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Comarques

EL RUSC HAURIA DE PRODUIR MEL
EL PAÍS I LA SEVA GENT

Josep López de Lerma
n el seu interessant
llibre de nom Cómo
derrotar al independentismo en las urnes (ED Libros, ), en Carlos
Castro afirma que entre .
i . votants independentistes podrien ser-ho de manera
circumstancial o tàctica; és a dir,
van votant opcions independentistes sense tenir-les totes i,
sobretot, per manca d’una alternativa de centredreta sorgida i
arrelada en el país. Segueixen la
riuada provocada per Artur
Mas quan va bescanviar governar la crisi econòmica –no en
sabia prou, com diu la cançó
d’en Serrat– per enfilar-se a un
carro, el sobiranisme, i donar el
salt cap a l’independentisme,
que va destruir CiU.
El resultat d’aquest canvi ma-

E

lastruc posa de relleu el seu error
estratègic i tàctic: des d’aleshores, any , els Mas, Puigdemont i Torra no han aconseguit
ni un sol traspàs de competències i ni tan sols un augment notori de les inversions estatals a
Catalunya... en vint anys! A més
a més, han trencat l’harmonia
que es donava en la plural societat catalana i han trencat el país
en dues meitats confrontades
pel seu sentit de pertinença i de
raça, segons la darrera poca-soltada d’Anna Erra, alcaldessa de
Vic i diputada de JxCat, a qui se
li pot aconsellar allò de «la imbecilitat es perd al costat dels llibres», com va dir encertadament
la companya Olga Seco fa uns
dies en aquestes pàgines.
El guia espiritual del Mas navilier que cap a Ítaca ens volia

portar –la llar, en versió homèrica–, en Francesc-Marc Àlvaro,
antic col·laborador de l’edició
catalana del madrileny i dretà El
Mundo i una de les columnes
herculianes de quan en Pepe
Antich convertí La Vanguardia
en llum i guia del sobiranisme,
ha escrit una obvietat respecte
dels diferents partits i grups, avui
en fase de cristal·lització, que volen fer-se amb la borsa de vots
comptabilitzada per en Castro:
«Intentar atraure vots tan diferents amb una sola opció i un
únic programa és gairebé impossible». Discrepo.
Avui, com ha dit recentment
el president Montilla, l’espai
central del catalanisme està ocupat pel PSC, i així convé que ho
sigui en el futur, hi afegeixo. Això
no nega, però, que a la dreta dels
socialistes catalans s’hagi de
bastir un espai igualment català
i catalanista, com té dit en Miquel Iceta, que vingui a enfortir
aquesta centralitat política que
hauria de ser dual. Si es vol pre-

El Trueta i la Clínica Girona
recorren a vàlvules per evitar
la cirurgia en l’astenosi aòrtica
Els dos centres gironins les han començat a implantar per tractar

pacients d’edat avançada sense haver de passar per operacions d’alt risc
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■L’hospital Josep Trueta de Girona i la Clínica Girona han començat a implantar vàlvules aòrtiques
transcatèter que permeten tractar
sense cirurgia pacients amb estenosi aòrtica, una obstrucció de la
vàlvula que impedeix la sortida de
sang del cor.
Aquesta malaltia provoca una
sensació progressiva de cansament, dolor al pit i marejos. Normalment, aquestes vàlvules s’implanten a persones d’edat avançada o que no són candidates a una
cirurgia oberta cardíaca o una
operació d’alt risc i, per això, la implantació de la vàlvula aòrtica
trascatèter és la millor alternativa
per evitar la cirurgia. Aquest dimarts es van implantar tres vàlvules, una a Clínica Girona i dues al
Trueta.
Dues pacients al Trueta
El Trueta va implantar dimarts les
dues primeres vàlvules a una
dona de  anys i una altra de ,
que evolucionen favorablement i

