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■L’Hospital d’Olot i de la Garrot-
xa, en el primer any d’existència,
ha realitzat . sessions de dià-
lisi a  pacients. El nombre de
sessions ha suposat que  cada pa-
cient s’hagi estalviat uns .
quilòmetres en desplaçaments
per cobrir les  sessions que li
corresponen en un any. Un con-
veni entre l’Hospital d’Olot i la Clí-
nica de Girona, l’ d’agost de ,
va permetre l’obertura del servei.

Acompanyat dels metges Josep
Bromsoms (cap de servei de dià-
lisi de la Clínica Girona) i de Josep
Maria Padrosa (gerent de la Fun-
dació Hospital d’Olot), el pacient
d’hemodiàlisi Josep Lluís Lara
Garcia de  anys va testimoniar
el que ha suposat l’obertura del
servei per a ell. 

Josep Lluís Lara anava a Figue-
res a fer diàlisi  dies a la setmana.
Es llevava a / de  del matí i per
esperar l’ambulància comunità-
ria. A les  del matí, arribava a Fi-
gueres i començava les  hores de
diàlisi que li toquen per poder
viure. 

Un cop havia acabat la sessió
havia d’esperar que els companys
de viatge acabessin les seves. Tot
plegat li suposava unes  hores.
Poder fer la diàlisi a la ciutat on viu
Olot, li estalvia  hores. Va dir:
«Acabo la diàlisi i en  minuts estic
a casa, on puc descansar si em tro-
bo malament». 

El cap del servei de diàlisi de la
Clínica Girona, Josep Bromsoms,
va explicar que quan van decidir
activar el servei a Olot va pensar:
«Els quilòmetres que estalviarem

als pacients, els farem els met-
ges». Al final, segons ell, no ha
anat així perquè cada dia viatja
fins a Olot un metge nefròleg di-
ferent. L’acompanyen dos infer-
meres i una tècnica auxiliar infer-
mera. Totes tres estan especialit-
zades en nefrologia i servei de dià-
lisi. El servei obre tres dies a la set-
mana –dilluns, dimecres i diven-
dres en horari de les  del matí a
les  hores del vespre. La zona
habilitada per realitzar les hemo-
diàlisis als pacients està ubicada
a la segona planta i disposa de
tretze llocs de tractament. 

Al cap d’un any de servei ,se-
gons va explicar Bromsoms, van
tenir  altes:  desplaçats a un al-
tre hospital,  pacients van rebre
trasplantament de ronyó i en con-
seqüència van poder deixar la
diàlisi i  pacients van morir. 

El gerent de la Fundació Hos-
pital d’Olot, Josep Maria Padrosa,
va explicar que en el moment ac-
tual hi ha vint pacients, dels quals
quatre esperen un trasplanta-
ment de ronyó per poder fer vida
normal i els altres per edat han de
viure amb la diàlisi. 

Va explicar que tenen malalts
d’altres llocs de l’Estat que passen
períodes de vacances a la Garrot-
xa, a casa de familiars i fan la dià-
lisi a l’hospital d’Olot. Va explicar
que un malalt de diàlisi ha de ges-
tionar les vacances sobre la base
de l’autonomia que li permet la

malaltia. Va comptar una autono-
mia d’entre  i  hores després
de la darrera sessió de diàlisi.

Falten professionals 
El gerent de la Fundació Hos-

pital d’Olot, Josep Maria Padrosa,
va alertar de la manca de profes-
sionals de medicina. Va explicar
que la voluntat de l’hospital es co-
brir tots els TACS que es necessi-
ten a la Garrotxa a partir del se-
tembre, passades les Festes del
Tura. 

