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En molts casos en l’àmbit sanitari, la legislació fa de la col·legiació una obligació per exercir la corresponent activitat professional. Des dels tres col·legis del Fòrum Sanitari ens expliquen les característiques de la seva col·legiació.
Els col·legis professionals
neixen per disposició legal,
la Constitució Espanyola
diu que les professions
s'organitzaran en col·legis, i
la llei els en determina com
han de ser i quines finalitats
han de perseguir. Així
doncs, els col·legis professionals són corporacions
Sra. Sílvia Bardalet Viñals, vicepre- de dret públic, dotades de
personalitat jurídica pròpia i
sidenta Col.legi de Diplomats en
amb plena capacitat d'oInfermeria de Girona (CODIGI).
brar per al compliment de
llurs finalitats, que es configuren com a instàncies de
gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una
professió determinada i com a vehicle de participació
dels col·legiats en l'administració d'aquests interessos,
sense perjudici que puguin exercir activitats i prestar serveis als col·legiats en règim de dret privat.
Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial
vetllar perquè l'actuació de llurs col·legiats respongui als
interessos i a les necessitats de la societat en relació
amb l'exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les
obligacions deontològiques de la professió. També
tenen com a finalitat l'ordenació, la representació i la
defensa de la professió i dels interessos professionals
de les persones col·legiades.
En quant a la col.legiació dir que, amb caràcter general,
per disposició legal és obligatòria, per tant el primer
benefici que ens atorga la col·legiació és la possibilitat
d'exercir la professió d'acord amb el que disposa la llei.
Per tant la primera conclusió és que amb caràcter general si no estiguéssim col·legiats no podríem exercir.
L'article 38 de la Llei de col·legis professionals de
Catalunya diu que la incorporació al col·legi professional
corresponent és un requisit necessari per l'exercici de
les professions col.legiades. No obstant això en el
mateix article apartat segon, es preveu que "(...) el requisit de col·legiació no es necessari si es tracta de personal al servei de les administracions publiques de
Catalunya ...".
Diguem amb caràcter general, perquè la disposició addicional quarta de la mateixa llei preveu que no és d'aplicació l'apartat segon de l'article 38, els professionals
metges, odontòlegs, farmacèutics i infermers que presten els seus serveis a les administracions publiques i
tenen com a destinataris immediats els ciutadans.
Podem concloure doncs que l'exercici professional de la
infermeria, encara que sigui al servei de les administracions publiques, sempre que l'exercici professional tingui com a destinatari immediat els ciutadans, requereix
la col·legiació, i que per tant en aquests casos es obligatòria.

L'exercici de la professió mèdica a Catalunya requereix el fet
d'estar col·legiat al col·legi professional de l'àmbit a on es té el
lloc de treball. Aquest fet, a voltes, fa pensar en el perquè de
l'existència d'aquestes corporacions i en la seva utilitat. En primer lloc cal dir que l'existència
dels col·legis professionals ve
regulada per llei. En el cas d'alSr. Lluís-M. Barnés i Tarrés,
gunes professions que es
gerent del COMG.
podrien considerar d'interès
públic, l'exercici de l'activitat va lligada al fet d'estar obligatòriament col·legiat. Així, la primera funció que realitzen aquestes
organitzacions és la de vetllar que la pràctica d'aquesta activitat
sigui efectuada per persones amb el títol degudament reconegut, i doni resposta a les necessitats de la societat, així com que
es garanteixin el compliment de les normes d'autoregulació
(deontològiques) i la bona pràctica mèdica, en benefici de la
societat, i per tant podem dir que la primera raó per a l'existència del col·legi és la de complir una funció d'interès públic. Aquí
és important la tasca de la Comissió de Deontologia, però ja
s'està debatent el tema de la "recertificació" i la "acreditació"
dels professionals com a mitjà per garantir la qualitat en l'exercici professional. Una segona finalitat és la d'ordenar l'exercici
de la professió, de la mateixa manera que representar i defensar els interessos professionals dels seus col·legiats, tan en
l'àmbit privat com davant de l'administració pública. Aquí el
COMG ha jugat un paper rellevant en àmbits com el de l'assistència col·lectiva (el COMG és l'únic col·legi professional que té
conveniat amb UCEAC un model de contracte a on es regula
la relació metge-mútua, i a on per primera vegada es parla d'increments d'honoraris en base a l'IPC), com defensant els interessos de diferents col·lectius en l'àmbit públic (el COMG és l'únic col·legi que es va oposar frontalment a la jubilació als 65
anys, i també és l'únic que ha presentat recurs en contra del
decret de Teràpies Naturals). Una tercera vessant d'actuació
dels col·legis professionals és la d'oferir i prestar serveis, tan de
caire professional com privat, als seus col·legiats per tal d'ajudar-los en l'exercici de la seva activitat. En aquest sentit no tots
els col·legis tenen la mateixa implicació ni capacitat, però el
COMG sempre ha tingut una cura especial d'anar incorporant
productes i serveis que realment fossin d'utilitat pels col·legiats
i que amb el projecte "Fòrum Sanitari" i en col·laboració amb
d'altres col·legis professionals sanitaris gironins ha d'agafar el
seu màxim esplendor. Temes com la pòlissa de Responsabilitat
Civil, la pòlissa d'agressions, la corredoria d'assegurances, els
productes financers, els serveis tecnològics, etc...., són l'aval
del treball realitzat des d'aquesta corporació en defensa dels
interessos dels seus col·legiats i ajudant-los en l'exercici de la
seva professió. Finalment dir que el COMG vol complir, a més,
una funció social en l'àmbit de Girona, cosa que queda ben
palesa, per exemple, en el paper que ha jugat aquesta corporació en l'obtenció de la Facultat de Medicina per a Girona.

