
DdG GIRONA

■ Dipsalut organitza una nova
edició del curs de primers auxilis
psicològics en situacions d’emer-
gència. Aquesta formació, orga-
nitzada per l’Organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona,
va dirigida a integrants dels
equips de primera resposta, com
ara policies, bombers, sanitaris,
membres dels equips de protec-
ció civil o treballadors dels serveis
socials.

L’objectiu d’aquest curs, que ja
s’ha impartit els passats  i 
d’abril i té previstes sessions avui
i el pròxim  de maig al Parc Cien-
tíic i Tecnològic de Girona, és
transmetre als alumnes els conei-
xements necessaris perquè pu-
guin facilitar un primer suport
psicològic a les víctimes d’una si-
tuació traumàtica com ara acci-
dents, catàstrofes, episodis vio-
lents o agressions sexuals, entre
d’altres.

La formació està impartida per
AXIOS Suport Psicològic a l’Admi-
nistració- UCIEM, Unitat de Crisis
i Emergències. S’hi ajuda a reco-
nèixer les reaccions més habituals
de les persones en situacions
d'emergència i les diicultats que
comporten les intervencions en
aquests moments. 

També s’hi adquireixen conei-
xements, estratègies i habilitats
per poder facilitar suport psicolò-
gic immediat a les víctimes de di-
ferents esdeveniments crítics i per
protegir-se de l’impacte psicolò-
gic que aquestes situacions tenen,
també, sobre els professionals
que hi intervenen. 

Atenció psicològica
A més de la formació als equips de
primera resposta davant situa-
cions de crisi, Dipsalut disposa
d’un programa de suport i atenció
psicològica en situacions d’emer-
gència al municipi. 

Aquest servei s’activa davant
emergències com ara accidents
múltiples amb víctimes, desastres
naturals, morts violentes o agres-
sions sexuals. S’ofereix un servei
d’atenció psicològica immediat a
les víctimes, al mateix lloc de
l’emergència.

El curs en primers auxilis psi-
cològics forma part del programa
de formació que l’Organisme de
Salut Pública de la Diputació de
Girona proposa pel segon semes-
tre de l’any. 

Tots els cursos són gratuïts i es-
tan impartits per professionals ex-
perts en les matèries que s’hi trac-
ten. 
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Formació en
primers auxilis
psicològics en
emergències
El curs s’adreça a policies, bombers, sanitaris,
treballadors de serveis socials o membres
d’equips de protecció civil perquè puguin donar
suport a víctimes d’una situació traumàtica

Una sessió d’una edició anterior del curs. DIPSALUT
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■ La junta de govern del Col·legi
Oicial de Metges de Girona
(COMG) ha convocat pels dies ,
 i  de juny les eleccions per es-
collir el president i l'equip que ti-
rarà endavant la institució els pro-
pers quatre anys. 

La convocatòria d'eleccions,
anunciada el  d'abril, preveu
que es puguin presentar candida-
tures ins el  de maig. L'endemà,
, es proclamaran les candidatu-
res i, en cas que sigui una de sola,
serà escollida com a guanyadora.
Si n'hi ha més d'una, el  de maig
començarà la campanya electo-
ral, que s'allargarà durant quatre
setmanes. 

Les votacions es podran fer de
forma telemàtica els dies ,  i
 de juny, dia en què també es
podrà votar de forma presencial a
la seu del Col·legi de Metges de Gi-
rona. 

El president en funcions del
Col·legi de Metges, el doctor Josep
Vilaplana, ja ha anunciat a través
de Twitter que es presentarà a la
reelecció del càrrec, que ocupa
des del juny del  en substitu-
ció de Benjamí Pallarès. Vilaplana
va ser escollit d’entre les tres can-

didatures presentades, ja que
competia amb Narcís Bardalet i
Joan Felip. 

«Em presento a la reelecció
com a president del COMG en les
pròximes eleccions col·legials
amb un equip compromès amb
els valors de la professió i amb la
ferma convicció de culminar els
projectes engegats durant aques-
ta primera etapa», exposava
l'anestesiòleg en una piulada a la
xarxa social. 

Convoquen les eleccions
per presidir el Col·legi 
de Metges de Girona
L’actual president, l’anestesiòleg Josep Vilaplana, es presentarà 
a la reelecció per dirigir l’entitat durant els propers quatre anys 

Vilaplana i Pallarès, en les darreres eleccions. ANIOL RESCLOSA

Les votacions es faran
de forma telemàtica 
del 19 al 21 de juny, 
dia en què també es
podrà votar al Col·legi

EFE/DdG BARCELONA

■ Les vacunes gairebé han erra-
dicat els casos de rubèola i xaram-
pió a Catalunya, segons les xifres
facilitades pel Departament de
Salut entre els anys  i .
Així, el  es van registrar .
casos de xarampió, una dada que
va baixar a només nou el ,
una evolució a la baixa similar a la
de la rubèola, de . casos a tres,
mentre el tètanus ha passat de 
a zero.

