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■La Fundació Oncolliga Girona
ha donat a l’hospital de Palamós
prop de . euros recaptats
en la darrera edició de l’Onco-
trail, la cursa solidària que recull
diners per millorar les condi-
cions de vida dels malalts de càn-
cer i els seus familiars. 

En la darrera edició del repte
solidari, que consisteix a recórrer
 quilòmetres a Palafrugell en
equip, l’Oncolliga va recaptar un
total de . euros que s’han
destinat a cobrir necessitats dels
diferents hospitals gironins, a fi-
nançar una beca d’investigació
sobre el càncer i a la compra d’un
vehicle per a l’Oncolliga.

Gràcies als prop de . eu-
ros donats a l’hospital de Pala-
mós, el centre hospitalari ha po-
gut adquirir i instal·lar un siste-
ma de suspensió per facilitar la

marxa dels pacients post-ope-
rats de neos cerebrals i altres ma-
lalties, sis unitats de TENS
(Transcutaneous Electrical Ner-
ve Stimulation) per al tractament
del dolor neoplàsic de pacients
ingressats i ambulatoris, una
grua per a la mobilització i higie-
ne de pacients de la unitat de
pal·liatius, i un Eco-doppler per
a la col·locació de catèters espe-
cials per a pacients que reben
quimioteràpia a l’Hospital de
Dia.

Dimarts es va presentar
aquest material, en un acte al
qual van assistir la presidenta de
la Fundació Oncolliga, Lluïsa Fe-
rrer; el director de l’Oncotrail,
Lluís Comet; el president del Pa-
tronat de la Fundació Hospital
de Palamós, Lluís Puig; respon-
sables de diverses àrees del cen-
tre que s’han beneficiat del do-

natiu i alguns dels treballadors
que han participat com a corre-
dors en les diferents edicions,
com ara el director assistencial,
Xavier Pérez, el director d’Ur-
gències, Marc Pérez, o la coordi-
nadora del Servei de Rehabilita-
ció, Maria Maly.

I és que més enllà de l’aporta-
ció puntual de diners provinents
de l’Oncotrail, l’Oncolliga col·la-
bora des de fa anys amb l’Hospi-
tal de Palamós i Palamós Gent
Gran per oferir diversos serveis
d’ajuda i suport als malalts de
càncer, com, per exemple, el
banc de perruques solidàries,
l’atenció psicològica, el servei de
fisioteràpia o els grups de suport.

Col·laboració amb la prova
A més, Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà participa activa-
ment en la prova amb equips de

corredors des del primer any, i és
una de les empreses amb més
equips participants. 

En aquests quatre anys, hi ha
inscrit  equips, que sumen un
total de  treballadors. El ,
 treballadors van formar tres
equips. La xifra ha anat augmen-
tant cada any: el  eren  tre-
balladors en  equips; el  
treballadors i  equips; i el ,
 treballadors i  equips. El
, el SSIBE també serà a la lí-
nia de sortida amb  equips i 
corredors.

La donació rebuda d’Oncolli-
ga també ha seguit una dinàmica
ascendent durant aquests  anys.
Així, el primer any es van rebre
. euros, que van baixar als
. euros el . La xifra va
pujar als . euros  en l’edició
del  i l’any passat es van do-
nar ., euros.

�La donació s’ha destinat a material per
millorar l’atenció dels malalts de càncer, com
una grua per moure pacients de pal·liatius

L’Oncolliga dona
21.000 euros de 
la cursa Oncotrail 
a l’hospital
de Palamós
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Diversos corredors a la sortida de la darrera Oncotrail, a Palafrugell. MARC MARTÍ
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■La Clínica Girona ha provat per
primer cop tecnologia D+K, és
a dir, en tres dimensions i de su-
peralta definició, en una cirurgia
laparoscòpica. Els doctors Pere
Planellas Giné i Xavier Planellas
Gelis han estat el segon grup qui-
rúrgic, a nivell estatal, en utilitzar
la nova tecnologia D+K, que
presenta com a novetat l’empresa
Olympus, en una cirurgia laparos-
còpica realitzada a la Clínica Gi-
rona el passat dia  de maig per
tractar un càncer de còlon. 

«A més de la profunditat de les
tres dimensions, que ja es fa servir
en altres centres, com al Trueta, el
prototipus que vam provar ofereix

una gran qualitat d’imatge, que
ens permet ser encara més preci-
sos durant la cirurgia mínima-
ment invasiva», indica el doctor
Pere Planellas. 

Justament ara ha fet  anys de
les primeres intervencions lapa-
roscòpiques al centre mèdic giro-
ní. L’any , Clínica Girona im-
plantava la cirurgia laparoscòpica
com a alternativa a moltes opera-
cions de cirurgia convencional
per minimitzar riscos, estades
hospitalàries i accelerar la recu-
peració.

La Clínica Girona testa
tecnologia 3D+4K en
cirurgia laparoscòpica
�És el segon grup quirúrgic
de l’Estat que prova un 
nou sistema amb imatge 
de superalta definició
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La intervenció del 18 de maig.La desfilada del 2016. AJUNTAMENT DE BEGUR
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■ La Fundació Oncolliga Girona
de Begur organitza demà, a les 
hores, a la plaça de la Vila la tradi-
cional desfilada de modes en be-
nefici de l’entitat, que ajuda al ma-
lalt de càncer de la demarcació.
En aquesta edició, laa, hi parti-
ciparan nou establiments, una de
les quals és d’ulleres i la resta, de

roba. A més hi col·laboren més de
 establiments del municipi, a
part de l’Ajuntament de Begur.

En acabar la desfilada, es sorte-
jaran, a través d’uns números que
es vendran al principi de l’esdeve-
niment, dues obres d’art cedides
per artistes locals, una estada a
l’spa del municipi i una vànova de
patchwork. 

Desfilada benèfica contra el
càncer a Begur aquest divendres
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■ L’especialista en Medicina In-
terna de la Clínica Bofill de Figue-
res, el doctor Carlos Ponsatí, im-
partirà avui una xerrada sobre
l’apnea del son al Casino Sport Fi-
guerenc, al carrer Monturiol  de
la capital de l’Alt Empordà. Serà de
 a  del vespre i hi explicarà com
detectar-la i els tractaments per
abordar-la. L’entrada és lliure. 

Xerrada sobre l’apnea
del son al Casino 
Sport Figueres
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■La Biblioteca Municipal de Ma-
çanet de la Selva acollirà el proper
dimecres  a les sis de la tarda la
conferència-col·loqui «La malal-
tia cardiovascular».  L’acte, que
està impulsat per l’Associació Ma-
çanetenca de Prevenció i Ajuda
als Malalts del Cor (Macor), nirà a
carrec del doctor Marco Antonio
Paz Bermejo, cardiòleg de l'hos-
pital Santa Caterina de Salt. 

Col·loqui dedicat a la
malaltia cardiovascular
a Maçanet de la Selva

L’any passat 48
treballadors dels Serveis
de Salut Integrats del
Baix Empordà van
còrrer en la iniciativa

En la darrera edició de
la cursa es van recaptar
174.000 euros, que
s’han cedit als hospitals
i han finançat una beca
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