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Comarques

POLÍTICA

CAMPRODON

ICV s’oposa a introduir nous serveis al
sistema sanitari a través del copagament

Un simulacre
d’accident clourà
el primer Curs
d’Urgències
Extrahospitalàries

La diputada Dolors Comas proposa augmentar els impostos en l’alcohol i el tabac

DdeG, Camprodon.
C.T.T., Girona.

Iniciativa per Catalunya Verds
s’oposa a la proposta del copagament en la sanitat catalana, a
les desgravacions fiscals a les
persones que tinguin contractada una mútua privada i a incloure noves prestacions com
ara la podologia o l’odontologia
amb la condició que la meitat
del pagament vagi a càrrec del
pacient. La diputada Dolors Comas, encarregada dels temes de
sanitat i benestar, va dir ahir en
una visita a Girona que la seva
formació aposta per una sanitat
gratuïta i universal. L’única proposta que ICV veuria amb bons
ulls per sufragar el dèficit de la
sanitat catalana seria augmentar els impostos de l’alcohol i el
tabac.
Dolors Comas, que va presentar la proposta de finançament de la sanitat catalana
d’ICV en una conferència a Girona, va destacar que el Govern
de la Generalitat hagi obert un
debat sobre el tema del finançament. Comas va recordar
que un 33% del pressupost total
de la Generalitat és per sanitat.
A la vegada, va indicar que «la
sanitat catalana té un problema
de finançament estructural».
A l’espera que es presenti
l’Informe Vilardell sobre el finançament de la sanitat a Catalunya –que va ser encarregat
per la Conselleria de Salut a una
comissió d’experts–, la diputada d’ICV es va mostrar partidària d’augmentar els recursos
que es destinen a sanitat i va indicar que una part haurien de
venir de l’Estat i de reduir la
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XERRADA. La diputada Dolors Comas va visitar Girona i va pronunciar una conferència sobre el sistema sanitari.

despesa farmacèutica –que representa un 32% del pressupost.
En aquest punt Dolors Comas
va proposar que la Generalitat
tingui més par ticipació en els
impostos del tabac i l’alcohol i,
fins i tot, es va mostrar a favor
d’augmentar-los. A més, va dir
que un increment del preu provocaria, potser, que algunes persones deixessin de consumirlos i aquest fet també tindria beneficis per la salut. Una altra de
les propostes d’ICV és augmentar l’ús de medicaments genèrics.

SANITAT

«Nosaltres estem en contra de
qualsevol forma de copagament
perquè introduir fórmules de copagament és una forma de debilitar la sanitat pública», va manifestar Comas. La diputada
tampoc es va mostrar partidària
de la proposta que l’ús de mútues privades desgravi. Segons
va dir Comas, aquestes dues
mesures estarien descartades i
ara el punt amb més discussió
seria la introducció de noves especialitats com la podologia o
l’odontologia. ICV considera
que «introduir més demandes va

en contra del sistema perquè hem
de ser conscients de les capacitats
límits i del sistema» i, segons
Dolors Comas, si s’inclouen noves prestacions hauria de ser
amb les mateixes condicions de
gratuïtat que la resta.
Durant la seva estada a les
comarques de Girona, Dolors
Comas va visitar les instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, l’hospital dctor
Josep Trueta de Girona i el centre La Sopa de la ciutat i, a més,
es va reunir amb entitats com
ara Mifas.

Més de 30 professionals, tant
de l’àmbit sanitari com del no
sanitari, participen des de dijous en el primer Curs
d’Urgències Extrahospitalàries organitzat per l’Àrea Bàsica de Salut de Camprodon
de l’Institut Català de la Salut
(ICS), i que es clourà avui
amb un simulacre d’accident
múltiple, amb un vianant, dos
cotxes i un motorista implicats. En total seran quatre ferits de diferent gravetat i l’acció es realitzarà amb l’objectiu d’integrar els diferents
agents que participen en l’assistència de les urgències,
perquè hi hagi una bona coordinació de tots els professionals.
En el simulacre, que es
farà a la plaça Europa de Camprodon de nou del matí a dues
del migdia, hi par ticiparan
metges, infermeres, tècnics
sanitaris, bombers, mossos
d’Esquadra i socorristes. Es
tracta del primer curs d’aquestes característiques que
s’organitza al Ripollès i l’èxit
de les inscripcions ja ha fet
decidir als seus organitzadors
de repetir-lo l’any vinent. Durant tres dies, i amb l’objectiu
de millorar la coordinació entre els diferents professionals, s’ha treballat en sessions teòriques amb experts
procedents de diferents àmbits (metges i infermeres d’atenció primària, dels ser veis
d’urgències dels hospitals i
d’emergències). També es
fan tallers pràctics amb material i metodologia diversa.
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Palamós rebutja la proposta
d’una empresa per fer pagar
a l’aparcament del Cervantes

