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OPINIÓ. Centres sanitaris a les platges. 

INFORMACIÓ. Recomanacions culturals, informació d’interès i notícies rellevants de cadascún dels col·legis

sanitaris.

CONTRAPORTADA. A TAULA!, de Ramón Cedó, membre de junta del COVGi.

Nova secció “Cartes del col·legiat”, espai perquè pugueu fer-nos arribar els vostres
articles i opinions. L’extensió màxima ha de ser de mig full. Podeu dirigir els vostres
escrits a cada col·legi.
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L’estiu a les platges

A l’estiu les platges apleguen
molta gent de totes les edats
i és per això que esdevenen
la nostra segona casa. 

Són molts els voluntaris i professionals que treballen a les
costes gironines durant la temporada estival desenvolupant
tasques diverses.

En destaquen les tasques de prevenció de riscos on juguen
un paper molt important els consells, recomanacions i
mesures preventives que donen els professionals als usua-
ris de les nostres platges.

Un altre pilar fonamental són les tasques de vigilància i
informació sobre l’estat de la mar, el salvament i socorris-
me dels banyistes, així com la participació en activitats de
suport a Salvament Marítim.

Tot i que el socorrista aquàtic representa el professional
més present a les nostres platges, també hi té un espai la
infermera.

La infermera forma part de l’equip de treball com a membre
qualificat i amb competències específiques en la valoració,
atenció i tractament de persones en situació de necessitat
derivada de l’estada a la platja (traumatismes, insolacions,
ofegaments, reagudització de patologies..). 

També són el professional de referència en la primera aten-
ció de situacions d’emergència (ACR). 

Habitualment la infermera està vinculada al transport sani-
tari disponible a les platges.

Junta COIGI

Les infermeres fan d’inferemers

Us convidem a llegir l’article publicat al diari Bon Dia de
Lleida, del dimarts 17 d’abril de 2012, per Josep M. Camps
i Balagué, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Lleida. 

L’article es diu: “Les infermeres fan d’infermeres”

http://ca.codigi.cat/plantilla.php?noticia=390

Relació de l’estiu i els serveis
d’urgències

Des dels serveis d’urgències dels
Hospitals de la regió sanitària de Girona
ens tornem a preparar per fer front als
mesos amb el número més alt
d’urgències de tot l’any.

Sempre s’ha plantejat els hospitals de la costa com
“d’activitat estacional”, però d’uns anys ençà la massifica-
ció que es patia ha baixat però en canvi la complexitat dels
pacients assumits ha anat en augment, i no només a l’estiu
sinó durant tot l’any.
L’estiu és un període, on almenys des del nostre centre són
atesos tant “autòctons”(BCN i zona metropolitana) com
també molts estrangers principalment d’origen comunitari, i
amb un nombre que ha anat incrementant-se de gent
d’origen rus i de l’antiga unió soviètica.
El perfil turístic dels usuaris del servei d’urgències dels
mesos d’estiu a la zona de la Selva es situaria majoritària-
ment entre els 25 i 55 anys, amb un repartiment al
60%/40% entre els peninsulars (portuguesos, italians,
espanyols, catalans) i europeus del nord (alemanys, holan-
desos, anglesos i francesos). 
El perfil patològic evoluciona amb el dia; essent durant les
hores de matí i tarda de tot tipus, amb un marcat increment
de la traumatologia comparat a l’hivern. Durant les hores
nocturnes prenen protagonisme les intoxicacions de tota
mena i continuen amb valors importants les urgències trau-
matològiques.
A nivell d’atenció extrahospitalària urgent (unitat GM-00),
també varia el tipus d’activació per atenció urgent, amb un
increment dramàtic (per els anys potencials de vida perduts
i de la seva qualitat) dels precipitats des d’alçades supe-
riors a 6 metres, també amb una distribució majoritàriament
nocturna, així com d’ofegats de qualsevol edat.
Els darrers anys sempre tenim algun episodi de intoxicació
tòxico-alimentària però de baixa repercussió.
Som serveis que donem atenció a una població que com a
mínim es triplica, diversificant-se el seu origen, cosa que
implica una adaptació afegida amb la varietat idiomàtica
que acollim i a la que es dona resposta amb una potencia-
ció del servei de traducció del nostre centre i adaptacions
de la distribució de les jornades de treball dels professio-
nals que hi treballem. 