Ara, fan  . TACS a l’any,
però els  TACS derivats de les

àrees bàsiques de salut  d’Olot i de
Besalú els han de fer a Girona. Per
poder tapar la mancança, l’Hos-
pital d’Olot i de la Garrotxa ha ha-
gut de fer un conveni amb l’Insti-
tut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI). L’acord permetrà que pro-
fessionals de l’IDI es desplacin a
Olot. Padrosa va explicar que la
manca de professionals els ha
obligat a establir acords amb  ins-
tituts i serveis. Segons ell, la causa
de la falta de metges són les jubi-
lacions i va avisar que la Genera-
litat tindrà problemes per cobrir
les baixes per edat. 

L’Hospital d’Olot ha realitzat 3.000
sessions de diàlisi a 33 pacients 
La falta de professionals en servei d’imatges mèdiques obliga l’Hospital d’Olot i la Garrotxa a establir un conveni amb
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) per poder cobrir els TACS derivats de les àrees bàsiques de Besalú i d’Olot 

DdG CAMPRODON

■ El Consorci de l’Alta Garrotxa
ha activat una acció de neteja de
l’entorn del castell de Rocabruna,
al terme de Camprodon- 

Els operaris del Consorci han
treballat en un turó envoltat de
cingles a uns . metres d’altu-
ra. Tot i la complicació de la feina,
han pogut recuperar espais que
ofereixen vistes molt privilegiades
al Pirineu i l’Alta Garrotxa.

L’acció forma part del progra-
ma de conservació cultural del
patrimoni de l’Alta Garrotxa. Da-
tat, al segle X, el castell de Roca-
bruna és una de les restes arqueo-
lògiques més importants a l’en-

torn protegit. 
Al segle XV, el castell va arribar

al seu moment més àlgid i va ser
una  fortificació molt important
en el temps de la guerra Civil Ca-
talana (-). El seu senyor
Per Desbac era partidari del rei
Joan II i en conseqüència enemic
de la Generalitat i el Consell de
Cent. Desbac col·laborava amb el
cabdill remença Francesc de
Verntallat. En aquella època Des-
bac tenia un contingent de 
homes dins del poderós recinte i
amb ells i la fortalesa tenia el do-
mini de les viles de Sant Joan de
les Abadesses, Camprodon i Ri-
poll. 

El Consorci de l’Alta
Garrotxa recupera
vistes des des Rocabruna 

El cap de servei de diàlisi de la Clínica Girona, ahir a l’area de diàlisi de l’Hospital d’Olot. X.V.

La XiFRa
156 

sessions
Entre 3 i 5 hores cadescu-
na 
Un malalt d’insuficiència
renal crònica necessita, se-
gons el pes, d’entre 3 i 5 hores
de diàlisi 3 dies a la setmana.
És una relació aproximada de
156 sessions a l’any. Des de fa
un any les poden fer a Olot. 

 El PSC de les comarques gironines va celebrar ahir a Llofriu la seva tradicio-
nal trobada estiuenca, que coincideix sempre amb les vigílies del nou curs polí-
tic. No sol faltar-hi Miquel Iceta, que a la la foto apareix parlant amb alguns
membres del partit a les comarques de Girona, entre els quals el seu primer se-
cretari, Marc Lamuà, en primer terme. Aquest any, la majoria de converses es
van centrar en els tràgics fets de Barcelona, així com en la manifestacio d’avui i
de l’11-S a Barcelona, i en el referèndum no convocat per a l’1 d’octubre.

Iceta assisteix a Llofriu a la trobada socialista
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DdG BÀSCARA

■Un accident entre dos camions
va provocar ahir aturades i reten-
cions de més de dues hores a l'AP-
 a l'alçada de Bàscara en direcció
nord. El succés també va repercu-
tir a la nacional, que també va re-
gistrar retencions durant la matei-
xa franja temporal. L'accident es
va produir al voltant de les sis de
la tarda amb dos camions impli-
cats. En un primer moment es van
tallar tots els carrils desviant el
trànsit per la sortida  de l'auto-
pista. Això va generar que es for-
messin més de tres quilòmetres
de cues. Un dels ocupants d’un
dels camions va ser evacuat greu
al Trueta.

Cues de tres
quilòmetres a l’AP-7
a Bàscara per
un accident


