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M.S. PUIGCERDÀ

■ La Policia Local de Puigcerdà
ha impulsat una campanya local
de solidaritat per recaptar fons
per la lluita contra el càncer infan-
til, sumant-se a la iniciativa que ja
estan duent a terme cossos poli-
cials d’arreu de les comarques gi-
ronines. El cos ha encarregat la
confecció de  escuts brodats
del cos amb el lema superposat
«Pels valents», que ven a quatre
euros. En l'arrencada de la inicia-
tiva els agents ja han venut més de
la meitat dels escuts.

Els escuts que ven la Policia Lo-
cal de Puigcerdà estan inspirats
en els oficials que llueixen els

agents del cos, amb la insígnia de
la vila com a referent central. 

Es poden comprar a la seu de la
mateixa policia, als baixos de
l'ajuntament, així com en diversos
establiments comercials, restau-
rants i gasolineres de la vila. 

La campanya segueix el camí
d'altres iniciatives del mateix caire
que han activat en els últims me-
sos cossos de Policia Local d'altres
comarques, com ara els de Roses,
Sant Celoni i Hostalric.

La iniciativa d'aquests cossos
policials té com a objectiu final
aportar fons per a la investigació i
els recursos per al Pediàtric Càn-
cer Centre de l'Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, un centre en
construcció que està cridat a ser
el més gran d'Europa en la seva es-
pecialitat. L'hospital Sant Joan de
Déu ha fixat en  milions d'euros
el capital necessari per a la creació
del centre.

Els responsables policials de
Puigcerdà van apostar per la im-
portació de la campanya a la Cer-
danya a fi i efecte d'aportar el seu
suport a la causa, segons ha expli-
cat la cap del cos cerdà, Carmen
Córdoba: «Hi vam apostar de se-
guida, i tot i que per a nosaltres era
un risc demanar-ne  perquè
d'altres cossos n'havien fet menys,
vam decidir tirar-ho endavant i
estic segura que els acabarem
aviat».

Segona remesa en camí
La bona acollida que ha tingut la
iniciativa ha motivat el cos policial
a reforçar-la. Tant és així que, vist
l'èxit que ha tingut entre els puig-
cerdanesos, els agents ja estan es-
tudiant fer una segona comanda
amb uns  escuts més. 

Córdoba ha agraït la bona pre-
disposició de molts comerciants i
restauradors de Puigcerdà, que

«de seguida ens van fer costat aju-
dant-nos a vendre'ls».

La venda dels  escuts soli-
daris de la Policia Local, que són
adhesius i, per tant, es poden po-
sar sobre la roba o les carteres, ha
d'aportar en aquesta primera re-
mesa un total de . euros. En
els primers dies de venda ja se
n'han venut més de .

La policia de Puigcerdà també ven
escuts solidaris contra el càncer infantil
Estan inspirats en els
oficials que llueixen els agents
del cos i serviran per finançar
el Pediatric Cancer Centre

DdG GIRONA

■El Servei d’Atenció a Domicili a
pacients en situació de final de
vida de la Corporació de Salut de
la Selva i el Maresme s'ha ampliat
a la Selva Marítima des del passat
mes d'abril. Després de sis anys de
funcionament, unes  persones
ja han utilitzat el servei, que in-
clou atenció en aspectes físics,
emocionals, socials i espirituals. 
Ara la Corporació l'amplia gràcies
a la incorporació al projecte de la
Fundació Miquel Valls i a l’am-
pliació de pressupost de l’Associa-
ció de Voluntaris i Amics de l’Hos-
pital (AVAH). El projecte, coordi-
nat per la Corporació i finançat
per AVAH, Fundació Oncolliga
Barcelona, i ara la Fundació Mi-
quel Valls, ha atès en sis anys que
porta en funcionament atén als
pacients com a les seves famílies.

El servei consisteix en l’atenció
a pacients en els seus últims dies
de vida amb un cuidador especia-
litzat en cures pal·liatives a domi-
cili. El perfil del pacient atès és el
de malalts crònics complexos,
amb processos oncològics avan-
çats o amb malalties degenerati-
ves avançades que precisen un re-
curs de suport personal a domicili

urgent. 
El seu objectiu és oferir una

atenció integral al malalt, incloent
aspectes físics, emocionals, so-
cials i espirituals, així com de su-
port al malalt. Per aquest darrer
motiu, també hi ha suport perso-
nal al malalt que inclou qüestions
com la higiene, l'alimentació, la
supervisió de la medicació, les cu-
res no complexes o l'acompanya-
ment.

