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■El Col·legi de Metges de Girona
va reconèixer ahir la Xarxa de Sa-
lut Mental i Addiccions, el Grup
d’Investigació en Salut Vascular i
el neuròleg David Genís en la ter-
cera edició dels premis Bonastruc
ça Porta a la trajectòria professio-
nal mèdica. El doctor Josep Vila-
plana, president del Col·legi, va
recordar que els guardons s’ins-
piren en els valors del metge giro-
ní, «dialogant, polièdric» i valedor
del treball en equip, uns valors
que comparteixen els premiats.

Per ser un model de referència,
reconeguda com el sistema d’a-
tenció a la salut mental més ei-
cient d’Europa, i per la seva aposta
per la inserció dels pacients en la
comunitat, la Xarxa de Salut Men-
tal i Addiccions va rebre el primer
dels guardons. Gestionada per
l’Institut d’Assistència sanitària i
liderada pel doctor Claudi
Camps, està formada per més de
 professionals i ha fet de Giro-
na l’únic territori català que ha eli-
minat la llarga estada psiquiàtrica
en favor d’una hospitalització
orientada a la inserció comunità-
ria. 

Aquesta ilosoia s’ha eviden-
ciat, recorda el Col·legi, en «un
procés de desinstucionalització i
reconversió dels recursos hospi-
talaris en programes de rehabili-
tació i suport comunitari per a les

persones amb trastorns mentals
greus».

Camps va assenyalar que és un
model fruit de l’esforç dels profes-
sionals per «sortir de l’hospital i
acostar-se al pacient i a les famí-
lies en el seu entorn» i va reivindi-
car la necessitat de continuar
avançant en la integració amb la
resta del sistema sanitari.

El segon premiat va ser el Grup
d’Investigació en Salut Vascular
de Girona, integrat per dotze pro-
fessionals i liderat pel doctor Ra-
fael Ramos, que va subratllar «el
valor especial del premi perquè
reconeix l’excel·lència de la recer-
ca de l’atenció primària». D’a-
quest grup nascut el  fruit de
la implicació de l’atenció primària

de Girona en el projecte del Regi-
cor d’estudi i difusió de les malal-
ties cardiovasculars, els guardons
en valoren la seva extensa produc-
ció cientíica. El Col·legi en desta-
ca especialment el disseny, l’any
, d’una equació de risc que
contribueix a millorar el control
de la malaltia arterial perifèrica i
que actualment està proposada

per ser incorporada a la Guia del
Colesterol i Risc Coronari de l’ICS. 

El tercer premi va recaure en el
neuròleg David Genís i Batlle, un
dels fundadors de la neurologia a
Girona i mentor de gran part dels
neuròlegs del territori. Jubilat l’a-
ny , ha desenvolupat la major
part de la seva trajectòria profes-
sional a l’hospital Josep Trueta de
Girona, on ha estat coordinador
de la Unitat de Malalties Neuro-
degeneratives del Servei de Neu-
rologia i, també, cap del servei
conjunt territorial de la seva espe-
cialitat al Santa Caterina.

Durant l’entrega dels guardons,
un acte inclòs en la celebració del
è aniversari del Col·legi, tam-
bé es va lliurar la primera beca E-
Health COMG a la recerca i inno-
vació en tecnologies de la salut. La
beca, concedida pel Col·legi i el
Campus Salut de la Universitat de
Girona, és per a Domènec Serra-
no i Xavier Castells pel desenvo-
lupament d’un prototip d’eina per
formular recomanacions tera-
pèutiques, individualitzades i au-
tomatitzades per al tractament
del TDAH.

També es van lliurar les tres be-
ques Joan Bruguera per cursar es-
tudis d’especialització o treballs
d’investigació mèdica. Van ser per
a Pedro Alberto Corzo, per una in-
vestigació sobre els factors de risc
secundaris de Síndrome de Shee-
han a Girona; per a Anna Camós,
per completar la investigació
cientíica en oftalmologia i realit-
zar la seva tesi doctoral sobre atrò-
ia òptica dominant a l’hospital
Clínic; i per a Adriana Sánchez,
pel treball d’investigació de per-
fecció i millora de la qualitat de l’e-
quip de resposta ràpida en atura-
des cardiorespiratòries al Trueta.

