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UN COMENÇAMENT DE CURS POC HABITUAL _
Aquest any, com ja us hem anunciat, hem tingut un mes de setembre amb molta activitat a causa de la celebració, a Girona, del II 
Congrés de Pacients de Cor, promogut per CARDIOALIANZA i organitzat per GICOR. El fet que se’ns encarregués de realitzar-lo a 
Girona ha tingut una repercussió important tant a nivell ciutadà com sanitari. Quan vam presentar a les autoritats locals la proposta 
de fer-se a la nostra ciutat, vam obtenir una resposta i un suport totalment favorable. Tant va ser així que el propi Ajuntament ens 
va proposar que durant la mateixa setmana es fessin conjuntament diverses activitats relacionades amb la salut del cor, a fi que la 
població es conscienciï de com és d’important la prevenció de les malalties cardiovasculars. Diverses entitats s’han implicat en aquest 
esdeveniment.

Així el diumenge dia 18 de setembre vam fer una marxa nòrdica organitzada per NORDIC WALKING GIRONA amb qui havíem col·laborat 
altres vegades, previament ja s’havia fet una xerrada a càrrec de Cristina Borràs per explicar els beneficis d’aquesta activitat per 
als malalts de cor. BATEGUEM PLEGATS, una jornada anomenada intergeneracional en la qual hi van col·laborar diverses entitats. Era la 
primera vegada que GICOR com a associació de prevenció organitzava una activitat d’aquesta magnitud, en què s’hi van implicar 250 
alumnes de primària de diverses escoles de la ciutat. La repercussió en la premsa local va ser enorme i l’èxit de l’activitat, gràcies a totes 
les entitats i voluntaris de GICOR que s’hi van implicar va ser important. També, conjuntament amb l’Ajuntament de Girona i l’associació 
de comerciants del mercat del Lleó, vam fer un taller de cuina saludable a l’aula gastronòmica del propi mercat, on vam aprendre de 
cuinar saludablement.

Des d’aquestes pàgines he volgut donar-vos a conèixer aquests treballs que potser s’aparten una mica del nostre dia a dia, però 
que com a associació de pacients diuen molt de la nostra organització i de la nostra vocació de servei cap a la ciutadania. Tot i que 
ens centrem més en les activitats pensades per als nostres socis, la nostre feina, crec, ha d’anar més enllà i dirigir-nos a tota la 
població, malats de cor, socis o no. En plena era de la informació digital, encara recupera més valor l’atenció directa de la informació 
a la ciutadania amb actes propers on la gent pugui interactuar. En algun dels relats d’aquestes jornades, amb nens d’edat escolar i 
molt familiaritzats amb les xarxes socials, quan estàs en contacte personal amb ells es mostren oberts i amb moltes ganes de saber 
directament.  Aquests fets ens fan créixer com a associació de malalts i ens fan ser millors en les nostres activitats.

Quan rebreu aquest butlletí estarem ja immersos en els dies previs a les festes de Nadal. Un any més, vull desitjar-vos que les passeu 
en companyia de les vostres famílies, que sigueu feliços i sobretot que cuideu tots de la vostra salut i vigileu la vostra alimentació.  
Sabem que aquestes dates suposen sempre fer algun excés, però cuidem que sigui mínim i no abaixem la guàrdia. 

Tomás Juan Fajardo Sarret
President
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II Congrés per a Pacients amb Malalties Cardiovasculars_

CARDIOALIANZA, la plataforma de l’Estat espanyol que agrupa 
associacions de malalts de cor i de la qual GICOR és membre 
fundador, va celebrar a Girona el II Congrés Nacional, els dies 
22 i 23 de setembre d’enguany.

Aquest congrés se celebra anualment en una de les seus de les 
associacions fundadores i aquest any  es va escollir Girona com a 
seu de GICOR. Com cada any, va ser d’àmbit estatal i anava dirigit 
a  associacions de pacients, a personal sanitari, a representants de 
les administracions públiques, a malalts de cor i els seus familiars.
 
S’hi van acreditar més de 110 persones i va destacar la presència 
de representants del “Ministerio de Sanidad”, del departament 
Territorial de Salut de la Generalitat de Catalunya, cardiòlegs 
vinguts de diversos punts d’Espanya i malalts de cor, amb una 
important presència de les comarques gironines.

L’acte inaugural va anar a càrrec del gerent dels Serveis Terri-
torials de Salut Dr. Carreras, de la regidora de salut de l’Ajun-

tament de Girona, Dra. Eva Palau, de la presidenta de Cardio-
alianza Sra. Maite San Saturnino i del president de GICOR, Sr. 
Tomás Juan Fajardo.
 
A continuació el conegut periodista i escriptor, Sr. Miquel 
Fañanàs, va pronunciar la conferència inaugural titulada “El 
cor, vàlvules i sentiments” en la qual ens va fer un repàs de la 
paraula “cor” com a fórmula de comunicar una determinada 
idea i de com s’ha usat en la literatura, en el cinema, en la 
televisió i en la nostra vida diària. 

La primera taula rodona es titulava “Impacto de las enferme-
dades cardiovasculares (ECV) en Espanya. Estrategias para la 
prevención primaria y secundaria”. Hi van intervenir la Sra. 
Paloma Casado, “Subdirectora General de Cualidad i Cohesión 
del Ministerio de Sanidad”, el Dr. Rafael Ramos, cap de la Unitat 
de Suport a la Recerca Clínica d’atenció primària i la Sra. Mai-
te San Saturnino, presidenta de CARDIOALIANZA. En aquesta 
taula es van posar de manifest els avenços en la intervenció 
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II Congrés per a Pacients amb Malalties Cardiovasculars_

ràpida de les malalties de cor. Es va constatar que s’havien mi-
llorat els protocols d’atenció i que s’havia escurçat el temps 
transcorregut des que el malalt té l’atac fins a ser intervingut 
amb el primer tractament.

La segona taula, coordinada per la periodista de radio Girona Paula 
Burjats, va anar sobre “¿Cómo mejorar el control y el tratamiento 
de las ECV?  El papel de los agentes implicados”. En aquesta taula 
estaven representades totes les persones que intervenen en el 
procés d’una malaltia: des del metge de família fins al propi pa-
cient, passant pel cardiòleg, el farmacèutic, un representant de 
l’administració sanitària i una infermera gestora de casos. Cla-
rament es va posar de manifest per part dels pacients la millora 
que s’ha de produir en les rutes assistencials, en el sentit que 
potser s’han de redefinir i destinar-hi els recursos necessaris 
perquè funcionin eficaçment. Això vol dir que tots els agents 
que intervenen en el procés del control i del tractament s’han 
de comunicar els uns amb els altres amb un únic objectiu que 
és el bé del pacient ja que actualment en la majoria d’ocasions la 
relació, per exemple, entre el metge de família i l’especialista és 
nul·la, com també ho és el paper dels farmacèutics, amb un gran 
potencial per la proximitat amb els malalts. De la mateixa manera 
s’ha de millorar l’empoderament de la infermera gestora res-
ponsable del malalt.

