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■El Campus Salut de la Universi-
tat de Girona (UdG) i el Col·legi
Oficial de Metges de Girona  be-
caran projectes que aportin solu-
cions tecnològiques a l’assistència
mèdica o millorin la qualitat de
vida dels pacients. Les dues insti-
tucions han creat l’ajut E-Health
COMG per a projectes de recerca
i innovació en tecnologies de la
salut, una convocatòria dotada
amb un màxim de . euros i
de caràcter anual que premiarà
un o més treballs que aportin ei-
nes tecnològiques per a pacients
oo professionals mèdics, a partir,
per exemple, d’algun tipus de gad-
get per a quiròfans, una aplicació
mòbil vinculada a la salut, un sis-
tema informàtic determinat o una
eina de formació, entre altres. 

Així, els projectes que s’hi pre-
sentin han de contribuir a millo-
rar la salut i la qualitat de vida de
les persones, dotar els professio-
nals sanitaris d’eines o mecanis-
mes que contribueixin a la millora
de l’assistència o que millorin la
sostenibilitat del sistema sanitari.

Els projectes han de ser presen-
tats conjuntament per un equip
clínic de qualsevol institució as-

sistencial de les comarques giro-
nines i per un grup de recerca de
la Universitat de Girona. Almenys
un investigador principal del pro-
jecte ha d’estar col·legiat al
Col·legi de Metges de Girona. 

L’objectiu d’aquesta beca és po-
tenciar treballs transversals i mul-
tidisciplinars en l’àmbit de la salut
que agrupin professionals de di-
ferents sectors com metges i infer-

mers però també educadors, in-
formàtics, enginyers, psicòlegs,
biòlegs o bioquímics, entre altres
col·lectius. 

«Busquem afavorir la transver-
salitat en el coneixement dels
metges, en particular, i dels pro-
fessionals sanitaris, en general»,
indica el president del Col·legi de
Metges de Girona, el doctor Josep
Vilaplana. 

De la seva banda els responsa-
bles del programa de Campus
Sectorials de la Universitat de Gi-
rona expliquen que «les TIC en sa-
lut es visualitzen com un dels ele-
ments més transformadors del
model assistencial de salut i social
i des de la universitat hi volem
contribuir». «A la UdG vam crear
un sistema de campus sectorials
per implicar el sector socioeconò-
mic en la recerca i dinamitzar, així,
l’ecosistema innovador que està
format per empreses, institucions
i entitats del coneixement d’un
sector en concret. La col·laboració
amb el Col·legi de Metges, n’és un
exemple», afegeixen. 

El període per presentar tre-
balls és del  de febrer al  de
març. Es poden consultar les ba-
ses al web del Col·legi i de la UdG.

Els metges i la UdG
impulsen les tecnologies
de la salut amb un nou ajut
Creen una beca per a projectes que aportin solucions tecnològiques
a l’assistència mèdica o ajudin a millorar la qualitat de vida dels pacients

Els treballs han
d’agrupar un equip
clínic d’un centre gironí i
un grup de recerca de la
Universitat de Girona

L’ajut està dotat amb un
màxim de 12.000 euros,
és de caràcter anual 
i premiarà un o 
més projectes

DdGGIRONA

■Els serveis d’informació juvenil
van atendre l’any passat .
joves de les comarques gironines
durant l’any passat. Els  punts
d’informació juvenil i vuit oficines
joves de la demarcació que for-
men part de la Xarxa Nacional
d’Informació Juvenil van registrar
l’any passat . consultes, se-
gons les dades facilitades per la
Generalitat. 

Segons les dades de la Direcció
General de Joventut, l’estimació
del balanç durant l’any  als
 Punts d’Informació Juvenil
(PIJ) i a les  Oficines Joves (OJ)
que hi ha a Catalunya és de
. joves atesos i d'..
consultes i assessoraments realit-
zats. Aquestes xifres superen l’ac-

tivitat a la xarxa de l’any anterior
en . usuaris i . les
consultes.

L’oferta educativa i formativa
ha continuat sent la temàtica més
consultada pels joves a la Xarxa el
, amb un , del conjunt
de les consultes, tres punts per-
centuals més que l’any passat i 
més que fa tres anys. Aquest tipus
de consultes són les que més han
crescut els últims anys i coincideix
amb l’augment dels joves de  a
 anys que estudien, que van
passar del , el tercer trimes-
tre del  al , el tercer tri-
mestre del , segons dades de
l’Enquesta de Població Activa.

