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■ El Col·legi de Metges de Girona
ha posat en marxa el programa
«Metges per metges». Es tracta
d’una iniciativa que fa anys que
existeix a Barcelona i que dona su-
port i assessorament a aquells
professionals del ram que ho ne-
cessitin. El president del col·legi,
el doctor Josep Vilaplana, explica
que està enfocat bàsicament a dos
col·lectius: d’una banda, a aquells
facultatius de fora de les comar-
ques gironines que necessiten as-
sessorament per fer tràmits o bus-
car allotjament; i, de l’altra, met-
ges que han d’ingressar en un
hospital per alguna dolència i ne-
cessiten suport. 

Sobre aquests últims, Vilaplana
va comentar que «ens trobem que
alguns dels nostres col·legues que
fa anys que no exerceixen i han
d’ingressar a un hospital poden
tenir dubtes, o voler una segona
opinió. Nosaltres posem a dispo-
sició un professional voluntari per
ajudar-lo».

El president del col·legi a Giro-
na, Josep Vilaplana, va explicar
que es van ixar com treballaven
els hospitals de Barcelona amb el
projecte «Metges per metges» i
van decidir copiar el mètode. «El
que busquem és facilitar les coses
a professionals del ram, que po-

den estar en certa manera
descol·locats per alguna circums-
tància concreta», va explicar.

La iniciativa consisteix en què
un grup de voluntaris –tots ells
metges– de diversos hospitals ate-
nen aquells col·legues de profes-
sió quan ho necessiten. Els casos
més habituals són aquells profes-
sionals que exerceixen a les co-
marques de Girona, tenen la famí-
lia lluny de casa i precisen d’algú
que els acompanyi o els doni su-
port a l’hora de fer tràmits. «En
aquests casos és molt efectiu, ja
que no et sents sol», va comentar
Vilaplana.

Metges sèniors 
L’altre col·lectiu a qui va dirigit el
programa és a aquells metges sè-
niors, que fa temps que no exer-
ceixen i han d’ingressar en un
centre hospitalari per algun con-
tratemps. Vilaplana va explicar
que s’han trobat casos de profes-
sionals que no fan saber que són
metges i volen una segona opinió.
«No hi ha cap tracte de favor en-
vers els altres malalts, però sí que
és bo saber que el pacient és un
professional perquè li poden sor-
gir dubtes, que a una altra persona
no li sorgirien».

En aquest aspecte, Vilaplana va
considerar «molt interessant» la

igura d’aquest col·lega que l’as-
sisteix voluntàriament, ja que per-
met «una major coniança» entre
els dos metges. «Hem de tenir en
compte que tot avança i les tècni-
ques actuals són diferents a les de
fa anys, quan aquest malalt estava
en actiu», va remarcar.

Des del col·legi van reconèixer
que cada vegada és més habitual

que els malalts estiguin atesos per
equips multidisciplinaris, que in-
clouen, entre d’altres, metges, in-
fermers, tècnics o auxiliars. Vila-
plana va dir que aquesta situació
pot comportar una «certa falta de
comunicació que pot incomodar
a aquest metge de certa edat i que
està malalt». «A través d’aquest
servei el que fem és oferir aquest

suport emocional necessari», va
subratllar.

El president dels metges giro-
nins va destacar que el programa
«cohesiona» la professió, alhora
que vetlla pel seu benestar. «Sem-
pre és una tranquil·litat poder es-
tar acompanyat per un company
de feina quan no tens els familiars
a prop», va reblar.

