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TORDERA

Entitats i polítics
es donen la mà en
un acte a favor de
l’Estatut
● Una
cinquantena
d’entitats socials, esportives i culturals de
Tordera,
conjuntament amb la majoria
de formacions polítiques del municipi, organitzen per demà un
acte de confirmació
de país i en contra de
la retallada del Tribunal Constitucional a
l’Estatut de Catalunya. La trobada, prevista a quarts de set de
la tarda, es farà a la
plaça de l’Església. A
continuació se celebraran diverses activitats organitzades per
les entitats locals: actuacions de música,
gegants, balls tradicionals i jocs inflables, entre altres iniciatives. Durant la trobada es llegirà un manifest de resposta a la
sentència del TC i en
defensa dels interessos sobirans de Catalunya. A part de l’acte
unitari, que es preveu
que tingui molta participació, també s’ha
organitzat un autocar
per anar a la manifestació del 10 de juliol
vinent convocada a
Barcelona per Òmnium Cultural. L’autocar sortirà a dos quarts
de 4 del parc de la Sardana. El preu del tiquet serà de 3 euros i
les inscripcions es podran fer durant l’acte
unitari de diumenge i
durant tota la setmana
a l’Ajuntament de
Tordera. En municipis com ara Calella
també s’organitzaran
autocars per anar a la
concentració de Barcelona. / EL PUNT
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Els calellencs, els primers a Catalunya
que poden fer ús de la carpeta de salut
A partir de dilluns podran començar a consultar les seves dades mèdiques a través d’internet
TERESA MÁRQUEZ / Calella

●

Els ciutadans empadronats a Calella seran
els primers de Catalunya que podran fer ús de
la carpeta de salut, un projecte de la Generalitat
que permet als usuaris d’internet poder accedir
En aquesta primera etapa
d’accés a la documentació
mèdica personal, els continguts de la carpeta seran
tots els informes mèdics
de què disposen els diferents centres del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(Siscat). «Hi trobarà els
informes d’urgències, els
d’ingressos hospitalaris,
les vacunacions i la medicació receptada, entre
d’altres», va explicar ahir
el doctor Joan Guanyabens, director de l’Agència d’Avaluació de la Tecnologia i Recerca Mèdiques del Departament de
Salut. Guanyabens va voler aclarir que les dades
s’aniran ampliant progressivament amb radiografies
o exploracions radiològiques, entre d’altres.
Dades concretes
De moment, però, la documentació que hi ha a la carpeta correspon a tota la
que els centres han pogut
anar introduint en el sistema informàtic des de l’any
2000. «La corporació va
ser en el seu moment també pionera en altres aplicacions de les noves tecnologies en la salut, com ara la
de compartir entre els professionals dels diferents
centres que gestiona els
historials clínics dels seus
clients», va apuntar la directora territorial de Salut
a Girona, Marta Pedrerol,
que va afegir-hi que l’àmbit d’influència de la cor-

a les seves dades mèdiques. Després que fos la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
–que gestiona l’hospital Sant Jaume de Calella– que protagonitzés la prova pilot del servei
el març passat, el Departament de Salut ha de-

cidit que es comenci a fer extensiva als veïns de
la ciutat. Per facilitar l’accés a la carpeta,
l’Ajuntament s’ha convertit en l’entitat de registre del certificat digital i podrà facilitar-lo a
qui li ho demani.

Dubtes,
problemes i
consultes

Presentació de la carpeta de salut, ahir a l’Ajuntament de Calella. / T.M.

El boca-orella
● L’alcalde de Calella, Josep Maria
Juhé (PSC), va explicar que entre les
mesures que s’han pres per donar a conèixer la carpeta de salut entre la ciutadania destaca tant la informació penjada al web municipal com la que en donaran els mitjans locals o circularà per
les xarxes socials d’internet. «Tot i això, hem fet un treball previ amb les entitats perquè ens serveixin d’altaveu

poració la fa idònia per
aplicar la iniciativa. El
doctor Guanyabens va
avançar que es controlarà
de manera estricta el desenvolupament del progra-

entre els seus associats i el servei es vagi propagant», va valorar l’alcalde. En
qualsevol cas, tant Juhé com la resta de
responsables del projecte confien que
el boca-orella sigui el mitjà principal a
través del qual s’acabi normalitzant
l’ús de la carpeta de salut entre els ciutadans. L’objectiu prioritari, en tot cas,
és fer-la accessible, sobretot, a les persones que l’han d’utilitzar sovint.

ma a la ciutat maresmenca
abans no es pugui donar el
vistiplau per ampliar-lo arreu del territori. Durant la
presentació de la prova pilot, el març passat, la ma-

teixa consellera de Salut,
Marina Geli, va lloar l’experiència i totes les possibilitats que aquesta obre,
però també va destacar
que amb el servei el ciuta-

● En previsió que els primers temps d’arrencada de
la carpeta de salut sorgeixin els inevitables problemes entre els usuaris, des
de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva i
l’Ajuntament de Calella
s’ha posat al seu abast una
adreça
electrònica
(cps@salutms.cat)
per
atendre els afectats, a banda del telèfon de Sanitat
Respon: 902 111 444. El
director de Planificació i
Desenvolupament de la
Corporació de Salut, Xavier Cunill, considera que
s’han de posar a l’abast
dels usuaris tots els instruments possibles per facilitar-los la feina. A banda de
la documentació sanitària
pròpia i personal de cada
usuari, des de la carpeta de
salut també es podran realitzar tràmits electrònics
que actualment ja els facilita el Departament de Salut a través del portal gencat.cat, com ara demanar
hora al metge o a determinats especialistes, canviar
de metge o bé renovar la
targeta sanitària.

dà s’havia de sentir coresponsable de la seva salut i
havia de participar activament en tots els processos
que l’afecten en aquest
àmbit.
PUBLICITAT
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MADRES & HIJAS
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Dilluns - Dijous: 16.00, 19.00, 22.00 Divendres: 16.00, 19.00, 22.00, 01.00
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Diss: 12.15, 16.30, 19.00, 22.00, 00.30 Diumenge: 12.15, 16.30, 19.00, 22.00

SEXO EN NUEVA YORK 2
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Dilluns - Dijous: 16.00, 18.10, 20.20 Divendres: 16.00, 18.10, 20.20
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Dilluns - Dijous: 19.20, 22.00 Divendres: 19.20, 22.00, 00.30
Diss: 19.20, 22.00, 00.30 Diumenge: 19.20, 22.00
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Dilluns - Dijous: 18.15, 20.30, 22.45 Divendres: 18.15, 20.30, 22.45, 01.00
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PRINCE OF PERSIA
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* La venda per telèfon i internet suposa un recàrrec

EL RETRATO DE DORIAN GRAY