La segona qüestió més sol·lici-
tada l’any passat ha estat el pro-
grama concret de la Garantia Ju-
venil, que per primer any ha estat
recollit de manera específica pel
registre de la Xarxa. En total,
aquest programa europeu de for-
mació, inserció, emprenedoria i
orientació laboral ha acumulat
. consultes, equivalent al

, de tota l’activitat. A més
d’assessorar els joves sobre els ob-
jectius i requisits per participar al
programa, els impulsors del pro-
grama també han tramitat les ins-
cripcions a la Garantia Juvenil. A
Catalunya, més de . joves
s'han inscrit i més de . joves
han trobat feina a través d’aquesta
iniciativa en els últims tres anys.

Pel que fa a la resta de la cerca
d’informació sobre el mercat la-
boral i les oportunitats de treball,
la Xarxa va registrar el  un to-
tal de . consultes, el ,
del total.

Les dades d’activitat indiquen
l’educació en el lleure i la salut
com a les dues temàtiques se-
güents en nombre de consultes,
amb un , i un , respecti-
vament, seguides de la cultura
(,), la cohesió social (,), la
solidaritat i les relacions interna-
cionals (,), la participació
(,), l’habitatge (,), el turis-
me (,) i les tecnologies de la
informació i la comunicació (). 

Els serveis d’informació juvenil
atenen 194.647 gironins el 2017
Les oficines d’atenció 
als joves de la demarcació
registren més de 303.100
consultes l’any passat

mavellaneda
Resaltado
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ELÈCTRICA
DE JAFRE, S.A.

Comunica als seus clients i al pú-
blic en general que, amb la finalitat
de continuar invertint i de millo-
rar la qualitat del servei elèctric,
caldrà interrompre el subministra-
ment d’energia als clients se-
güents:

CD37 MAS LLORÀ.
Horari: de 08:00 h a 12:00 h
Referència: D0318
TM: RUPIÀ
Data: 01 de febrer de 2018  

Preguem que disculpin les molès-
ties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment, poden
trucar al 872 55 04 45

112908-1179853®

ELÈCTRICA
DE JAFRE, S.A.

Comunica als seus clients i al pú-
blic en general que, amb la finalitat
de continuar invertint i de millo-
rar la qualitat del servei elèctric,
caldrà interrompre el subministra-
ment d’energia als clients se-
güents:

CD50 CASAVELLS ENTRESER-
RA.
Horari: de 12:30 h a 14:00  h
Referència: D0518 
TM: CASAVELLS
Data: 01 de febrer de 2018

Preguem que disculpin les molès-
ties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment, poden
trucar al 872 55 04 45

112908-1179854®

El centre d’urgències
d’atenció primària
(CUAP) del Güell, anome-
nat abans centre d’atenció
continuada (CAC) del
Güell, ha dut a terme
5.872 visites en el seu pri-
mer mes de funciona-
ment, segons va anunciar

ahir l’ICS. Atès el bon fun-
cionament del CAC Güell,
es va considerar d’ampliar
l’horari d’atenció d’aquest
centre i de dotar-lo de més
professionals. Es va deci-
dir transformar aquest
dispositiu en un CUAP a
mitjan desembre, per fer
front a l’increment de la
demanda de serveis sani-
taris coincidint amb l’aug-

ment de casos de grip.
D’ençà del 18 de de-

sembre de 2017 (dia en
què es va posar en funcio-
nament), i fins al 17 de ge-
ner de 2018, s’han fet al
CUAP del Güell 2.125 visi-
tes en tram nocturn (de
20 a 8 h) i 3.747 en tram
diürn (de 8 a 20 h). Del to-
tal de visites, 5.582 han
estat per atendre urgèn-

cies i la resta (290) han es-
tat visites d’infermeria
per fer cures programa-
des.

