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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 4 DE JUNY DEL 2014

Gicor vol un servei
d’operacions de cor
propi del Trueta

Acord de
col·laboració
entre Mifas
i la UNED
N.A.
GIRONA

a Les quatre associacions de cor de la regió sanitària de

Girona crearan una federació per fer més pressió
Núria Astorch
GIRONA

118022-1091377A

—————————————————————————————————

“De cada 4 pacients
que s’han d’operar, 3
van a Barcelona. No
renunciem a tenir una
unitat pròpia”
Tomàs Fajardo

PRESIDENT DE GICOR

díaca a Girona”, va dir Fajardo, que hi va afegir: “Volem que el Trueta sigui
també un hospital de referència en cirurgia cardíaca.” I és que des que es va
començar a desplegar el
programa a l’hospital de
Girona l’any 2006, cada
setmana dos cirurgians de
la Vall d’Hebron pugen

fins a Girona per fer un parell d’intervencions. Això
fa que un de cada quatre
gironins amb patologia de
cor pugui quedar-se a Girona a operar-se, però la
resta ha de continuar desplaçant-se fins als hospitals de la Vall d’Hebron o
de Can Ruti per fer-ho.
Per tal de fer més pressió al Departament de Salut per aconseguir el desplegament d’aquesta unitat, les quatre associacions de pacients de cor gironines (Corfi, de l’Alt Empordà; Macor, de Maçanet
de la Selva, i el Ripollescor, juntament amb Gicor,
han decidit constituir-se
en una federació que naixerà amb uns 800 socis. ■

Gent prenent-se la pressió, en la Setmana del Cor que es va
celebrar l’any passat ■ JOAN SABATER

La divuitena Setmana del Cor
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Des del dia 10 fins al 14 de
juny es durà a terme la divuitena edició de la Setmana del
Cor, organitzada per Gicor. El
president de l’entitat va indicar ahir que, a diferència d’altres edicions, s’han programat menys actes, però més
potents. I va destacar la con-

ferència sobre la cirurgia cardíaca que es farà el dia 10, a
les 7 de la tarda, a l’auditori
Josep Irla, a càrrec del doctor
Albert Igual, i l’acte central
que tindrà lloc el dia 13, a les 5
de la tarda, al mateix lloc,
amb la constitució de la federació d’entitats.

VENDA

CASA AÏLLADA
Casa aïllada de 120 m2 de planta baixa (cuina
reformada, 4 hab., 2 menjadors, 2 banys,
calefacció gasoil, 2 llars de foc) amb annex
de 100 m2 (garatge 2 cotxes, taller, traster
i 1 hab.) i 900 m2 de terreny voltat de tanca.

161838-1089013w

El president de l’associació gironina de prevenció i
ajuda a les malalties del
cor (Gicor), Tomàs Fajardo, valora positivament
l’increment en un 25% del
nombre d’operacions de
cor programades que farà
l’hospital Josep Trueta en
col·laboració amb especialistes de l’hospital de la
Vall d’Hebron, passant de
les 80 a les 100 anuals. Però, segons va exposar ahir,
des de Gicor es continua
reclamant la implantació
d’una unitat pròpia a la regió sanitària de Girona.
“No renunciem que hi hagi
un servei de cirurgia car-

La frase

L’associació de discapacitats Mifas i la UNED Girona han signat un conveni
de col·laboració amb la voluntat de potenciar l’organització i la difusió d’actes
conjunts, l’intercanvi d’informació i la difusió de les
ofertes formatives i activitats educatives i culturals.
Amb la pròxima obertura
de la nova seu a la ComaCros de Salt, la UNED garantirà l’accessibilitat a
les seves instal·lacions. A
més, la UNED posa a disposició dels estudiants
discapacitats Unidis, un
servei que assessora els joves i els dóna suport. ■
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