Dues entitats d’Olot
i Girona reben
7.500 € per plans
amb gent gran

L’Ajuntament diu que serà gratuït per als veïns

Els premis Gent Gran Caixa Sabadell 2005, convocats per la
Fundació Caixa Sabadell, han
premiat dues entitats de les comarques gironines. Els dos
projectes, de Girona i Olot, estan relacionats amb el programa de la fundació de l’entitat
d’estalvi «Presents en la societat».
L’Associació catalana per a
l’educació, la formació i la recerca (ACEFIR), de Girona,
amb el projecte «L’aprenentatge i la millora de la qualitat de
vida de la gent gran» rebrà
4.500 euros per recollir informació sobre les experiències
d’aprenentatge de la gent gran
a Catalunya i a la resta d’Europa per fer-ne una guia. El projecte de la Residència Santa
Maria del Tura, d’Olot «Tarda
cultural» tindrà una assignació
de 3.000 euros per promoure
activitats culturals com xerrades, recitals de poesia i sessions informatives, i activitats
lúdiques, com balls de saló, sardanes i tallers de riure.

DdeG, Girona.

Anna Agustí, Palamós
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XERRADA. L’entitat vol difondre la síndrome i donar respostes als afectats.

L’Associació de Fatiga Crònica fa una
xerrada d’aspectes clínics i de fisioteràpia
DdeG, Girona.

L’Associació gironina de Síndrome de Fatiga Crònica va fer ahir
a Girona una xerrada col·loqui sobre els aspectes clínics i la fisioteràpia i rehabilitació en les persones que pateixen aquesta malaltia. L’auditori de Caixa Girona
va acollir aquesta xerrada que va
tenir com a especialistes el metge internista i coordinador de la
Unitat de la Síndrome de Fatiga
Crònica de l’hospital Clínic de

Barcelona, Joaquim Fernández
Solà, i Margarita Farresco, fisioterapeuta de la mateixa Unitat de
l’hospital Clínic.
La intenció de l’Associació gironina de la Síndrome de Fatiga
Crònica amb la xerrada d’ahir és
donar a conèixer la situació que
viuen les persones que pateixen
la malaltia. A la vegada també es
buscava donar resposta a molts
dels interrogants que els afectats
van poder plantejar als metges
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El polèmic aparcament del
Cer vantes –on hi havia l´antic
camp de futbol de Palamós– seguirà sent gratuït, almenys pel
que fa a aquest any. En el ple
municipal de dijous, l’Ajuntament va denegar a l´empresa
Romepark una petició d´explotació de l’aparcament
De totes maneres, des del
consistori palamosí van assegurar que si en algun moment
l´aparcament del Cer vantes
deixés de ser gratuït els residents del municipi continuarien sense pagar per aquest
ser vei.
L’empresa Romepark –que
actualment explota tres aparcaments a Palamós, el de la
platja, de la Cooperativa i de la
Planassa– va assegurar que ha
patit pèrdues econòmiques
des que s’ha obert aquest espai al públic de manera gratuïta.

CiU, Entesa i PP
s’abstenen de la
votació sobre la
concessió del servei
■

La decisió de no atorgar la
concessió de l’aparcament del
Cer vantes es va aprovar amb
els vots a favor dels dos partits
que integren l’equip de govern, PSC i ERC, i de l’únic representant del grup municipal
de Ciutadans de Palamós. Per
la seva banda, l’exsoci de govern, Entesa-ICV, el principal
grup de l’oposició, CiU, i el
Partit Popular es van abstenir
de la votació.
La pavimentació de l’aparcament del Cer vantes va provocar una forta crisi a l’Ajuntament de Palamós fa poques setmanes, ja que es va adjudicar
l’obra de forma irregular.

