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CIUTADANS ElGoverncatalà
vaaprovarahireldecretque
atorga lesmedallesJosepTrue-
taalmèrit sanitari2016a13
personalitatsdestacadesen
l’àmbitde la salutque,per la
seva tasca i la seva trajectòria,
hancontribuïtdemanerasigni-
ficativaenelprogrés i lamillora
de la sanitat.Elsguardonats són
CarmeBorrell,ClaudiCamps,
NúriaCuxart,RafaelGuayta-
Escolies, JoanRamonLaporte,
AlbertLedesma,CarmeOllé,
JaumePadrós, JoaquimRamis,
HelenaRis,RosaSuñol, Josep
Tabernero iMiquelVilardell.
L’acted’entregadelpremies
faràdilluns. /Redacció

ElGovern atorga
lesmedalles Trueta
almèrit sanitari

L’europeumés vell
fa 112 anys
CIUTADANS L’homemés
longeu d’Europa, Francisco
Núñez Olivera, va fer ahir 112
anys al seu poble natal, Bien-
venida (Badajoz). L’homenat-
ge que es va retre aMarche-
na, com se’l coneix popular-
ment, no va ser només perquè
és l’homemés longeu d’Euro-
pa i el tercer del món, sinó
també perquè és el soldat
més veterà d’Espanya, amb
dues batalles a l’esquena, la
guerra del Rif i la Guerra
Civil. Per això el tinent coro-
nel Juan Castroviejo de la
brigada XI d’Extremadura va
voler acompanyar-lo en l’ho-
menatge. / Efe

PANORAMA

La població
espanyola perd
72 habitants al dia

CIUTADANS El nombre d’es-
panyols es redueix a un ritme
de 72 persones al dia, una
dada que suposa que només
entre el gener i el juny
d’aquest any Espanya ha
perdut 12.998 habitants, se-
gons dades de l’Institut Naci-
onal d’Estadística (INE). Els
naixements han augmentat el
primer semestre d’aquest any
en quatre comunitats autòno-
mes (Balears, Astúries, Can-
tàbria i La Rioja) i a Ceuta,
però en dotze autonomies el
nombre demorts ha estat
superior, de manera que han
perdut població en aquest
temps. / Efe

Lapolicia buscaunhomeperhaver
gravat al lavabodedonesde laUdG
La facultat de Turisme alerta els alumnes i reforça la vigilància al campus

GIRONA Redacció

Els Mossos d’Esquadra investi-
guen la denúncia d’una estudi-
ant de la Universitat de Girona
(UdG) que afirma que ha estat
objecte d’una gravació d’imatges
indecents mentre era al lavabo
de la facultat de Turisme. Des-
prés d’aquesta denúncia, l’equip
de govern ha augmentat la vigi-
lància a l’interior del campus i
ha enviat una carta en què infor-
ma els estudiants i el personal de
la universitat dels fets.
La noia va explicar que el 29

de novembre passat, mentre era
al lavabo, va veure aparèixer,
per sobre d’una de les parets, la
mà d’un home amb un mòbil en
un intent, presumptament, de
gravar l’escena. La jove va sortir
immediatament del lavabo per
perseguir l’autor de la temptati-
va sense aconseguir atrapar-lo.
De tota manera, va descriure el
perfil d’“un home d’uns 35 anys,
de complexió normal, no gaire
alt, amb els cabells castany fosc,
ulleres i vestit amb roba fosca”.
Arran dels fets, el deganat de

la facultat de Turisme va decidir
alertar, amb un correu electrò-
nic, l’alumnat, els professors i el
personal administratiu de la
presència d’un “homeque ronda
per l’edifici Sant Domènec i que
ha provocat diversos incidents
amb noies”. El comunicat indica
que el “modus operandi” de
l’home consisteix a “col·locar-se
al passadís del tercer pis de la fa-
cultat de Turisme –on
els lavabos són compartits entre
nois i noies– i simular que espe-
ra algú”.
Malgrat que el comunicat par-

la en plural i que els alumnes
creuen que hi ha hagutmés inci-
dents entre el setembre passat i
el curs passat, un portaveu de la
universitat afirma que el recto-
rat només té constància de la de-
núncia de finals de novembre.
Així mateix, l’escrit difós pel

deganat revela l’existència d’un
cas d’assetjament recent que va
tenir lloc als afores del campus
de Turisme i Lletres, situat al
Barri Vell de la ciutat de Girona.
“No sabem si hi té relació o no
–s’indica al correu–, però fa uns

quants dies una estudiant va ser
víctima d’un intent d’agressió
als voltants del campus del Barri
Vell”. I s’afegeix que tots aquests
fets estan sent investigats pels
Mossos d’Esquadra. “Estem fent
tot el que està a les nostresmans
per revertir aquesta situació”, es
diu, i es faciliten els telèfons del
conserge, el guarda de seguretat

i el 112, el servei públic d’emer-
gències. “Us assegurem –s’insis-
teix– que tots dos deganats es-
tem treballant conjuntament
per solucionar aquest tema i que
farem tots els esforços que si-
guin necessaris”.