L’última intervenció de la tarda: “Principales  avances en inves-
tigación de las ECV”, la va exposar el Dr. Ramon Brugada, qui 
durant una hora i mitja va mantenir a tots els assistents en 
un grau d’atenció molt alt i en la qual, de forma col·loquial 
i amena ens va estar parlant de la mort sobtada. Va parlar 
dels pocs recursos que l’administració dedica a aquesta greu 
patologia que actualment genera més de quatre mil morts 
a l’any, a Espanya, moltes més que les causades per acci-
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Miquel Fañanàs, conferenciant

Assistents al taller de “Dispositivos cardíacos”

dents de circulació, en canvi els mitjans que es destinen a la 
seva prevenció són molt inferiors als que s’inverteixen en 
la prevenció d’accidents de trànsit. Així mateix ens va parlar 
dels principals avenços que s’estan fent en recerca i de com 
s’ha avençat en el diagnòstic, en l’atenció ràpida mitjançant 
el codi infart i en la importància de la genètica i l’estudi 
d’antecedents familiars com a mesures de prevenció. 

En la segona jornada, els assistents es van distribuir en tres 
tallers de treball: “Insuficiencia cardíaca”, “Dispositivos 
cardíacos” i “Retos de las associaciones de pacientes cardi-
ovasculares”, tots dirigits i coordinats per personal sanitari.
L’última taula rodona: “Convivir con una ECV. Estilos de vida y 
autocuidado”, va estar protagonitzada per pacients i coordi-
nada per la Sra. Lluïsa Garcia, infermera de l’Hospital Universitari 
Dr. Josep Trueta. Vam tenir ocasió d’escoltar els testimonis 



d’un home trasplantat de cor, d’un amb fibril·lació auricular i 
d’un altre operat de cor. També hi havia la mare d’un nen amb 
malaltia cardíaca congènita. Especial interès va tenir el fet de 
saber com és el dia a dia d’aquests pacients i de com conviuen 
amb la seva malaltia. Van aportar importants experiències de 
vida i de lluita diària per seguir endavant. 

Les conclusions extretes d’aquest congrés i les reivindi-
cacions emanades dels pacients van ser vàries: Dissenyar 
campanyes de sensibilització dirigides a la població tant pel 
que fa a la prevenció primària com a la secundària. Em-
poderar els pacients perquè realitzin una bona gestió dels 
seus símptomes. Emfatitzar la labor de les organitzacions 
de pacients que tenen un gran paper en donar suport a 
aquesta qüestió. Potenciar la implantació de la rehabilitació 
cardíaca en tots els hospitals i en la seva fase 3 des de les 
associacions de pacients. 

També es va demanar que l’atenció sanitària ha de traspassar 
l’àmbit de gestió de les comunitats autònomes, i eliminar la 
poca equitat que suposa que un professional sanitari no pugui 
consultar l’historial clínic d’un pacient en qualsevol punt de 
l’Estat, igual que amb la recepta electrònica. 

El congrés va ser clausurat per la presidenta de CARDIOALI-
ANZA, Sra. Maite San Saturnino i pel Dr. Corominas, president 
de Dipsalut. D’aquesta manera es van tancar els dos dies 
d’intensos debats i d’exposició de les reivindicacions dels 
pacients de cor i de les associacions que els representen.

Tomás Juan Fajardo Sarret
President
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Dr. Ramon Brugada

Presidents d’associacions inscrites a Cardioalianza
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Treball de prevenció intergeneracional

El passat dia 20 de setembre, GICOR va organitzar una activitat 
per a conèixer el cor i per a prevenir les seves malalties, dirigida 
a nens i nenes de quart de primària, entre nou i deu anys, en la 
qual van intervenir dues generacions. Per la seva complexitat  
va ser necessari començar la preparació amb uns mesos d’ante-
lació i s’hi van haver d’implicar diverses entitats.

Es va dur a terme a la biblioteca Carles Rahola de Girona. Va 
començar al matí, amb una sessió de mitja hora, dirigida per 
la Dra. Maria Berenguel, cardiòloga de l’hospital Sta. Caterina, 
qui mitjançant una interacció de preguntes i respostes va anar 
explicant als infants, de manera excel·lent, el funcionament del 
nostre cor i com hem de tenir-ne cura perquè pugui estar molts 
anys funcionant  en les millors condicions possibles.

Tot seguit, el grup que havia estat amb la Dra. Berenguel va passar a una 
altra sala on els voluntaris de Gicor demanaven a cadascun que fes un di-
buix sobre el que acabaven d’escoltar. Del dibuix de cada criatura en feien 
una xapa amb agulla que la donaven al nen corresponent i se la posava al 
vestit. I així van desfilar-hi uns dos cents cinquanta alumnes de diverses 
escoles de Girona, dividits en tres grups per anar-hi en tres torns. Va 
ser curiós veure com el dibuix de força nens era el senyal de “prohibit 
fumar” i d’altres escrivien “papa no fumis”, el missatge els havia arribat.

Finalment  tots van rebre un diploma conforme havien assistit 
a aquesta sessió i cadascun a la seva classe va escriure un com-
promís de realitzar una activitat dirigida a cuidar el seu cor. 

Aquests mateixos nens, que havien treballat prèviament a la 
seva escola aquest tema, van convidar els seus pares i avis a 
assistir, a la tarda, a la mateixa biblioteca Carles Rahola a una 
sessió per a adults en la qual el Dr. Marcos Paz, també de l’hospi-
tal Santa Caterina, va oferir una xerrada sobre insuficiència car-
díaca. Aquesta sessió era oberta a tota la ciutadania en general.

Creiem que va ser un treball de prevenció molt nou, ja que d’una 
banda, s’instruïa, com si fos un joc, al públic infantil sobre les cures 

que tots hem de tenir del nostre cor i per l’altra, als adults se’ls va 
donar l’oportunitat de tenir informació d’aquesta malaltia cardíaca 
que, a més de tenir una important prevalença precisament per 
l’allargament de l’esperança de vida, té un gran cost social.

Des d’aquí volem agrair sincerament a totes les persones i entitats 
que van participar en aquesta jornada, sense les quals hauria es-
tat impossible realitzar un moviment tan complex com aquest. A 
l’Ajuntament de Girona, per haver ofert aquest recurs a les esco-
les i haver-les promocionat  en aquesta activitat; a l’IAS - Hospital 
de Santa Caterina per la valuosa aportació de la Dra. Berenguel i 
el Dr.Paz; als qui van portar el pes de l’activitat; a l’empresa far-
macèutica NOVARTIS per haver-nos donat  tot el suport logístic, a 
més de complementar la sessió de la tarda amb el “Museu de les 
Coses Quotidianes”; a la biblioteca Carles Rahola per la magnífica 
organització de l’acte i als voluntaris de Gicor que van estar amb 
els nens, a la sessió del matí, com a coordinadors. 