Els metges premien la Xarxa
de Salut Mental, la recerca
des dels CAPs i David Genís
Els guardons del Col·legi reconeixen l’atenció als trastorns psiquiàtrics i addiccions per la seva
eficiència i aposta per la inserció comunitària; dotze investigadors vinculats a l’atenció primària i al
Regicor per la producció científica i un dels mentors de gran part dels neuròlegs de la demarcació

Un moment de l’entrega dels tercers premis Bonastruc ça Porta, ahir al vespre. MARC MARTÍ

 LA SECCIÓ CULTURAL DEL CONSOLAT DEL JAPÓ A BARCELONA va im-
partir la setmana passada una xerrada sobre viatjar al Japó a Nipponia Iddio-
mes de Girona. La cita, que va exhaurir les més de 40 places disponibles, era la
primera que feia el consolat a Girona i era un dels actes commemoratius del
150è aniversari de les relacions Espanya-Japó. Hi van assistir sobretot estu-
diants de japonès i agents de viatges gironins que organitzen rutes al Japó. 

Xerrada del consolat del Japó
DAVID JIMÉNEZ

Durant l’acte també
es va lliurar la primera
beca E-Health COMG a la
recerca i innovació en
tecnologies de la salut

PIELES Y CUEROS
PALOMERAS Y GAMBUS, S.A.

(Societat absorbent)

TOT-SAL 55, S.L.U.
(Societat absorbida)

Anunci de fusió

Es fa públic que la Junta General extraordinària i uni-
versal d’accionistes de la societat absorbent, cele-
brada el 2 de maig del 2018, va aprovar, per
unanimitat, la fusió de les esmentades societats mit-
jançant l’absorció per part de PIELES Y CUEROS PA-

LOMERAS Y GAMBUS, S.A. de TOT-SAL 55, S.L.U.

Aquesta fusió suposa la transmissió a títol universal
del patrimoni de l’absorbida a l’absorbent i la disso-
lució sense liquidació de la societat absorbida.
En tractar-se de l’absorció d’una societat íntegrament
participada, aquesta s’efectua de conformitat amb
allò establert a l’article 49.1 de la Llei 3/2009, de 3
d’abril, sobre modificacions estructurals de les socie-
tats mercantils. En conseqüència, no resulta neces-
sari (i) la inclusió en el projecte de fusió de les
mencions 2a, 6a, 9a i 10a de l’article 31 de l’esmen-
tada Llei, (ii) els informes d’administradors i experts
sobre el projecte de fusió, (iii) l’augment de capital de
la societat absorbent i (iv) l’aprovació de la fusió per
la junta general de la societat absorbida.
Es fa constar el dret que assisteix als socis i creditors
d’ambdues societats a obtenir el text íntegre dels
acords adoptats i dels balanços de fusió, així com el
dret dels creditors de les societats que es fusionen a
oposar-se a la fusió, en els termes establerts a l’arti-
cle 44 de la Llei 3/2009, durant el termini d’un mes,
comptat a partir de la publicació de l’últim anunci de
fusió.
Riudellots de la Selva, 3 de maig del 2018.
L’administrador únic d’ambdues societats: Jorge Ra-
fael Palomeras Salart.

TERMOCLUB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Ex-
traordinaria que se celebrará en Sant Feliu de Buixalleu (Girona), Polígono Industrial Gaserans, calle B, esquina calle
D, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2018, a las diez horas, o en su caso, en segunda convocatoria, al día
siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejer-
cicio 2017.
Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2017.

JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital en la cifra de 30.050,60 euros mediante la amortización de 10 acciones propias, nú-
meros 86 al 90 y 181 al 185, todos ellos inclusive. Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales
relativo al capital social.
Segundo.- Ampliación del capital social en la cifra de 30.050,60 euros mediante la emisión de 10 nuevas acciones con
una prima de emisión por acción de 6.994,94 euros consistiendo el contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Fi-
jación del plazo para la suscripción y desembolso, pudiendo en su caso, acordarse la ampliación hasta donde alcan-
cen las suscripciones efectuadas. Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo al capital
social.
Tercero.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento
ha de llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo
de la Junta. Fijación del plazo de dichas autorizaciones. 
Cuarto.- Delegación de facultades para, en su caso, la formalización de la reducción y para la formalización y la eje-
cución del aumento de capital.
Quinto.- Reglamento de régimen interno: ratificación, y en su caso, modificación.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que seran so-
metidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el derecho a examinar en el domi-
cilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Feliu de Buixalleu, 11 de mayo de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Ramon Gonzalez Escalante.
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Els metges premien la Xarxa de Salut Mental, la
recerca des dels CAPs i David Genís

Europa Espanya Català
Autor: Alba Carmona

Els guardons del Col·legi reconeixen l'atenció als trastorns psiquiàtrics i addiccions per la seva
eficiència i aposta per la inserció comunitària; dotze investigadors vinculats a l'atenció primària i al
Regicor per la producció científica i un dels mentors de gran part dels neuròlegs de la demarcació
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Un moment de l'entrega dels tercers premis Bonastruc ça Porta, ahir al vespre.

marc martí

El Col·legi de Metges de Girona va reconèixer ahir la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, el Grup
d'Investigació en Salut Vascular i el neuròleg David Genís en la tercera edició dels premis
Bonastruc ça Porta a la trajectòria professional mèdica. El doctor Josep Vilaplana, president del
Col·legi, va recordar que els guardons s'inspiren en els valors del metge gironí, «dialogant,
polièdric» i valedor del treball en equip, uns valors que comparteixen els premiats.

Per ser un model de referència, reconeguda com el sistema d'atenció a la salut mental més
eficient d'Europa, i per la seva aposta per la inserció dels pacients en la comunitat, la Xarxa de
Salut Mental i Addiccions va rebre el primer dels guardons. Gestionada per l'Institut d'Assistència
sanitària i liderada pel doctor Claudi Camps, està formada per més de 500 professionals i ha fet de
Girona l'únic territori català que ha eliminat la llarga estada psiquiàtrica en favor d'una
hospitalització orientada a la inserció comunitària.

Aquesta filosofia s'ha evidenciat, recorda el Col·legi, en «un procés de desinstucionalització i
reconversió dels recursos hospitalaris en programes de rehabilitació i suport comunitari per a les
persones amb trastorns mentals greus».

Camps va assenyalar que és un model fruit de l'esforç dels professionals per «sortir de l'hospital i
acostar-se al pacient i a les famílies en el seu entorn» i va reivindicar la necessitat de continuar
avançant en la integració amb la resta del sistema sanitari.

El segon premiat va ser el Grup d'Investigació en Salut Vascular de Girona, integrat per dotze
professionals i liderat pel doctor Rafael Ramos, que va subratllar «el valor especial del premi
perquè reconeix l'excel·lència de la recerca de l'atenció primària». D'aquest grup nascut el 2006
fruit de la implicació de l'atenció primària de Girona en el projecte del Regicor d'estudi i difusió de
les malalties cardiovasculars, els guardons en valoren la seva extensa producció científica. El
Col·legi en destaca especialment el disseny, l'any 2011, d'una equació de risc que contribueix a
millorar el control de la malaltia arterial perifèrica i que actualment està proposada per ser
incorporada a la Guia del Colesterol i Risc Coronari de l'ICS.

El tercer premi va recaure en el neuròleg David Genís i Batlle, un dels fundadors de la neurologia a
Girona i mentor de gran part dels neuròlegs del territori. Jubilat l'any 2016, ha desenvolupat la
major part de la seva trajectòria professional a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha estat
coordinador de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Servei de Neurologia i, també, cap
del servei conjunt territorial de la seva especialitat al Santa Caterina.



