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El digestòleg Ferran Gon-
zález Huix ha començat a
aplicar, a Clínica Girona,
un tipus d’intervenció in-
novadora per desobstruir
la part alta de l’estómac, o
duodè, i connectar aquest
òrgan amb el budell prim
sense necessitat d’inter-
venció quirúrgica. És la
primera vegada que es fa
servir aquesta tècnica
–una gastrojejunostomia
guiada per ecoendoscò-
pia– a la demarcació de Gi-
rona i una de les primeres
que es fa a tot Catalunya,
segons ha indicat el doctor
González Huix.

El conegut digestòleg
ha explicat que l’objectiu
d’aquest tipus d’interven-
ció és aconseguir una dre-
cera per al pas dels ali-
ments que s’han ingerit i
que no poden passar al bu-
dell prim quan hi ha obs-
truccions a la part alta de

l’estómac, al duodè. En
aquests casos, l’estrenyi-
ment d’aquests òrgans no
permet buidar l’estómac i
provoca vòmits i intole-
rància alimentària. Així,
aquest tipus d’intervenció
està especialment indicat
per a pacients que, a més
de tenir una obstrucció
que els impedeix buidar
l’estómac, tenen un elevat
risc en l’operació tradicio-
nal. Entren dins d’aquest
perfil malalts oncològics i
també pacients amb infla-
macions per úlceres duo-
denals o malalties pan-
creàtiques que compri-
meixen el duodè. Segons
va indicar, a la regió sani-
tària de Girona se’n po-
dran beneficiar entre 50 i
70 pacients a l’any.
“Aquesta tècnica pot subs-
tituir les cirurgies d’unió
d’aquests òrgans que obli-
guen a una anestèsia gene-
ral, l’ingrés hospitalari du-
rant diversos dies, ocasio-
nalment ingrés a la unitat

de cures intensives (UCI)
en el postoperatori i que
poden tenir risc, especial-
ment en persones d’edat
avançada amb malalties
associades”, ha explicat
l’especialista. El primer
pacient que va ser inter-
vingut amb aquesta tècni-
ca va fer una dieta comple-
ta passades 24 hores. I en
48 hores va ser donat d’al-
ta.

Noves pròtesis
La gastrojejunostomia en-
doscòpica és possible gra-
cies a la recent disponibili-
tat d’uns nous tipus de
pròtesis (Stent) que per-
meten ajuntar aquests òr-
gans i comunicar-los entre
si. Aquest tipus de pròtesi
s’anomena pròtesi d’apo-
sició luminal (PAL) i la
més coneguda o utilitzada
és la pròtesi Hot Axios,
que comercialitza Boston
Scientific. La metodologia
que es fa servir per dur a
terme aquesta tècnica és

la ultrasonografia o eco-
grafia endoscòpica (USE).
És un endoscopi especia-
litzat que dona una imatge
interna de l’estómac i, a
més, porta un transductor
d’ecografia a l’extrem dis-
tal. Aquest aparell s’intro-
dueix a través de la boca
fins a l’estómac i, un cop
allà, per imatge ecogràfi-

ca, es busca el budell prim
més proper a l’estómac i
que estigui situat més en-
llà del pas estret que im-
possibilita la ingesta dels
aliments. Després d’iden-
tificar aquest segment de
budell prim i d’omplir-lo de
líquid (aigua, contrast i un
colorant), es punciona
amb un catèter que porta

un sistema d’electro-
coagulació (per aconseguir
la punció i accés) i trans-
porta el mateix Stent reple-
gat al seu interior. Després
de la punció d’accés al bu-
dell s’allibera la pròtesi.
Aquesta tècnica, descrita
fa dos anys, s’aplica des de
fa aproximadament un any
a tot el món. ■
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Nova tècnica
per desobstruir
l’estómac
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El grup Eurofirms ha tan-
cat l’exercici de l’any 2019
amb un volum de factura-
ció de més de 437 milions
d’euros a l’Estat espanyol,
Portugal, els Països Bai-
xos i Xile, el que ha signifi-
cat un creixement de més
del 13% respecte a l’any
anterior.

