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Salut

Acte central del centenari de Broggi
La Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya (RAMC) homenatjarà, amb motiu del seu centenari, el doctor Moisès Broggi
amb una sessió dedicada a la cirurgia. Broggi és el president
d’honor de l’Acadèmia, que
complirà 100 anys el proper 18
de maig. La sessió portarà per títol «La Cirurgia a Catalunya en
el segle XX» i es celebrarà el proper 1 d’abril a les set de la tarda
a la seu de la RAMC. Serà l’acte
central de l’Any Centenari Dr.
Broggi, en què participaran els
acadèmics Josep M. Massons,
Ramon Trias i Rubiès i Francesc
X. Solé i Balcells. El primer, el
doctor Josep M. Massons, parlarà d’«Els ser veis de Cirurgia
de l’Hospital Clínic». Per la seva
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El doctor Moisès Broggi.

banda, Ramon Trias tractarà
«Els ser veis de Cirurgia de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau». I Francesc X. Solé pronunciarà la conferència «El progrés tecnològic de la Cirurgia
en el segle XX».

La salut, al Casal de Joves de Tordera
El Casal de Joves de Tordera va
obrir dijous passat les seves portes i, per celebrar-ho, va organitzar una festa fins ben entrada
la matinada. Aquest nou espai
vol ser un referent pel jovent del
municipi i ja té a punt la seva primera programació d'activitats
que es durà a terme entre els
mesos d'abril i juny. Cada trimestre les activitats de dinamització, participació i formació giraran entorn d'un centre d'interès i en aquesta primera programació es tractarà l'àmbit de
la salut, i es destacaran aspectes
com la nutrició i la imatge personal. A banda de la programació trimestral i de les activitats
del Casal, també s'ofereix assessorament als joves sobre els

temes que els interessin. Durant
el primer trimestre de funcionament del nou Casal de Joves de
Tordera, que girarà al voltant de
la salut i la imatge personal,
s'han organitzat tallers de maquillatge, nutrició, bijuteria i
complements, tallers de cuina
per a estudiants, tallers de ball,
de percussió corporal i de dansa del ventre. També hi ha projectat un taller de disseny gràfic,
un de malabars i un curs de creació de blocs. A més, dins de la
programació de primavera s'han
organitzat diferents campionats,
joc variats, caminades i festes temàtiques. La primera serà el dissabte 29 de març, amb la celebració de la Festa de la Primavera.

Cursos a Salt i jornades a Palamós
L’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí, adscrita a la Universitat de Girona i situada a
Salt, acollirà els propers 6, 7 i 8
d’abril un curs sobre rehabilitació articular, dirigit pel kinesiòleg i fisatra Raúl Sergi Beribé. El curs es desenvoluparà
tots tres dies entre les nou del
matí i dos quarts de dues, i entre les tres i dos quarts de set de
la tarda. Els alumnes que s’hi
apuntin faran classes teòriques
i pràctiques centrades en la rehabilitació del muscle –rol de
l’escàpula, síndrome de fricció,
luxació del muscle o de la clavícula– i del genoll –en què es
tractaran en detall el menisc, el
cartíleg articular i la ròtula–. Els
exalumnes de postgrau i de di-

plomatura del Garbí podran accedir-hi amb un preu reduït.
D’altra banda, el Departament
de Joventut de l’Ajuntament de
Palamós presentarà demà les
Jornades Educació i Família
2008, que començaran la setmana vinent i on participaran reconeguts psiquiatres, educadors i escriptors. També es presentarà la nova Carpeta de Salut, que s’adreçarà especialment
als joves adolescents. En l’acte
hi par ticiparan l’alcaldessa de
Palamós, Maria Teresa Ferrés,
així com la regidora de Joventut
de l’Ajuntament, Raquel Gallego. Tot plegat es farà demà divendres a dos quarts d’onze al
Punt Jove, situat al carrer Santa
Marta número 6.