Durant l'entrega dels guardons, un acte inclòs en la celebració del 120è aniversari del Col·legi,
també es va lliurar la primera beca E-Health COMG a la recerca i innovació en tecnologies de la
salut. La beca, concedida pel Col·legi i el Campus Salut de la Universitat de Girona, és per a
Domènec Serrano i Xavier Castells pel desenvolupament d'un prototip d'eina per formular
recomanacions terapèutiques, individualitzades i automatitzades per al tractament del TDAH.

També es van lliurar les tres beques Joan Bruguera per cursar estudis d'especialització o treballs
d'investigació mèdica. Van ser per a Pedro Alberto Corzo, per una investigació sobre els factors de
risc secundaris de Síndrome de Sheehan a Girona; per a Anna Camós, per completar la
investigació científica en oftalmologia i realitzar la seva tesi doctoral sobre atròfia òptica dominant
a l'hospital Clínic; i per a Adriana Sánchez, pel treball d'investigació de perfecció i millora de la
qualitat de l'equip de resposta ràpida en aturades cardiorespiratòries al Trueta.
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CEE GCASA A SANT FELIU DE GUÍXOLS 4661
PREU VENDA 195.000 €
HAB.: 3. BANYS: 1. M2: 95.
Casa de poble, calefacció, aire condicionat, pati.

CEE E

CEE ECASA A VILAJUÏGA 4692
PREU VENDA 290.000 €
HAB.: 4. BANYS: 2. M2: 260.
Al centre del poble, calefacció, aire condicionat,
tancaments d’alumini, terrassa, jardí.

DÚPLEX A GIRONA 4621
PREU VENDA 219.000 €
HAB.: 2. BANYS: 2. M2: 116.
Zona Sant Narcís, calefacció, exterior, balcó,
ascensor, pàrquing.

CEE E

CASA A OLOT 4110
PREU VENDA 183.000 €
HAB.: 3. BANYS: 2. M2: 105.
Zona del pavelló, pati, calefacció, assolellat.

La Xarxa de Salut Mental i
Addiccions de la regió sa-
nitària de Girona, liderada
pel doctor Claudi Camps;
el Grup d’Investigació en
Salut Vascular de Girona,
liderat pel doctor Rafael
Ramos, i el neuròleg David
Genís van ser guardonats
ahir amb els tercers pre-
mis Bonastruc ça Porta a
la trajectòria professional
que lliura el Col·legi Oficial
de Metges de Girona
(COMG). “Aquest acte té
com a objectiu reivindicar
els valors de la professió
mèdica i donar suport als
professionals”, va mani-
festar el president del col-
legi, Josep Vilaplana. El
primer guardó va ser per a
la Xarxa de Salut Mental i
Addicions, “per ser la més
eficient d’Europa i la pri-

mera que ha tancat un
hospital psiquiàtric a Ca-
talunya”. Aquesta xarxa,
gestionada per l’Institut
d’Assistència Sanitària
(IAS) i liderada pel psi-
quiatra Claudi Camps, es-
tà formada per més de 500
professionals i és l’única
de les regions sanitàries
catalanes que ha eliminat
la llarga estada en favor
d’una hospitalització
orientada a la inserció co-
munitària. El segon premi
va ser per al Grup d’Inves-
tigació en Salut Vascular
de Girona, per la seva ex-
tensa producció científica
entre la qual destaca la pu-
blicació, l’any 2011, del
disseny d’una equació de
risc que contribueix a mi-
llorar el control de la ma-
laltia arterial perifèrica. El
grup està format per dotze
professionals.

El tercer premi Bonas-

truc ça Porta va ser per al
neuròleg David Genís i
Batlle (el Pertús, 1951),
per ser un dels fundadors
de la neurologia a Girona.
El doctor Genís, que es va
jubilar el setembre del
2016, va desenvolupar la
major part de la seva tra-
jectòria professional a
l’hospital Josep Trueta.

