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ESTUDI PIONER
Addictes als jocs d’atzar
Un informe del Govern revela que
més de 150.000 catalans tenen
o poden tenir problemes amb els
jocs d’atzar >PÀG 2

ENTREVISTA
Contra la nova llei de l’avortament
Un professor de Dret de la UdG explica per què diu no a la nova llei de
l’avortament mitjançant un manifest que han signat més de 170
experts i professors d’universitats catalanes > PÀG 3
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SÍNDROME D’ASPERGER Les convencions socials que regeixen la nostra vida diària són un autèntic trencaclosques per als afectats per
aquest trastorn, que són incapaços de sentir empatia o tenir habilitat social. El seu pensament extramadament realista i lògic fa que no
entenguin els dobles sentits ni la comunicació no verbal. A Girona, ha nascut una associació per donar-los suport, a ells i a les seves famílies. 

�

Les relacions socials, basades en
l’empatia i l’aprenentage de de-
terminades convencions, formen
part de la vida quotidiana de pràc-
ticament totes les persones. Ex-
pressions com «anem a fer un
cafè» o «m’estic morint de calor»
són habituals i la majoria de gent
entén què volen dir dins el seu
context. No tothom, però. Per a les
persones amb síndrome d’Asper-
ger, aquestes convencions socials
i aquest «llegir entre línies» són
pràcticament impossibles d’en-
tendre. Tenen un pensament lògic,
concret i extremadament realista:
no entenen els dobles sentits ni so-
len tenir habilitats socials. Si a
una persona amb síndrome d’As-
perger li pregunten «anem a fer un
cafè?», serà capaç de respondre
que «no» senzillament perquè no
li agrada el cafè, per moltes ganes
que tingui d’estar amb l’altra per-
sona. No entendrà que el que li es-
tan demanant realment és passar
una estona junts, tant és que hi
hagi un cafè, un suc o un refresc pel
mig. I si sent l’expressió «m’estic
morint de calor», probablement es
preocuparà perquè pensarà que
l’altra persona es pot morir de ve-
ritat. La seva manca d’habilitat
social li impedeix detectar, a través
de l’expressió facial o el to de veu
del seu interlocutor, que és només
una frase feta, sense sentit literal.

Aquestes qüestions, que a ve-
gades poden semblar anecdòti-
ques, es poden convertir en un ve-
ritable problema per a aquell qui

pateix la síndrome. De fet, es trac-
ta d’un trastorn greu del desenvo-
lupament, reconegut per l’Orga-
nització Mundial de la Salut. El
problema és que s’ha diagnosticat

tard –el primer cop que es va uti-
litar el terme va ser el – i en-
cara hi ha molt de desconeixement
de la matèria. En canvi, la seva in-
cidència és relativament alta: en-
tre  i  casos per cada . nou-
nats. Per això, sis famílies gironines
han impulsat l’Associació Síndro-
me d’Asperger a la demarcació,
que alhora forma part de la Fede-
ració Catalana d’Asperger.  El seu
objectiu és donar a conèixer
aquesta Síndrome, especialment
en el món educatiu, per tal que els
infants afectats rebin l’ajut neces-
sari per part de psicòlegs i do-
cents. També volen defensar els
seus drets  –actualment no hi ha
ajudes previstes per a aquest tipus
de patologia– i organitzar activitats
per a aquests infants.

Segons les famílies, la Síndrome
d’Asperger no és en si mateixa un
problema, sinó «una manera de
ser». Els afectats se senten còmo-
des quan tenen normes a seguir,
però en canvi es troben desorien-
tats en espais lliures, quan les úni-
ques normes són les socials. «Són
nanos mancats de comprensió, si
la gent els entengués, no se senti-
rien tan rebutjats», indiquen.   