El programa «Metges per metges» ofereix serveis als facultatius d’avançada edat que es posen malalts o se senten sols
La iniciativa, que s’inicia a Girona, dona suport o assessorament als que són d’altres comarques per buscar allotjament

El Col·legi assisteix els metges de fora o 
que han d’ingressar en centres hospitalaris

El president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana. ACN

DdGBANYOLES

■El Consell del Pla de l’Estany ha
aprovat un pressupost per a 
un , més elevat que el ,
tot i que la partida d’inversions es
manté, com l’any passat, en
. euros. Segons ha infor-
mat l’ens comarcal, l’increment
dels comptes –que pugen a ,
milions– es deu a l’augment del

cost de la implantació de la reco-
llida d’escombraries porta a porta
a Porqueres i, també, del cost d’ex-
plotació i de reposició de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals, a
més d’una nova partida per a la re-
collida de gossos abandonats i a
un increment del Servei d’Atenció
Domiciliària de l’Àrea de Benestar
Social.

Respecte l’àrea de Medi Am-
bient, a la Memòria del pressu-
post de l’exercici  destaca el
canvi del règim de la recollida de
residus a Porqueres i part del de
Camós, on es preveu recollir les
deixalles porta a porta a partir del
febrer de . Una altra novetat
és la incorporació d’una partida
per a externalitzar la recollida

d’animals abandonats, que passa-
rà a fer una empresa externa, amb
l’objectiu de millorar la prestació
d’aquest servei comarcal –tal com
ha informat el Consell.

L’increment del pressupost es
nota també a l’àrea de Benestar
Social, amb l’augment de l’import
destinat al Servei d’Atenció Domi-
ciliària, que ha anat creixent ex-
ponencialment en els últims exer-
cicis a causa de l’envelliment de la
població –destaca el Consell– i a
l’interès dels usuaris a continuar
en el seu entorn social i familiar;
amb la millora del suport a la in-

fància i dels plans i mesures
d’igualtat, orientació i atenció a
famílies; amb plans d’accessibili-
tat i ajudes tècniques i d’inserció
de persones amb renda garantida
de ciutadania. També el Centre
Ocupacional i Especial de Treball
El Puig ha augmentat la seva des-
pesa amb . , la meitat dels
quals es deu a l’augment del con-
veni de jardineria de Banyoles.

El pressupost va tenir el suport
dels dos grups de l’equip de go-
vern –format per PDeCAT i ERC–
i el vot en contra del conseller de
l’oposició de la CUP.

El pressupost del Pla de l’Estany puja el
11,32% però les inversions no creixen

MENÚ DE PRENADAL

PREU PER PERSONA: 24 € (IVA INCLÒS)

PICA-PICA:

➤AMANIDA DE FORMATGE DE CABRA
➤PERNIL IBÈRIC AMB PA AMB TOMÀQUET 
➤CROQUETES DE ROSTIT
➤CARPACCIO DE VEDELLA
➤STICKS DE POLLASTRE AMB SALSA DE MEL 

I MOSTASSA
➤GAMBES A LA PLANXA 

SEGONS A ESCOLLIR:

➤COSTELLETES DE CABRIT ARREBOSSADES 
AMB XAMPINYONS I PATATES

➤ENTRECOT DE VEDELLA AMB XAMPINYONS
SALTEJATS I PATATES

➤VEDELLA AMB BOLETS
➤SUPREMA DE LLUÇ AL FORN AMB PATATES, 

CEBA I TOMÀQUET
➤CALAMARS A LA PLANXA AMB VERDURES
➤SALMÓ AL PAPILLOT 

POSTRES VARIADES A ESCOLLIR

BEGUDA:

➤AIGUA I VINS (VI BLANC, NEGRE I ROSAT I 
LAMBRUSCO ROSAT). CAFÈ O INFUSIÓ INCLÒS

Per a més informació, telèfon

872 08 07 00
o consulta web: www.duplexrestaurant.es

Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

Per a les teves celebracions: 
sopars de colla, aniversaris, 
batejos, petits casaments…
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INFORMA’T DEL MENÚ 
DE CAP D’ANY A 43 €
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Sección: Actualidad / Última Hora
09/12/2017

El Col·legi assisteix els metges de fora o que han
d'ingressar en centres hospitalaris

Título: Europa Espanya Català
Autor: Gerard Vilà

El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa «Metges per metges». Es tracta
d'una iniciativa que fa anys que existeix a Barcelona i que dona suport i assessorament a aquells
professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el doctor Josep Vilaplana, explica
que està enfocat bàsicament a dos col·lectius: d'una banda, a aquells facultatius de fora de les
comarques gironines que necessiten assessorament per fer tràmits o buscar allotjament; i, de
l'altra, metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i necessiten suport.