Aquest acte va tenir repercussió en mitjans de comunicació, 
ràdios, televisió i premsa per la novetat que va suposar donar 
informació de prevenció  de les malalties del cor a nens i nenes i 
complementar-la després als seus familiars.

Tomás Juan Fajardo Sarret
President

Les xapes dibuixades pels nens

BATEGUEM PLEGATS
Un treball de prevenció intergeneracional
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DOCTOR JOAQUIM CASANOVAS
Gerent de l’ICS i l’IAS a Girona

El Dr. Joaquim Casanovas Lax, gironí, té llarga experiència al De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya, havent exercit 
diverses responsabilitats a Girona, on va ser director de l’Hospital 
Josep Trueta i director dels Serveis Territorials de Salut de la Re-
gió Sanitària de Girona, i a Barcelona, on va ser director gerent de 
l’ICS i director del Servei Català de la Salut de la Regió de Barce-
lona, entre altres.

Des de fa un any i mig és gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) a 
Girona i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), que estan units en 
una aliança estratègica. Compartim amb ell uns minuts per parlar 
de la situació dels serveis de salut a Girona en general i de tot allò 
que es refereix a l’atenció a les malalties cardiovasculars.

GICOR: Bon dia, Dr. Casanovas. Quines novetats voldria assenyalar?

Dr. Casanovas: Bon dia. Penso que la continuïtat del projecte de 
col·laboració dels dos centres hospitalaris públics de l’àrea me-
tropolitana de Girona és una actuació positiva per als pacients i 

per als professionals. Això ha permès unificar alguns serveis 
centrals com ara el laboratori d’anàlisis clíniques, el servei d’ana-
tomia patològica o el servei de documentació clínica. També ha 
permès definir deu serveis, entre mèdics i quirúrgics, entre els 
quals hi ha el de cardiologia, que són de l’Institut Català de la Salut 
però donen cobertura al Trueta (ICS) i al Santa Caterina (IAS). Són 
projectes que s’han d’avaluar a llarg termini però que, en defi-
nitiva, persegueixen la finalitat de disposar de serveis amb un 
volum suficient de professionals que permeti la necessària sots-
especialització i el suport a l’atenció continuada en àrees vitals 
com ara la unitat coronària o la unitat d’hemodinàmica en el cas 
de la cardiologia.

G: Creu que aquest esquema és aplicable als altres centres, fins a 
completar una aliança estratègica a tota la Regió?

Dr. C: Els hospitals comarcals depenen de les seves institucions i 
tenen polítiques pròpies per a les seves àrees d’influència, d’acord 
amb el Departament de Salut. Des de la nostra aliança estratègica, i 

Dr. Joaquim Casanovas
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no oblidant que l’Hospital Josep Trueta és el centre de referència de 
tota la Regió, oferim col·laboració a tots els centres i  que en algunes 
àrees ja és efectiva.

Tenim exemples de col·laboració en neurologia als hospitals d’Olot 
i de Campdevànol, o en cirurgia plàstica a l’Hospital de Figueres. 
I des de fa ja molts anys, en l’àrea d’endocrinologia. Pel que fa a 
l’àrea del cor, cal recordar que en aquests moments el servei del 
Trueta ofereix un nivell d’alta qualificació amb unitats i serveis de 
referència com ara la unitat d’hemodinàmica, la unitat coronà-
ria, el servei de cirurgia cardíaca, l’activitat de marcapassos o la 
genètica cardiovascular, entre d’altres. Aquesta referència clara 
de la cardiologia del Trueta a tota la Regió es veu facilitada per la 
bona relació professional i la coordinació amb els cardiòlegs dels 
centres comarcals.
 
G:  Celebrem la notícia, estem segurs redundarà en una millor as-
sistència a la malaltia cardiovascular a Girona. Quines novetats es-
pecífiques més tenim?
 
Dr. C: Quan vaig arribar fa un any i mig escàs, la primera de-
cisió que l’equip directiu va prendre va ser renovar l’aparell 
d’hemodinàmica ja que el que teníem ja era en part obsolet. 

També vàrem condicionar la sala de vascular per convertir-la 
en una sala polivalent que pogués atendre, també, codis infart 
en cas que l’aparell pròpiament d’hemodinàmica no es pogués 
utilitzar. Ens va semblar que calia aquesta renovació tecno-
lògica per fer front a l’increment d’activitat per l’ampliació 
de l’horari d’atenció de codis infart a 24 hores tots els dies 
de l’any. L’any 2014, amb horari de 12 hores es va activar 
el Codi Infart en 292 casos, mentre que l’any 2015, amb 
activitat de 24 hores, van ser 386, un increment superior 
al 30%. En activacions nocturnes i de cap de setmana, s’ha 
passat de 135 l’any 2015, a 81 fins avui (*), mostrant un 
increment progressiu a partir del primer any. També s’ha 
escurçat el temps de resposta entre el diagnòstic de l’infart 
per electrocardiograma i la intervenció, que és una mesura 
de qualitat. En aquest sentit tenim però, marge de millora. 

Cal assenyalar que també ha augmentat el nombre d’activa-
cions pels metges d’atenció primària, la qual cosa indica una 
progressiva implantació i assumpció de tots del codi en els 
diferents nivells assistencials: infart, ictus etc. És evident 
que hem millorat però cal seguir, i cal destacar la bona feina 
del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), molt important te-
nint en compte la dispersió geogràfica de la Regió.

Dr. Joaquim Casanovas a l’entrada de l’hospital Dr. Josep Trueta
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G: Tenim entès que hi ha novetats respecte a cirurgia cardíaca.

Dr. C: En efecte. Com recordaran, l’any 2015 es va canviar la depen-
dència de l’Hospital de la Vall d’Hebron a l’Hospital Germans Trias i 
Pujol de Badalona (Can Ruti). Una instrucció de l’Institut Català de la 
Salut estableix que l’Hospital Josep Trueta disposa d’una extensió 
del servei de cirurgia cardíaca per donar cobertura a tota la Regió. 
Sabem que actualment s’operen a Can Ruti més pacients de Girona 
que de l’àrea de Badalona, per tant té tot el sentit establir el servei 
aquí. Així, a partir de d’aquest setembre hi ha cirurgians cardíacs 
en plantilla a Girona. La idea és incrementar progressivament l’ac-
tivitat per poder cobrir les necessitats de la població de la Regió. En 
aquest sentit, el projecte assistencial de la cirurgia cardíaca és un 
dels principals reptes del Trueta.
 
G: I respecte a les vàlvules cardíaques sense cirurgia?