I és que la falta d’habilitat social,
sumada al desconeixement per
part de la societat, porta moltes di-
ficultats als afectats, especialment
a l’escola. La  patologia se sol
 diagnosticar tard –als ,  o fins
i tot  anys–, de manera que
abans solen patir conflictes amb
companys i professors. Amb els
mestres, perquè la falta de conei-

xement fa que
acabin essent
c o n s i d e r a t s
alumnes «estra-
nys» o «difícils»,
mentre que amb
els companys, la
seva falta de capaci-
tat per relacionar-se
els sol convertir en
blanc de burles. Poden
tenir, per exemple,
fama de delators, per-
què quan el mestre pre-
gunta qui ha fet una ma-
lifeta, ells diran de segui-
da qui ha estat, perquè no
pensaran que això els pot
fer quedar malament da-
vant la resta de companys.  

Però malgrat necessitar
suport en el seu procés d’a-
prenentatge, les persones
amb síndrome d’Asperger són
tant o més intel·ligents que la
resta de gent. Solen fixar el seu
interès en un àmbit de conei-
xement concret i, si allò els in-
teressa de debò, hi posaran els
cinc sentits i podran ser els mi-
llors. 

El principal problema, moltes
vegades, és que a les pròpies fa-
mílies els costa d’acceptar que els
infants pateixen aquesta síndrome.
«Tens un sentiment de culpa i fra-
càs, penses que has fet alguna
cosa malament», indica una mare.
«És difícil acceptar que passes de
tenir un nen normal a tenir un nen
amb un trastorn», afegeix. Això, su-
mat a la falta de professionals es-

pecialitzats, la falta d’ajuts directes
i el desconeixement general de la
síndrome, fa que per a moltes fa-
mílies sigui difícil enfrontar-s’hi, o
que no ho vulguin acceptar. I per
això neix l’Associació, precisament
per donar-los suport. Es reuneixen
a la parròquia de Sant Pau (Giro-
na) i el seu telèfon de contacte és
el  , a partir de dos
quarts de tres de la tarda. 

GIRONA | LAURA FANALS

Quan relacionar-se és difícil 
Sis famílies han impulsat l’Associació síndrome d’Asperger Girona, que dóna suport als

afectats per un trastorn que els impedeix conèixer les convencions socials i tenir empatia 
�

Una imatge del tríptic
editat per l’Associació gironina.

� Falta d’empatia
� Interacció ingènua, senzilla, poc
apropiada i d’una sola direcció 
� Sense habilitat per tenir amics o
amb molt poca
� Llenguatge pedant i repetitiu
� Comunicació no verbal molt pobra
� Intensa absorció per temes
concrets
� Moviments maldestres i poc
coordinats; postures estranyes 

LA SÍNDROME, A CASA

� Dèficit en cognició social
� Dèficit en habilitats d’organització
i planificació
� Rigidesa mental
� Dificultats en comprensió lectora
� Dificultats en el pensament
abstracte
� Dificultat en la formació de
conceptes no verbals
� Dèficit en la capacitat de
generalització
� Problemes d’atenció
� Problemes amb la memòria
� Dificultats grafomotores
� Falta de motivació per
l’aprenentatge

LA SÍNDROME, EN L’APRENENTATGE
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El tabac és una preocupant font de problemes de
salut a tot el món, però un equip d'investigadors eu-
ropeus ha aconseguit obtenir-ne substàncies tera-
pèutiques. A la revista BMC  Biotechnology els cientí-
fics, dirigits pel professor de la Universitat de Verona
Mario Pezzotti i membres del projecte Pharma-Plan-
ta, van explicar ahir que han modificat genèticament
la planta del tabac per produir medicines útils en el
tractament de malalties autoimmunes i inflamatò-
ries. La planta transgènica, a la qual es va incorporar
material genètic d'un virus i d'un ratolí, és capaç de
produir interleucina-10 biològicament activa, una po-
tent substància antiinflamatòria. Els científics van ob-
servar que el vegetal és capaç de produir nivells prou
alts de la substància com perquè sigui possible utilit-
zar les fulles del tabac sense necessitat de sotmetre-
les a processos d'extracció i purificació. Ara els inves-
tigadors administraran les fulles de la planta a rato-
lins amb malalties autoimmunes per analitzar el seu
nivell d'eficàcia. L'equip vol estudiar si repetides do-
sis de la planta, al costat d'antígens també obtinguts
de tabac transgènic, previndrien la diabetis tipus 1.
NOVA YORK | EFE/DdG