Treball coordinat
L’abordatge en aquests tipus de
casos es fa de manera coordinada
amb els departaments de Serveis
Socials dels Ajuntaments, con-
nectant també amb ONGs, o fun-
dacions, per exemple. 

Sovint, però, «els recursos for-
mals no arribaven a temps, pel
pronòstic de vida de la població
que s'atén i també per la suficient
capacitat econòmica i funcional
actual de moltes institucions per
cobrir la demanda. A més, les di-
ficultats econòmiques de moltes
famílies i l'alt impacte empcional
afecten sobre manera les possibi-
litat sd'atendre aquests malats al
seu domicili, per això es requereix
d'un servei d'atenció a domicili de
professionals amb formació espe-
cífica i experiència», remarca la

Corporació de Salut dle Maresme
i la Selva. 

El Servei d’Atenció a Domicili a
pacients en situació de final de
vida s’activa en menys de  hores,
no té cap cost per a les famílies,
però està limitat a  dies. A més,
no és substitutori de serveis pú-
blics o privats paral·lels. Des de la
Corporació es valora cada cas in-
dividualment, i es decideix en
quins casos s’activa el servei. Per
tenir dret a optar-hi, el pacient ha
d’estar inclòs al Programa PADES
de la Corporació. 

El Servei d’Atenció a Domicili 
a Pacients al Final de la Vida
s’estén a la Selva Marítima
En els primers sis anys de funcionament, 450 persones han rebut atenció especialitzada en cures
pal·liatives a casa seva Els usuaris són malalts crònics complexos, amb processos oncològics
avançats o malalties degeneratives que requereixen suport físic, emocional, social o espiritual

S’ofereix una atenció integral al malalt. CSMS
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Un dels escuts solidaris. 

El servei s’activa en
menys de 48 hores,
no té cap cost
per a les famílies i està
limitat a trenta dies
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■ Cornellà del Terri acull diu-
menge la vintena marxa popular
solidària contra el càncer, una cita
a benefici de la Fundació Oncolli-
ga Girona organitzada per la de-
legació local de l'entitat amb el su-
port del Centre Excursionsita la
Vall del Terri. Enguany, la marxa
incorpora una ruta infantil de 
quilòmetres, i per als adults, pre-
veu dues rutes, una curta, d'uns 
quilòmetres, i la llarga, de . 

La sortida serà al camp de fut-
bol, a la zona esportiva de Corne-
llà, de . a  del matí. 

Les preinscripcions a  euros es
poden fer fins avui presencial-
ment a l'Ajuntament i al pavelló,
per telèfon o Whatsapp al  
  i    o percorreu
electrònic, escrivint a l'adreça es-
ports@cornelladelterri.cat. Tam-
bé es poden fer el mateix dia de la
marxa, a partir de les . del matí,
per  euros. 

Hi haurà controls de pas i avi-
tuallaments durant la marxa, a
més d'un esmorzar. 

La marxa popular
contra el càncer
de Cornellà del
Terri incorpora
una ruta infantil
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■La Fundació Hospital d’Olot ha
organitzat per aquest dissabte ac-
tivitats al carrer per promoure la
higiene de mans, un gest sencill
que ajuda a prevenir malalties i
infeccions. Coincidint amb el Dia
Mundial de la Higiene de Mans,
de  a  del matí al carrer sant Ra-
fel d’Olot, davant l’entrada de la
residència Sant Jaume, s’ensenya-
rà els olotins a fer una bona higie-
ne de mans amb un vídeo de re-
alitat virtual i ulleres D. 

A les  també hi haurà l’hora
del conte pels més menuts a cà-
rrec de Laura Quicios amb el relat
La Martineta, que tracta la impor-
tància de la higiene de mans. 

Realitat virtual 
i ulleres 3D per
promoure la higiene
de mans a Olot

MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS 
I DEPILACIÓ AMB LÀSER

CONSULTA DIÀRIA

A HORES CONVINGUDES

C/ Ibèria, 12-14 baixos B
17005 GIRONA - Tel. 972 24 51 80

e-mail: lquint@comg.cat

Assum Balliu tenas
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