Una de les finalitats del COVG
és integrar tots els professionals que exerceixen la professió en el nostre àmbit territorial.
Independentment de l'obligatorietat d'estar col·legiat per tal
de poder dur a terme moltes
de les nostres activitats com a
professionals de la veterinària
(actes clínics, informes i certificats, peritatges, assessoraSra. Mireia Sallent i Salomó,
ment en activitats/espectacles
vocal del COVG.
amb animals,...), és evident
que el fet de pertànyer a un col·lectiu amb uns interessos
comuns degut a l'exercici d'una mateixa professió comporta una
seguretat i uns avantatges que d'altra manera difícilment s'assolirien. El COVG vetlla, entre altres coses, per defensar els interessos de la professió veterinària i dels col·legiats, vigilar la bona
praxis del nostre exercici segons la norma deontològica i, evitar
l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals. Per tal
de promoure la constant millora dels coneixements científics,
tècnics i acadèmics dels col·legiats, des del COVG s'intenten
organitzar conferències, taules rodones, simposis o congressos
que siguin interessants i útils, i contribueixin a l'esmentada millora de la nostra professió. A més es vol aconseguir la màxima
progressió social i humana dels professionals veterinaris fomentant diferents actes institucionals i culturals. Per mantenir i facilitar la comunicació amb tots els col·legiats es distribueix i proporciona: 1. La Revista de la Organització Col·legial Veterinària
Espanyola, mensual. 2. La Revista del Fòrum Sanitari, bimensual. 3. El Butlletí del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona, trimestral. 4. La pàgina web del COVG: www.vetgirona.com. 5.
Mailings a través del correu electrònic La borsa de treball és un
altre servei gratuït que s'ofereix als col·legiats de Girona per tal
d'apropar ofertes i demandes de feina dels que s'hi inscriuen. La
Comissió de Deontologia té com objectiu principal potenciar i
enaltir el prestigi professional fent complir uns principis d'ètica i
col·laboració entre els col·legiats. Les seves actuacions es regeixen per un reglament d'ordre intern basat en el "Código
Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria" establert per l'OCVE. La Comissió està formada per 8 membres
col·legiats. El COVG representa i defensa la professió i els seus
col·legiats davant de l'Administració, institucions, tribunals, entitats i particulars dirimint qüestions entre professionals, intercedint
en els litigis que els col·legiats tinguin amb terceres persones i
defensant-los en allò que cregui de raó. Tal com s'esmenta en
els Estatuts del COVG els col·legiats també tenen dret a gaudir
de tots els beneficis que s'estableixin en el Col·legi i en el Consell
de Col·legis Veterinaris de Catalunya i en el Consell General de
Col·legis de Veterinaris d'Espanya pel que fa a cursets,
beques,... A més cal saber que el COVG té convenis amb entitats bancàries i amb companyies asseguradores que ofereixen
preus especials per als seus col·legiats. Queda clar, doncs, que
la força d'una gran col·lectivitat no és comparable amb el que
pugui aconseguir cadascú de nosaltres per separat.