Per a Eurofirms, el
2019 representa un any
de “gran expansió i creixe-
ment per la companyia”, la

quarta del sector a l’Estat
espanyol i reconeguda per
The Financial Times per
tercer any consecutiu com
una de les 1.000 empreses
amb més creixement
d’Europa.

El servei principal d’Eu-
rofirms, que té la seva seu
al municipi de Cassà de la
Selva, és la captació, la se-
lecció, la formació i la po-
sada a disposició de treba-
lladors temporals a em-
preses de tots els sectors,
una activitat que ha supe-
rat les 220.000 contracta-
cions durant l’exercici
passat.

La cartera de serveis de
la companyia es comple-
menta amb altres línies de
negoci, com la selecció de

personal de perfils execu-
tius i de comandaments
intermedis per mitjà de
Claire Joster, l’externalit-
zació de serveis sota la se-
va marca Inneria, la for-
mació i desenvolupament
professional a través de
Talent Savior, el market-
place d’ocupació a través
de la plataforma mòbil de
cerca de feina CornerJob i
la normalització de perso-
nes amb discapacitat,
aquesta realitzada per la
Fundació Eurofirms.

Expansió
L’any 2019 també ha estat
un any d’expansió per a la
companyia, que ha am-
pliat la seva presència in-
ternacional obrint mercat

a Xile, on l’empresa té
dues oficines on ofereix di-
versos serveis de gestió de
persones.

L’aparició d’Eurofirms
a Xile arriba dos anys des-
prés que la companyia va
obrir mercat el 2017 als
Països Baixos, on té una
oficina a Eindhoven, i sis
anys més tard de la seva
arribada a Portugal, on és
present des del 2013. El
2019 el Grup Eurofirms
ha assolit les 133 delega-
cions, 110 a l’Estat espa-
nyol, 20 a Portugal, dues a
Xile i una als Països Bai-
xos.

El procés d’expansió del
grup Eurofirms té la vo-
luntat de continuar ofe-
rint un servei de proximi-
tat d’alta qualitat. L’activi-
tat més gran i la posada en
funcionament de noves
delegacions han anat
acompanyades d’un aug-
ment de l’equip, que ac-
tualment supera el miler
de professionals. ■

Eurofirms va facturar 437
milions d’euros el 2019
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a L’empresa va obrir
l’any passat mercat a
Xile, on ara ja té dues
oficines Onze associacions de veïns

de Girona van demanar
ahir la convocatòria d’una
assemblea extraordinària
a la junta de la Federació
d’Associacions de Veïns
(FAV) perquè s’hi voti el
cessament dels òrgans de
govern actuals. Al desem-
bre la presa de possessió de
Romà Monreal com a presi-
dent va ser moguda arran
d’unes polèmiques decla-
racions que havia fet a la
premsa i en aquell moment
diverses associacions van
expressar la intenció de
deixar la FAV i de muntar
una coordinadora d’ens ve-

ïnal alternativa. Aquesta
opció, però, es va descartar
en una reunió dimarts,
perquè es va veure que no
seria bo que hi hagués dues
entitats similars en paral-
lel, i es va optar per dema-
nar una assemblea per fer
fora Monreal. Els estatuts
de la FAV marquen que
aquesta assemblea s’ha de
fer a tot estirar en 30 dies.
Les associacions que ho de-
manen són set perta-
nyents a la FAV (Sant Nar-
cís, Santa Eugènia, Eixam-
ple, Pont Major, Barri Vell,
Domeny-Pla de Domeny-
Taialà, Vista Alegre) i qua-
tre que no (Pedret, Montju-
ïc, Pla de Palau-Sant Pau i
Mas Ramadà). ■
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Onze entitats veïnals
volen fer fora el
president de la FAV