Dr. C: La TAVI (implantació valvular trans-aòrtica) és un tema pen-
dent. Amb la consolidació de la cirurgia cardíaca estarem en bona 
posició per progressar en aquest sentit. El Departament de Salut 
està planificant aquesta activitat i esperem tenir novetats aviat.
 
G: Alguna novetat respecte a la unitat d’electrofisiologia i arítmies?

Dr. C: Som conscients que és un tema pendent des de fa anys i tant 
l’Hospital Josep Trueta com el Servei Català de la Salut de Girona hi estan 
plenament compromesos. Val a dir, i no és cap excusa, que la pròrroga 
dels pressupostos del Departament ens ha perjudicat en les inversions 
d’aquest any i, tot i que se’n faran, d’inversions, com ara urgències i crí-
tics de pediatria, encara no tenim calendari per electrofisiologia i arít-
mies. Repeteixo que hi estem compromesos i seguirem treballant per 
aconseguir aquest important servei que Girona ha de donar.
 
G: Altres novetats?

Dr. C: Tenim el laboratori de genètica cardiovascular, que el Departa-
ment de Salut ha designat de referència per a Catalunya. Ja servim 
centres importants, com l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelo-
na, i altres de Catalunya i de l’Estat espanyol. Confiem anar ampliant 
la nostra activitat a més centres.

G: I la rehabilitació cardiovascular? Sabem que no arriba a tots els 
pacients que la necessiten, no sols a Girona sinó arreu. Això preocu-
pa Gicor, que ha col·laborat amb el servei de rehabilitació de Santa 
Caterina.

Dr. C: Crec que aquesta prestació s’hauria de descentralitzar. Aquesta 
Regió té unitats de cardiologia a totes les comarques i crec que po-
drien desenvolupar aquesta activitat per als pacients de la seva àrea. 
En el cas de Girona tenim la unitat a l’hospital Santa Caterina de Salt.
 
G: Per anar acabant, quin creu que ha de ser el paper de les associ-
acions de pacients en la nostra societat?

Dr. C: Està clar que el rol dels pacients és central i que la seva 
opinió i la seva capacitat de decidir en el procés assistencial ha 
de ser decisiva. Les organitzacions de pacients també ens poden 
ajudar, sovint ho fan. Tenim el cas recent de la col·laboració de la Fe-
deració d’Esclerosi Múltiple que ens ha cofinançat unes instal·lacions 
modernes al Parc Hospitalari Martí i Julià, on s’ha fet un hospital 
de dia de tractament de pacients amb aquest malaltia. Per tant 
en aquest sentit estem oberts a les idees, demandes i ajudes 
que una associació de la tradició de Gicor ens pugui fer.

(*) Data de l’entrevista: 23 d’agost de 2016

Hospital Universitàri Dr. Josep Trueta

Entrevista _
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Dipsalut_

EL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA 
Aquest servei ja diposa de 6.744 usuaris. Es tracta d’un 5,73% de tota la població de més de 65 anys de la demarcació. 

El perfil majoritari (77%) és el d’una dona més gran de 
80 anys que viu sola i té un nivell d’autonomia mitjà. Un 
dels objectius de la teleassistència és garantir la seguretat 
de les persones grans. Els usuaris porten un penjoll que 
es connecta al telèfon fix i que té una cobertura d’uns 80 
metres.

Si pateixen una caiguda o qualsevol altre incident, han 
de prémer el botó que hi ha enmig del penjoll. Imme-
diatament, el centre d’atenció del servei rep l’aler-
ta, identifica l’usuari, mira de contactar-hi i, segons 
l’emergència de què es pugui tractar, avisa els serveis 
mèdics, els familiars o desplaça els seus professionals 
fins al domicili. 

A casa de l’usuari també s’hi poden instal·lar uns dis-
positius de seguretat que alerten automàticament si es 
detecten condicions anòmales com fum, gas, o falta de 
moviment dins la casa. El servei, però, no es limita a 
atendre emergències sinó que ofereix un tracte per-
sonalitzat.

Periòdicament es realitzen trucades i visites de segui-
ment per comprovar l’estat i les condicions en què viu la 
persona o, simplement, per conversar i ajudar a comba-
tre situacions de soledat. També es dóna un cop de mà en 
activitats quotidianes com ara prendre’s adequadament 
la medicació. 

Prop de 214.000 trucades
El centre d’atenció gestiona l’entorn de 214.000 truca-
des a l’any. D’aquestes, més de la meitat les acostumen a 
realitzar els treballadors als usuaris, per fer-los el segui-
ment. 70.500 les duen a terme els avis i àvies. Vora 2.000, 
són trucades automàtiques, dels detectors que es posen a 
les llars.

Què és i on es pot demanar el Servei de Teleassistència 
de Dipsalut?
Es tracta d’un servei públic d’atenció domiciliària que 
permet millorar l’autonomia de les persones grans que 
viuen soles o passen moltes hores soles. Aporta més 
qualitat de vida als usuaris perquè els oferix seguretat, 
companyia i atenció permanent les 24 hores i els 365 
dies de l’any. 

Les persones que hi estiguin interessades s’han d’adreçar 
als serveis socials del seu ajuntament. Allà se’n valorarà la 
necessitat i, si s’escau, es tramitarà la sol·licitud. A par-
tir d’aquí, professionals del servei visitaran el domicili de 
l’interessat i l’informaran de tots els detalls. 

Visita de seguiment a una usuària del Servei Local de Teleassistència
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LA VIDA CONTINUA DESPRÉS DE L’ENSURT
Anar a rehabilitació cardíaca m’ajudarà a millorar, m’ha dit el metge

Després de posar-me els estens torno a la UVI de cardiolo-
gia. Penso en el que ha passat i continuo mirant la pantalla del 
davant, serà veritat que al darrere em vigilen? Em vull girar i 
una infermera molt amable em diu: no es pot moure i menys el 
braç. Ja, ja ho he provat, veritablement estic ben vigilada.

Tinc gana i vaig al lavabo. Quin bon senyal! Això vol dir que tot 
comença a funcionar. Després de dos dies em passen a planta.  
Tot perfecte, el personal immillorable, però no paro quieta, les 
del torn de nit comenten: s’ho menja tot, és autònoma però 
vigileu-la perquè no calla i no li convé tanta vitalitat, millor 
que li doneu alguna cosa per dormir. Jo les sento i els dic: teniu 
raó, ja esteu tardant massa. Riuen de la meva resposta. La pas-
tilla acaba el seu efecte a les set, l’esquena em fa mal, la Sra. 
del costat ronca, m’aixeco i començo a comptar els rajols del 
passadís, passa una cardiòloga i em pregunta que què faig i li 
contesto que respirar, caminar i esperar l’esmorzar i també les 
pastilles.