Sobre aquests últims, Vilaplana va comentar que «ens trobem que alguns dels nostres col·legues
que fa anys que no exerceixen i han d'ingressar a un hospital poden tenir dubtes, o voler una
segona opinió. Nosaltres posem a disposició un professional voluntari per ajudar-lo».

El president del col·legi a Girona, Josep Vilaplana, va explicar que es van fixar com treballaven els
hospitals de Barcelona amb el projecte «Metges per metges» i van decidir copiar el mètode. «El
que busquem és facilitar les coses a professionals del ram, que poden estar en certa manera
descol·locats per alguna circumstància concreta», va explicar.

La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris -tots ells metges- de diversos hospitals atenen
aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són aquells
professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i precisen
d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. «En aquests casos és molt
efectiu, ja que no et sents sol», va comentar Vilaplana.

Metges sèniors

L'altre col·lectiu a qui va dirigit el programa és a aquells metges sèniors, que fa temps que no
exerceixen i han d'ingressar en un centre hospitalari per algun contratemps. Vilaplana va explicar
que s'han trobat casos de professionals que no fan saber que són metges i volen una segona
opinió. «No hi ha cap tracte de favor envers els altres malalts, però sí que és bo saber que el
pacient és un professional perquè li poden sorgir dubtes, que a una altra persona no li sorgirien».

En aquest aspecte, Vilaplana va considerar «molt interessant» la figura d'aquest col·lega que
l'assisteix voluntàriament, ja que permet «una major confiança» entre els dos metges. «Hem de
tenir en compte que tot avança i les tècniques actuals són diferents a les de fa anys, quan aquest
malalt estava en actiu», va remarcar.

Des del col·legi van reconèixer que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos
per equips multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars.
Vilaplana va dir que aquesta situació pot comportar una «certa falta de comunicació que pot
incomodar a aquest metge de certa edat i que està malalt». «A través d'aquest servei el que fem
és oferir aquest suport emocional necessari», va subratllar.

El president dels metges gironins va destacar que el programa «cohesiona» la professió, alhora
que vetlla pel seu benestar. «Sempre és una tranquil·litat poder estar acompanyat per un company
de feina quan no tens els familiars a prop», va reblar.



http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/12/08/collegi-metges-girona-engega-programa/883976.html

Sección: Actualidad / Última Hora
08/12/2017

El Col·legi de Metges engega un programa per
assessorar als professionals

Título: Europa Espanya Català

El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa Metges per metges. Es tracta
d'una iniciativa que fa uns anys que existeix a Barcelona i que dona suport i assessorament a
aquells professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el doctor Josep Vilaplana,
explica que està enfocat bàsicament a dos col·lectius; d'una banda aquells facultatius de fora de
les comarques gironines i que necessiten assessorament per a fer tràmits o buscar allotjament, i
de l'altra metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i necessiten suport. "Ens
trobem que alguns dels nostres col·legues que fa anys que no exerceixen i han d'ingressar a un
hospital poden tenir dubtes, o voler una segona opinió. Nosaltres posem a disposició un
professional voluntari per ajudar-lo", comenta Vilaplana.

El programa Metges per metges funciona des de fa temps a Barcelona. De fet, el president del
col·legi a Girona, Josep Vilaplana, explica que es van fixar com treballaven els hospitals d'aquesta
demarcació, i van decidir copiar el mètode. "El què busquem és facilitar les coses a professionals
del ram, que poden estar en certa manera descol·locats per alguna circumstància concreta",
explica.

