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TRACTAMENTS PER A
COS, MENT I ÀNIMA

Reiki, Flors de Bach, Registres
Akàshics, Canal espiritual, Reflexologia

podal, Quiromassatge, Massatge
esportiu. Botiga esotèrica, grups de

meditació guiada i alquímies...
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Els metges gironins, en el
marc de l’assemblea gene-
ral ordinària del Col·legi
Oficial de Metges de Giro-
na, celebrada dijous al ves-
pre, van ratificar el suport
del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya a la

llei d’universalització de
l’assistència sanitària que
està tramitant el Parla-
ment de Catalunya. El
Consell, l’òrgan que agru-
pa els quatre col·legis de
metges catalans, va mos-
trar-se favorable a l’avant-
projecte de llei, el qual re-
coneix el dret de totes les
persones residents a Cata-

lunya a l’assistència sani-
tària pública i gratuïta, en
una compareixença parla-
mentària celebrada el 14
de març en la comissió de
Salut. Durant la sessió al
Parlament, el president
del Consell i president del
Col·legi Oficial de Metges
de Girona, el doctor Josep
Vilaplana, va defensar la

necessitat que “no hi hagi
cap impediment legal o es-
cletxa que faci que algun
ciutadà de Catalunya no
pugui rebre una adequada
assistència sanitària”, pe-
rò va subratllar que
“l’avantprojecte ha d’in-
cloure els mecanismes de
control suficients perquè
no se’n faci cap abús, pel
bé tant dels pacients com
dels professionals sanita-
ris i del mateix sistema sa-
nitari”. Vilaplana va de-
manar garanties perquè
aquesta llei s’estableixi
sense problemes. ■

Suport dels metges a la llei
universal d’assistència
Redacció
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La cadena de supermer-
cats ecològics Veritas va
inaugurar dijous al carrer
Juli Garreta de Girona el
seu primer establiment de
les comarques gironines,
l’any en què celebra el
quinzè aniversari. La nova
botiga té una superfície de
venda de 330 m² i donarà
feina a vuit persones. El di-
rector general de Veritas,
Silvio Elias, assegura que
han vingut a Girona per-
què ja fa temps que els gi-
ronins ho demanaven,
perquè “és una ciutat
conscienciada per l’ali-
mentació, i apropar-los la
millor –al màxim nombre
de persones– és la nostra
missió”.

La cadena de supermer-
cats Veritas ha revolucio-
nat la manera de concebre
el mercat ecològic. Des de
fa quinze anys promou
una “agricultura ecològica
responsable i socialment
justa” i afavoreix una rela-

ció amb els proveïdors que
va més enllà de la pura-
ment comercial. “Treba-
llem, juntament amb
l’agricultor, les varietats i
quantitats a plantar.
D’aquesta manera, asse-
gurem el consum i la viabi-
litat del negoci, i assumim
compromisos a llarg ter-
mini que garanteixen al
productor la rendibilitat
de la seva inversió”, diu.

Veritas potencia el crei-
xement del mercat de pro-
ductes ecològics pensant a
beneficiar tots els agents
implicats i, seguint amb la
línia de la companyia, con-
tinuarà apostant per pro-
veïdors locals de fruita i
verdura. “Els ous, el pollas-
tre i algunes de les fruites i
verdures que venem a les
nostres botigues són de
productors de la demarca-
ció de Girona. El mateix
passa amb alguns envasa-
dors de producte propi Ve-
ritas, amb qui tenim una
relació consolidada de di-
versos anys de treball con-
junt”, comenta. ■

Veritas obre
el primer
establiment
a Girona
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a El supermercat donarà feina a vuit
persones a La cadena aposta per
proveïdors locals de fruita i verdura

El supermercat, situat al carrer Juli Garreta, va tenir una
gran acceptació el dia que va obrir les portes ■ I. BOSCH