Les façanes dels edificis actuals de les seus del CODIGI, el COMG i el COVG

Façana CODIGI. Al carrer Berenguer Carnicer número 2, 1r A.

2

Façana COMG. Al carrer Bonastruc de Porta número 20, 2n.

Façana COVG. Al carrer Cor de Maria número 10.
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AGENDA
INFERMERIA

MEDICINA

VETERINÀRIA

FISIOTERÀPIA

I Jornada de Teràpies
Complementàries

Jornada de la Professió Mèdica a
Catalunya

XIII Congrés Nacional d’Història de la
Veterinària

Dia Mundial de la Fisioteràpia

La
Comissió
de
Teràpies
Complementàries del Col·legi Oficial de
Diplomats en Infermeria de Girona organitzen la I Jornada de Teràpies
Complementàries: teràpies complementàries, infermeria, món sanitari, rol a desenvolupar? el proper dimecres 10 d’octubre a l’Auditori Narcís de Carreras.

Des del 2004, els Premis a l'Excel·lència
Professional homenatgen als metges que
són referents dins la seva professió en
diversos àmbits. Aquest guardó premia als
metges més destacats pels seus companys
en l'exercici de la professió per la seva dedicació i abnegació en la tasca professional.
Aquest 2007 se celebra la quarta edició dels
Premis que es distribueixen en 6 categories:
Àrea Hospitalària; Àrea Atenció Primària;
Àrea Sociosanitària; Àrea de Recerca
Biomèdica; Àrea d'Educació Mèdica; i Àrea
d'Humanitats. Enguany, els guardonats
rebran els premis dins el Segon Congrés de
la professió mèdica - Diada del metge català que se celebrarà a l'Auditori Enric
Granados de Lleida el proper 21 de setembre del 2007.

L’Associació Catalana d’Història de la
Veterinària (ACHV) convoca les XIII
Jornades Nacionals d'Història de la
Veterinària que se celebraran el propers 19 i
20 d'Octubre a Girona, en col·laboració amb
la Universitat de Girona i l'Il·lustre Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona. El tema principal tractarà dels ‘Jueus i la veterinària’ i les
sessions tindran lloc a la Sala d’Actes de la
Facultat de Lletres de la UdG.

El proper dissabte 8 de setembre, a
l'Espai Gironès de Salt, se celebrarà
el Dia Mundial de la Fisioteràpia.
L'acte, organitzat a través de la
Secció de Girona del Col·legi de
Fisioterapeutas de Catalunya, constarà de xerrades informatives que
s'aniran fent al llarg del dia, stands
on es distribuiran tríptics i butlletins
informatius i l'emissió d'audiovisuals
per fer arribar al públic la figura del
fisioterapeuta i quines són les cometències dins la fisioteràpia.

Tasques dels veterinaris
Algunes de les tasques que realitzen els veterinaris oficials de la Generalitat de Catalunya:
- Fer la inspecció ante i post mortem als escorxadors i dictaminar sobre l'aptitud o no per al consum humà de les carns obtingudes.
- Elaborar informes de les inspeccions prèvies
preceptives a la autorització de funcionament dels
establiments alimentaris.
- Inspeccionar els aliments, les instal·lacions on
s'obtenen, els processos de producció i la seva
comercialització.
- Prendre mostres d'aliments i sol·licitar les anàlisis necessàries per dictaminar sobre la seva idoneïtat. Vetllar per al compliment de normativa en
matèria de qualitat agroalimentària.
- Investigar denúncies, casos de toxiinfeccions alimentàries i alertes alimentàries.
- Inspeccionar les explotacions ramaderes per
verificar el grau de compliment de la normativa
sobre ordenació i registre, benestar, producció,
alimentació animal, sanitat animal, medicaments
veterinaris, traçabilitat i seguretat alimentària.
- Inspeccionar els establiments del sector de l'alimentació animal, els dedicats a la comercialització de medicaments veterinaris i els que allotgen
animals.
- Prendre mostres per controlar els productes que