El dia amb més càrrega
assistencial va ser el 30 de
desembre, amb 351 pa-
cients atesos. El 96,57%
de les atencions dutes a
terme al centre es van po-
der resoldre satisfactòria-
ment, i solament va cal-
dre derivar a l’hospital Jo-
sep Trueta el 3,43 % dels
pacients. Les derivacions,
explica l’ICS, es van haver
de fer per qüestions de
complexitat clínica o per
necessitat de proves com-
plementàries. ■

El CUAP del Güell atén el
primer mes 6.000 visites
Redacció
GIRONA

El jardí de la Infància de
Girona va ser el marc ahir
d’un acte d’homenatge a
setze gironins que durant
la Segona Guerra Mundial
van ser deportats a camps
nazis. Per iniciativa de
l’Ajuntament de Girona
–arran d’una moció
d’ERC-MES– i promogut
pel Memorial Democràtic

de la Generalitat, ahir es
van col·locar en aquest es-
pai de la ciutat setze llam-
bordes Stolpersteine. Són
unes llambordes de 10
centímetres quadrats i
amb una placa de llautó a
la part superior amb les
dades de l’homenatjat, se-
guint el disseny de l’artista
alemany Gunter Demnig i
per recordar les persones
víctimes del nazisme. En
la col·locació d’aquestes

llambordes hi van assistir
–a més de Demnig, que va
ser l’encarregat de posar-
les– els familiars que s’han
pogut localitzar d’aquests
setze gironins, així com
membres del govern de la
ciutat i regidors de tots els
grups municipals, excepte
Ciutadans i el PP, i altres
persones. Mentre s’instal-
laven les llambordes es
van fer diversos parla-
ments i es van llegir en
dues ocasions els noms
dels setze homenatjats:
Josep Bartra Canet, Mo-
desto Canet, Àngel Codina
Martínez, Jose Dolovar-

des, Artur Gallego Sàn-
chez, Joan Gasau Pou, Fi-
del Malla Franch, Fran-
cesc Massa, Josep Ribas
Llinàs, Lluís Roca Sureda,
Rafel Laborda Salazar,
Gaietà Sànchez Tocalon,
Jaume Soler Juanals, Gre-
gori Verdaguer Dorca,
Joan Vila Bataller i Eliseu
Vidal Culubret. Per part
de l’Ajuntament va presi-
dir l’acte el vicealcalde,
Eduard Berloso. Abans de
l’inici, l’alcaldessa, Marta
Madrenas, va passar a sa-
ludar els familiars. Berloso
va reivindicar l’acte de me-
mòria que es duia a terme.
“No podem permetre que
el totalitarisme –es pre-
senti de la forma que es
presenti– es torni a impo-
sar a casa nostra. No es pot
aixafar una societat per-
què pensa diferent, per-
què vol viure diferent. No
podem permetre que ens
vulguin tornar a anul·lar”,
va concloure. ■

Jordi Nadal
GIRONA

La ciutat de Girona ret
homenatge a setze veïns
deportats als camps nazis
a Diversos familiars dels homenatjats i regidors de la major part dels grups
del consistori van assistir a la col·locació de les llambordes Stolpersteine

L’artista alemany Gunter Demnig, creador de les llambordes Stolpersteine, col·locant les de Girona en l’acte d’ahir ■ Q. PUIG

Al llarg dels darrers dies s’han
col·locat al país un total de 69
llambordes Stolpersteine, en
diverses poblacions. Se su-
men a les més de 60.000 que
hi ha ja instal·lades en una
vintena de països. Entre els
familiars dels homenatjats
assistents ahir a l’acte hi ha-
via graus de parentiu diver-

sos. La majoria dels depor-
tats gironins eren republi-
cans que van fugir a l’Estat
francès després de la Guerra
Civil, que van ser internats al
camp d’Argelers i que, més
endavant, la Gestapo va aca-
bar detenint i els va enviar al
camp de concentració de
Mauthausen, on van morir.

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

Més de 60.000 llambordes al món

“No es pot aixafar
una societat perquè
pensa diferent, perquè
vol viure diferent”

Eduard Berloso
VICEALCALDE DE GIRONA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La frase

El Campus Salut de la UdG
i el Col·legi Oficial de Met-
ges de Girona (COMG)
han creat l’ajut e-Health
COMG per a projectes de
recerca i innovació en tec-
nologies de la salut. L’ajut,
que està dotat amb un mà-
xim de 12.000 euros i que
serà de caràcter anual,
premiarà un o més tre-
balls que aportin solucions
tecnològiques per a pa-
cients o professionals mè-
dics a partir, per exemple,
d’algun tipus de giny per a
sales d’operacions, una
aplicació mòbil vinculada
a salut, un sistema infor-
màtic determinat o una ei-
na de formació, entre d’al-
tres. Els projectes s’han de
presentar conjuntament
per un equip clínic de qual-
sevol institució assisten-
cial de les comarques giro-
nines i per un grup de re-
cerca de la UdG. Almenys
un investigador principal
del projecte ha d’estar col-
legiat al COMG. El període
per a la presentació de tre-
balls serà del 10 de febrer
al 10 de març. Es poden
consultar les bases en els
webs del COMG i de la
UdG. El Campus Salut de
la UdG és una plataforma
relacional amb un clar
plantejament market dri-
ven. L’objectiu principal és
facilitar la relació entre les
empreses i institucions de
l’àmbit de la salut i la UdG
sobre la base d’una relació
continuada per mitjà
d’una interlocució perso-
nalitzada i única amb la
UdG. La UdG té actual-
ment nou campus secto-
rials. ■