El 17,9% dels universitaris catalans reconeixen haver patit
abusos sexuals amb contacte físic quan eren menors, segons
conclou un estudi realitzat per
la professora de la Facultat de
Psicologia de la Universitat de
Barcelona (UB) Noemí Pereda
durant la celebració de la jornada «Situació actual en la detecció de l'abús sexual en la infància i l'adolescència». La consellera d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Carme
Capdevila, va inaugurar ahir al
matí aquesta jornada dirigida
als professionals de la Direcció
General d'Atenció a la Infància
i l'Adolescència (Dgaia),
Equips d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (EAIA) i centres d'infància, entre d'altres.
Pereda és autora de l'estudi
Prevalescència i característiques de l'abús sexual infantil en
estudiants universitaris espanyols i que es va fer mitjançant
entrevistes a 1.033 estudiants
de la UB. La investigació entén
com a abús sexual el contacte
sexual no desitjat entre un menor de 13 anys i algú almenys
cinc anys més gran, o entre un
menor de 13 anys i algú de similar edat mitjançant coerció o
entre un menor de 18 anys i un
altre individu contra la seva voluntat.
Una dada destacable és que
en el cas de les universitàries,
els abusos van ser del 19%, xifra que és del 15,5% en el cas
dels homes universitaris. A
més, els abusos són més freqüents entre els menors de fins
a 13 anys (14,9%) i menys entre
els de 13 i els 18 anys (3%).
L’agressor, un conegut

En les víctimes menors de
13 anys, l'agressor acostuma a
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CARME CAPDEVILA. La consellera va ser ahir a la presentació de l’estudi.
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En les víctimes menors
de 13 anys, l’agressor
és un familiar en
gairebé la meitat dels
casos d’abús en dones
ser un conegut de la víctima, un
familiar en el 45,7% de les dones agredides i d'un 23,7% en el
cas dels homes –un 6,7% i un
2,6% dels casos respectivament
correspon al pare, mare o cuidador–. El percentatge d'agressors desconeguts és en
aquesta franja d'edat del 23,7%
en el cas dels homes i del 29,3%
en el cas de les dones.
A partir dels 13 anys i fins a
la majoria d'edat, augmenta el
nombre de casos en el qual l'agressor és desconegut, el
54,5% en el cas dels homes i
d'un 20% en el de les dones. En
el cas de les dones d'aquestes

edats, el 9,1% dels seus agressors eren familiars, el 27,3%
amics o coneguts i el 9,1% la
seva parella. En els homes, el
15% dels agressors eren familiars, el 35% amics o coneguts i
el mateix percentatge la seva
parella.
Per sexes, Pereda va assegurar que el percentatge d'agressors homes és «elevadíssim» i va afegir que es podria
situar «entre el 80 i el 90%». Va
explicar que en el cas que l'agressora sigui una dona, la víctima sol ser més gran de 12
anys.
Dificultat de detecció

Pereda, igual que Capdevila, va destacar la dificultat de
detectar els casos d'abús sexual i va afirmar que menys del
10% dels mateixos són coneguts en el moment en el qual es
produeixen.
La professora va revelar a
més que sol ser a partir de l'adolescència quan les víctimes
s'atreveixen a explicar allo que
ha succeït.
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Telèfons
URGÈNCIES MÈDIQUES 061 CREU ROJA 972 20 04 15 CONSORCI
DEL TRANSPORT SANITARI 972 41 00 10 DEPARTAMENT DE SALUT a
les comarques de GIRONA 972 20 00 54 SANITAT RESPON 902 11 14
44 HOSPITAL JOSEP TRUETA 972 94 02 00 HOSPITAL SANTA CATERINA 972 18 26 00 HOSPITAL DE FIGUERES 972 50 14 00 HOSPITAL DE
PALAMOS 972 60 01 60 HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT 972 26 18 00
HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL 972 73 00 13 HOSPITAL COMARCAL
DE LA SELVA 972 35 32 64 CLÍNICA GIRONA 972 21 04 00 CLÍNICA
SALUS INFIRMORUM DE BANYOLES 972 57 02 08
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Debat sobre la
prescripció
infermera

Professionals i usuaris van participar ahir al vespre a l’Auditori de la Caixa de Girona en una
taula rodona sobre prescripció
infermera, on es va parlar de

l’entrada en vigor de la Llei del
medicament, que posa sovint
en situació d’il·legalitat els infermers i infermeres que fan receptes.