Dr. Víctor Pérez Claveria
Cap Urgències i Emergències Hospital de Blanes
vperezclaveria@salutms.cat

Programa “Cicle Legal”

Els dies 20 d’abril, 4 i 11 de maig, una quarantena de pro-
fessionals van assistir al programa “Cicle Legal” que orga-
nitzava el COMG i l’Agrupació de Ciències Mèdiques de
Girona, al Centre Cultural La Mercè.

Les diferents ponències, molt ben acollides per tots els par-
ticipants, van tractar temes relacionats amb els aspectes
legals en la pràctica diària del metge, la responsabilitat civil
professional, el document de consentiment informat i de
voluntats anticipades, el concepte de majoria legal, i la res-
ponsabilitat penal amb incís a les imprudències mèdiques,
agressions contra els metges i la llei de protecció de dades. 

“Tu rai que vius a la Costa Brava”

A les zones turístiques, tots els què hi
vivim, directa o indirectament estem
involucrats en el turisme i si un estiue-
jant té un problema s’ha de resoldre.

El nivell de satisfacció, i per tant d’èxit de les vacances,
també depèn d’això. Per nosaltres i el nostre personal els
millors mesos per gaudir de la regió no són precisament ni
juliol ni agost, així és que no s’escau gens el “Tu rai que
vius a la Costa Brava”. 
Des de fora pot semblar que l’increment de feina té un
retorn directe i lineal, però així com s’incrementa en nom-
bre de pacients també s’incrementa sobretot en dificultat.
Ens visiten animals de companyia de totes les edats i con-
dicions, molts poden tenir malalties cròniques evolutives i
incurables (insuficiència cardíaca, insuficiència renal, etc)
que amb les temperatures altes, el viatge fins aquí, el canvi
de domicili i d’hàbits, poden agreujar-se. 
En la nostra professió, exactament igual que en la resta de
professions sanitàries, la confiança és molt important i
transmetre confiança a una persona que no et coneix i que
està habituada a una manera de treballar que no és exac-
tament la teva, requereix d’un esforç addicional. Els clients
que ens visiten esperen com a mínim el mateix nivell
d’atenció que reben a casa seva de manera que les anam-
nesis i l’exploració s’allarguen i encara ho fan més si tenim
en compte que un tret característic de la nostra feina, que
ens aproxima a la feina dels metges pediatres, és la manca
de comunicació verbal amb el pacient, una mascota que a
més no coneixem.
Ens visita gent de moltes procedències i classe social molt
variada i sabem del cert que la nostra feina serà repassa-
da pel veterinari habitual. Sovint, si podem ens hi posem en
contacte per tal de completar més extensament l’anamnesi,
però igual de sovint, també està de vacances i en acabar la
feina, doncs, s’ha de fer l’informe corresponent pensant
que en moltes malalties cròniques poden haver-hi varia-
cions en els protocols de tractament que no sempre seran
interpretades adequadament. Nosaltres, a més, tampoc
coneixem els clients, no sabem el grau d’acompliment de
les nostres instruccions i això, com tots sabeu, és molt
important. 
El secret de l’èxit està en intentar assumir l’esforç que tot
això suposa, que es tradueix amb un nivell de preparació,
un nivell d’equipament i un nivell de dedicació superior a
l’habitual. Hem de tenir clíniques adequades per un mes,
mes i mig, màxim dos, sobre dimensionades i sobre equi-
pades per la resta de l’any.
Tot això és dolent?...Doncs no!  És una gran oportunitat per
conèixer gent, contrastar diferents maneres de treballar,
saber reconèixer les expectatives del  visitant, adaptar-se a
les diferents cultures i necessitats, així com reciclar-se
constantment. En definitiva l’esforç es tradueix en un crei-
xement professional i personal.

Rafael Mendieta
Clínica Veterinària Mendieta de Palamós

Sagrada Família

El passat 29 d’abril, el Col·legi de Veterinaris de Girona va
organitzar una sortida cultural per visitar el monument més
emblemàtic de Catalunya i que és reconegut arreu del
món: La Sagrada Família. 
La visita, no cal dir-ho, no va deixar a ningú dels assistents
indiferent. El dia va concloure amb un dinar de germanor.
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Notícies d’interès

nou gerent de l'ICS a Girona i de l'empresa públi-
ca Institut d'Assistència Sanitària 
El director dels Serveis Territorials de Salut a Girona,
Josep Trias, acompanyat del director gerent de
l’Institut Català de la Salut, Joaquim Casanovas, i del
president de l’Institut d’Assistència Sanitària, Joan
Profitós, van presentar el passat 20 d’abril en roda de
premsa Vicenç Martínez Ibáñez com a responsable
de la nova gerència que gestionarà de manera inte-
grada l'ICS a Girona i l'empresa pública Institut
d’Assistència Sanitària (IAS). El seu nomenament és
efectiu des del dia 1 de maig de 2012 i va ser ratificat
pels consells d’administració de les dues institucions,
que mantindran la seva personalitat jurídica.

