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UNS 200 ESPECIALISTES EN L'APLICACIÓ A LA PEDIATRIA TRACTEN EL CAMP DEL DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

La medicina nuclear detecta
casos de maltractaments infantils
Platja d'Aro acull des d'ahir el III Simposi europeu per exposar els avenços en la disciplina
UARC MARH
EFE/DdeG
PLATJA D'ARO

D La medicina nuclear prova i detecta casos de maltractaments en
nens i nenes ja que amb aquestes
tècniques es poden detectar problemes ortopèdics en estat inicial
i lesions òssies que no presenten
senyals externs. Aquesta és una
de les conclusions de la Societat
Espanyola de Medicina Nuclear
-SEMM-, que celebra aquest cap
de setmana un simposi europeu
a Platja d'Aro, en el qual 200 especialistes de tot el món en medicina nuclear aplicada a la pediatria tractaran dels darrers
avenços en el camp del diagnòstic per la imatge.
També s'utilitzen les tècniques
de la medicina nuclear per detectar pèrdues sanguínies en nens i
nenes i identificar, en el cas dels
nadons acabats de néixer, inflamacions intestinals i símptomes
d'icterícia.
Nens de menys de 14 anys

En el simposi també es va constatar que una de cada quatre pro- • EL DELEGAT DE BENESTAR SOCIAL INAUGURA A GIRONA LA JORNADA SOBRE ATÀXIES HEREDITÀRIES- El
ves diagnosticades de medicina nu- delegat del Departament de Benestar Social a les comarques de Girona, Josep Maria Solé, va inaugurar
clear es fan a nens de menys de ahir la jornada organitzada per l'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries, Mifas i Pro-UDGI sobre les
14 anys d'edat. A més el 50% de les malalties neurodegeneratives. Solé va destacar que «una de les particularitats de l'atàxia és que les princiexploracions efectuades als nens pals afectacions són a la mobilitat i a la comunicació i aquestes afectacions generen limitacions». Per la
estudien el funcionament del ron- seva banda, el membre de l'Associació Catalana d'Atàxies Hereditàries i de Mifas, Jaume Rivera, va explicar que «un dels objectius principals i bàsics de la jornada és la divulgació perquè es tracta d'un problema
yó.
La gammagrafia és actualment que requereix un esforç i una investigació bàsica social important». C.T.
l'única tècnica de diagnòstic per
imatge que detecta una infecció de
ronyó, molt comuna entre els lac- nens amb obstrucció en les vies Nuclear Pediàtrica, organitzat con- tal la Vall d'Hebron i l'Associació
tants i els nens, mentre que el re- uniràries requereixen tractament juntament per la Societat Catala- Europea de Medicina Nuclear, connograma, una altra prova de me- quirúrgic.
na de Medicina Nuclear, el Servei tinuarà durant el dia d'avui a Platdicina nuclear, permet definir que
El tercer Simposi de Medicina de Medicina Nuclear de l'Hospi- ja d'Aro.

Un total de 15
platges gironines
tenen una qualitat
de sorra «regular>
D GIRONA- El 68% de les 235 platges catalanes estan en molt bones condicions per al bany, segons un estudi que elabora cada
any l'Automòbil Club Alemany
-ADAC-, el principal prescriptor de vacances d'Europa.
El litoral català està «en excel·lents condicions» per afrontar la temporada d'estiu, segons
el director general de Turisme
de la Generalitat, Xavier Civit.
La qualitat de la sorra, però, no
és tan bona com la de l'aigua.
De les 46 platges catalogades
com a regulars pel que fa a la
sorra, 15 es troben a la Costa
Brava, 18 a la Costa de Maresme, 6 a la Costa de Barcelona i
7 a la Costa Daurada.
La sorra i les instal·lacions de
les tres platges de Cadaqués estan en condicions «regulars»,
igual que dues de les quatre de
Castelló d'Empúries i dues de
les tres de Sant Feliu de Guíxols.
L'estudi, en el qual participa l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat, analitza
sobretot la qualitat bacteriològica i higiènica de les platges,
tot i que també es tenen en consideració els diversos paràmetres, que estan dirigits principalment als turistes.
D'aquesta manera, s'estudien
també aspectes com la informació a l'usuari, els serveis a les
platges, la seguretat dels banyistes i els serveis sanitaris, entre altres. Les platges que compleixen més del 50% dels criteris obtenen la valoració de
«bona» i les que compleixen tots
els requisits entren a la categoria de «molt bona». Aquest
informe del litoral català, que
efectua l'ADAC, té una gran importància per Catalunya com a
destí turístic. EunoPAPRESS/DdeG

ACTUALMENT LES CONSULTES NOMÉS ES PODEN FER A LA SEU DE BARCELONA

IC-V vol que els expedients de
rAgència de TAigua siguin públics
CT.
GIRONA

D Iniciativa per Catalunya-Verds
de la regió de Girona reclama que
els gironins puguin accedir als expedients publicats per l'Agència
Català de l'Aigua. IC-V ha presentat una proposició no de llei per

fer possible la consulta dels expedients d'abocaments industrials de
l'Agència Catalana de l'Aigua a totes les circumscripcions catalanes.
Actualment la consulta dels expedients només és possible a Barcelona i amb la proposició no de
llei, IC-V insta la Generalitat a donar més difusió dels expedients i

a «posar fi al greuge comparatiu
que sofi-eixen els ciutadans de fora
de l'àrea barcelonina». IC-V proposa l'exposició dels expedients a
totes les delegacions territorials, la
informació dels expedients als
ajuntaments afectats i la inserció
dels expedients a la pàgina web del
Departament de Medi Ambient.

PALAFRUGELL

PUIGCERDÀ

El Museu del Suro
convoca la segona
beca per a la recerca

L'Ajuntament posa a
concurs la contractació
del servei d'escombraries

G El Museu del Suro de Palafrugell ha convocat la segona
Beca per a la recerca en col·laboració amb la Universitat de
Girona. La beca està dotada
amb 500.000 pessetes i vol incentivar el desenvolupament de
projectes d'investigació dins el
camp de les humanitats i les
ciències socials que facin referència a l'àmbit temàtic concret del suro.

• L'Ajuntament de Puigcerdà
ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars que
ha de regir el concurs per contractar la gestió dels serveis de
recollida d'escombraries, transport de residus domèstics i neteja viària del municipi de Puigcerdà. La documentació i informació del concurs es pot
obtenir a l'Ajuntament de Puigcerdà.

Surts al carrer sense sabates?
On vas sense mòbil?
Packs MoviStar Activa des de 10,900 ptesJ'^
i fins a 5,000 ptesJ'^en trucades,
I a més a més, emporta't
un beeper de regaU"
Prumocrú 10,900 ptes- sagons Eenninal i punt de vonüa.
5.000 ptes. en fixades, incloent-hi 4.000 ptea
8PÍ)} Promoció
Promaciú ^Jda fins al 3l/5fl».

MoviStar

I Pach amb temiinal i 1 DQO ptes promoció MoviStar Activa Promoció vàJida fins al 31/5/00.

A GIRONA: RADIOPHONE-VEÜI DADES: De !Q Creu, 44 • Tel. 972 21 45 21

Diari de Girona, 2000-05-13, p. 12.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Phone
902

100 908

