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Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

LLORET DE MAR
Dia: 13 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 12:45 h (Ref. 2606085) 
Carrers afectats: (ALZINES, ARBRES, ARGELAGUES, DEL BRUC, FAL-
GUERES, FARIGOLA, FONOLL, FORNELLS, LA RIVIERA, LA RODA, 
LA RUDA, MARE-SELVA, MARE-SELVA, MARE-SELVA, MORERES, 
MURTRA, ROMANÍ, SUREDES, XIPRERS) 

TOSSA DE MAR
Dia: 13 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 12:45 h (Ref. 2606085) 
Carrers afectats: (AFORES, LLAGOSTERA, SANT ELOI) 

PALAMÓS
Dia: 16 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 12:45 h (Ref. 2617747) 
Carrers afectats: (AFORES, CAMÍ DE CASTELL, TORRE MIRONA), 
SANT JOAN DE PALAMÓS (B. CASTELL, B. TORRE MIRONA, CAMÍ 
CASTELL, CAMP DE LA RUTLLA, GIRONA-PALAMÓS, LA FOSCA, 
PARATGE MAS SERVOSA) 

VALL-LLOBREGA
Dia: 16 de novembre de 2009
Horari: de 8:00 a 12:45 h (Ref. 2617747) 
Carrers afectats: (CAMÍ CASTELL) 

SANTA CRISTINA D’ARO
Dia: 18 de novembre de 2009
Horari: de 9:00 a 12:00 h (Ref. 2618007) 
Carrers afectats: (ALZINA, AMETLLERS (DELS), AU DEL PARADÍS, 
B. SALOM, GARDÈNIA (DE LA), GERANI, HORTÈNSIA, IUQUES (DE 
LES), LA POMERA, LES TEULES, LLIMONER (DEL), L’OLIVERA, MAG-
NÒLIA (DE LA), PALMERES (DE LES), SUREDA (DE LA), TARONGER, 
TEULES I (AV. MIMOSES), IUQUES, IUQUES) 

OGASSA
Dia: 18 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 11:15 h (Ref. 2610561) 
Carrers afectats: (ANTIC AJUNTAMENT, CA L’ENRIC, CAL CAPELLA, 
CAL NEGRILLO, CAL PEIU, CA N’ARMENGOL, CAN BALAGUER, CAN 
BARRAQUET, CAN BASSAGANYA, CAN BIEL, CAN BOIX, CAN CA-
NONGE, CAN CRISTO, CAN CUBARTRÓ, CAN CUQUILLO, CAN GAR-
SÓ, CAN GOLIS, CAN JANICA, CAN LLORENS, CAN MARTÍ) 

SANT JOAN DE LES ABADESSES
Dia: 18 de novembre de 2009
Horari: de 8:30 a 11:15 h (Ref. 2610561) 
Carrers afectats: (BAIXA CAN NICETO, CAN MOLINOT, CENTRAL 
GREVOLOSA, FÀBRICA NOVA, MAS EL COLL, MAS JAMPERE, MAS 
LA BATLLIA, MAS LA GRABULOSA, MAS SANPERA, MAS XIPELL, 
OGASSA, XALET LES CASASSES) 

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:

119170-982317B
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El PAC va començar a fun-
cionar el mes de setembre i
s’hi atenen les urgències
nocturnes dels dies feiners
i de tot el cap de setmana.
L’estrena del nou servei va
implicar la unificació de la
mateixa feina que es realit-
zava simultàniament a la
clínica i al CAP (ambula-
tori).

Ja abans que es realitzés
la unificació, aquesta met-
gessa va alertar que calia
treure els símbols religio-
sos d’aquells espais, atès
que la sanitat pública –sos-
té– ha de ser laica i ella,
com a ciutadana, té dret a
un entorn aconfessional.
La metgessa ha fet arribar
la seva queixa a l’ICS.
Fonts d’aquest organisme
dependent del Departa-

ment de Salut ahir van de-
clinar fer cap comentari
sobre el cas, excepte que
«s’està buscant una sortida
amb els responsables de la

clínica». De manera extra-
oficial, des del departa-
ment admeten que és un
tema difícil de resoldre, ja
que les instal·lacions són

propietat d’unes religio-
ses. «Nosaltres donem el
servei, però estem a casa
d’elles», comenten.

