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Mig centenar d’il·lustradors
decoraran l’hospital de Palamós
Aquest projecte solidari transformarà els espais de pediatria del centre i del CAP de Palafrugell
Els participants a la iniciativa s’inspiraran en la flora, la fauna i els paisatges de la Costa Brava
DdG PALAMÓS

■ Mig centenar d’il·lustradors
pintaran espais de l’hospital de
Palamós i l’ambulatori de Palafrugell inspirant-se en la flora, la fauna i els paisatges de la Costa Brava.
Aquesta iniciativa pionera entre
els hospitals gironins es durà a terme la darrera setmana de juny i es
centrarà en els els espais dels dos
centres on s'ofereix assistència als
més petits.
Al desembre es va fer una crida
a professionals i estudiants del
món de la il·lustració, que van
mostrar molt bona predisposició
per participar-hi, recorden des de
l'hospital. En total, una cinquantena d’il·lustradors col·laboraran
de manera desinteressada en la
transformació de la sala d’espera
d’urgències de pediatria, l’entrada
a quiròfan i la cinquena planta de
pediatria de l’hospital de Palamós
i l’àrea de pediatria del CAP de Palafrugell.
El projecte és possible gràcies a
la coordinació de l’equip d’AcompanyArt i el reconegut il·lustrador
Ignasi Blanch, fundador del projecte «Humanitzem els hospitals», que ha transformat els espais de diversos hospitals i centres
sanitaris de Barcelona i d’arreu del
món.
Per als centres del Baix Empor-

Jornada sobre un
dispositiu per al
restrenyiment a Mifas
DdG GIRONA

■El Centre d’Atenció Integral Mifas organitza el dia  a les  la
jornada Dispositiu Mowoot, solució actual que facilita el trànsit intestinal i resol el restrenyiment
amb Immaculada Herrero, doctora en Ciències Biològiques.
S’adreça a persones que pateixen
restrenyiment, als seus familiars i
als terapeutes del centre.

L’espai Rialles de l’hospital de Palamós, una de les zones que s’ambientaran. SSIBE

dà, els il·lustradors ambientaran
els espais inspirant-se en el patrimoni natural de la Costa Brava.
D’acord amb la visió integradora
del projecte, a les il·lustracions
també hi serà present l’Aloa, el
personatge creat per Acompanyart, que fa de nexe d’unió entre

L’associació
Ictus Girona, a
Temps de Flors
 L’ASSOCIACIÓ ICTUS GIRONA es
va donar a conèixer diumenge amb
una taula informativa a la plaça Miquel Santaló de Girona, coincidint
amb Temps de Flors. A partir del dia
21, l'entitat atendrà els afectats d'ictus i les seves famílies al centre cívic
del Barri Vell els dilluns al matí i els
divendres a la tarda.

salut, escola i família, i l’heroi de
les històries i activitats que dugui
a terme l’entitat.
L’actuació està prevista que comenci el dilluns  de juny i que
s’allargui durant tota la setmana.
Prèviament, a principis de juny,
tots els il·lustradors visitaran els

dos centres per tal de conèixer i familiaritzar-se amb els espais que
il·lustraran.
Un cop duta a terme aquesta
intervenció i valorats els resultats,
Acompanyart espera poder estendre la iniciativa a d’altres hospitals i centres sanitaris.
ASSOCIACIÓ ICTUS GIRONA
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Amplien
el programa
d’atenció al dol
de l’hospital Sant
Jaume de Calella
DdG GIRONA

■La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ampliarà, a l’hospitalSant Jaume de Calella, el seu
programa d’atenció al dol. Aquest
servei es presta a través del programa EAPS (Equip d’Atenció Psicosocial), format per cinc psicòlegs. Quatre d’ells s’integren als
equips de cures pal·liatives del
Maresme i donen una atenció psicològica i emocional, social i espiritual al pacient i els seus familiars per millorar el seu benestar i
qualitat; i l’altra professional és
una psicòloga experta en dol que
exerceix de referent del Programa
d’Atenció al Dol a la comarca. Ara,
l’expansió del programa permetrà
realitzar grups de dol i atenció individual de manera continuada, a
més d’accions comunitàries per
sensibilitzar sobre aquesta qüestió als centres educatius i als centres atenció primària.
Aquest programa és possible
gràcies a la col·laboració de la
Fundació Hospital Sant Jaume i
Santa Magdalena de Mataró i
l’Obra Social la Caixa, que des de
 desenvolupen el Programa
per l’Atenció Integral a Persones
amb Malalties Avançades al Maresme. L’objectiu és acompanyar
la crisi individual i familiar que suposa el procés de malaltia, preservant el sentit de dignitat de la persona i atenent les necessitats que
emergeixen. També s’ofereix seguiment psicològic en el procés
de dol, així com suport als professionals de cures pal·liatives, mitjançant formació especialitzada i
assessorament.
Des de l’inici del Programa
l’EAPS de la Fundació Hospital ha
atès a més de . pacients, .
familiars i  persones en dol.
Existeix una alta satisfacció dels
usuaris del Programa, el  dels
malalts qualifiquen d’excel·lent o
molt bona l’atenció rebuda, i prop
del  refereixen haver pogut resoldre temes difícils (la major part
temes de comunicació i relació
amb la família i l’entorn) gràcies a
aquest suport.