Ajut de 12.000
euros per a
innovació en
salut

N.A.
GIRONA

mavellaneda
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Els metges i la UdG impulsen les tecnologies de la
salut amb un nou ajut

Título: Europa Espanya Català

El Campus Salut de la Universitat de Girona (UdG) i el Col·legi Oficial de Metges de Girona
becaran projectes que aportin solucions tecnològiques a l'assistència mèdica o millorin la qualitat
de vida dels pacients. Les dues institucions han creat l'ajut E-Health COMG per a projectes de
recerca i innovació en tecnologies de la salut, una convocatòria dotada amb un màxim de 12.000
euros i de caràcter anual que premiarà un o més treballs que aportin eines tecnològiques per a
pacients oo professionals mèdics, a partir, per exemple, d'algun tipus de gadget per a quiròfans,
una aplicació mòbil vinculada a la salut, un sistema informàtic determinat o una eina de formació,
entre altres.

Així, els projectes que s'hi presentin han de contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones, dotar els professionals sanitaris d'eines o mecanismes que contribueixin a la millora de
l'assistència o que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.

Els projectes han de ser presentats conjuntament per un equip clínic de qualsevol institució
assistencial de les comarques gironines i per un grup de recerca de la Universitat de Girona.
Almenys un investigador principal del projecte ha d'estar col·legiat al Col·legi de Metges de Girona.

L'objectiu d'aquesta beca és potenciar treballs transversals i multidisciplinars en l'àmbit de la salut
que agrupin professionals de diferents sectors com metges i infermers però també educadors,
informàtics, enginyers, psicòlegs, biòlegs o bioquímics, entre altres col·lectius.

«Busquem afavorir la transversalitat en el coneixement dels metges, en particular, i dels
professionals sanitaris, en general», indica el president del Col·legi de Metges de Girona, el doctor
Josep Vilaplana.

De la seva banda els responsables del programa de Campus Sectorials de la Universitat de Girona
expliquen que «les TIC en salut es visualitzen com un dels elements més transformadors del
model assistencial de salut i social i des de la universitat hi volem contribuir». «A la UdG vam crear
un sistema de campus sectorials per implicar el sector socioeconòmic en la recerca i dinamitzar,
així, l'ecosistema innovador que està format per empreses, institucions i entitats del coneixement
d'un sector en concret. La col·laboració amb el Col·legi de Metges, n'és un exemple», afegeixen.

El període per presentar treballs és del 10 de febrer al 10 de març. Es poden consultar les bases al
web del Col·legi i de la UdG.
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Ajut de 12.000 euros per a innovació en salut

Título: Europa Espanya Català

El Campus Salut de la UdG i el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) han creat l'ajut
e-Health COMG per a projectes de recerca i innovació en tecnologies de la salut. L'ajut, que està
dotat amb un màxim de 12.000 euros i que serà de caràcter anual, premiarà un o més treballs que
aportin solucions tecnològiques per a pacients o professionals mèdics a partir, per exemple,
d'algun tipus de giny per a sales d'operacions, una aplicació mòbil vinculada a salut, un sistema
informàtic determinat o una eina de formació, entre d'altres. Els projectes s'han de presentar
conjuntament per un equip clínic de qualsevol institució assistencial de les comarques gironines i
per un grup de recerca de la UdG. Almenys un investigador principal del projecte ha d'estar
col·legiat al COMG. El període per a la presentació de treballs serà del 10 de febrer al 10 de març.
Es poden consultar les bases en els webs del COMG i de la UdG. El Campus Salut de la UdG és
una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven. L'objectiu principal és facilitar la
relació entre les empreses i institucions de l'àmbit de la salut i la UdG sobre la base d'una relació
continuada per mitjà d'una interlocució personalitzada i única amb la UdG. La UdG té actualment
nou campus sectorials.