També en el mateix període
s'han evitat més de . casos
de malalties entre les incloses al
calendari de vacunes, especial-
ment de galteres, que ha passat de
. casos l'any  a . el
, i de tos ferina, amb . i
., respectivament.

Segons les últimes dades dis-
ponibles, corresponent a l'any
, el  dels nadons de Cata-
lunya estaven vacunats seguint el
calendari de vacunacions siste-
màtiques.

Tot i això, Salut reconeix que
encara hi ha algunes persones,
«poques», que pateixen certes
malalties immunoprevenibles
que durant la infància eren habi-
tuals fa alguns anys, malgrat
aquesta gran cobertura de vacu-
nació.

Per això, s'aposta per augmen-
tar la cobertura de la població im-
mune «per aconseguir l'objectiu
de la desaparició d'aquestes ma-
lalties, amb el compromís de tota
la societat».

Setmana de la Immunització
Aquestes dades s'han facilitat
coincidint amb la Setmana Inter-
nacional de la Immunització, que
inalitzarà el dia  d'aquest mes,
amb el lema «Protegits col·lecti-
vament» i les etiquetes LesVacu-

nesFuncionen i VaccinesWork,
per a les xarxes socials.

A Catalunya, cada any es posen
més de  milions de vacunes en
, milions de persones, en alguns
dels més de . centres de va-
cunació públics i privats existents
que hi ha al país.

L'efectivitat de la majoria de les
vacunes incloses al calendari «és
molt alta, superior al », segons
Salut, que ha assegurat que totes
han de passar per estudis clínics
molt rigorosos abans de ser apro-
vades per les agències del medi-
cament internacionals i/o esta-
tals. 

L'Organització Mundial de la
Salut (OMS) fa una crida per in-
crementar encara més la cobertu-
ra vacunal. L'OMS assenyala que
la cobertura vacunal al món és de
 i evita entre  i  milions de
morts actuals. Si es millorés la
protecció de la població mundial,
els casos de morts evitades podria
incrementar-se en , milions
més.

Les vacunes gairebé erradiquen la
rubèola i el xarampió a Catalunya
El 95% dels nadons
catalans estan vacunats
seguint el calendari 
vacunal sistemàtic
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Convoquen les eleccions per presidir el Col·legi de
Metges de Girona
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L'actual president, l'anestesiòleg Josep Vilaplana, es presentarà a la reelecció per dirigir l'entitat
durant els propers quatre anys
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Vilaplana i Pallarès, en les darreres eleccions.

aniol resclosa

La junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha convocat pels dies 19, 20 i
21 de juny les eleccions per escollir el president i l'equip que tirarà endavant la institució els
propers quatre anys.

La convocatòria d'eleccions, anunciada el 17 d'abril, preveu que es puguin presentar candidatures
fins el 17 de maig. L'endemà, 18, es proclamaran les candidatures i, en cas que sigui una de sola,
serà escollida com a guanyadora. Si n'hi ha més d'una, el 21 de maig començarà la campanya
electoral, que s'allargarà durant quatre setmanes.

Les votacions es podran fer de forma telemàtica els dies 19, 20 i 21 de juny, dia en què també es
podrà votar de forma presencial a la seu del Col·legi de Metges de Girona.

El president en funcions del Col·legi de Metges, el doctor Josep Vilaplana, ja ha anunciat a través
de Twitter que es presentarà a la reelecció del càrrec, que ocupa des del juny del 2014 en
substitució de Benjamí Pallarès. Vilaplana va ser escollit d'entre les tres candidatures presentades,
ja que competia amb Narcís Bardalet i Joan Felip.

«Em presento a la reelecció com a president del COMG en les pròximes eleccions col·legials amb
un equip compromès amb els valors de la professió i amb la ferma convicció de culminar els
projectes engegats durant aquesta primera etapa», exposava l'anestesiòleg en una piulada a la
xarxa social.
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La junta de govern del
Col·legi Oficial de Metges
de Girona (COMG) ha con-
vocat eleccions per escollir
el president i els nous càr-
recs que dirigiran aquesta
institució els propers qua-
tre anys. Segon l’acord de
convocatòria d’eleccions,
que es van obrir el 17
d’abril, la data de finalitza-
ció de presentació de can-
didatures serà el 17 de
maig; l’endemà es farà la
proclamació de candida-
tures i el 21 de maig co-
mençarà la campanya
electoral, que tindrà una
durada de quatre setma-
nes. La votació, que serà
telemàtica, s’efectuarà
d’entre el 19 al 21 de juny, i
aquest darrer dia es podrà

votar presencialment a la
seu del COMG.