Productes financers en condicions excepcionals
intervenen en l'alimentació animal, controlar les
malalties dels animals, i investigar la presència de
residus de medicaments o de substàncies prohibides.
- Controlar el moviment dels animals i expedir la
documentació sanitària que autoritza el seu trasllat i realitzar la planificació, el control i la gestió
dels sistemes d'identificació del bestiar, de la classificació de canals i d'ous i de les quotes lleteres i
taxa làctia.
- Gestionar i fer el seguiment dels ajuts del sector
agroalimentari.
- Inspeccionar nuclis zoològics, col·leccions zoològiques privades i centres que allotgin fauna salvatge i animals domèstics de companyia i animals destinats a experimentació animal per
garantir la protecció dels animals i les correctes
condicions higiènico-sanitàries i de benestar animal.
- Controlar translocacions i alliberaments de fauna
protegida i/o cinegètica, maneig dels programes
de cria en captivitat d'espècies de fauna salvatge
i seguiment sanitari d'exemplars d'aquesta.
- Fer informes forenses per dictaminar la identificació de l'espècie, catalogació, estat poblacional i
la causa de la malaltia o mort en casos de procediments administratius o judicials.

Secció de sanitaris pel Medi Ambient
Constatat que més del 30% de les patologies generades en la població humana
tenen el seu orígen en el Medi Ambient i la
modificació a la què se sotmet a causa de
les diferents activitats de les poblacions,
un grup multidisciplinar de sanitaris gironins, metges, biòlegs, físics, farmacèutics,
veterinaris, diplomats d'infermeria, ha decidit unir esforços per tal de donar una visió
objectiva i científica de les lesions que s'originen al cos humà pel fet dels canvis que
es succeixen en l'entorn natural (canvi climàtic, contaminants de l'aigua i del sòl,
infraestructures mal dimensionades, etc).
Aquestes situacions provoquen des de
lleus malestars fins malalties irreversibles.

concienciació davant els reptes que origina
la ràpida i sovint desordenada alteració del
medi ambient, com també col.laborar amb
els diferents col.legis professionals i la
Universitat de Girona, tant a nivell de divulgació com d'elaboració de treballs conjunts.
La metodologia emprada serà la de facilitar
coneixement als diferents medis, informant de manera clara, concisa i seriosa,
sempre des dels coneixements científics
contrastats.

Com a base per a l'activitat del grup interdisciplinar s'ha escollit una fundació sanitària, la Pascual i Prats.

La dimensió humana de la societat gironina permet que aquest repte interdisciplinar
s'esdevingui un referent i un objectiu a imitar a nivell d'altres comunitats. Els resultats
d'aquesta empresa els podrem veure ja en
la nostra generació, però ben especialment
en els qui més estimem: els nostres fills.

En els objectius de la Secció hi ha tant la

Dr. Ramon Alcalde

Els col·legis professionals, ja fa molt
temps, intenten aprofitar la força del
col·lectiu que representen, per tal de
negociar condicions preferents amb
entitats bancàries, de les que se'n
puguin aprofitar els seus col·legiats i
familiars.
Seguint aquesta filosofia i ja dins del
projecte intercol·legial sanitari gironí
"Fòrum Sanitari", es comença a oferir
als col·legiats/des dels col·legis que hi
participen, un ventall prou ampli de
solucions financeres, a preus realment
excepcionals i per a que puguin gaudirne tan aquests com els seus familiars.
Tan si és per desconeixement, com si
ho és per menysteniment o per manca
d'influència, la negociació amb les entitats financeres és (com ho és també

amb les entitats asseguradores), a voltes, feixuga i inútil alhora d'aconseguir
unes condicions raonables i un estalvi
important en la contractació de productes financers per gaudi tan a nivell professional com a nivell particular. És per
aquest motiu que neix "Fòrum
Finances", amb el propòsit d'estalviar
als col·legiats/des dels col·legis sanitaris gironins, temps i esforç per aconseguir unes condicions excepcionals en la
contractació d'aquest tipus de productes.
Així, doncs, si ets un col·legiat/da d'algun col·legi integrant del projecte
Fòrum Sanitari només cal que t'adrecis
al teu col·legi professional per a que
t'informin de les avantatges de les que
pots gaudir si necessites d'algun producte financer i vols aconseguir uns
estalvis importants alhora d'obtenir-lo.
Lluís-M. Barnés Tarrés
Conseller Delegat
Fòrum Sanitari