A mig matí parlen els metges amb mi i els familiars, això té 
gràcia, els protocols impliquen a tots però el que vol marxar és 
el malalt. Demanen que em facin un ecocardiograma, tot surt 
bé. Més tard tornen a venir i ens proposen que si volem podem 
marxar a casa, amb la condició que durant cinc dies no rebi vi-
sites i no faci res. Jo com sempre, somrient els dic: conforme, 
nyam, caca i non. Es miren… crec que dono una mica d’alegria 
en compensació del que han fet per a mi.

Sóc a casa, aquí ja no és tot tan bonic, recordo el que em va 
passar, m’angoixo de no sortir, tinc por que em passi un altre 
cop, escric i llegeixo, no puc fer res més. Menjo sense sal, sen-
se greixos, no tinc energia ni vitalitat. Ei! No oblidem que les 
pastilles alguns dies em provoquen mareig, no ho sabeu? S’en-
faden unes amb les altres, els metges diuen que encara que 
són compatibles no tenen empatia entre elles. Al cap d’un mes 
ja viuen totes felices dintre nostre i encara ens trobem millor.

Bé, això ja va millor, puc caminar cada dia. Vaig al metge, em diu 
que anar a rehabilitació m’ajudarà a millorar, amb el teu tarannà 
et serà molt positiu. Em fan la prova d’esforç i em preparo per 
fer funcionar l’únic múscul que no et posa musculat sinó que 
t’enforteix.

El menjar saludable, caminar cada dia i continuar fent rehabi-
litació, encara que faci un any, juntament amb als exercicis que 
em recomanen, m’ha comportat una qualitat de vida que mai 
vaig pensar que recuperaria.

Magda Ruíz
Sòcia núm. 0581

La Magda fent exercisi físic 
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Afers de Gicor_

PRESENTACIÓ MEMBRES DE LA JUNTA 
Continuem presentant components de la Junta de Gicor i avui 
ho fem amb el vocal:

David Grau Batlle (Montgat 1963)
Nascut al Maresme, cursa estudis primaris i secundaris a Badalona i 
universitaris a cavall de Barcelona i de Lleida. Es llicencia en Educació 
Física a l’INEFC el 1987 i aquell mateix any entra a treballar  al SAF 
(Servei d’Activitat Física) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El 1993 guanya una plaça a la recentment estrenada UdG on 
treballa actualment com a cap del Servei d’Esports. Fins el 
2001 no fixa la seva residència permanent a Girona coincidint 
amb el naixement del seu primer fill.

Esportista d’alt nivell (primer bàsquet i després rugbi) fins el 
1995, no ha deixat mai de practicar activitat física, BTT, vòlei, 
pàdel, futbol 7, tennis i cada dijous bàsquet. Va ser en un par-
tit amistós contra els TITANS de Galway (Irlanda), celebrat al 
pavelló de Fontajau, l’octubre de 2008, que va patir una mort 
sobtada per fibril·lació ventricular. Per sort, va ser ressuscitat 
per un desfibril·lador portàtil (DEA) que, en la desaparició de 
l’AKASVAYU l’estiu anterior, estava esperant en un armari.

Des d’aleshores ha col·laborat en la promoció dels programes 
de desfibril·lació pública participant en els documentals de TV3 
Segona Oportunitat (2009) i Xoc Vital (2011), jornades, confe-
rències i xerrades de conscienciació a escoles, clubs i instituts. 

Des de 2013 forma part de la Junta Directiva de GICOR.

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT, CULTURALS I 
LÚDIQUES ORGANITZADES PER GICOR. 3R QUADRIMESTRE
Aquest any, immediatament després de les vacances, els res-
ponsables de les diferents seccions d’activitats es van incorpo-
rar a la feina de despatx el primer dia del mes de setembre,  ja 
que s’havien de programar i enviar les activitats del mes, que 
van ser moltes. Alguna comissió, com ara la d’excursions, ja va 
venir amb la feina feta, o sia, amb la planificació de l’excursió de 
primers d’octubre.

EXCURSIONS
A les terres de l’Ebre, els dies 7 i 8 d’octubre.
El primer dia, a Tortosa, on es va fer una visita guiada a la ca-
tedral de Santa Maria, d’estil gòtic i barroc, situada al nucli an-
tic i a tocar del riu Ebre. És la construcció que millor mostra les 
empremtes del pas del temps a la ciutat. Hi destaca la capella 
de la Verge de la Cinta, coneguda també com a Capella Reial, és 
una luxosa obra barroca, de dimensions més grans que les altres 
capelles. Fins i tot, la seva riquesa artística ha fet pensar a algú, 
alguna vegada, amb la Capella Sixtina. També es va visitar el so-
terrani que durant la guerra civil espanyola es va convertir en 
refugi antiaeri.

El segon dia, fins a Deltebre i d’aquí es va fer un passeig  amb 
embarcació pel Delta, fins a l’illa de Buda. I després d’un excel·lent  
dinar a Sant Carles de la Ràpita es va retornar cap a Girona.

Tarda de teatre al Coliseum de Barcelona, amb l’obre “Gente 
Bien” de la Cubana, dia 25 de novembre.

Dinar de germanor de tots els socis i amics de Gicor que vulguin 
participar-hi, al mas Casadellà de Serra de Daró, programat pel 
dia 22 de desembre.

En David al despatx de Gicor
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CLUB DE LECTURA
El 5 d’octubre, el 3 de novembre i l’1 de desembre a l’Hotel 
d’Entitats.

CAMINADES
Master class pràctica de Marxa Nòrdica i caminada per les deveses 
de Salt. Cristina Borràs, directora de Nordik Walking de Girona, 18 
de setembre.

Santa Afra-Llèmana, recorregut de 5 quilòmetres sense desni-
vell, al setembre. Sant Andreu de Salou, de 6,5 Km i 35 m des-
nivell i Gaüses, Pins i Vilopriu, de 10 Km i 81 m de desnivell, a 
l’octubre. Seguint el Galligants, de 6 Km i 85 m desnivell i Cornellà 
i la Vall del Terri, de 6,9 km i de 73 m de desnivell, al novembre. 
Pedrinyà i Millars, de 7,9 Km i 99 m de desnivell, al desembre.

PASSEJADES
Tots els dijous, a les 10:30h, es continuen fent i se surt del 
passeig de la Copa.

TALLER DE CUINA
A l’aula gastronòmica del Mercat del Lleó a on van ensenyar,  amb 
la pràctica, com cuinar de manera saludable, 15 de setembre.

BATEGUEM AMB EL COR
Acte dedicat als infants, del qual ja se n’ha fet extensa explicació, 
al setembre.

CONFERÈNCIES -  TERTÚLIES
Master class de marxa nòdica i beneficis per a la salut. Cristina 
Borràs, directora Nordik Walking de Girona, 15 de setembre.

Insuficiència cardíaca, Dr. Marco Paz, cardiòleg de l’hospital Santa 
Caterina, 20 de setembre.