La goma d'enganxar utilitzada pels musclos ma-
rins per adherir-se a les roques pot servir per tancar
les ferides quirúrgiques, cosa que permetria una re-
cuperació més ràpida i un maneig més precís del que
ofereixen la sutura i les gomes d'enganxar artificials.
Així ho va afirmar ahir un equip d'investigadors de
la North Carolina State University i la Purdue Uni-
versity a la publicació Journal of Biomedical Mate-
rials Research B. Segons els investigadors, les prote-
ïnes adhesives presents a la cola natural dels mus-
clos permeten que els temps de recuperació siguin
més breus, apareguin menys cicatrius i els metges
tanquin les ferides amb més precisió. A més són bio-
degradables i no són tòxiques. Els experts expliquen
que, encara que la substància es comercialitza, el seu
ús no ha arribat encara a l'experimentació clínica,
perquè encara cal trobar la composició correcta. Però
afegeixen que, un cop arribi als quiròfans, aquesta
nova forma d'unir teixits millorarà significativament
la curació de les ferides de la cirurgia ocular, el tan-
cament de les ferides i la recuperació de les fractu-
res. NOVA YORK | EFE/DdG

Quatre de cada deu treballadors catalans –al vol-
tant d’, milions–té algun tipus de dolor com a con-
seqüència de la seva feina, sobretot mals d'esquena
i de cap, segons revela l'última enquesta estatal de
condicions de treball. Els trastorns musculoesque-
lètics són els més freqüents, sobretot en persones que
treballen en el sector de la construcció, l'assistència
sanitària, l'educació i la restauració. El  dels tre-
balladors té mals d'esquena, i un altre dels mals més
comuns és el de cap, sobretot en els que treballen tot
el dia davant de l'ordinador. BARCELONA | EUROPA PRESS/DdG

QUASI LA MEITAT D’EMPLEATS TÉ
DOLOR A CAUSA DE LA FEINA

LA COLA QUE FAN SERVIR ELS
MUSCLOS TANCA LES FERIDES

EXTRACTES DEL TABAC TAMBÉ
PODEN CURAR MALALTIES

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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TELÈFONS D’INTERÈS

CENTRE AUDITIU

• AUDIÒFONS • REPARACIONS • PILES • ACCESSORIS •

Gran Via Jaume I, 69 - Tel. 972 20 06 64 - 17001 Girona
Vilafant, 8 - Tel. 972 50 93 51 - 17600 Figueres

L’AECC-Catalunya contra el Càncer de Girona va organitzar ahir a la Casa de Cultura de la ciutat una xerrada sobre
el material d’ús quotidià per a les persones que han sofert una laringectomia (extirpació de la laringe). L’entitat
gironina va impartir durant tot l’any passat al voltant de 300 sessions de rehabilitació de la veu a persones que han
patit aquest tipus d’intervenció, que fa imprescindible l’assitència pre i postoperatòria, a més de conèixer el material
que pot ser útil en cada moment. 

�

Girona Una xerrada ofereix consells per a persones amb laringectomia

ANIOL RESCLOSA

Uns . adults a Catalunya
tenen o podrien tenir en un futur
problemes de salut a causa dels jocs
d'atzar, dels quals uns . (,)
serien jugadors patològics i reque-
ririen una atenció especialitzada,
segons conclou el primer estudi
epidemiològic d’aquestes caracte-
rístiques dut a terme a l’estat espa-
nyol. La consellera de Salut de la
Generalitat, Marina Geli, el va pre-
sentar ahir en roda de premsa, al
costat de les codirectores del treball,
les doctores Àngels González i Rac-
hel Volberg, expertes internacionals
en joc patològic (ludopatia).