Breu història de l’Edifici Fòrum
L'àtic i la tercera planta de l'Edifici Fòrum
seran les futures seus del Col·legi Oficial
de Metges de Girona (COMG), el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Girona (COLVETGI) i del Col·legi Oficial de Diplomats
en Infermeria de Girona (CODIGI).
L'immoble es va construir a cavall del
1979 i 1980 al mateix espai on hi havia
l'antiga seu del Grup Excursionista i
Esportiu Gironí (GEiEG) pels arquitectes
Màrius Soler Pinadell i Àngel Sànchez
Cueca i l'empresa ECISA que, un cop
acabades les obres, va fer fallida..
Inicialment, s'hi va voler ubicar un centre
comercial, despatxos, sales de reunions,
un gimnàs, bars i restaurants però el projecte no va prosperar per les disputes
entre els inversors. Situat al Barri Vell
gironí, posteriorment s'hi van instal·lar oficines i alguns estudis de la Facultat de
Ciències de la UdG. Una galeria d'art, una

farmàcia, una agència de viatges, un
taller de fabricació de miniatures, els jutjats o dependències del Servei Català de
la Salut són alguns dels diversos usos
temporals que ha tingut aquest edifici
abans que es tanqués el 1992. La
Diputació de Girona en va adquirir el 58%
el 1999 amb l'intenció de portar-hi el conservatori Isaac Albéniz, però mentrestant,
l'Ajuntament gironí hi va traslladar provisionalment el Centre Social del Barri Vell
i l'Àrea de Joventut.
El 2004, el GEiEG i el COMG van presentar una oferta conjunta d'uns 2 milions
d'euros per comprar l'Edifici Fòrum a la
Diputació i el 2006 van començar les
obres de rehabilitació. El COMG considera que la instal·lació de les dues entitats a
l'edifici "contribuirà a dignificar i millorar
l'entorn i la vida social del carrer
Albareda".
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L’ENTREVISTA
Sra. Marta Pedrerol. Directora territorial de Salut a Girona.
Creu que la unió entre diversos col·legis professionals de l'àmbit sanitari sota el paraigua
de Fòrum Sanitari revertirà positivament en un
millor servei pels usuaris i, al mateix temps,
pels mateixos professionals?
La iniciativa del Fòrum Sanitari, que ja es comença a concretar amb les obres que s'estan duent a
terme a l'edifici Albereda, crec que no és només
interessant per la ubicació dels col·legis professionals en un mateix lloc, amb el que pot comportar
de creació de sinèrgies i possibilitats de treball en
comú, sinó per l'avenç en la concepció de la pròpia tasca i en el fet que tots els professionals
implicats en l'àmbit de la salut podran treballar
més conjuntament encara per tal d'oferir una tasca
de qualitat als ciutadans, cadascú des del seu
camp. Alhora, serà una eina per proporcionar als
col·legiats més serveis, com es pot comprovar en
la revista que teniu a les mans, sense perdre la
seva pròpia identitat i particularitats.

de Girona, Lleida i Tarragona (que es converteixen en els primers i únics col·legis professionals de l'àmbit sanitari que poden actuar com a
A u t o r i ta t d e C e r t i f i c a c i ó d a v a n t d e l s s e u s
col·legiats, en tot el territori europeu, dins un
projecte multidisciplinari en l'àmbit de la
salut)?
En els començaments del segle XXI, la tecnologia
ens ofereix mitjans que permeten no haver de ser
presents físicament per tal de dur a terme accions
que fa tans sols uns anys no hauríem ni pogut imaginar. D'aquesta manera es millora l'accessibilitat
als usuaris, als quals, per exemple en els casos
que ja apliquen la telemedicina en el diagnòstic
per la imatge, se'ls eviten desplaçament alhora
que se'ls acosten nous serveis. En aquest entorn,
la signatura electrònica és una eina imprescindible
per tal d'acreditar, en aquest món digital i sovint
procliu a les suplantacions, la identitat dels professionals i la validesa de les seves actuacions.

Quin ha de ser el paper dels col·legis professionals en l'àmbit sanitari? I pel que fa a la formació continuada?

Quines seran les principals línies de treball
dels Serveis Territorials de Salut a la província
de Girona?

