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DdGGIRONA

■Dipsalut ha participat al Con-
grés Nacional de Legionel·la i
Qualitat Ambiental que s'ha cele-
brat a Terrassa. Professionals de
l'ens hi han presentat els canvis en
un dels programes de control
d'instal·lacions amb risc de proli-
feració de legionel·la que desen-
volupa l'Organisme de Salut Pú-
blica de la Diputació de Girona. 

Hi han explicat com, gràcies al
desenvolupament de la seva acti-
vitat al llarg dels anys, Dipsalut ha
pogut obtenir una clara radiogra-
fia de l'estat de les instal·lacions
dels equipaments públics d'arreu
de la demarcació  de Girona i
identificar aquelles que acostu-
men a concentrar els riscos.
Aquest coneixement ha portat a
introduir canvis en el programa
de control de la salubritat de les
instal·lacions amb risc de trans-

missió de la malaltia de la legio-
nel·losi. 

Els canvis es resumeixen en
què s'està passant a dedicar més
esforços,a realitzar més actua-
cions, allà on hi ha més risc. L'ob-
jectiu és tenir totalment controla-
des aquelles instal·lacions on s'ha
demostrat que es concentren els
riscos i anar-les convertint pro-
gressivament en més segures. 

Els tècnics de Dipsalut han su-
bratllat que aquesta gestió en fun-
ció del risc no elimina en cap cas
els controls i actuacions periòdi-
ques a la resta d'instal·lacions ja
que «es busca garantir en tot mo-
ment els paràmetres de qualitat
més exigents».

El Congrés de Legionel·la i
Qualitat Ambiental reuneix als or-
ganismes i professionals més des-
tacats d'aquest àmbit. S'hi presen-
ten, analitzen i debaten les nove-

tats en el control del bacteri.
Dipsalut- l'Organisme de Salut

Pública de la Diputació de Giro-
na-  desenvolupa dos programes
per ajudar els ajuntaments de la
demarcació a controlar les
instal·lacions amb risc de prolife-
ració del bacteri legionel·la. 

Dipsalut participa en el
setè Congrés de Legionel·la
i Qualitat Ambiental 
L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona hi ha exposat la
redefinició en funció del risc d'un dels programes de control de legionel·la

BLANESDdG

■ Un equip internacional de
Braun-Aesculap amb professio-
nals provinents d'Alemanya i Ho-
landa ha visitat el Servei d'Urolo-
gia de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva. La visita s'ha
dut a terme per copsar l'experièn-
cia dels hospitals de Blanes i Ca-
lella en l'ús del segellador laparos-
còpic «caiman», una tècnica lapa-

roscòpica avançada. 
Segons ha informat la Corpora-

ció de Salut del Maresme i la Selva,
aquesta delegació ha escollit el
servei d'Urologia selvatà per la
seva experiència en les tècniques
que impliquen l'ús del caiman i
per ser un dels pocs serveis capa-
ços de fer dos procediments lapa-
roscòpics d'alta complexitat en un
matí. 

Una delegació estrangera visita 
el servei d’Urologia de la Selva

Els professionals del servei d’Urologia de la Corporació. CSMS

DdGBANYOLES

■ L'Auditori de l'Ateneu de Ba -
nyoles acollirà diumenge a les 
un concert benèfic de l'Orquestra
de Cambra de l'Empordà amb la
col·laboració de Quim Mandado
a favor de la Fundació Oncolliga
Girona. Les entrades es poden
trobar a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de Banyoles o una hora
abans del concert a la taquilla. 

Concert benèfic a favor
de l’Oncolliga a l’Ateneu
de Banyoles diumenge

DdGGIRONA

■ D’aquí poc més d’un mes es
tancarà el termini de sol·licitud de
les beques Joan Bruguera de Gi-
rona, que es dirigeixen a metges
gironins o estudiants de medicina
per tal que puguin cursar estudis
d’especialització o realitzar tre-
balls d’investigació mèdica a la
Universitat de Montpeller o en
qualsevol universitat pública de
Catalunya. Dotades amb un im-
port total de . euros, les be-
ques es poden sol·licitar fins al 
de març i la resolució es donarà a
conèixer dins els  dies hàbils se-
güents al tancament del termini
de presentació.
Les beques, que daten del  i
són les més antigues de Girona, es
concedeixen per una durada mà-
xima d’un any o curs acadèmic,
amb possibilitat de demanar una

pròrroga. Se’n podran beneficiar
totes aquelles persones que tin-
guin el grau o llicenciatura de Me-
dicina de qualsevol universitat ca-
talana, en el termini dels cinc anys
posteriors a l’obtenció del títol, o
estudiants dels darrers cursos de
la carrera que estiguin matriculats
a la Universitat de Girona o prestin
serveis en un centre sanitari de les
comarques gironines. Cal que els
beneficiaris siguin naturals de la
ciutat de Girona o hi visquin des
de fa com a mínim deu anys.
Els ajuts estan impulsats per la
Fundació Joan Bruguera, una en-
titat creada per la vídua del metge
Joan Bruguera, mort el , amb
la finalitat d’avançar en
l’excel·lència en el camp de la re-
cerca i la innovació mèdiques. El
doctor Bruguera havia estudiat i
exercit medicina a Montpeller i,
en el seu testament, va llegar 
escuts d’or per becar anualment
estudiants de medicina de Giro-
na.   Després de diverses interrup-
cions, la fundació va ser restaura-
da el  per l'Ajuntament de Gi-
rona i el Col·legi de Metges. 

La convocatòria de les
beques Joan Bruguera
de Girona, en marxa
Les sol·licituds per a aquests
ajuts de 12.000 euros per a
metges i estudiants es poden
presentar fins al 31 de març
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Cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministeri d’Ocupació
i Seguretat Social, adreçats prioritàriament a persones treballadores aturades
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Inici: 13 de març de 2017   ❙ Horari: 15.00 a 19.30 h   ❙ Dies: Dilluns a divendres
Inici: 3 de març de 2017   ❙ Horari: 09.00 a 14.00 h   ❙ Dies: Dilluns a divendres

Els canvis es resumeixen
en què s’està passant a
dedicar més esforços i a
realitzar més actuacions
allà on hi ha més risc
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