Viure i conviure amb el cor. El dia a dia de les cardiopaties congèni-
tes, Dra. Ma Jesús Pérez Ayuso, cardiòloga de l’hospital universi-
tari Dr. Josep Trueta i Sra. Gemma Solsona, psicòloga responsable 
d’AACIC de la delegació de Girona, 13 d’octubre.

Trombosi i anticoagulants: vells i nous fàrmacs, Dra. Anna Bustins, 
hematòloga de l’hospital universitari Dr. Josep Trueta de 
Girona, 10 de novembre.

El càncer de pulmó: avenços en el tractament del càncer més 
letal, Dr. Joaquim Bosch Barrera, oncòleg de l’hospital universitari 
Dr. Josep Trueta de Girona, 15 de desembre.

CINE FÒRUM
¿Qué hacemos con Maisie? d’Scott McGehee, David Siegel. A Nova 
York, la petita Maisie de només 6 anys, es veu involucrada en el 
divorci dels seus pares, una estrella del rock i un marxant d’art.

Timbuktu d’Abderrahmane Sissako. Silenci a Timbuktu (Mali), les 
portes estan tancades i els carrers deserts. No s’escolta música, 
no es juga a futbol, ningú fuma. No es veuen colors, ningú riu, les 
dones són només ombres. Els extremistes religiosos han sembrat 
el terror.

RECORDEU
A partir del mes d’octubre, Gicor duu a terme totes les conferèn-
cies a la biblioteca Carles Rahola.

L’excursió al Delta de l’Ebre
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ACTIVITATS
MACOR, segons els seus estatuts, té com objectiu mà-
xim la “prevenció de les malalties cardiovasculars, im-
pulsar hàbits de vida saludable i formació dels escolars”. 
La nostra Associació coopera, doncs, amb les institucions 
sanitàries i a més, amb les locals i amb les socials, amb 
les escoles, casals de gent gran i amb les industries de la 
comarca.

Amb aquesta finalitat realitzem xerrades informatives 
i de sensibilització sobre les malalties del cor. Val a dir 
que fins ara hem rebut molt bona acollida on hem trucat 
la porta. Dintre d’aquest pla d’actuació hem realitzat 
xerrades col·loqui a l’institut de Santa Coloma, al de 
Vidreres i al de Maçanet, als casals de la Gent Gran de 
Maçanet i al d’Hostalric, als campus esportius i a algunes 
industries de Maçanet, que procurem repetir en el temps 
per a donar consistència als coneixements que proposem. 
També subministrem als alumnes de les escoles de 
Maçanet fruita com a reforç de l’educació nutricional i 
d’ajuda a l’alimentació sana.

Aquestes xerrades divulgatives les dirigim a donar els 
coneixements fonamentals del funcionament del sistema 
cardiovascular, les principals malalties cardíaques i els 
hàbits saludables per a prevenir-les, així mateix els 
fonaments bàsics de les tècniques de reanimació cardíaca, 

“Mitja Marató” amb la cooperació de Macor
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funcionament del desfibril·lador i les experiències com 
a afectats per aquestes malalties.

L’amplitud i programa es modifica d’acord als destina-
taris a qui van dirigides, ampliant determinats aspectes 
i minimitzant-ne d’altres, per obtenir l’atenció i els re-
sultats finals que volem aconseguir i que siguin asse-
quibles pels oients.

Amb l’afany d’aconseguir ajudar les persones a qui van 
dirigides intentem que siguin informatives, formatives i 
pràctiques. Busquem la claredat de l’exposició en la fase 
informativa, donar els coneixements bàsics en la part 
formativa (posar-los en pràctica serà voluntat d’ells), 
i ensenyar-los a desenvolupar-se amb el desfibril·lador 
practicant amb “l’aparell i el “ninot” de Dipsalut. La fi-
nalitat és donar-los els màxims coneixements possibles 
i preparar-los per enfrontar-se al món actual i, en el 
cas dels alumnes dels instituts, a la construcció de la 
societat futura que ells hauran de viure.

Crec que fem una feina que s’ha de fer, que duem a terme 
dintre les nostres possibilitats (som una associació petita 

i de pocs anys de vida), millorable, sí, però que omple un 
buit que hi ha a la nostra societat.

Actuem com diu Sèneca: “No ensenyem per l’escola, sino 
per a la vida ...”

Josep Llinàs

RELLOTGES I ELS SEUS AVANTATGES
Tal i com vam comentar en l’entrega anterior, avui par-
larem dels rellotges i els seus avantatges respecte al 
cor. El rellotge, com tots ja sabem, és un artefacte per 
saber quina hora és. Aquesta ha estat la seva funció 
durant molts anys. Tot i aixó, actualment, ens trobem 
que pot donar molts més serveis, com per exemple 
saber on ets en qualsevol instant i en qualsevol lloc, 
saber les calories que estàs cremant, saber quina fre-
qüència cardíaca tens en cada moment, fins i tot quan 
estàs dormint,... Aquests beneficis es poden obtenir 
perquè els nous porten integrats diferents dispositius 
com ara un GPS, un podòmetre o un sensor de freqüèn-
cia cardíaca. A continuació faré una breu llista sobre 
algun d’aquests nous aparells amb les seves caracte-

Dia del Cor

Casal de la Gent Gran d’Hostalric

MACOR_ L’Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda a Malalts del Cor
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rístiques i els seus preus. Anirem del preu més econò-
mic al més car.

1. Rellotge OnMove 200, de Geonaute. Té un cost d’uns 
setanta euros aproximadament. Disposa de GPS, podò-
metre, és resistent a l’aigua i pots afegir-li un cinturó 
Bluetooth per controlar la freqüència cardíaca, entre 
moltes altres característiques.

2. Rellotge GPS Polar M400 HRM. Aquest model té un 
preu aproximat de cent quaranta euros i et serveix du-
rant les vint-i-quatre hores durant els set dies de la 
setmana. Està equipat amb un cable USB (per connec-
tar-lo a l’ordinador), un emissor de freqüència cardíaca, 
a més del mecanisme per saber l’hora. Amb aquestes 
característiques tindràs més informació sobre les teves 
constants vitals quan facis exercici físic.

3. Rellotge TomTom Runner2, pulsòmetre integrat, GPS. 
El preu aproximat és de cent vuitanta euros. Com el seu 
nom indica té un GPS, molt útil perquè permet determinar en 
tot el món la posició d’una persona, d’un vehicle o d’una 
nau. També pot controlar les hores de son. Ens troben da-
vant d’una màquina intel·ligent que controla si fas esport 
i si dorms bé. Aquest artefacte t’avisa si no fas esport 
cada cert temps i si no descanses suficientment. També 
pots configurar, segons el que vulguis calcular quan fas 
esport: fitness, sprint, velocitat, cardio o fàcil.