Tot i l’enrenou, a la clí-
nica no han rebut cap quei-
xa de la metgessa, segons
va assegurar ahir el direc-
tor del centre, el doctor
Guevara. «Quan vingui i
ens exposi el tema, en par-
larem, però fins ara, tot el
que sabem és per terceres
persones.» Sigui per les
queixes de la metgessa o
per casualitat, el cas és que
al PAC darrerament s’han
canviat alguns crucifixos
de grans dimensions per
altres de més discrets. Se-
gons Guevara, fins ara cap
usuari s’ha queixat per la
presència dels símbols ca-
tòlics.

Una metgessa reclama la retirada
de crucifixos del servei d’urgències

de la clínica de Banyoles
L’edifici és propietat d’unes monges i el servei el cogestiona l’ICS

Una de les sales del PAC, on hi ha un crucifix. / MANEL LLADÓ

● Una metgessa que treballa al punt
d’atenció continuada (PAC) del Pla
de l’Estany, situat a la clínica Salus
Infirmorum de Banyoles, reclama

RAMON ESTÉBAN / Banyoles des de fa mesos que es retirin els cru-
cifixos que hi ha en aquestes instal-
lacions perquè considera que en un
lloc on es presta un servei laic no hi
pot haver símbols religiosos. El PAC

es gestiona conjuntament entre l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS) i la clí-
nica, però els locals són propietat de
la comunitat de monges de Sant Jo-
sep.

● Figueres. La diputada
de CiU Montse Surro-
ca presentarà la set-
mana vinent una ini-
ciativa parlamentària
al Congrés dels Dipu-
tats per instar el go-
vern espanyol a abste-
nir-se d’aplicar la llei
de costes dins la mari-
na d’Empuriabrava, ja
que «es tracta d’una
marina interior artifi-
cial i, per tant, la llei
de costes no se li pot
aplicar». Surroca va
ser ahir a Figueres per
explicar que CiU va
aconseguir un milió
d’euros més del pres-
supost de l’Estat per a
tres obres de l’Alt
Empordà: 200.000
euros per a l’encreu-
ament de la N-II al ter-
me de Vilamalla;
500.000 euros per a la
millora de camins de
ronda, i 300.000 euros
per a la restauració del
castell de Sant Fer-
ran. / EL PUNT

ALT EMPORDÀ
CiU demanarà a
l’Estat que no
apliqui la llei de
costes a la marina
d’Empuriabrava

● La Bisbal d’Empordà.
L’Ajuntament de la
Bisbal d’Empordà va
dur a terme durant el
mes d’octubre, mitjan-
çant l’empresa Fitor
Forestal, els treballs de
desbrossament dels
recs que envolten el
nucli urbà. Aquest
desbrossament es fa
per facilitar l’escor-
rentia de les aigües du-
rant els episodis de
pluges abundants.
Mentre van durar els
treballs es van des-
brossar 3.233 metres
lineals dels recs Ma-
dral, del Molí i Raig,
seguint els criteris que
estableix l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Així, es prioritza la ne-
teja amb l’efecte túnel,
deixant arranada la ve-
getació de la llera i del
primer metre dels ta-
lussos laterals, i per-
metent que la resta de
plantes (especialment
la canya) de les motes
faci ombra dins el rec.
Amb això s’aconse-
gueix impedir o retar-
dar l’aparició de re-
brots. / Ò.P.

LA BISBAL
Desbrossen 3.233
metres lineals dels
recs del nucli urbà

● Girona. L’equip de
servei de diagnòstic
per la imatge de l’Ins-
titut d’Assistència Sa-
nitària (IAS) i el de
Ressonància Girona
(de la Clínica Girona)
han rebut la màxima
distinció en la catego-
ria de millor treball
científic en el Tercer
Congrés Nacional de
Radiòlegs de Catalu-
nya. La investigació,
dirigida pels doctors
Joaquim Barceló i
Joan Carles Vilanova,
consisteix a visualitzar
el càncer de mama per
ressonància magnètica
amb l’aplicació d’una
nova tècnica, anome-
nada «difusió de l’ai-
gua» dins els tumors, i
demostra que la mobi-
litat de les molècules
de l’aigua entre les
cèl·lules és menor en
els tumors malignes
que en els benignes.
Aquest és el segon re-
coneixement que rep
aquest estudi. / A.P.

GIRONA
Premien un estudi
sobre la visualització
del càncer de mama
amb ressonància


