la negativa del ple
de l’Ajuntament de Girona
a aprovar la moció que
proposava, entre altres co-
ses, l’establiment d’una
moratòria de llicències
per a nous pisos d’ús turís-
tic, continuar treballant
per aconseguir l’objectiu
de protegir l’accés a l’habi-

tatge en règim general i
preservar la vida al barri.
“La plataforma continua
amb la voluntat de partici-
par en el debat públic i po-
lític sobre la qüestió dels
pisos turístics a la ciutat.
Per això, i tal com se’ns va
dir en el passat ple, seguim
esperant que se’ns convo-
qui per participar activa-
ment en el pla estratègic
de turisme, així com d’al-
tres iniciatives al voltant
d’aquest tema”, ha expo-
sat la plataforma Més Bar-
ri a través d’un comunicat.
Per la seva part, el grup
municipal d’ERC va de-
nunciar ahir la inacció de
l’equip de govern de Giro-
na davant de la dificultat
d’accedir a pisos de llo-
guer. I la CUP reclama un
impuls urgent del pla local
d’habitatge. ■

Recull de casos
d’afectats pels
pisos turístics

Redacció
GIRONA

a La Plataforma Més Barri de Girona
continua fent campanya

Assemblea de veïns del Barri Vell en contra de la proliferació
de pisos turístics, en una imatge d’arxiu ■ JOAN SABATER
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Comencen els actes del 120è aniversari del col·legi
de metges

Título: Europa Espanya Català

Amb una conferència a càrrec de Josep Maria Mainat, productor de televisió, membre de La Trinca
i autor del llibre Ciència optimista, s'inicien avui els actes de commemoració del 120è aniversari
del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). Amb el títol Medicina i tecnologia, una revolució
imparable, Mainat farà una exposició sobre com la medicina i la tecnologia revolucionaran l'atenció
sanitària en benefici de l'augment de l'esperança de vida. La xerrada, que tindrà lloc a les set de la
tarda a l'Espai Caixa, forma part d'un cicle de conferències col·loqui sobre salut adreçades a tota la
població que continuarà el 8 de febrer amb Valentí Fuster, cardiòleg i president de la Fundació
SHE, amb una conferència sobre el foment dels hàbits saludables, i el 22 de març, amb Toni
Massanés, director general de la Fundació ALiCIA, que parlarà dels mites al voltant de
l'alimentació. Si bé totes les ponències són gratuïtes, es recomana la inscripció prèvia a través del
web www.comg120anys.cat, ja que les places són limitades. Després de la xerrada, es farà un
col·loqui amb el ponent moderat pel periodista Josep Puigbó.



ALBA CARMONAGIRONA

■Més de setanta persones de les
comarques gironines ja han cedit
mostres biològiques per intentar
localitzar les restes dels seus fami-
liars víctimes de la Guerra Civil i
la dictadura franquista a partir de
l'ADN. Al llarg del ,  giro-
nins s'han sotmès a les proves
d'ADN que s'han anat duent a ter-
me en diferents sessions al CAP
Güell de Girona en el marc del
Programa d'Identiicació Genèti-
ca que impulsen conjuntament
els Departaments d'Afers i Rela-
cions Institucionals i Exteriors i
Transparència, el de Salut i el de
Justícia.

Des que es va posar en marxa
aquest programa, que pretén con-
trastar el material genètic dels qui
busquen els seus familiars amb
les despulles que es trobin a les
fosses exhumades, ja es disposa
de més d'un miler de mostres de
saliva, ., recollides pels pro-
fessionals del Laboratori de Ge-
nètica de l'hospital de la Vall d'He-
bron de Barcelona, que es despla-
cen a centres sanitaris de cada de-
marcació.

Per fer la recerca del familiar
desaparegut a partir del material
genètic, cal inscriure's prèvia-
ment al Cens de Persones Desa-
paregudes, on es recull el nom del
desaparegut, l'últim lloc on es té
constància que va estar i qualse-
vol detall que pugui ajudar a iden-
tiicar-lo.