L’estudi ha partit d’una mostra de
. adults amb un cost de .
euros, i revela que un  dels ca-
talans adults, . persones,
són considerats jugadors de risc; un
,, o sigui . ciutadans, són
jugadors problemàtics, i un ,,
. persones, són jugadors pa-
tològics que, va explicar Geli, ne-
cessiten atenció especialitzada. Al-
hora, les dades mostren que el
, de les persones adultes en-
trevistades participen en diferents
activitats de joc a Catalunya, enca-
ra que amb diferents intensitats i,
així, el , ha jugat l'últim any i
el  juga mensualment o més so-
vint.

Per tipus de jocs, els preferits són
les loteries (,), les quinieles

(,) i les porres (,), men-
tre que els jocs per Internet només
representen de moment un ,,
un percentatge que es preveu que
augmenti els propers anys.

En aquest sentit, Geli va recordar
que la Comissió Europea està de-
batent la possibilitat de regular l'ús
dels jocs a Internet per part de
menors d'edat, vist el gran creixe-
ment d'aquest tipus de distracció
entre els més joves. Per la seva
banda, la doctora Àngels González
va indicar que a les unitats espe-
cialitzades que tracten els addictes
als jocs a Catalunya ja hi comencen
a arribar adolescents amb proble-
mes de conducta relacionats amb
la xarxa. Per exemple, amb jocs de
rol d’àmbit internacional, que els
poden arribar a canviar els hàbits
per voler-se connectar de nits.

84 atesos en un any a Salt
L’any , un miler de persones
van ser ateses a les deu unitats ca-
talanes especialitzades per a ad-
dictes al joc, que no tenen llistes
d'espera, segons va assegurar la
consellera, que malgrat tot va apun-
tar que la xifra haurà crescut el
. Una d’elles és la de l’hospital
de Santa Caterina de Salt, que
aquell any va atendre un total de 
persones per problemes amb el
joc, la major part dels quals, un to-
tal de , eren homes. 

BARCELONA/GIRONA | EFE/DdG

Uns 150.000 catalans tenen
o poden tenir problemes de
salut a causa dels jocs d’atzar

La Generalitat fa un estudi que revela que més d’11.000 ciutadans
són jugadors patològics i que requereixen una atenció especialitzada
�

Jugador no problemàtic
És el que passa una bona esto-
na jugant, no només juga, i

mostra control. 

Jugador de risc
Està més centrat en el joc, a ve-
gades juga per sobre el pressu-

post, i experimenta un alt nivell d’exci-
tació mentre juga.

Jugador problemàtic
El lligam entre valor i diners
desapareix. Fa trampes i men-

teix durant el joc.

Jugador patològic
Juga per jugar, cosa que es con-
verteix en la seva ocupació les

24 h del dia. El lligam entre valor i di-
ners desapareix, i no pot parar de ju-
gar. A Catalunya hi ha més d’11.000
d’aquestes persones.  
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ELS TIPUS DE JUGADORS

És el d’un home d’entre 35 i 54
anys, nascut a Catalunya, ca-

sat, amb estudis secundaris, que tre-
balla a temps complet i amb un nivell
econòmic baix. 

�

EL PERFIL MITJÀ DELS JUGADORS
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Fa unes setmanes la iniciativa so-
cial SOS Quiero Vivir va presentar
un manifest al qual han donat su-
port amb les seves signatures més
de  acadèmics, catedràtics i
professors d’universitats catala-
nes, i que rebutja la proposta per
a la reforma de la llei de l’avorta-
ment. El text considera que aquest
canvi preveu la «derogació del de-
licte d’avortament», i demana al
Congrés que aturi la nova norma.
Guillem Ormazábal ha explicat a
aquest diari la visió que té del de-
bat des del seu despatx de la Fa-
cultat de Dret de la UdG.

Hi ha qui diu que l’embrió no
és un ésser humà, sinó «allò
humà».

Existeix un ampli consens cien-
tífic que des de la concepció hi ha
un procés d’evolució, es comença
a «descomprimir» l’equipatge ge-
nètic i a prendre forma un ésser
humà, original, irrepetible, diferent
de la mare. Personalment em sem-
bla legítim afirmar que des del mo-
ment de la fecundació comença la
vida humana perquè es desenca-
dena aquest procés d’evolució.