Nova  Junta al Col·legi de Veterinaris de
Tarragona
Pel període 2012-2016
Presidenta: Cori Escoda Mestre
Secretari: Joan Prous Lloses
Tresorera: Rebeca Carmona Rupérez
Vicepresident i cap secció social: Enric Villalbí Simó
Vicesecretària i cap secció laboral i de previsió:
Angèlica López Patilla
Vicetresorera i cap secció tècnica: Verònica
Araunabeña Cobo
Vocal dels veterinaris jubilats: Josep Canadell
Veciana

Més informació www.covt.cat

Recomanacions culturals

Intocable, dirigida per Eric Toledano i Olivier Nakache

Los idus de marzo, dirigida por George Clooney

El exótico Hotel Marigold, dirigida per John Madden

Cairo Time, dirigida per Ruba Nadda

Ressources humaines (Recursos humanos), dirigida
per Laurent Cantet

Arrugas, dirigida per Ignacio Ferreras

Formació psicològica dels socorristes
de creu roja

Els socorristes aquàtics de Creu Roja
reben una formació abans d’iniciar la seva
tasca que inclou una part molt important
sobre la preparació emocional del perso-

nal abans i després de la intervenció i diferents consells
d’autoprotecció. Amb aquesta formació es pretén ajudar als
socorristes a prevenir errors en el moment de la interven-
ció i disminuir la probabilitat de desenvolupar trastorns pos-
teriors. A Creu Roja pensem que la cura d’un mateix és
necessària per ajudar als altres i per tant, sol·licitar ajuda
és un símptoma d’intel·ligència i seny. En aquest sentit, el
personal d’emergències necessita prestar atenció al seu
propi patiment personal i saber com enfrontar les reaccions
emocionals davant situacions d’extrema dificultat. 
Els objectius de la formació són: Conèixer les pròpies emo-
cions (capacitat fonamental per autoregular-se); Adoptar
una posició més segura respecte les decisions; Control de
les emocions: per controlar els nostres sentiments és
necessari prendre consciència d’un mateix, saber relaxar-
nos, controlar la ira i altres sentiments negatius (tristesa);
l’autodomini emocional (saber demorar el reforç) és fona-
mental per assolir objectius, augmentar la productivitat i la
eficàcia; Reconèixer emocions dels altres i saber demos-
trar que les reconeixes: per ser empàtic hem de tenir auto-
consciència emocional; Dominar les relacions socials:
millora la eficàcia interpersonal i afavoreix el lideratge.
Se’ls hi explica com protegir-se abans de l’actuació (for-
mant-se adequadament, amb una definició de tasques i
rol), durant l’actuació (informant durant l’escenari, què ha
passat, gent implicada, necessitats a cobrir, estimació del
temps) i després de l’actuació (analitzant en nivell
d’afectació individual, compartint i buscant mecanismes de
fugida mental).
La formació també inclou la posada en marxa d’habilitats
socials bàsiques que impliquen observar, actuar, escoltar i
parlar, i habilitats de comunicació respecte a “què” diem i
“com” ho diem. En aquest sentit se’ls hi ensenya com nor-
malitzar les reaccions de la víctima, com utilitzar adequa-
dament el silenci, permetre emocions, buscar solucions.
Se’ls ensenya la correcta utilització dels gestos, el to de
veu, la mirada, la orientació corporal i el contacte físic.
També se’ls parla sobre l’escolta activa, per aprendre a
posar en concordança el què ens diuen amb el què rebem
e interpretem, promovent un clima propici pel diàleg i la
negociació, deixant que la víctima parli i facilitant
l’expressió dels sentiments. Davant d’una situació crítica
greu que es puguin trobar a la platja, com un ofegament,
una mort, etc.. se’ls donen unes pautes bàsiques que han
de tenir en compte com ara: mostrar seguretat i tran-
quil·litat, contacte físic, contacte amb familiars, fer pregun-
tes, valorar si es fan tècniques de distracció o ventilació
emocional, no mentir envers la seva gravetat, no deixar sol
a la víctima, tocar a la víctima, parlar, demanar si vol que
transmetem algun missatge, etc.