Segons les dades del Departa-
ment d'Afers Exteriors, aquest re-
gistre de persones que busquen
els seus familiars té més de .
inscrits arreu de Catalunya, 
dels quals són de les comarques
gironines. A més de catalans,
però, des del registre també es
busquen soldats d'altres punts de
l'Estat i brigadistes internacionals.

La recollida de mostres s'ha co-
mençat pels familiars més direc-
tes dels desapareguts, com els ger-
mans o els ills, que són alhora els
més veterans, i s'incorporen a una
base de dades que s'ordena i clas-
siica per poder-los encreuar amb
el peril genètic de les restes òssies
sense identiicar.

I és que, a més de les proves
d'identiicació genètica als fami-
liars de desapareguts, el programa
inclou la identiicació de les restes
òssies exhumades a Catalunya.
Durant l'any passat, segons les da-
des de la conselleria, es van exhu-
mar restes de  individus en di-
ferents actuacions repartides
arreu del país incloses en l'ano-
menat Pla de Fosses -.

El soldat desconegut de Cassà
En el cas de les comarques gironi-
nes, aquest estiu es va exhumar la
tomba del soldat desconegut, a
Cassà de la Selva. La fossa, situada
al marge de l'anomenat camí de
Cal Porrer, contenia les restes d'un
individu, probablement un briga-
dista internacional, que hauria

lluitat al bàndol republicà durant
la Guerra Civil. A més d'un crani
trencat i altres ossos, a la sepultura
també s'hi va trobar un retall de
teixit d'una solapa amb una estre-
lla vermella de l'uniforme d'un
soldat republicà.

Aquestes restes s'han de con-
trastar amb les de dues famílies
que el  es van dirigir a l'Ajun-
tament per veure si podria ser el

seu avantpassat i que també s'han
inscrit al Cens de la Generalitat.
Es tracta de les famílies d'un bri-
gadista txec i d'un altre croat que
van lluitar per la República i que
van morir durant la retirada a
França.

Per a l'exhumació d'aquesta
fossa, com en molts altres casos,
va ser clau la memòria popular, ja
que durant dècades al municipi

s'ha parlat de la història del soldat
desconegut i de la tomba, al mig
de les Gavarres, que s'ha preservat
durant  anys.

A banda de Cassà, també s'ha
treballat a l'Ebre, al Priorat, al Pe-
nedès, a Osona o al Pallars Jussà i
s'han localitzat més d'un centenar
de fosses noves, que s'han afegit
al mapa amb el qual treballa la
Generalitat.

Dues arqueòlogues, treballant a la tomba de Cassà de la Selva. ACN

Setanta-tres gironins han
cedit ADN per identiicar
víctimes de la Guerra Civil
Unes 370 persones de Girona busquen desapareguts durant el conflicte i 
el franquisme El 2017 s’han exhumat restes de 130 individus a Catalunya

Salvat del 155

i la intervenció
de la Generalitat
Gràcies al fet que el pla
d'excavacions de fosses del
2017 i del 2018 es va unificar
en un únic contracte fruit
d'un concurs públic a finals
de juliol del 2017, s'ha pogut
anar desenvolupant sense
entrebancs durant els dar -
rers mesos.  «En haver-se
aprovat abans de la inter-
venció dels Comptes de la
Generalitat, el pla disposa
de partida pressupostària
per poder desenvolupar-se
malgrat l’aplicació de l’arti-
cle 155 i la intervenció del
govern», indiquen des de
la conselleria d’Afers Exte-
riors.  

DdGGIRONA

■ Josep Maria Mainat, membre
de La Trinca i autor del llibre Cièn-
cia optimista, encetarà dijous els
actes commemoratius del è
aniversari del Col·legi de Metges
de Girona. Serà amb una confe-
rència col·loqui a les  de la tarda
a l’Espai Caixa de Girona que se
centrarà en la relació entre la me-
dicina i la tecnologia.

