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A. CARMONA GIRONA

■El Col·legi de Metges de Girona
posarà en marxa aquest any un
programa de voluntariat per oferir
ajuda afectiva als facultatius més
vulnerables. Segons va detallar el
president del Col·legi, Josep Vila-
plana, en l’assemblea anual de
l’entitat, aquest programa anome-
nat Metges per Metges es dirigirà
als professionals de les comarques
gironines que necessitin acom-
panyament perquè es troben en
situació de malaltia o vulnerabili-
tat. 

A la CXII Assemblea General
Ordinària del Col·legi Oicial de
Metges, celebrada a l’Espai Caixa
de Girona dijous al vespre, els met-
ges gironins van ratiicar el suport
del Consell de Col·legis de Metges
de Catalunya a la llei d’universa-
lització de l’assistència sanitària
que està tramitant el Parlament.

L’òrgan que agrupa els quatre
col·legis de metges catalans, va

mostrar-se favorable a l’avantpro-
jecte de llei que reconeix el dret de
totes les persones residents a Ca-
talunya a l’assistència sanitària
pública i gratuïta, en una compa-
reixença a la comissió de salut del
Parlament el  de març.

Durant la sessió a la cambra, el
doctor Vilaplana –que també pre-
sideix el Consell– va defensar la
necessitat que «no hi hagi cap im-
pediment legal o escletxa que faci
que algun ciutadà de Catalunya
no pugui rebre una adequada as-
sistència sanitària», però va su-
bratllar que calen «els mecanis-
mes de control suicients perquè
no se’n faci un abús, pel bé, tant
dels pacients, com dels professio-
nals sanitaris, com del mateix sis-
tema sanitari».

En l’Assemblea General del
Col·legi també es van aprovar els
comptes auditats del , la liqui-
dació del pressupost del  i els
pressupostos per al .  
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PILI TURON VILABLAREIX

■ El Departament d’Ensenya-
ment ha tret a concurs la redacció
del projecte d’obra de l’institut de
Vilablareix, gairebé dos anys més
tard que s’hi comprometés i prop
d’una dècada després de l’obertu-
ra del centre en barracons, el .
Ara, l’Ajuntament celebra que la
Generalitat hagi desencallat una
construcció llargament reivindi-
cada per la comunitat educativa,
tal com recorda una pancarta
penjada a l’exterior de l’institut,
un dels més grans en barracons.   

El Govern ha convocat la licita-
ció amb un pressupost de .
euros per contractar l’assistència
tècnica de la redacció del projecte
bàsic i d’execució, la certiicació
d’eiciència energètica, l’estudi de
seguretat i salut i el projecte d’ac-
tivitats per a la llicència ambien-
tal, així com la posterior direcció

d’obra de l’ediici. La recepció
d’ofertes es tancarà el  de maig. 

Ahir, l’alcalde de Vilablareix,
David Mascort, va  celebrar que el
procés tiri endavant després de

«tants anys» i va remarcar que
l’Ajuntament considera aquest
projecte «vital per a l’educació de
tots els joves del nostre poble i dels
pobles veïns».

El reivindicat institut de
Vilablareix ja té concurs per
redactar el projecte d’obra
Ensenyament aprova la licitació amb 2 anys de retard i gairebé 10 després
d’obrir el centre en barracons L’Ajuntament celebra que s’hagi desencallat

La pancarta que reclama la construcció de l’institut. MARC MARTÍ