Olga Bernal Prat. Psicòloga
Intervenció psicològica amb immigrants, refugiats i/o
sol·licitants d'asil. Creu Roja Girona

Nou format de publicació bloc 70

La publicació bimensual del Bloc de la Delegació de Girona
del COPC, que fins a l’edició número 69 ha estat editada en
paper, ha passat a ésser aquest número 70 a format digital
i de periodicitat trimestral. Estem molt satisfets de poder
presentar-vos el nou bloc; és un naixement molt desitjat i
que ha estat gestat en un termini de temps relativament
curt però molt intens, amb il·lusió i feina conjunta. Aquesta
primavera, doncs, hem iniciat una nova etapa comunicati-
va. El bloc és només un avançament de les properes adap-
tacions a l’era digital que arriba al Col·legi.

A la platja només en bones
mans!

El col·lectiu gironí de fisiotera-
peutes es mostra en completa
disconformitat en l'activitat irre-

gular que es presenta, cada any i durant els mesos d'estiu,
de la pràctica de massatges en les platges de la Costa
Brava.

Ja durant l'estiu passat es van incrementar els controls poli-
cials sobre l'activitat fraudulenta dels massatges a les plat-
ges elaborats per a no professionals i amb els conseqüents
riscos per a la salut per desconeixement d'anatomia, de
possibles lesions i de seqüeles que pot generar una mala
pràctica d'aquest tractament, per no parlar de la manca
d'higiene, segons adverteix el Col·legi de Fisioterapeutes
de Catalunya.

L’intrusisme professional és la gran lluita i el pa de cada dia
en el qual ens trobem els fisioterapeutes, ja sigui en cen-
tres de bellesa, teràpies alternatives amb empleats que
exerceixen el paper del professional sanitari sense la pre-
paració adequada o amb cursets precaris.

Com dèiem, és una lluita constant per a ser reconeguts i
per a què la població es conscienciï de la gran diferència
que suposa estar en mans de professionals. 

Dins el Col·legi de Fisioterapeutes existeix una Comissió
especialitzada en Intrusisme que denúncia aquestes i
altres pràctiques irregulars. Ens cal, però, l'ajuda de profes-
sionals i població per a frenar-ho.

POSA'T EN BONES MANS, LES D'UN FISIOTERAPEU-
TA!

M. del Carme Casellas Miret
Cocoordinadora de la Secció de Girona del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya

Nou llibre del fisioterapeuta Lluís Puig 
"Els secrets del fisioterapeuta"

La Secció de Girona està de celebració doncs hem pogut
assistir a la presentació del nou llibre "Els secrets del fisio-
terapeuta", del fisioterapeuta més mediàtic que tenim el
goig de tenir a Girona, el Sr. Lluís Puig. 

L'acte va tenir lloc a la Fundació Valvi de Girona, a
l'Avinguda Jaume I, el passat divendres 20 d'abril i va ser
una presentació atípica, didàctica i divertida. 

Envoltat de la seva família, amics i col·legues, el fisiotera-
peuta va poder revelar-nos, amb la seva claredat habitual,
les claus per a prevenir l'aparició de lesions i fer minvar la
incidència dels dolors musculars i articulars mitjançant con-
sells pràctics i fàcils de seguir per evitar-les a temps. 

Nascut a Girona, Fisioterapeuta des de 1996 és professor
de la Fundació Universitària del Bages i de la Universitat
Internacional de Catalunya i treballa com a fisioterapeuta a
l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet.
Col·labora amb secció pròpia als programes Els Matins de
TV3 i Tot és possible de RAC1. El 2010 ja va llançar el seu
primer llibre " El fisioterapeuta a casa" amb molt d'èxit. 

Per molts anys company!
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A TAULA!A TAULA!

Tots els que, d’una manera o d’una altra, estem relacionats professionalment amb
el món de la producció animal compartim un pensament que marca cada decisió
que prenem: tutelem una part important de l’alimentació humana. Som molt cons-
cients que hem de vetllar per a què la carn i els ous que es posaran damunt la taula
tinguin la màxima qualitat sanitària i alimentària. Posem la granja a taula, tot un
repte!

Aquesta taula és la SEGURETAT ALIMENTÀRIA; és la que sosté la nostra alimen-
tació, la gastronomia, la nutrició, és una taula amb tres potes fermes: el respecte
mediambiental, el benestar animal i la sanitat animal.