A més de prevenir la població
universitària, el rectorat ha pres
mesures en la vigilància del

campus, que és de caràcter pri-
vat, i que s’ha vist reforçada
aquestes últimes setmanes amb
més vigilants. El campus està si-
tuat al mig del barri antic de la
ciutat, que no presenta especials
problemes de seguretat.
“Volem pensar que amb les

mesures que s’han pres no hi ha
cap necessitat que aquest tipus
de situacions es tornin a re-
petir”, apunta un portaveu de la
UdG. Malgrat això, els episodis
han desencadenat preocupació
entre les estudiants, que se
senten “espantades i desprotegi-
des” per haver d’“estar pen-
dents” –quan van al lavabo– de
si algú està intentant gravar-les
des del lavabo del costat. La sen-
sació de por “va en augment”,
ja que, arran d’aquests episodis,
altres noies han denunciat a les
xarxes socials que alguna ve-
gada també han estat víctimes
d’algun tipus d’assetjament
sexual als voltants del campus
del Barri Vell.

El rectorat
només té constància
d’una denúncia,
presentada elmes
de novembre passat

MADRID Agències

La Mesa del Congrés va rebutjar
ahir permajoria aturar la tramita-
cióparlamentàriade laproposició
de lleideparalitzaciódel calenda-
ri d’implantacióde laLomce, cosa
que aboca l’Executiu espanyol a
un conflicte davant el Tribunal
Constitucional.
El 18 denovembrepassat elGo-

vern espanyol va sol·licitar per es-
crit a laMesa del Congrés que re-

consideréslasevadecisiód’iniciar
la tramitació de la proposició de
llei sobre la llei d’Educació, una
peticióqueahir va serdenegada.
LaConstitucióatorgaalGovern

central la capacitat d’oposar-se a
la tramitació de les proposicions
de llei si tenenefectesnegatiusso-
breelspressupostosencursopre-
vistos, ja sigui perquè disminuei-
xen els ingressos o perquè aug-
menten les despeses, com, a parer
seu, passa amb aquesta iniciativa.

L’Executiu central creuque lapa-
ralització de la Lomce posaria en
risc el compliment del pla d’esta-
bilitat compromès amb Brus-
sel·les. Aquesta discussió podria
acabar amb un conflicte d’atribu-
cions al Tribunal Constitucional,
comvapassar la legislaturapassa-
da quan l’Executiu espanyol en
funcions es va negar a ser sotmès
al control parlamentari.
D’altra banda, el ministre

d’Educació, Íñigo Méndez de Vi-

go, va anunciar ahir que negocia
amb els rectors d’universitat la
unificació de les matriculacions a
Espanya, ja que lesdiferènciesdel
preu de taxes que abonen els
alumnes segons les autonomies
“no són justes ni equitatives”. En
aquest sentit, les taxes més altes
són a Catalunya, que ha optat pel
màxim (el 25% del preu total de
matrícula)repartintelcostpelseu
sistemade tarifació social.
Finalment, i en l’àmbit de l’edu-

cació, la Confederació Espanyola
dePares iMaresd’Alumnes (Cea-
pa) continua la campanya sobre la
recuperació del temps familiar i
demana que les pròximes vacan-
ces siguin lliures de deures esco-
lars i d’exàmensa la tornada.

ElCongrés tramitarà la suspensió de
laLomce tot i el veto delGoverndelPP

JERO MORALES / EFE

FranciscoNúñezOliveraahir
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Descobreixen
una ciutat
perduda de
l’antigaGrècia
Un grup d’arqueòlegs de la Uni-
versitat de Göteborg explora
les restes de les ruïnes d’una
ciutat perduda de la Grècia an-
tiga de fa 2.500 anys anome-
nada Vlokhos i situada a uns
300 quilòmetres al nord d’Ate-
nes. S’han descobert la plaça
d’una ciutat i la quadrícula d’un
carrer, així com restes de tor-
res, parets i portes, la majoria
enterrades. Els vestigis daten
de diferents períodes històrics.
Aquest descobriment canvia
la consideració que es tenia so-
bre l’enclavament, la muntanya
de Strongilovuni, a les grans
planes de Tessàlia, ja que s’ha
revelat que podria haver estat
una ciutat de gran significat al
món antic. SIA / EFAK / YPPOA
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A.C. GIRONA

■La Generalitat reconeix el «mè-
rit sanitari» de l’hospital Josep
Trueta de Girona i del director de
la Xarxa de Salut Mental i Addic-
cions de les comarques gironines,
el doctor Claudi Camps, amb les
distincions Trueta, que s’entrega-
ran el proper dilluns,  de de-
sembre. En total, el Govern va de-
cidir ahir premiar la tasca i la tra-
jectòria de tretze personalitats i
set entitats destacades de l’àmbit
de la salut que han contribuït de
manera significativa en l’avenç i la
millora de la sanitat. 

Entre els tretze guardonats amb
la medalla Josep Trueta hi ha el
metge especialitzat en psiquiatria
Claudi Camps i Garcia, que des
del  dirigeix la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions de les comar-
ques gironines que, pel seu model
d’atenció comunitària és conside-
rat un sistema de referència a ni-

vell europeu. Camps ha liderat
una important reforma psiquià-
trica a Girona que, entre d’altres
qüestions, va suposar el tanca-
ment del manicomi de Salt. 

