Valentí Fuster afirma que tractar les
malalties cardiovasculars és molt
costós i que cal invertir en prevenció
El prestigiós cardiòleg va fer la conferència inaugural d’un simposi a Girona
NÚRIA ASTORCH / Girona

El prestigiós cardiòleg català Valentí Fuster va dir ahir a Girona que
les malalties cardiovasculars són una
epidèmia d’abast mundial, i va afegir

prevenció. Fuster va fer aquestes declaracions moments abans de la inauguració del simposi internacional sobre cardiopatia isquèmica que se celebra a Girona, amb 500 inscrits.

JORDI CASAS / Olot

L’Ajuntament d’Olot
consolida aquest any amb
la inversió de 29.000 euros
més la construcció de 21
guals a les voreres per facilitar la mobilitat de les persones amb disminucions
físiques. D’acord amb Mifas, ara ha iniciat al sector
de Correus la millora de
l’eix que va fins a Sant Roc
passant pel parc Nou –on
també es fan lavabos adaptats– i l’avinguda de Santa

● Ripoll.

La brigada municipal de Ripoll ha enllestit
els treballs de rehabilitació de la font del Raval de
Barcelona, iniciada a principi d’any. S’ha renovat la
pavimentació de l’espai, tot i que abans va caldre
treure un arbre mort proper, les arrels del qual havien
malmès els murs i part del terra. Aprofitant les obres,
s’hi van suprimir les barreres arquitectòniques amb
una rampa d’accés, s’hi va instal·lar il·luminació i
papereres i es va netejar tot l’espai de grafits. A part,
s’ha col·locat una barana a tot el camí d’accés al dipòsit i s’ha restaurat l’abeurador de la font. Somasrsa
fa un manteniment periòdic del dipòsit d’acumulació per garantir la qualitat de l’aigua de la font. / J.C.

VALÈNCIA

TARRAGONA

El Constitucional
atura els enderrocs
al Cabanyal

Denuncien tres
exalcaldes per
malversació de fons

● València.

● Tarragona. La fiscalia
de Tarragona ha presentat una querella
contra l’exalcalde de
Riudecols, Josep Cabré, el de les Borges,
Robert Ortiga, i el
Pratdip, Josep Fortuny en què els acusa de
lucrar-se amb una finca d’una planta de residus, que van comprar per 28.848 euros i
van
vendre
per
240.628. / EL PUNT

El Tribunal
Constitucional va admetre ahir a tràmit el
recurs presentat pel
govern espanyol contra la llei autonòmica
que va argüir l’Ajuntament de València
per reiniciar els enderrocs al barri del Cabanyal i, per tant, paralitza la intenció del
consistori de reconvertir la zona en una
gran avinguda. / E.O.

Fuster saludant l’alcaldessa de Girona abans de la inauguració del simposi. / MANEL LLADÓ

Geli va recordar que, pel
que fa a tractament, a Catalunya està implantat el
«codi infart», una mesura
que permet atendre tan ràpidament com és possible
el pacient en la fase aguda
de la malaltia. Aquest codi
s’ha activitat prop de 600
vegades, amb un alt nivell
d’èxit. D’altra banda, la
consellera de Salut va recordar la tasca que des de fa
trenta anys s’està fent a Girona relacionada amb les
malalties cardiovasculars i
va aplaudir que un simposi
d’aquesta envergadura se
celebri en aquesta ciutat.

D’especial interès
● El paper que juguen els factors genètics en les
malalties isquèmiques del cor, sobretot entre els
pacients joves, les característiques que aquesta malalties té entre la població femenina, de quina manera afecta la contaminació atmosfèrica en el desenvolupament d’aquest tipus de patologies i la importància dels programes regionals d’assistència
als infarts són alguns dels temes que es tractaran
durant aquests dos dies de simposi. Un dels aspectes més rellevants d’aquesta trobada és l’elevada
qualitat dels ponents que hi prenen part, tots ells de
reconegut prestigi internacional, els quals presentaran les darreres novetats sobre la cardiopatia isquèmica. Així, a més de Fuster, cal destacar la presència de Harlan Krumholz, Bernard Gersh, Robert
Roberts, Nicolas Danchin i Pere Brugada.