La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris - tots ells metges - de diversos hospitals
atenen aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són aquells
professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i precisen
d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. "En aquests casos és molt
efectiu, ja que no et sents sol", comenta Vilaplana.

Metges sèniors L'altre col·lectiu a qui va dirigit el programa és a aquells metges sèniors, que fa
temps que no exerceixen i han d'ingressar en un centre hospitalari per algun contratemps.
Vilaplana explica que s'han trobat casos de professionals que no fan saber que són metges i volen
una segona opinió. "No hi ha cap tracte de favor envers els altres malalts, però sí que és bo saber
que el pacient és un professional perquè li poden sorgir dubtes, que a una altra persona no li
sorgirien".

En aquest aspecte, Vilaplana considera "molt interessant" la figura d'aquest col·lega que l'assisteix
voluntàriament, ja que permet "una major confiança" entre els dos metges. "Hem de tenir en
compte que tot avança i les tècniques actuals són diferents a les de fa anys, quan aquest malalt
estava en actiu", remarca.

Des del col·legi reconeixen que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos per
equips multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars.
Vilaplana reconeix que aquesta situació pot comportar una "certa falta de comunicació que pot
incomodar a aquest metge de certa edat i que està malalt". "A través d'aquest servei el que fem és
oferir aquest suport emocional necessari", subratlla.

El president dels metges gironins destaca que el programa "cohesiona" la professió alhora que
vetlla pel seu benestar. "Sempre és una tranquil·litat poder estar acompanyat per un company de
feina quan no tens els familiars a prop", ha reblat.



http://www.acn.cat/audio/item/el-president-del-col-legi-de-metges-de-girona-josep-vilaplana-diu-que-el-programa-serveix-per-oferir-acompany

ament-als-professionals-que-ho-necessitin-2

Sección: Agricultura / Ganadería / Pesca
08/12/2017

El president del Col·legi de Metges de Girona,
Josep Vilaplana, diu que el programa serveix per
oferir acompanyament...

Título: Europa Espanya Català



https://www.vilaweb.cat/noticies/el-collegi-de-metges-de-girona-engega-un-programa-per-donar-suport-i-assessorament-als-professionals-qu

e-ho-necessitin/

Sección: Agencias de Prensa - Sociedad
08/12/2017

El Col·legi de Metges de Girona engega un
programa per donar suport i assessorament als
professionals que ho necessitin

Título: Europa Espanya Català

ACN Girona.-El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa 'Metges per metges'.
Es tracta d'una iniciativa que fa uns anys que existeix a Barcelona i que dona suport i
assessorament a aquells professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el
doctor Josep Vilaplana, explica que està enfocat bàsicament a dos col·lectius; d'una banda aquells
facultatius de fora de les comarques gironines i que necessiten assessorament per a fer tràmits o
buscar allotjament, i de l'altra metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i
necessiten suport. "Ens trobem que alguns dels nostres col·legues que fa anys que no exerceixen i
han d'ingressar a un hospital poden tenir dubtes, o voler una segona opinió. Nosaltres posem a
disposició un professional voluntari per ajudar-lo", comenta Vilaplana.