Mainat explicarà com la medi-
cina i la tecnologia aniran cada
cop més de la mà per revolucionar

l’atenció sanitària, millorant ex-
ponencialment la prevenció, la
diagnosi i la cura de les malalties
i, per tant, l’esperança de vida sa-
ludable. Sota el títol Medicina i
tecnologia, una revolució impara-
ble, posarà la ciència i la tecnolo-
gia a l’abast de tothom d’una ma-
nera amena, entretinguda i, so-
bretot, molt optimista. 

Josep Maria Mainat encetarà
un cicle de conferències-col·loqui
sobre salut que completaran, el 
de febrer, Valentí Fuster, cardiòleg
i president de la Fundació SHE,
amb una conferència sobre el fo-
ment dels hàbits saludables, i el 
de març, Toni Massanés, director
general de la Fundació Alicia,
amb una intervenció sobre la in-
troducció del coneixement cien-

tíic a la cuina i els mites al voltant
de l’alimentació. 

Totes les ponències d’aquest ci-
cle són gratuïtes però es recoma-
na inscripció prèvia a través del
web www.comganys.cat, ja
que hi ha places limitades.

Mainat enceta la celebració dels
120 anys del Col·legi de Metges
Dijous ofereix a l’Espai Caixa
una conferència col·loqui
sobre la relació de la
medicina i la tecnologia

El cicle continuarà 
amb el cardiòleg 
Valentí Fuster i amb
Toni Massanés, 
de la Fundació Alícia

DDGOLOT

■L'hospital d'Olot i Comarcal de
la Garrotxa ja ha ixat noves dates
per al cicle de conferències Els
nostres petits grans mestres, que
s'havia de celebrar el passat no-
vembre i inalment ho farà durant
el mes de març. 

La iniciativa consta de tres pe-
tits protagonistes, en Pere, en
Guerau i en Tasio, tres nens me-
nors de dotze anys que parlaran

de com va canviar el seu dia a dia
a partir d'un diagnòstic mèdic. Ho
faran en companyia de les seves
famílies i del seu pediatre els pri-
mers divendres del mes de març
a la sala d’actes del centre hospi-
talari. 

La primera conferència serà el
 de març, a les  del vespre, i anirà
a càrrec d'en Pere Ribes, un infant
cec de naixement enamorat del
futbol i la ràdio. 

Per al divendres  de març hi
ha prevista la xerrada d'en Guerau
Pallàs, un nen amb un cor espe-
cial. Tancarà el cicle en Tasio Ra-
viña, un nen de cinc anys amb
problemes motrius, amb una xer -
rada el dia  de març. 

L’hospital d’Olot preveu
per al març les xerrades
protagonitzades per nens
«Els nostres petits grans
mestres» se centra en infants
que relaten el seu dia a a dia
després d’un diagnòstic mèdic
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Mainat enceta la celebració dels 120 anys del
Col·legi de Metges

Título: Europa Espanya Català

Josep Maria Mainat, membre de La Trinca i autor del llibre Ciència optimista, encetarà dijous els
actes commemoratius del 120è aniversari del Col·legi de Metges de Girona. Serà amb una
conferència col·loqui a les 7 de la tarda a l'Espai Caixa de Girona que se centrarà en la relació
entre la medicina i la tecnologia.

Mainat explicarà com la medicina i la tecnologia aniran cada cop més de la mà per revolucionar
l'atenció sanitària, millorant exponencialment la prevenció, la diagnosi i la cura de les malalties i,
per tant, l'esperança de vida saludable. Sota el títol Medicina i tecnologia, una revolució imparable,
posarà la ciència i la tecnologia a l'abast de tothom d'una manera amena, entretinguda i, sobretot,
molt optimista.

Josep Maria Mainat encetarà un cicle de conferències-col·loqui sobre salut que completaran, el 8
de febrer, Valentí Fuster, cardiòleg i president de la Fundació SHE, amb una conferència sobre el
foment dels hàbits saludables, i el 22 de març, Toni Massanés, director general de la Fundació
Alicia, amb una intervenció sobre la introducció del coneixement científic a la cuina i els mites al
voltant de l'alimentació.

Totes les ponències d'aquest cicle són gratuïtes però es recomana inscripció prèvia a través del
web www.comg120anys.cat, ja que hi ha places limitades.