Pel que fa a l’hospital Trueta,
que rebrà una de les plaques
Trueta, la Generalitat en destaca
que ofereix assistència especialit-
zada a gairebé . persones i
que, a més, és l’hospital bàsic per
a set àrees bàsiques de salut de les
comarques gironines.

Tretze persones i set entitats
Les medalles Trueta guardonaran
també Carme Borrell, metgessa
especialista en medicina preven-
tiva i salut pública i actual gerent
de l'Agència de Salut Pública de
Barcelona; Núria Cuixart, infer-
mera i presidenta de la Fundació
Infermeria i Societat; Rafael
Guayta-Escolies, metge i cirurgià;
Joan Ramon Laporte, metge i ca-
tedràtic en farmacologia; Abert
Ledesma, metge especialista en
medicina familiar i comunitària;
Carme Ollé, ginecòloga i obstreta
del Parc Salut Mar; Jaume Padrós,
actual president del Col·legi de
Metges de Barcelona; Miquel Vi-

lardell, que també ho va ser; els
pediatres Joaquim Ramos i Hele-
na Ris; Rosa Suñol, metgessa i ci-
rurgiana i Josep Tabernero, metge
especialista en oncologia mèdica
i director de la Xarxa Oncològica
de Catalunya i cap del Servei
d'Oncologia Mèdica de l'Hospital
Vall d'Hebron.

Amb les plaques Josep Trueta,
el Govern també distingirà l'Asso-
ciació d'Infermeria Familiar i Co-
munitària de Catalunya (AIFICC),
per promoure el desenvolupa-
ment professional i fomentar la
recerca en l'àmbit de les cures in-
fermeres; la Creu Roja Catalunya,
per l'acord per garantir la cober-
tura sanitària a les persones més
vulnerables; l'Hospital Sant Joan
de Déu, per l'atenció integral de
dones i nens i adolescents; l'hos-
pital Arnau de Vilanova, per ser
referència de les regions sanità-
ries de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran;
el Laboratori de l'Agència de Salut
Pública de Barcelona, per les
aportacions en les ciències de la
salut i la salut pública, i Pediatria
dels Pirineus, per garantir l'aten-
ció pediàtrica a diferents àrees bà-
siques de salut. 

Premien el «mèrit sanitari» de
l’hospital Trueta i Claudi Camps
�El director de la Xarxa de
Salut Mental de Girona és una
de les 13 personalitats que
rebran la medalla Trueta
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El Govern reconeix amb la medalla Josep Trueta 13
professionals de salut i 7 entitats
El Govern ha reconegut amb les medalles i plaques Josep Trueta al mèrit sanitari
2016 13 personalitats i set entitats destacades de l'àmbit de la salut, com Josep
Tabernero, Joan Ramon Laporte i Núria Cuxart, ha anunciat aquest dimarts la
portaveu del Govern, Neus Munté, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Publicat 13/12/2016 18:00:58 CET

Tabernero, Laporte i Cuxart, entre els premiats

BARCELONA, 13 Des. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reconegut amb les medalles i plaques Josep Trueta al mèrit sanitari 2016 13 personalitats i set entitats
destacades de l'àmbit de la salut, com Josep Tabernero, Joan Ramon Laporte i Núria Cuxart, ha anunciat aquest dimarts
la portaveu del Govern, Neus Munté, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

El guardó, que es lliurarà el 19 de desembre, distingeix personalitats o entitats que per la seva tasca i la seva trajectòria
"han contribuït de manera significativa a l'avanç i la millora de la sanitat", ha informat la Generalitat en un comunicat.

Els guardonats són el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), Josep Tabernero; el metge i catedràtic en
medicina interna Miquel Vilardell, que ha col·laborat com a assessor de l'administració i ha desenvolupat la seva carrera
a la Vall d'Hebron, i la mèdic i directora de l'Institut Avedis Donabedian, Rosa Suñol.

A més, han estat premiats la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (Aspcat), Carme Borrell; el director de la
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Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona, Claudi Camps, i la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i
Infermers de Catalunya, Núria Cuxart.

També el director de Projectes i Investigació al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Rafael
Guayta-Escolies; el consultor sènior del Servei de Farmacologia del Vall d'Hebron, Joan Ramon Laporte, i el director del
Programa Interdepartamental de Atención i Interacció Social i Sanitària (Piaiss) entre 2014 i 2016, Albert Ledesma.

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, també ha estat premiat, així com la
ginecòloga Carme Ollé, pionera en la defensa dels drets en salut sexual; el metge especialista en pediatria Joaquim
Ramis, i la directora de la Unió Catalana d'Hospitals, Helena Ris.

Les entitats premiades han estat l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc); Creu Roja
Catalunya; Hospital Sant Joan de Déu; Hospital Arnau de Vilanova de Lleida; Hospital Josep Trueta de Girona;
Laboratori de l'Aspcat, i la societat de professionals Pediatria dels Pirineus.
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