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■ Més de . persones de les
comarques gironines realitzen ac-
tivitats de voluntariat amb la Creu
Roja, que disposa de més d'una
vintena de punts arreu de la de-
marcació on fer tasques solidà-
ries. Pel que fa al perfil del volun-
tariat, segons les dades de l'entit-
tat, més de la meitat d'aquests vo-
luntaris són dones, un , men-
tre que el  restant són homes.
El grup d'edat més nombrós és en
de les persones de la franja d'entre
 i  anys, que representen el
 del total, segui del grup de 
a  anys, un col·lectiu que repre-
senta el  del total. 

Les activitats de la Creu Roja
que requereixen de més altruisme
són les relacionades amb l'atenció
a les persones refugiades, els im-
migrants, persones grans i infants,
així com les activitats de salva-
ment i emergències i en la Xarxa
de la Creu Roja, segons les dades
fetes públiques per l’entitat coin-
cidint amb el Dia Internacional
del Voluntariat, que se celebra

avui,  de desembre, per agrair la
tasca que fan totes les persones
voluntàries. 

Una altra de les entitats que va
voler reconèixer ahir el seu volun-
tariat és la Caixa. Les  accions
solidàries dels voluntaris de l’en-
titat bancària han arribat a més de
. gironins en risc d’exclusió
social en el que va d’any. 

A Girona més de  els em-
pleats en actiu i jubilats de Caixa-
Bank, la Fundació Bancària la
Caixa i CriteriaCaixa, familiars i
amics que dediquen el seu temps
lliure a participar en activitats so-

lidàries amb col·lectius en risc
d’exclusió. 

A Catalunya, són . volun-
taris de la Caixa els que van fer 
accions solidàries que van arribar
a més de . persones en si-
tuació de vulnerabilitat. 

Aquests voluntaris fan cada
dia, de mitjana,  activitats solidà-
ries, amb  beneficiaris cadascu-
na. 

Les línies d’actuació es concre-
ten en múltiples activitats, com
ara la promoció de l’esport i la cul-
tura entre la infància en risc d’ex-
clusió social o amb discapacitat;
el suport a menors hospitalitzats
i els seus familiars; accions soli-
dàries a favor de les persones en
situació de pobresa, com per
exemple la recollida d’aliments; el
voluntariat internacional; la rein-
serció social de col·lectius que es
troben en circumstàncies difícils,
i les accions de preservació i mi-
llora del medi ambient.

D’altra banda, l’impacte de la
tasca dels voluntaris de la Caixa
en la societat es pot il·lustrar de di-

ferents maneres: s’han recollit
més de . litres de llet i més
de . quilos d’aliments a favor

de persones en risc d’exclusió, i
s’han recaptat més de . eu-
ros a favor d’entitats socials.
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Una voluntària acompanyant una dona gran. CREU ROJA

Uns 2.300 gironins fan de
voluntaris de Creu Roja, i
més de la meitat són dones
El grup d’entre 21 i 30 anys són els que més es dediquen al voluntaritat,
que es focalitza en l’atenció al refugiat, a l’immigrant, l’infant i la gent gran

Les accions dels
voluntaris de La Caixa han
arribat a 1.570 persones
en risc d’exclusió a la
demarcació de Girona

T ransmetre només infor-
mació verídica i rigososa,
no embrutir el nom de la

professió i sobretot, ser lleial al pa-
cient. Aquestes són algunes de les
recomanacions que han consen-
suat els Col·legis de Metges en for-
ma de decàleg per al bon ús de les
xarxes socials i que es poden re-
sumir, bàsicament, en la idea que
el metge no deixa de ser-ho quan
es posa davant la pantalla de l’or-
dinador o agafa el mòbil, i per tant,
no pot obviar el compliment del
codi deontològic. 

Segons el Consell dels Col·legis
de Metges de Catalunya, que
agrupa els quatre ens catalans, en
un context com l’actual, és «ne-
cessari recordar els límits que

afecten la comunicació quan
aquesta surt de l’àmbit estricte de
la relació metge-pacient o de la re-
lació entre companys per assolir
una dimensió pública». 

Segons el president del CCMC
i president del Col·legi de Girona,
el doctor Josep Vilaplana, «en el
procés de revisió del codi deonto-
lògic ja s’hi han introduït les noves
tecnologies i les xarxes socials,  era
necessari un posicionament dels
professionals mèdics en aquest
sentit».

El decàleg s’inspira en el prin-
cipi que la primera lleialtat del
metge és envers la persona que
atén. Els drets a l’honor, la intimi-
tat i a la pròpia imatge de terceres
persones també han de primar
per sobre del dret de llibertat d’ex-
pressió i d’informació dels profes-
sionals quan aquests fan ús de les
xarxes socials. 

No respectar la confidencialitat
de la informació sobre el pacient
i trencar el secret professional pot
ser constitutiu d’un delicte que
pot comportar pena de presó o in-
habilitació per a l’exercici, recorda

el Consell, que també alerta que
la immediatesa i la viralitat de les
xarxes pot incrementar el risc de
vulneració d’algunes normes in-
closes al Codi de Deontologia i
magnificar-ne les conseqüències. 

També es recomana especial
prudència a l’hora d’expressar o
dirimir discrepàncies que puguin
afectar el prestigi de companys o
institucions o bé generar descon-
fiança i alarma entre la població,
ja que existeixen altres canals de
comunicació més adients per a
aquest tipus de missatges.

Entre les deu recomanacions,

destaca el recordatori que «la res-
ponsabilitat que deriva d’un acte
mèdic presencial és igual al que es
deriva dels continguts que es di-
fonen a les xarxes». 