El president en fun-
cions del COMG, el doctor
Josep Vilaplana, va anun-
ciar ahir a través d’una
piulada que es presenta a
la reelecció: “Em presento
a la reelecció com a presi-
dent del COMG en les prò-
ximes eleccions col·legials
amb un equip compromès
amb els valors de la profes-
sió i amb la ferma convic-

ció de culminar els projec-
tes engegats durant
aquesta primera etapa”,
va manifestar a través de
twitter. En declaracions a
aquest diari, Vilaplana,
que va evitar d’entrar en
detalls sobre el programa
adduint que està en pro-
cés d’elaboració i que en-
cara no ha començat la
campanya, va indicar que
l’objectiu és aprofitar l’ex-
periència d’aquests qua-
tre anys per donar conti-
nuïtat als programes po-
sats en marxa pel seu
equip. Uns programes
que, segons va afegir, van
en la línia de millorar els
serveis dels col·legiats i la
professionalització de la
institució. Així mateix, va
fer una crida als col·legiats
perquè aquests puguin
fer-hi suggeriments de ca-
ra a la presentació del pro-
grama. El lema de la candi-
datura encapçalada per
Vilaplana és “Fem més
COMG, seguim”. Actual-
ment, aquesta institució,
que celebra el seu 120è
aniversari, té 2.807 col·le-
giats. Les últimes elec-
cions van ser unes de les
més disputades ja que es
van presentar tres candi-
dats: Narcís Bardalet,
Joan Felip i Vilaplana. ■

a El president en funcions del COMG, el doctor Josep Vilaplana, ja ha anunciat públicament que es
presenta a la reelecció a Les votacions, per sistema telemàtic, tindran lloc entre el 19 i el 21 de juny

Núria Astorch
GIRONA

Convocades eleccions al
col·legi de metges de Girona
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La data

18.05.18
proclamació de candidatu-
res. La campanya electoral
començarà el dia 21 de maig i
durarà quatre setmanes.

El doctor Josep Vilaplana, president en funcions del COMG, amb els guardons Bonastruc ça
Porta. Treballa d’anestesiòleg a l’hospital Josep Trueta de Girona ■ I. BOSCH
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La junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha convocat eleccions per
escollir el president i els nous càrrecs que dirigiran aquesta institució els propers quatre anys.
Segon l'acord de convocatòria d'eleccions, que es van obrir el 17 d'abril, la data de finalització de
presentació de candidatures serà el 17 de maig; l'endemà es farà la proclamació de candidatures i
el 21 de maig començarà la campanya electoral, que tindrà una durada de quatre setmanes. La
votació, que serà telemàtica, s'efectuarà d'entre el 19 al 21 de juny, i aquest darrer dia es podrà
votar presencialment a la seu del COMG.

El president en funcions del COMG, el doctor Josep Vilaplana, va anunciar ahir a través d'una
piulada que es presenta a la reelecció: "Em presento a la reelecció com a president del COMG en
les pròximes eleccions col·legials amb un equip compromès amb els valors de la professió i amb la
ferma convicció de culminar els projectes engegats durant aquesta primera etapa", va manifestar a
través de twitter. En declaracions a aquest diari, Vilaplana, que va evitar d'entrar en detalls sobre
el programa adduint que està en procés d'elaboració i que encara no ha començat la campanya,
va indicar que l'objectiu és aprofitar l'experiència d'aquests quatre anys per donar continuïtat als
programes posats en marxa pel seu equip. Uns programes que, segons va afegir, van en la línia
de millorar els serveis dels col·legiats i la professionalització de la institució. Així mateix, va fer una
crida als col·legiats perquè aquests puguin fer-hi suggeriments de cara a la presentació del
programa. El lema de la candidatura encapçalada per Vilaplana és "Fem més COMG, seguim".
Actualment, aquesta institució, que celebra el seu 120è aniversari, té 2.807 col·legiats. Les últimes
eleccions van ser unes de les més disputades ja que es van presentar tres candidats: Narcís
Bardalet, Joan Felip i Vilaplana.

LA DATA

18.05.18proclamacióde candidatures. La campanya electoral començarà el dia 21 de maig i durarà
quatre setmanes.