Durant l’acte, que es va
celebrar a l’EspaiCaixa de
Girona, es va presentar el
Primer diccionari de me-
dicina il·lustrat, de la lin-
güista Rosa Estopà, i es va
lliurar la primera beca
E-health COMG a Domè-
nec Serrano i Xavier Cas-
tells pel desenvolupament
d’un prototip d’eina per
formular recomanacions
terapèutiques en el tracta-
ment de pacients amb
trastorn per dèficit d’aten-
ció amb hiperactivitat
(TDAH). ■

Guardó del Col·legi
de Metges a la xarxa
de salut mental
a El grup de recerca cardiovascular i el neuròleg David
Genís van rebre també els premis Bonastruc ça Porta

Núria Astorch
GIRONA

Vilaplana amb els guardonats Claudi Camps, Rafael Ramos i David Genís ■ JOAN SABATER

El doctor Josep Vilaplana
presidirà el COMG quatre
anys més després que no
s’hagi presentat cap altra
candidatura en el procés
d’eleccions. Ahir a les vuit del
vespre, mentre se celebrava
l’acte de lliurament dels pre-
mis, es va tancar el termini de
presentació de candidatures

en aquests comicis. D’acord
amb el calendari d’aquest
procés, en no haver-hi cap al-
tra llista, la del doctor Vilapla-
na serà escollida avui gua-
nyadora i ja no hi haurà vota-
cions. A més de Vilaplana,
formen part de la nova junta
de govern Pepi Miró, Carme
Busquets, Rafael Fuentes, Te-

resa Mir, Albert Molins, Caro-
lina Roig, Anna Presas, Josep
Gil i Ramon Masvidal. En el
discurs que va fer en l’acte
d’ahir, Vilaplana va destacar
la tasca desenvolupada en
aquests quatre anys de man-
dat, amb més de 25 posicio-
naments relacionats amb te-
mes d’actualitat sanitària.

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

Vilaplana presidirà el COMG quatre anys més

El Col·legi Oficial d’Infer-
meres/rs de Girona (Codi-
gi) celebrarà els dies 20 i
21 de juny les eleccions
per escollir una nova pre-
sidenta per als pròxims
quatre anys. Un total de
3.590 col·legiats estan cri-
dats a escollir els seus re-
presentants al capdavant
d’aquesta institució. Car-
me Puigvert, que ha presi-
dit el col·legi durant els úl-
tims dotze anys, és a les
portes de jubilar-se com a
infermera de l’hospital
Trueta i no repetirà com a
candidata. Per presidir el
col·legi es presenten dues

candidates: Alicia Rey Mi-
quel, cap d’infermeria de
nefrologia de la Fundació
Salut Empordà, i Maria
Gràcia Soler, que treballa
a l’ABS de Portbou. Rey,
que en aquest darrer man-
dat ha ocupar el càrrec de
tresorera del col·legi, és la
candidatura de continu-

ïtat de Puigvert, mentre
que la llista encapçalada
per Maria Gràcia Soler,
presidenta de l’Associació
Catalana Infermeria i Sa-
lut Escolar (Acise), és la de
la renovació. La gran nove-
tat d’aquest procés electo-
ral és el sistema de vot
electrònic. ■

a La presidenta en
funcions del col·legi,
Carme Puigvert, no
repeteix com a
candidata en els
comicis del juny

N. Astorch
GIRONA

Dues candidatures
aspiren a presidir l’ens
col·legial d’infermeria

Puigvert, en un acte del col·legi de l’any passat ■ QUIM PUIG
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Guardó del Col·legi de Metges a la xarxa de salut
mental