4. Rellotge Muliesportiu amb pulsòmetre al canell i GPS Vivo-
Active HR, de Garmin. Té un preu estimat d’uns dos cents cin-
quanta euros. Les seves funcions són més completes que les 
dels que hem vist fins aquest moment. Et permet escoltar mú-
sica, té una resistència a l’aigua molt superior que d’altres (uns 
50 metres), també té diverses opcions per configurar el mòbil 
amb l’estil que més t’agradi a partir de la seva aplicació. Però no 
hem d’oblidar que les opcions més fonamentals són: mesurar la 
freqüència cardíaca, saber si el ritme és regular o irregular i un 
bon nivell d’esport i de descans. Igualment és útil per saber en 
tot moment on estàs, gràcies al GPS que porta integrat.

Tots aquests models els podeu trobar a totes les grans 
superfícies dedicades a l’esport i a través d’internet. 
Tal com s’ha pogut observar, hi ha una gran varietat de 
models i de preus. Cada model té una funció diferent. Si 
en busques un que et compti només els passos que fas 
al dia, te n’has de buscar un amb podòmetre; en canvi, 
si en busques un per controlar en cada moment el teu 
rendiment físic, l’has de buscar que sigui més precís.

Com hem pogut apreciar, els rellotges d’avui dia no només 
són un símbol del temps, són  un símbol de tecnologia, del 
saber i del voler cuidar-se. Amb ganes de fer esport o exer-
cici físic tenim estris, per pocs diners, de fer-los amb més 
seguretat per a la nostra salut. El que vull dir és que si ens 
cuidem aconseguirem una vida plena amb salut, satisfacció 
i un bon control. Una alimentació sana i equilibrada i exercici 
físic, caminar ja serveix, fan que ens podem sentir molt mi-
llor amb nosaltres mateixos i més ara que podem conèixer 
en cada moment com se sent i està el nostre cos.

Cristina Clopés
Col·laboradora 
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Mostres de rellotges intel·ligents
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RIPOLLÈS.COR_ Associació per a la prevenció i ajuda als malalts cardiovasculars i als seus familiars

EL 16 D’OCTUBRE, DIA EUROPEU DE LA CONSCIENCIACIÓ 
SOBRE L’ATURADA CARDÍACA: “ELS NENS SALVEN VIDES”

El passat 16 d’octubre es va celebrar a la plaça de l’Ajun-
tament de Ripoll la Jornada del  Dia Europeu de la consci-
enciació sobre l’aturada cardíaca, organitzada per l’equip 
d’atenció primària (EAP) de Ripoll-Sant Joan de les Aba-
desses i l’EAP de Camprodon, l’Institut Català de la Salut de 
Girona, el Departament de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya i el CAP Ripollès, i amb la participació de l’associació 
El Ripollès.Cor

Els propòsits d’aquesta jornada van ser:
- La trobada conjunta de totes aquelles entitats públiques 
que participen en la prevenció de les malalties cardio-
vasculars, actuen en situacions de risc, tracten i presten 
socors a la nostra població, en cas de necessitat (Ajunta-
ment de Ripoll i ajuntaments de la comarca del Ripollès, 
policies locals, mossos d’esquadra, bombers, Protecció 
Civil, Creu Roja, El Ripollès.Cor, ICS, Hospital de Campdevà-
nol, Consell Comarcal del Ripollès i Sistema d’Emergències 
Mèdiques).

- La importància de donar a conèixer a la nostra població, la 
sensibilitat d’aquestes entitats i la seva capacitat de resposta 
davant d’una situació d’aturada cardio-respiratòria.

- Divulgació i sensibilització ciutadana del suport vital, mitjançant 
la realització d’una xerrada informativa, la difusió de tríptics i la 

“Els nens salven vides”
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participació voluntària de la població en la pràctica del suport vital 
guiada per personal qualificat.

- Oferir tant a les nostres entitats com als ciutadans la 
possibilitat de fer cursos acreditats pel Consell Català de 
Ressucitació (CCR) per part d’instructors del CCR, que treba-
llen a la nostra comarca i també de fer simulacres conjunts.

- Sensibilitzar les escoles, els pares i les mares de la im-
portància de l’aprenentatge de les maniobres de suport vital 
bàsic a les escoles, d’incorporar-lo a l’àmbit escolar dintre 
del seu currículum i al cicle de primària, donat que des de 
fa nou anys es va posar en marxa el “Programa de formació 
curricular en Suport Vital en centres educatius” i que dis-
posa del suport del Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat de Catalunya que planifica el desenvolupament en 
el territori.

ACTIVITATS
Juliol: Campionat de pàdel a Campdevànol
Al mes de juliol passat l’Associació El Ripollès.Cor va col·laborar 
en el torneig de pàdel a la localitat de Campdevànol, que va ser 
un èxit i on van participar uns 100 jugadors/jugadores.

Setembre: Envelliment actiu al Ripollès
Als municipis de Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Vallfogona del Ripollès 
i Planoles es va organitzar la quarta edició de la marxa 
“Caminem per l’envelliment actiu al Ripollès”. Una marxa 
oberta a tota la població a favor de l’envelliment actiu al 
Ripollès, especialment adreçada a les persones majors de 
65 anys i en la qual El Ripollès.Cor va estar present.

II Congres de Cardialianza a Girona
Que va tenir lloc els dies 22 i 23 de setembre a l’Auditori 
Josep Irla de la seu de la Generalitat de Catalunya a Giro-
na. L’esdeveniment va estar organitzat per la plataforma 
Cardioalianza, que agrupa 16 associacions i federacions 
de tot l’Estat espanyol, entre elles El Ripollès.Cor, a més 
de  pacients, familiars, professionals sanitaris, membres 
d’associacions de pacients i persones interessades en les 
malalties cardiovasculars.

Cesca Bernal
El Ripollès.Cor
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La Dra. Maulen i la Dra. Capella 
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PETITA HISTÒRIA D’UN DESFIBRIL·LADOR
Tot comença quant jo era un tros de plàstic de color groc. 
Em varen posar en una màquina on vaig passar molta calor 
i d’allà en vaig sortir convertit en una caixa molt bonica, no 
semblava ni jo! A davant meu, m’hi van posar un mirall i també 
una maneta perquè em puguin agafar millor.

Després de la meva sorprenent transformació, vaig estar molt  
de temps en un magatzem amb altres com jo. La meva història 
va canviar el dia que un home amb bata blanca va entrar, em 
va agafar i em va portar en un lloc on hi havia molts fils i altres 
objectes que jo no sabia perquè servien.

Una mica espantat perquè no sabia què em passaria, de 
sobte, em van omplir de diversos elements electrònics, 
fils i altres materials que no coneixia, i es va produir una 
sensació increïble, indescriptible, vaig sentir que prenia 
vida.

Dintre meu hi havia una petita màquina que feia soroll, sem-
blava que fos un cor que estava bategant, també hi havia una 
espècie de cable amb uns pegats i uns fils doblegats…. tot 
dins el meu interior, dins la meva nova vida.