El programa 'Metges per metges' funciona des de fa temps a Barcelona. De fet, el president del
col·legi a Girona, Josep Vilaplana, explica que es van fixar com treballaven els hospitals d'aquesta
demarcació, i van decidir copiar el mètode. "El què busquem és facilitar les coses a professionals
del ram, que poden estar en certa manera descol·locats per alguna circumstància concreta",
explica.La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris tots ells metges - de diversos hospitals
atenen aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són aquells
professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i precisen
d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. "En aquests casos és molt
efectiu, ja que no et sents sol", comenta Vilaplana.Metges sèniors L'altre col·lectiu a qui va dirigit el
programa és a aquells metges sèniors, que fa temps que no exerceixen i han d'ingressar en un
centre hospitalari per algun contratemps. Vilaplana explica que s'han trobat casos de professionals
que no fan saber que són metges i volen una segona opinió. "No hi ha cap tracte de favor envers
els altres malalts, però sí que és bo saber que el pacient és un professional perquè li poden sorgir
dubtes, que a una altra persona no li sorgirien".En aquest aspecte, Vilaplana considera "molt
interessant" la figura d'aquest col·lega que l'assisteix voluntàriament, ja que permet "una major
confiança" entre els dos metges. "Hem de tenir en compte que tot avança i les tècniques actuals
són diferents a les de fa anys, quan aquest malalt estava en actiu", remarca.Des del col·legi
reconeixen que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos per equips
multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars. Vilaplana
reconeix que aquesta situació pot comportar una "certa falta de comunicació que pot incomodar a
aquest metge de certa edat i que està malalt". "A través d'aquest servei el que fem és oferir aquest
suport emocional necessari", subratlla.El president dels metges gironins destaca que el programa
"cohesiona" la professió alhora que vetlla pel seu benestar. "Sempre és una tranquil·litat poder
estar acompanyat per un company de feina quan no tens els familiars a prop", ha reblat.



http://www.ccma.cat/324/el-collegi-de-metges-de-girona-engega-un-programa-per-donar-suport-i-assessorament-als-professionals-que-ho-ne

cessitin/noticia/2825619/

Sección: Local
08/12/2017

El Col·legi de Metges de Girona engega un
programa per donar suport i assessorament als
professionals que ho necessitin

Título: Europa Espanya Català

ACN Girona.-El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa 'Metges per metges'.
Es tracta d'una iniciativa que fa uns anys que existeix a Barcelona i que dona suport i
assessorament a aquells professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el
doctor Josep Vilaplana, explica que està enfocat bàsicament a dos col·lectius; d'una banda aquells
facultatius de fora de les comarques gironines i que necessiten assessorament per a fer tràmits o
buscar allotjament, i de l'altra metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i
necessiten suport. "Ens trobem que alguns dels nostres col·legues que fa anys que no exerceixen i
han d'ingressar a un hospital poden tenir dubtes, o voler una segona opinió. Nosaltres posem a
disposició un professional voluntari per ajudar-lo", comenta Vilaplana.

El programa 'Metges per metges' funciona des de fa temps a Barcelona. De fet, el president del
col·legi a Girona, Josep Vilaplana, explica que es van fixar com treballaven els hospitals d'aquesta
demarcació, i van decidir copiar el mètode. "El què busquem és facilitar les coses a professionals
del ram, que poden estar en certa manera descol·locats per alguna circumstància concreta",
explica.La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris - tots ells metges - de diversos
hospitals atenen aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són
aquells professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i
precisen d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. "En aquests casos és
molt efectiu, ja que no et sents sol", comenta Vilaplana.Metges sèniors L'altre col·lectiu a qui va
dirigit el programa és a aquells metges sèniors, que fa temps que no exerceixen i han d'ingressar
en un centre hospitalari per algun contratemps. Vilaplana explica que s'han trobat casos de
professionals que no fan saber que són metges i volen una segona opinió. "No hi ha cap tracte de
favor envers els altres malalts, però sí que és bo saber que el pacient és un professional perquè li
poden sorgir dubtes, que a una altra persona no li sorgirien".En aquest aspecte, Vilaplana
considera "molt interessant" la figura d'aquest col·lega que l'assisteix voluntàriament, ja que
permet "una major confiança" entre els dos metges. "Hem de tenir en compte que tot avança i les
tècniques actuals són diferents a les de fa anys, quan aquest malalt estava en actiu", remarca.Des
del col·legi reconeixen que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos per
equips multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars.
Vilaplana reconeix que aquesta situació pot comportar una "certa falta de comunicació que pot
incomodar a aquest metge de certa edat i que està malalt". "A través d'aquest servei el que fem és
oferir aquest suport emocional necessari", subratlla.El president dels metges gironins destaca que
el programa "cohesiona" la professió alhora que vetlla pel seu benestar. "Sempre és una
tranquil·litat poder estar acompanyat per un company de feina quan no tens els familiars a prop",
ha reblat.