Europa Espanya Català
Autor: Núria Astorch

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de la regió sanitària de Girona, liderada pel doctor Claudi
Camps; el Grup d'Investigació en Salut Vascular de Girona, liderat pel doctor Rafael Ramos, i el
neuròleg David Genís van ser guardonats ahir amb els tercers premis Bonastruc ça Porta a la
trajectòria professional que lliura el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). "Aquest acte té
com a objectiu reivindicar els valors de la professió mèdica i donar suport als professionals", va
manifestar el president del col·legi, Josep Vilaplana. El primer guardó va ser per a la Xarxa de
Salut Mental i Addicions, "per ser la més eficient d'Europa i la primera que ha tancat un hospital
psiquiàtric a Catalunya". Aquesta xarxa, gestionada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i
liderada pel psiquiatra Claudi Camps, està formada per més de 500 professionals i és l'única de
les regions sanitàries catalanes que ha eliminat la llarga estada en favor d'una hospitalització
orientada a la inserció comunitària. El segon premi va ser per al Grup d'Investigació en Salut
Vascular de Girona, per la seva extensa producció científica entre la qual destaca la publicació,
l'any 2011, del disseny d'una equació de risc que contribueix a millorar el control de la malaltia
arterial perifèrica. El grup està format per dotze professionals.

El tercer premi Bonastruc ça Porta va ser per al neuròleg David Genís i Batlle (el Pertús, 1951),
per ser un dels fundadors de la neurologia a Girona. El doctor Genís, que es va jubilar el setembre
del 2016, va desenvolupar la major part de la seva trajectòria professional a l'hospital Josep
Trueta.

Durant l'acte, que es va celebrar a l'EspaiCaixa de Girona, es va presentar el Primer diccionari de
medicina il·lustrat, de la lingüista Rosa Estopà, i es va lliurar la primera beca E-health COMG a
Domènec Serrano i Xavier Castells pel desenvolupament d'un prototip d'eina per formular
recomanacions terapèutiques en el tractament de pacients amb trastorn per dèficit d'atenció amb
hiperactivitat (TDAH).



A.C. GIRONA

■El Col·legi de Metges de Girona
entrega aquest vespre la tercera
edició dels premis Bonastruc Ça
Porta, uns guardons que lliura
anualment per reconèixer el com-
promís i dedicació de tres metges
o equips de metges gironins i que
aquest any s’emmarquen en el
è aniversari de l’entitat. La cita,
que és avui a les set del vespre a
l'EspaiCaixa de Girona, comptarà
entre d'altres amb l'assistència del
director del Servei Català de la Sa-
lut, David Elvira. 

En la primera edició, els guar-

dons van reconèixer la tasca del
servei de Cirurgia General i Diges-
tiva de l'hospital Josep Trueta de
Girona i la unitat de Ressonància
Magnètica de la Clínica Girona. A
títol individual, van premiar el
doctor Joan Cros, pediatre durant
 anys a Olot.

Pel que fa a l'any passat, els
guanyadors dels premis Bonas-
truc Ça Porta van ser la unitat de
Diabetis, Endocrinologia i Nutri-
ció de l'hospital Trueta, en reco-
neixement a un model pioner per
integrar en una sola unitat d'abast
territorial tots els àmbits assisten-

cials dedicats a aquesta patologia,
l'internista Àngel Vinyes-Miral-
peix, per la seva lluita constant
contra la sida, i la pediatra Josepa
Almirall, per la seva tasca al CAP
de Vilarroja de Girona. 

L’acte d'avui inclourà el lliura-
ment de la primera beca e-health
COMG per a projectes de recerca
i innovació en tecnologies de la
salut, creada aquest any amb el
Campus de Salut de la Universitat

de Girona. 
També hi haurà el lliurament

de les beques Joan Bruguera per
a formació mèdica, com l’any pas-
sat, que entrega la Fundació Joan
Bruguera de Girona. Aquests
ajuts, que compten amb una do-
tació econòmica de . euros,
està pensada per als gironins amb
estudis de Medicina -o que els es-
tuguin enllestint- i la principal no-
vetat de la convocatòria d’en-

guany és que, si bé la beca està
destinada preferentment a cursar
estudis d’especialització o treballs
d'investigació mèdiques a la Uni-
versitat de Montpeller, també es
podran concedir beques per a
cursos i treballs d’investigació en
altres centres mèdics.