Coloma. El regidor de
Mobilitat, Antoni Bach, va
destacar ahir la bona collaboració amb Mifas per
anar resolent aspectes que
ajuden a la mobilitat del
col·lectiu i va recordar que
ja han actuat al centre i als
eixos entre aquest i les
Tries i el parc Nou per la
plaça Clarà. El president
garrotxí de Mifas, Josep
Ligero, va recordar que les
millores beneficien també
tots els olotins.

Ajuntament de
Sant Jaume de Llierca

ANUNCI
sobre informació pública projecte de
reforma de masia en sòl no urbanitzable
Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 6/2010, de 23 de març, la
part dispositiva del qual conté la resolució següent:
Primer. Admetre a tràmit la llicència
demanada pel senyor JOSEP M.
GARRIGA PUJOL per a la LEGALITZACIÓ DE REFORMA DE COBERTA
del mas el Puntí, situat en sòl no urbanitzable.

Una vintena de nous guals
a les voreres d’Olot
●

Netegen i rehabiliten la popular font del Raval
de Barcelona i milloren el seu entorn

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, per un termini de vint
dies, i a l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que
s’ha d’emetre en el termini de dos mesos.
La qual cosa es fa pública perquè els
que es considerin interessats puguin
examinar l’expedient a la Secretaria
de l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció
al públic, i formular les corresponents
reclamacions.

Membres de Mifas i el regidor, al gual de Correus. / J.C.
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Sant Jaume de Llierca,
24 de març de 2010.
Enric Llongarriu i Farrés
Alcalde

Ajuntament de
Blanes
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Fuster, que actualment treballa al Mount Sinai Medical Center de Nova York,
va recordar ahir que les
malalties cardiovasculars,
i especialment els infarts
de miocardi i els infarts cerebrals, són la primera
causa de mortalitat a tot el
món a pesar dels avenços
que hi ha hagut en els darrers anys quant a tractaments. Va dir, de manera
contundent, que els governs no estan fent prou en
matèria de prevenció i que,
en canvi, aquest és l’únic
camí econòmicament sostenible a seguir.
De fet, la consellera de
Salut, Marina Geli, es va
manifestar, en el seu discurs en l’acte d’inauguració, en aquest mateix sentit, i va indicar que el tractament de les malalties de
l’aparell circulatori s’emporten un 17% del pressupost sanitari. I va indicar
que, atesa la situació de
crisi econòmica, és una
obligació moral dels governs replantejar la sostenibilitat del sistema sanitari. Així, va instar els ciutadans a ser «propietaris»
de la seva salut. Amb tot,
Geli va assegurar que en
els darrers anys ha començat a canviar la cultura dels
ciutadans, amb la introducció d’hàbits alimentaris i d’activitat física més
saludables, i que això ha
permès reduir els índexs
de mortalitat a Catalunya.

que si bé els tractaments han avançat
molt en els darrers anys, aquests tenen
un cost elevadíssim. En aquest sentit,
va instar els governs a apostar de manera decidida per les polítiques de

RIPOLL
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EL PUNT | Dijous, 15 d’abril del 2010

El Ple de l’Ajuntament de Blanes va
aprovar inicialment en la sessió de data 29 de març de 2010 l’avantprojecte
d’Ordenança municipal que regula les
normes tècniques i de gestió per a les
autoritzacions d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb activitats firals recreatives que se sotmet a
informació pública, durant el termini
de trenta dies, mitjançant la publicació
de l’edicte corresponent al BOP de
Girona, al DOGC, al diari El Punt i al
tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es puguin formular reclamacions
i/o suggeriments dins de l’esmentat
termini.
Cal assenyalar que, si no es formulen
al·legacions durant el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, de conformitat amb allò que preveu l’article 65 del
Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
L’expedient es podrà consultar tots els
dies laborables en horari d’oficina al
departament de Secretaria/Serveis
Jurídics, situat al passeig de Dintre,
núm. 29 de Blanes.
Blanes, 30 de març de 2010
L’alcalde
Josep Trias i Figueras
Ref.: SJ/JSB/slg/edicte firaires.doc