http://www.directe.cat/acn/acn/777933/el-collegi-de-metges-de-girona-engega-un-programa-per-donar-suport-i-assessorament-als-pro

Sección: Sociedad
08/12/2017

El Col·legi de Metges de Girona engega un
programa per donar suport i assessorament als
professionals que ho necessitin

Título: Europa Espanya Català

'Metges per metges' ofereix serveis als facultatius d'avançada edat que ingressen en un hospital i
volen acompanyament, o a aquells que se senten sols

ACN Girona.-El Col·legi de Metges de Girona ha posat en marxa el programa 'Metges per metges'.
Es tracta d'una iniciativa que fa uns anys que existeix a Barcelona i que dona suport i
assessorament a aquells professionals del ram que ho necessitin. El president del col·legi, el
doctor Josep Vilaplana, explica que està enfocat bàsicament a dos col·lectius; d'una banda aquells
facultatius de fora de les comarques gironines i que necessiten assessorament per a fer tràmits o
buscar allotjament, i de l'altra metges que han d'ingressar en un hospital per alguna dolència i
necessiten suport. "Ens trobem que alguns dels nostres col·legues que fa anys que no exerceixen i
han d'ingressar a un hospital poden tenir dubtes, o voler una segona opinió. Nosaltres posem a
disposició un professional voluntari per ajudar-lo", comenta Vilaplana.

El programa 'Metges per metges' funciona des de fa temps a Barcelona. De fet, el president del
col·legi a Girona, Josep Vilaplana, explica que es van fixar com treballaven els hospitals d'aquesta
demarcació, i van decidir copiar el mètode. "El què busquem és facilitar les coses a professionals
del ram, que poden estar en certa manera descol·locats per alguna circumstància concreta",
explica.La iniciativa consisteix en què un grup de voluntaris oe tots ells metges - de diversos
hospitals atenen aquells col·legues de professió quan ho necessiten. Els casos més habituals són
aquells professionals que exerceixen a les comarques de Girona, tenen la família lluny de casa i
precisen d'algú que els acompanyi o els doni suport a l'hora de fer tràmits. "En aquests casos és
molt efectiu, ja que no et sents sol", comenta Vilaplana.Metges sèniors L'altre col·lectiu a qui va
dirigit el programa és a aquells metges sèniors, que fa temps que no exerceixen i han d'ingressar
en un centre hospitalari per algun contratemps. Vilaplana explica que s'han trobat casos de
professionals que no fan saber que són metges i volen una segona opinió. "No hi ha cap tracte de
favor envers els altres malalts, però sí que és bo saber que el pacient és un professional perquè li
poden sorgir dubtes, que a una altra persona no li sorgirien".En aquest aspecte, Vilaplana
considera "molt interessant" la figura d'aquest col·lega que l'assisteix voluntàriament, ja que
permet "una major confiança" entre els dos metges. "Hem de tenir en compte que tot avança i les
tècniques actuals són diferents a les de fa anys, quan aquest malalt estava en actiu", remarca.Des
del col·legi reconeixen que cada vegada és més habitual que els malalts estiguin atesos per
equips multidisciplinaris, que inclouen, entre d'altres, metges, infermers, tècnics o auxiliars.
Vilaplana reconeix que aquesta situació pot comportar una "certa falta de comunicació que pot
incomodar a aquest metge de certa edat i que està malalt". "A través d'aquest servei el que fem és
oferir aquest suport emocional necessari", subratlla.El president dels metges gironins destaca que
el programa "cohesiona" la professió alhora que vetlla pel seu benestar. "Sempre és una
tranquil·litat poder estar acompanyat per un company de feina quan no tens els familiars a prop",
ha reblat.