A l'entorn digital cap complir
les normes d'ètica i deontologia;
transmetre informació de qualitat
i verídica que vagi en benefici de
la salut; tant si es tracta de textos
com d'imatges, s'ha de protegir la
privacitat i confidencialitat del
pacient i evitar la identificació de
la persona atesa, encara que ens
doni la seva autorització. 

Així mateix, els metges recor-
den que les xarxes són un mitjà
«ideal per fer divulgació, però no
per donar consells personalit-
zats»; que també a internet cap
treballar per matenir el prestigi de
la professió mèdica. 

«Abans d'opinar sobre una ins-
titució sanitària, cal preguntar-se
si pot perjudicar pacients o com-
panys», diu el decàleg, que també
apunta que és millor solucionar
les discrepàncies professionals en
privat i que a la xarxa, cal «respec-
te i cordialitat». 

DECÀLEG DE RECOMANACIONS. Per al pacient i per a la societat, un metge mai deixa de ser-ho, recorden els Col·legis de 
Metges de Catalunya, que han editat un decàleg amb recomanacions sobre com comportar-se a la xarxa. Evitar el desprestigi 
de la professió, difondre només informació veraç i rigorosa i garantir la intimitat de la persona atesa són alguns dels consells. 

El Col·legi de Metges
recorda que també cal
complir el codi deontològic
quan es piula o a Facebook

Vetllant pel pacient, també a les xarxes
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Recomanen solucionar
les discrepàncies amb
els companys en privat i
evitar la identificació del
pacient, tot i tenir permís
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■L'hospital de Cerdanya ha xifrat
en  els assistents a la jornada
«Accidents de Neu i Muntanya»,
celebrada dijous passat al Museu
Cerdà de la capital ceretana. La
jornada va mostrar la «capacitat
de convocatòria» del centre mè-
dic, segons van apuntar els seus
responsables, amb la participació
de professionals de la salut, dels
sistemes de rescat i de les pistes
d'esquí de les dues bandes de la
frontera.

Segons han explicat responsa-
bles de l'hospital transfronterer de
Puigcerdà, «la doctora Angulo i els
doctors Gassió, Zapata i Mas han
explicat com fa front el seu equip
a accidentats de tot tipus». 

Així, els ponents de la jornada
van parlar de les típiques lesions
de colze pròpies de l'snowboarda
casos menys freqüents, com les
caigudes fent escalada o equita-
ció, o fins i tot les lesions als dits
per la subjecció dels pals en cai-
gudes d'esquí o de marxa nòrdica
que en molts casos es diagnosti-
quen com a banals o passen de-
sapercebudes i es tracten mala-
ment».

La jornada de
medicina de
muntanya reuneix
150 professionals
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ransmetre només informació verídica i rigososa, no embrutir el nom de la professió i sobretot, ser
lleial al pacient. Aquestes són algunes de les recomanacions que han consensuat els Col·legis de
Metges en forma de decàleg per al bon ús de les xarxes socials i que es poden resumir,
bàsicament, en la idea que el metge no deixa de ser-ho quan es posa davant la pantalla de
l'ordinador o agafa el mòbil, i per tant, no pot obviar el compliment del codi deontològic.

Segons el Consell dels Col·legis de Metges de Catalunya, que agrupa els quatre ens catalans, en
un context com l'actual, és «necessari recordar els límits que afecten la comunicació quan aquesta
surt de l'àmbit estricte de la relació metge-pacient o de la relació entre companys per assolir una
dimensió pública».

Segons el president del CCMC i president del Col·legi de Girona, el doctor Josep Vilaplana, «en el
procés de revisió del codi deontològic ja s'hi han introduït les noves tecnologies i les xarxes
socials, era necessari un posicionament dels professionals mèdics en aquest sentit».

El decàleg s'inspira en el principi que la primera lleialtat del metge és envers la persona que atén.
Els drets a l'honor, la intimitat i a la pròpia imatge de terceres persones també han de primar per
sobre del dret de llibertat d'expressió i d'informació dels professionals quan aquests fan ús de les
xarxes socials.

No respectar la confidencialitat de la informació sobre el pacient i trencar el secret professional pot
ser constitutiu d'un delicte que pot comportar pena de presó o inhabilitació per a l'exercici, recorda
el Consell, que també alerta que la immediatesa i la viralitat de les xarxes pot incrementar el risc
de vulneració d'algunes normes incloses al Codi de Deontologia i magnificar-ne les
conseqüències.

També es recomana especial prudència a l'hora d'expressar o dirimir discrepàncies que puguin
afectar el prestigi de companys o institucions o bé generar desconfiança i alarma entre la població,
ja que existeixen altres canals de comunicació més adients per a aquest tipus de missatges.

Entre les deu recomanacions, destaca el recordatori que «la responsabilitat que deriva d'un acte
mèdic presencial és igual al que es deriva dels continguts que es difonen a les xarxes».

A l'entorn digital cap complir les normes d'ètica i deontologia; transmetre informació de qualitat i
verídica que vagi en benefici de la salut; tant si es tracta de textos com d'imatges, s'ha de protegir
la privacitat i confidencialitat del pacient i evitar la identificació de la persona atesa, encara que ens
doni la seva autorització.

Així mateix, els metges recorden que les xarxes són un mitjà «ideal per fer divulgació, però no per
donar consells personalitzats»; que també a internet cap treballar per matenir el prestigi de la
professió mèdica.

«Abans d'opinar sobre una institució sanitària, cal preguntar-se si pot perjudicar pacients o
companys», diu el decàleg, que també apunta que és millor solucionar les discrepàncies
professionals en privat i que a la xarxa, cal «respecte i cordialitat».