I no s’acabaven aquí les sorpreses, resulta que quan m’obrien 
podia parlar i donava instruccions, em vaig sentir important, 
deia coses que ni jo mateix entenia com “asegúrese que ha 
llamado al 112” “coloque los parches” “apártese”... tot era 
molt curiós però us asseguro que jo no entenia res.

Era increïble, n’hi havia molts altres com jo!! Uns senyors 
molt educats, ens van pujar en un camió i ens van repartir 
de forma equitativa per diferents poblacions de la província 
de Girona. 

A mi em varen col·locar en una columna prop d’un ajuntament, 
estava molt bé, no tenia ni fred a l’hivern ni calor a l’estiu, 
estava com un rei, però seguia sense entendre quina era re-
alment la meva missió, però segur que estava pensat per fer 
grans coses ja que em van instal·lar amb tots els honors.

Una nit, mentre tot dormia, un home que corria em va agafar 
d’una revolada i se’m va emportar, em va obrir al costat d’un 
altre home que semblava mort i vaig començar a parlar, l’ho-
me que m’havia agafat feia tot el que jo deia.

De cop, al dir “apártese” vaig fer com una llampegada i l’ho-
me que semblava mort va tornar a la vida. Tot seguit va venir 
una ambulància que es va emportar l’home i a mi a l’hospital, 
on em varen obrir i els vaig donar totes les informacions que 
guardava dintre meu.

Després d’unes hores, els tècnics van tornar a posar on ordre 
les peces del meu interior i em van traslladar  al mateix lloc 
on estava.

Ara ja sé què sóc. UNA MÀQUINA QUE TÉ VIDA I SERVEIX PER 
SALVAR VIDES.
                                                       
       Nati Angelats

El Ripollès.Cor

II Congres de Cardialianza a Girona
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QUÈ VOLEM QUE SIGUI COR-FI ?
El passat 23 d’octubre es va celebrar a l’Hotel Travé el dinar de clo-
enda de les Jornades del Cor 2016 organitzades per l’Associació 
Cor-Fi. En total hi vam assistir una trentena de persones, que si 
tenim en compte les de la Junta i algunes cònjuges, els represen-
tants de l’Ajuntament i la família del Doctor Paz, es pot dir que els 
socis assistents vàrem ser una quinzena. És una llàstima, ja que el 
preu era assequible, el lloc de reconegut prestigi, i, a més a més, 
ens van obsequiar, sense que constés en el programa, amb una hora 
d’actuació del conjunt figuerenc Veus Empordaneses que varen fer 
un recital d’havaneres i altres temes molt ben executats.

Confesso que em va entristir veure una tan minvada participació 
social en un acte que ha de servir de reconeixement a la feina de la 
Junta Directiva, actualment renovada amb noves persones que han 
d’aportar el seu dinamisme per fer més activitats en benefici dels 
socis i de la població en general. Els meus pensaments varen anar 
retrocedint en el temps fins a situar-se al mes de maig  del 2007 
quan una colla de malalts del cor ens vàrem reunir al restaurant La 
Pansa, convocats per en Carles Corral i un servidor, per exposar el 
resultat de la reunió que havíem tingut amb el doctor Paz a fi de 
materialitzar la fundació de l’Associació. Vàrem ser deu els valents 

Jornades del Cor 2016

que ho vàrem tirar endavant. Recordo perfectament el dia de la 
presentació al Museu Dalí, l’11 de juliol del 2008, amb assistència 
de les primeres autoritats polítiques i sanitàries locals i provincials. 
Recordo les visites a Girona que va fer en Carles per poder presen-
tar i aprovar els estatuts, les converses amb els amics del Gicor, 
pioners a la demarcació en aquests temes, la formació de la primera 
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Junta, les primeres conferències, els primers socis que vam tenir, 
i també, la mort del nostre primer secretari, en Jordi Font Sitjà, 
gairebé sense temps d’estrenar-se en el càrrec.

D’aquells deu valents socis fundadors, només en queden a la 
Junta actual el president Carles Corral Cullell, i l’actual secretari, 
en Marc Pla Llorens. Durant aquests vuit anys han estat moltes 
les persones que hi han passat, que han treballat per l’Associació 
i em permeto agrair-los la seva entrega i el seu treball.

Finalment m’acabaré dirigint als socis actuals. No n’hi  ha prou amb 
pagar la quota anual. El soci és el vertader propietari i com a tal ha 
de participar en les assemblees anuals de l’Associació, donar la seva 
opinió, fer crítica, si pot ser constructiva, censurar el que li sembli 
que no es fa bé, i agrair l’esforç dels membres de la Junta quan s’ho 
mereixin. També assistir als actes que s’organitzin. El pitjor que pot 
passar és la indiferència.

La poca assistència a l’acte final i també a la conferència del 
doctor Paz el dijous 20, al Cercle d’Esport fa la impressió que 
els socis passin. I no hauria de ser així. Depèn de nosaltres que 
l’Associació Cor-Fi duri molts anys amb el mateix esperit amb 
què va néixer: les ganes d’ajudar els malalts de cor de la nostra 
comarca. Espero que així sigui. Ànims a tots i... Salut!

Martí Carreras i Ginjaume
Soci número 2 de Cor-Fi

LA DIETA MEDITERRÀNIA
El Castell de Quermançó, està situat a uns 2 Km al nord de 
Vilajuïga, dalt d’un puig. La defensa natural que ofereix el turó  
i la seva posició estratègica s’han aprofitat des de temps antics. 
S’hi han localitzat restes que demostren que ja estava habitat 
en època romana o potser abans.

La comtessa de Molins, Teresa de Molins, de Sant Pere Pescador,  
va abandonar la vida noble per unir-se com a capitana d’un grup 
de bandolers. Va estar reclosa durant un temps en un convent de 
Garriguella, però es va escapar per tornar  amb els bandolers que 
s’amagaven entre les restes del Castell de Quermançó.

La dama de Quermançó. Diuen que la Comtessa de Molins, des que 
el va tastar, només menjava el moll de l’ós, però era molt car, per 
menjar aquesta delícia cada dia. Va anar perdent les seves riqueses 
fins que va haver de marxar del castell. Ben pobre, va anar cap el 
poble de Castelló d’Empúries i ben afamada va acceptar tota mena 
de grana de  les mans d’uns compassius camperols. Les va trobar 
tan delicioses que des del fons de la seva ànima deia: “Si agüés 
sabut que les panses, figues, de nous i olives fora tant bo encara 
seria la Comtessa del Castell de Quermançó”.

Carles Corral
President

Dinar de clausura de les Jornades del Cor 2016

Castell de Quermençó
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Obert de 10:00am a 10:00pm.
Oci & restaurants fins a l’1:00am.
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