Professionals del Trueta durant el procediment. HOSPITAL JOSEP TRUETA

que ahir van rebre l’alta. Fins ara,
els pacients que requerien aquesta vàlvula, la transcatheter aortic
valve implantation (TAVI), havien
d’anar a l’hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona per operar-se.
Es calcula que al Trueta es faran
unes  TAVI cada any, que aniran

a càrrec tant de professionals del
Servei de Cardiologia com de Cirurgia Cardíaca. Les intervencions les han dut a terme l’equip
d’Hemodinàmica a la sala d’intervencionisme cardiovascular.
Consisteixen en la introducció de
la pròtesi valvular aòrtica des de

cisar, aquests gairebé .
vots que ha recol·lectat en Castro, es troben potencialment orfes i, per tant, han fet de l’adopció
independentista una transitorietat temporal. Si se’m permet,
frisen per recuperar l’antiga CiU,
però tots sabem que això és un
impossible material i espiritual.
Els morts no tornen.
En la meva modesta opinió, el
desig d’explorar nous camins va
més enllà de la forquilla d’electors xifrada per Carlos Castro. La
mesa pel diàleg, pactada entre
ERC i el govern de Pedro Sánchez, torpedinada pels ruralistes
Puigdemont i Torra, disposa de
més suport ciutadà que votants
tenen cadascuna de les opcions
independentistes representades
en el Parlament, segons que ens
diuen les tres últimes enquestes
d’opinió publicitades. Es ben lògic que una majoria ampla de la
societat catalana vulgui sortir de
la ratera construïda per l’independentisme, que ni fa ni deixa
fer. Catalunya sencera es troba

enclaustrada, per no dir segrestada, i la fòbia per l’aïllament
creix com l’escuma. I, siguem
sincers, el «ho tornarem a fer» no
deixa de ser simbologia que
amaga frustració i decepció, que
llença el barret al foc per estalviar-se el necessària acte de contrició.
Fora bo, en conseqüència,
que s’anessin presentant les opcions polítiques de nova fornada
i que, en el meu parer, arribessin
a acords pragmàtics que vinguessin a construir una única i
àmplia oferta electoral. Si tot
rusc ha de produir la seva pròpia
mel, no té cap sentit disgregar
potencialitats plantant ruscos
diferents cada cinc metres. La
llei electoral catalana no perdona ni l’egoisme, ni el personalisme. Per alguna cosa –la supervivència d’ambdós– el PP i Cs volen presentar-se aplegats sota
una única sigla.

«Avui, com ha dit
Montilla, l’espai central del
catalanisme esstà ocupat
pel PSC, i així convé que ho
sigui en el futur»

l’artèria femoral. La pròtesi s’introdueix plegada i, mitjançant un
catèter, es porta fins a la sortida
del cor, on es desplega sobre la
vàlvula que està obstruïda, que
comença a funcionar ja des del
primer moment. Tot això es fa sota
control radiològic i sense cirurgia.
Aquesta tècnica permet restablir
la circulació normal de sortida de
la sang i millora la situació clínica
dels pacients.
En cas que no s’hi pogués accedir per l’artèria femoral, que és la
via més freqüent, el procediment
anirà a càrrec de l’equip de cirurgians cardíacs, a la sala quirúrgica. Aquest tipus de procediments
només es poden realitzar en hospitals que disposin d’una sala
d’hemodinàmica equipada amb
tecnologia avançada i, sobretot,
de professionals especialitzats
(professionals clínics, especialistes en el maneig del pacient cardiològic crític, ecografistes, professionals d’electrofisiologia, hemodinàmica i infermeria especialitzada), a més d’altres especialistes de cirurgia vascular, anestèsia,
medicina intensiva, medicina interna, radiologia i infermeria quirúrgica, dels quals disposa l’hospital.
La TAVI al Trueta és un pas més
en la potenciació de l’intervencionisme que està duent a terme el
centre en el darrers anys, tant pel
que fa a l’intervencionisme cardíac (potenciació de l’hemodinàmica terapèutica, procediments
terapèutics relacionats amb arrítmies i ara, TAVI), intervencionisme vascular (procediment d’aorta

abdominal, aorta toràcica, artèria
caròtida, etc.) i neurointervencionisme (realització d’arteriografies
i trombectomies mecàniques).
Amb aquest pas, el Trueta ha
acabat de consolidar els serveis
assistencials que donen cobertura a l’àrea del cor –cardiologia i cirurgia cardíaca–, els quals ofereixen avui dia de manera col·laborativa una carta de serveis completa, terciària i de referència, de
manera que els ciutadans de la
Regió Sanitària de Girona puguin
ser tractats íntegrament a la demarcació per qualsevol tipus de
patologia cardíaca, excepte els
trasplantaments de cor i determinades intervencions cardíaques
de molta complexitat.

El Trueta va
implantar dimarts
les dues primeres
vàlvules a una
dona de 87 anys
i a una altra de 85,
que evolucionen
favorablement