Els col·legis són, com a representació dels professionals, els òrgans que de manera més propera
poden expressar les inquietuds de la professió, i
per tant han de ser necessàriament interlocutors
amb el Departament de Salut per tal de tractar tots
aquells aspectes que els afecten. La posada en
marxa dels consells de la professió, tant mèdica
com d'infermeria, en els quals evidentment estan
representats de forma respectiva, reforcen aquesta tasca i de ben segur que seran molt útils per
debatre com es millora les condicions de treball
dels professionals.

El Departament de Salut a Girona té, en el marc de
l ' a c t u a c i ó c o n j u n ta a t o t C a ta l u n y a , d i v e r s o s
objectius que són, a grans trets. el desplegament
dels Governs Territorials de Salut, les inversions
en equipaments sanitaris, la posada en marxa de
l'Agència de Protecció de la Salut i la consolidació
dels plans directors a la Regió.

Específicament pel que fa a la formació continuada, com ja hem dit, gràcies a la proximitat amb els
professionals, poden detectar les necessitats d'aquests pel que fa a formació, en un entorn professional on és imprescindible cada vegada més estar
ben format al llarg de tota la vida professional. Els
col·legis, doncs, han de col·laborar amb les institucions acadèmiques i l'administració en l'elaboració de les propostes de formació, i de ben segur
q u e ta m b é p o d e r a j u d a r a f e r - l e s a r r i b a r a l s
col·legiats.

Quins seran els beneficis, tant pels col·legis
professionals com pel públic en general, de l'ús
de la signatura electrònica? I què en pensa del
projecte "HEALTHSIGN" del qual formen part
els col·legis sanitaris de metges i d'infermeria

Els Governs Territorials de Salut (GTS) han de ser
l'òrgan de planificació sanitària del territori en el
qual ens trobarem colze amb colze amb l'administració local per tal d'acostar les decisions com més
properes sigui possible als ciutadans. L'any 2006
ja es va constituir el GTS de la Garrotxa i està previst que properament es puguin constituir el del
Ripollès, el Baix Empordà i l'Alt Empordà, la Selva
marítima, que inclourà una part de l'Alt Maresme, i
finalment el del Gironès, la Selva interior i el del
Pla de l'Estany.
Al mateix temps, treballem molt en les inversions a
la xarxa sanitària tant de primària com de l'atenció
especialitzada. Al costat de les grans inversions
com són el nou Trueta, en fase de redacció de projecte, i del nou Hospital d'Olot, del qual està previst que comencin les obres a finals d'aquest
2007, hi ha en marxa 37 actuacions en l'atenció
primària, per un import de més 49 milions d'euros,
i reformes i ampliacions als hospitals de Figueres,
Palamós, Blanes i Campdevànol. L'objectiu d'aquestes actuacions és aconseguir disposar d'uns
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equipaments adequats a la població de la Regió,
que ha augmentat molt en aquests darrers anys, i
fer front a una manca de previsió, alhora que
també estarem preparats per donar resposta a les
necessitats sanitàries dels gironines dels anys que
vindran.
En l'àmbit de la Salut Pública, el principal objectiu
a curt termini, i per tant repte, és desplegar al
territori l'Agència de Protecció de la Salut de
Catalunya, que més endavant ha de convertir-se
en la futura Agència de Salut Pública de
Catalunya. L'Agència ha de ser l'instrument de
prevenció i control que actuarà de forma coordinada amb els ajuntaments i el futur ens que té previst crear la Diputació de Girona.
També cal destacar la tasca que estem fent de
consolidació dels Plans directors que va engegar
el Departament de Salut la passada legislatura i
que estan donant molt bons resultats, com ara, el
d'oncologia, de malalties de l'aparell circulatori, de
salut mental i addiccions o el d'immigració i cooperació, del qual a Girona n'hem estat capdavanters,
al mateix temps que estem treballant en la implantació del nou Pla de reordenació pediàtrica a l'atenció primària.
En darrer terme, cal destacar que en el procés de
creació dels estudis de medicina en el marc de la
Facultat de Ciències de la Salut a Girona, que s'ha
d e s i t u a r c o m a n e x e e n l ' e i x s a n i ta r i e n t r e
Catalunya i el sud de França, el Departament
d'Universitats i la Universitat de Girona comptaran
amb el màxim suport del Departament de Salut a
Girona, ja que considerem que és una oportunitat
per tal de potenciar la formació i la recerca en
salut a les comarques de Girona, a més que a
mitjà termini ha proporcionar nous metges en un
moment en el qual n'estem clarament mancats.
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