Durant l'acte també hi ha pre-
vista la presentació del llibre Pri-

mer diccionari de medicina il·lus-
trat, de la ilòloga Rosa Estopà. 
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DdG RIPOLL

■ La  Policia Local de  Ripoll s’ha
adherit a la campanya Escuts So-
lidaris pelsvalents, una iniciativa
que han activat ens els últims me-
sos cossos policials d’altres muni-
cipis   per contribuir a recaptar di-
ners destinats a la lluita contra el
càncer infantil. El cos ha encarre-
gat la confecció de  escuts bro-
dats que estan inspirats en els oi-

cials que llueixen els agents, amb
la insígnia de la vila com a referent
central i amb el  lema superposat
«Pels valents».  Es poden comprar
a la seu de la mateixa policia, a
l’ajuntament, així com en diversos
establiments comercials i tenen
un cost de  euros.

La iniciativa  té com a objectiu
inal aportar fons per a la investi-
gació i recursos pel Pediàtric  Càn-

cer Centre de l’hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, un centre en
construcció cridat a ser el més
gran d’Europa en la seva especia-
litat. Sant Joan de Déu ha ixat en
 milions d’euros el capital ne-
cessari per a la creació del centre.

Des del cos de la policia de Ri-
poll es mostren molt satisfets amb
l’acceptació de la campanya per
part de la ciutadania. 

La policia de Ripoll ven escuts solidaris
per recaptar fons contra el càncer infantil

AJUNTAMENT DE RIPOLL

L’escut solidari de Ripoll.

DdG GIRONA

■ Una infermera de Girona ha
participat, juntament amb 
professionals d'arreu de l'Estat, en
el primer document de consens
sobre la «Situació de la infermeria
experta en estomaterapia i pro-
postes de millora del col·lectiu
dels professionals estomatera-
peutes». Es tracta de Gloria Va-
quer, infermera estomaterapeuta

de l'hospital doctor Josep Trueta
de Girona, una de les trenta pro-
fessionals Catalanes que s'han su-
mat al projecte Gesto, una inicia-
tiva per oferir millor assistència
sanitària als pacients ostomitzats,
i que compta amb el suport del la-
boratori Hollister. Els pacients os-
tomitzats són anomenats col·lo-
quialment «gent amb bossa» per-
què porten un dispositiu adherit
a l'abdomen per recollir la femta
o l'orina.  

«Es tracta d'una investigació de
caràcter cientíic d'enorme relle-
vància, ja que és la primera vega-
da que tota la comunitat d'experts
en estomaterapia analitza la si-

tuació actual i acorda les necessi-
tats de millora a través del con-
sens», assenyala la infermera gi-
ronina. 

Els objectius d'aquesta investi-
gació eren recopilar l'opinió dels
experts en cures de persones os-
tomitzades, detectar les necessi-
tats de millora en l'entorn laboral
o proposar accions de millora i
mesures facilitadores del treball
de l’estomaterapeuta. 

També es pretenia detectar ne-
cessitats formatives per a l'actua-
lització de coneixements i millora
de habilitats i determinar les com-
petències dels professionals esto-
materapeutes.

Segons les dades de l'estudi, a
Girona hi ha unes . persones
ostomitzades i cada any es pro-
dueixen nous casos. De forma
global, a Catalunya hi ha unes
. persones portadores d'una
ostomia. 

Els resultats

Els resultats del document de
consens indiquen que el 
dels estomaterapeutes reclamen
el reconeixement de la consulta
d'ostomia dins de la cartera de
serveis i d'admissió de l'hospital,
que sigui accessible, amb un espai
físic adequat i amb plena autono-
mia a la exercici de l'activitat as-

sistencial.
El  dels professionals que hi

han participat considera necessa-
ri incloure el marcatge de l'estoma
perquè la consulta sigui completa
i adequada, i més del  consi-
dera que la prescripció infermera
de dispositius de ostomia facilita
l'atenció al pacient i que s'hauria
d'implantar normativa per recep-
ta electrònica de aquests produc-
tes.

