Més de 40 infants
no tenen plaça a la
llar d’infants de la
Bisbal d’Empordà
L’Ajuntament diu que ningú es quedarà
fora i habilitarà una aula provisional
JOAN TRILLAS
La Bisbal d’Empordà
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llar d’infants de la Bisbal d’Empordà, El Tren
Petit, està desbordada i ja ha rebut 160 peticions, de
les quals 40 no tenen plaça. L’Ajuntament diu que
ningú es quedarà fora i habilitarà una aula provisional.

Les peticions per entrar
a la llar d’infants El Tren
Petit de la Bisbal han sobrepassat les expectatives.
La regidora delegada, Dolors Güell (PSC), explica
que uns 40 preinscrits han
quedat fora, fet que no
vol dir que no tinguin finalment plaça. Segons
Güell, l’Ajuntament habilitarà amb caràcter urgent
una aula a FP, amb servei
de menjador, per donar
cabuda a tots els nens i
nenes. Amb tot, Güell
també admet que el projecte d’ampliació de la llar
d’ha endarrerit en no entregar-se en el temps previst: «Tenim partida per
fer l’obra, però el projecte
no ha estat a temps. L’equip de govern treballarà
de valent per començar
l’obra i puc assegurar que
els nens que ara entrin i
vagin a l’aula provisional
acabaran el curs a la llar
amb les obres fetes.» La

Més de 300 cirurgians de tot l’Estat tracten a
Girona de les malalties del còlon i l’anus
NÚRIA ASTORCH / Girona
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de 300 cirurgians
especialistes en malalties
de còlon, recte i anus d’arreu de l’Estat espanyol
participen des d’ahir a la
tarda i fins demà en la IX
Reunión Nacional de la
Asociación Española de
Coloproctologia que
aquest any se celebra a Girona, al centre cultural La
Mercè. Aquesta trobada
està organitzada per la uni-

regidora explica que es
farà un ple extraordinari,
si cal, per accelerar els tràmits per començar immediatament les obres, ja
que, segons diu, tenen el
compromís de tenir finalment el projecte la setmana vinent.
Les crítiques de CiU
El portaveu de CiU, Xavier Dilmé, a l’oposició,
es mostra extremament
crític i diu que l’alcalde,
Ramon Romaguera
(PSC), una vegada més ha
faltat a la seva paraula:
«Va dir que tindria el projecte al gener i encara no
el té. Aquest és un exemple més que el PSC a la
Bisbal està massa preocupat per l’urbanisme i deixa
de banda polítiques socials. La solució de la FP
es podria haver evitat i ara,
malauradament, no serà
res més que barracons camuflats.»

R. ESTÉBAN / Olot

quarta edició de la
Fira d’Entitats de la Garrotxa, que se celebrarà
aquest dissabte a Olot,
presenta com a novetats
un concert, a càrrec dels
grups Trifolium i Libido,
i la instal·lació d’una vela
per donar aixopluc a algunes de les activitats. La
trobada reunirà durant tot
el dia al passeig d’en Blay
33 col·lectius d’àmbits
molt diversos (des de la
Creu Roja a Salvem les
Valls, passant per Amics
de l’Alta Garrotxa o Mifas
i Maulets), amb l’objectiu
de mostrar la feina que desenvolupen les associacions, fer que convisquin
i intercanviïn experiències
les persones que hi estan

involucrades i convidar els
garrotxins a afegir-se a
aquests col·lectius, segons
van explicar ahir, en la presentació de la fira, el regidor de Benestar Social
d’Olot, Toni Agustí, i la
responsable del Servei de
Voluntariat, Elena Masanas. Des de les parades
es proposaran activitats
com una gimcana, tallers
de tai-txi i castells, la projecció d’una sel·lecció de
pel·lícules del Festival de
Cinema de Muntanya de
Torelló, tastets de cuina
africana i un campionat de
tennis de taula. Ho han
organitzat el Consorci de
Benestar Social de la Garrotxa, el Departament de
Benestar i Família i el Consell Comarcal.
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Un concert i una vela,
principals novetats de la
Fira d’Entitats de la Garrotxa
J La
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tat de cirurgia colorectal
del servei de cirurgia general de l’hospital Josep
Trueta de Girona, conjuntament amb la Asociación
Española de Coloproctologia i la Asociación Española de Cirujanos.
Dins d’aquesta especialitat, les patologies benignes més freqüents relacionades amb l’anus són les
fisures, les fístules i les morenes. Dins de les pato-

logies benignes al budell,
hi ha la colitis ulcerosa i
la malaltia de Crhon. I entre les patologies malignes,
hi ha els tumors colorectals.
El president del comitè
organitzador, el doctor
Antoni Codina, del Trueta, ha explicat que en
aquesta trobada es parlarà
dels nous mètodes de diagnòstic de les patologies esmentades, com la colonos-

còpia virtual, el PET-scan
i el gangli sentinel·la en
els tumors colorectals, i
també de les noves tècniques quirúrgiques i els resultats que s’obtenen. Codina va destacar que el fet
que l’organització d’aquesta reunió vagi, aquest
any, a càrrec del servei de
cirurgia del Trueta és un
reconeixement a la tasca
duta a terme per aquest
equip.