Respecte mediambiental
El mediambient és l’espai que compartim tots els éssers vius i tenim la missió de
protegir-lo. La normativa actual obliga a un estudi d’impacte ambiental abans de la
construcció de naus de nova planta, així com l’avaluació per Empreses de Control
Ambiental de totes les explotacions existents per adaptar les seves emissions de
gasos, olors, sorolls i residus a la normativa.

Totes les explotacions ramaderes tenen programes de gestió de fems, gallinaça o
purins que ajusten les seves capacitats productives en funció de l’aport de Nitrogen
al camp. També disposen d’una assegurança per retirar les baixes de la granja.
Les granges modernes amb els sistemes de gestió ambiental a través de sofisticats
ordenadors, permeten ajustar al màxim els consums energètics per ventilació i cale-
facció. Una aportació més a l’equilibri mediambiental.

Benestar animal
El món avícola ha estat el primer en marcar unes pautes per a considerar com a
prioritari el benestar del animals a les seves granges.
A nivell de producció, tenim una Directiva Comunitària que limita la densitat màxi-
ma dels pollastres a 42 kg/m2 amb uns paràmetres de benestar òptims.
En ponedores estem davant l’aplicació de la, ja famosa, Directiva 1999/74 per la
qual a l’1 de gener de 2012 tots els ous produïts en gàbies a l’estat espanyol ho han
de ser en gàbies enriquides, és a dir amb més espai, més altes, amb una barra on
ajocar-se, etc.
El porcí és, a partir del 2013, qui s’adaptarà obligatòriament a la normativa comu-
nitària de benestar que prohibeix tenir les mares fermades durant la gestació i que
regula les densitats en els engreixos.
Els escorxadors apliquen també, una sèrie de normes destinades a evitar el sofri-
ment gratuït als animals així com la revisió de diverses alteracions en els animals
que puguin fer pensar en males pràctiques en el engreix.

Sanitat animal
En temes sanitaris cal separar dos conceptes, les malalties pròpiament dites i les
zoonosis transmissibles. Les primeres afecten al bestiar i per tant al cost de produc-
ció. Les zoonosis són les que a través dels animals arriben als humans per via ali-
mentària (ous i carn).
Tots els esforços a nivell comunitari estan en el control de les zoonosis transmissi-
bles i preferentment en Salmonel·les i Campilobacter, culpables de la majoria de
toxiinfecions alimentàries d’origen animal en humans.
Les diverses Directives Comunitàries estableixen les mesures per aquest control en
avicultura i porcí; des de la seva aplicació en avicultura la prevalença de

Salmonel·la a baixat a límits inferiors al 2% tant en ponedores com en pollastres.
La millora tan acusada de les dades ha estat possible gràcies a la instauració i
seguiment de mesures rígides per part de les empreses del sector a traves dels
seus tècnics i l’ajut inestimable d’una entitat com el CESAC (Centre de Sanitat
Avícola de Catalunya).

. . . Seguretat alimentària
És el que justifica el treball dels diversos agents implicats en la producció animal.
Garantir la seguretat alimentària dels productes animals és garantir la seva qualitat.
Tots els sistemes de traçabilitat de les empreses incorporen un sistema de APPCC
(Anàlisis de perills i punts de controls crítics) que comença en la fabricació del pinso
i acaba al punt de venda. Durant la cadena de producció trobem tot un seguit de
protocols, registres, normes, reglaments, amb l’objectiu d’assegurar la seguretat
(redundància obligada) de l’aliment.
La seguretat alimentària no és una acció a perpetrar, és la conseqüència de totes
les actuacions que es fan a les granges, és l’objectiu.
Al llarg dels anys el concepte de seguretat alimentària ha evolucionat fins a dema-
nar-li tolerància zero, hem de ser conscients que això no és possible però ens hi
apropem cada cop més.

Així doncs, seiem a taula i bon profit!

Ramón Cedó, Membre de Junta de COVGi

Consell de redacció: Sílvia Bardalet, Cristina Montero, Joan
Profitós, Joaquim Barceló, Francisco Bastida, Margarita
Zurutuzar, Alba Resplandis, Mª del Carme Casellas i Pilar
Mateos.

Coordinació i maquetació: Meritxell Bonet.

Foto portada: Martí Artalejo. 
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Posem la granja a taula, tot un repte!
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