A més, el  considera que
falta sensibilització per part de
l'Administració pel que fa a les ne-
cessitats de pacients i estomate-
rapeutes, i dos de cada tres esto-
materapeutas reclamen la neces-
sitat d'obrir noves consultes d'os-
tomia als hospitals.

Finalment, més del  reco-
neix desigualtat territorial o entre
els diferents centres sanitaris en
l'accés als recursos en la cura del
pacient ostomitzat.

Una infermera gironina participa en el primer
document de consens sobre l’estomateràpia
Els responsables de l’estudi
estimen que a les comarques
gironines hi ha unes 1.100
persones amb una ostomia

Els tres guardonats de l’any passat, amb el president el Col·legi, el doctor Josep Vilaplana. COMG

Els metges lliuren
avui els Premis
Bonastruc 
Ça Porta
Reconeixeran la trajectòria de tres facultatius
o equips mèdics gironins En l’acte d’aquest
vespre també es lliuraran els primers ajuts 
e-health COMG i les beques Joan Bruguera

MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA

A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.cat



http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/05/17/metges-lliuren-avui-premis-bonastruc/914001.html

Sección: Actualidad / Última Hora
17/05/2018

Els metges lliuren avui els Premis Bonastruc Ça
Porta

Europa Espanya Català

Reconeixeran la trajectòria de tres facultatius o equips mèdics gironins. En l'acte d'aquest vespre
també es lliuraran els primers ajuts e-health COMG i les beques Joan Bruguera

a.c.

17.05.2018 | 00:41

Els tres guardonats de l'any passat, amb el president el Col·legi, el doctor Josep Vilaplana.
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El Col·legi de Metges de Girona entrega aquest vespre la tercera edició dels premis Bonastruc Ça
Porta, uns guardons que lliura anualment per reconèixer el compromís i dedicació de tres metges
o equips de metges gironins i que aquest any s'emmarquen en el 120è aniversari de l'entitat. La
cita, que és avui a les set del vespre a l'EspaiCaixa de Girona, comptarà entre d'altres amb
l'assistència del director del Servei Català de la Salut, David Elvira.

En la primera edició, els guardons van reconèixer la tasca del servei de Cirurgia General i
Digestiva de l'hospital Josep Trueta de Girona i la unitat de Ressonància Magnètica de la Clínica
Girona. A títol individual, van premiar el doctor Joan Cros, pediatre durant 32 anys a Olot.

Pel que fa a l'any passat, els guanyadors dels premis Bonastruc Ça Porta van ser la unitat de
Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de l'hospital Trueta, en reconeixement a un model pioner per
integrar en una sola unitat d'abast territorial tots els àmbits assistencials dedicats a aquesta
patologia, l'internista Àngel Vinyes-Miralpeix, per la seva lluita constant contra la sida, i la pediatra
Josepa Almirall, per la seva tasca al CAP de Vilarroja de Girona.

L'acte d'avui inclourà el lliurament de la primera beca e-health COMG per a projectes de recerca i
innovació en tecnologies de la salut, creada aquest any amb el Campus de Salut de la Universitat
de Girona.

També hi haurà el lliurament de les beques Joan Bruguera per a formació mèdica, com l'any
passat, que entrega la Fundació Joan Bruguera de Girona. Aquests ajuts, que compten amb una
dotació econòmica de 12.000 euros, està pensada per als gironins amb estudis de Medicina -o que
els estuguin enllestint- i la principal novetat de la convocatòria d'enguany és que, si bé la beca està
destinada preferentment a cursar estudis d'especialització o treballs d'investigació mèdiques a la
Universitat de Montpeller, també es podran concedir beques per a cursos i treballs d'investigació
en altres centres mèdics.

Durant l'acte també hi ha prevista la presentació del llibre Primer diccionari de medicina il·lustrat,
de la filòloga Rosa Estopà.