Sigui com sigui, no és prou di-
fícil per a una mare haver de
prendre la decisió d’avortar com
per no deixar-li fer?

Si hi ha una cosa en què tots
coincidim sobre l’avortament, és
que sempre és indesitjable, a nin-
gú li resulta una decisió senzilla.
Però la meva opinió és que caldria
bolcar-se en polítiques positives de
solidaritat, que facilitin a les dones
poder seguir l’embaràs. El pro-
blema és que en comptes de fer la
legislació més positiva, el que es fa
és emfatitzar l’avortament. Si es fes-
sin les coses d’una altra manera,
penso que moltes dones no es
trobarien en aquest dilema. Da-
rrere l’avortament hi ha de vegades
pressions molt fortes de l’entorn en
què viuen les persones, de l’entorn
social, fins i tot de la parella.

Polítiques positives vol dir ajuts
socials i econòmics?

Sí. Estem en un estat del be-
nestar, on sortosament hi ha una
sensibilitat social creixent per part
de les institucions, i també per
part dels ciutadans. Hi ha molta
gent jove que vol fer coses pels al-
tres, i em sembla que aquest és un
camp magnífic on poder ajudar.

De totes maneres, no s’hauria
de permetre l’avortament en cap
cas?

El manifest afirma quin és l’ori-
gen de la vida humana, i el signem
gent de molts àmbits, però no
arriba a aquest nivell de concreció.
Jo personalment penso que no
s’hauria de permetre l’avortament
sota cap supòsit. Penso que hi ha
altres solucions que eviten haver

de posar una dona davant d’a-
quest dilema.

Tampoc en el cas de les me-
nors? No és tallar les ales a una
nena impedir-li avortar?

El futur es condiciona en tots
dos sentits. Si la dona no avorta, hi
ha una criatura i una situació nova
a la seva vida. Però a la dona que
avorta, això li pot comportar un
trauma bastant considerable.
Qualsevol decisió és dura en
aquest cas. I pel que fa al permís
patern necessari actualment per a
les joves d’entre 16 i 18 anys que la
reforma vol eliminar, penso que la
llei està bé com ara, és bo que els
pares acompanyin i aconsellin la
menor. Qui millor que els pares per
aconsellar-la en aquest sentit? Em
sorprèn que apareguin lleis, com
un decret de la Junta d’Andalusia,
que fa èmfasi en el fet que els jo-
ves que acudeixin a fer-se la ci-
rurgia estètica estiguin molt ben in-
formats i que s’exigeixi el consen-
timent patern, i que després altres
legislacions, com la de l’avorta-
ment, no ho tinguin en compte.

En qüestions com la de l’avor-
tament o les investigacions en

embrions hi intervenen els co-
mitès de bioètica, formats per
experts procedents de moltes
disciplines, i que intenten asses-
sorar a través de la raó, deixant a
banda les idees. Quina és la fron-
tera? Sovint es relaciona les opi-
nions de les persones que no es-
tan d’acord amb l’avortament
amb les seves idees religioses.

Quan parlem de la vida huma-
na parlem de valors essencials,
que són la referència, el marc de
convivència en una societat. En
aquest sentit, tenir una postura cla-
ra respecte a això no és pas una
qüestió de dogmatisme. No puc
admetre que la qüestió de la de-
fensa de la vida estigui relaciona-
da amb les idees religioses. Hi ha
molta gent que defensa que l’a-
vortament no sigui legal i ho fa
simplement perquè creu que hi ha
una sèrie de valors i límits ètics que
no es poden superar i que són ne-
cessaris per mantenir la convi-
vència social.

Vist tot plegat, els signants del
manifest què demanen per al fu-
tur?

Demanem que enfront de de-
terminats problemes de l’existèn-
cia humana hi hagi un altre tipus
de legislació, que impulsi i respecti
més el valor de la vida, per exem-
ple, investigant i potenciant les
cures pal·liatives. Aquesta és la
meva impressió. Cal posar la in-
vestigació sota un guiatge ètic.

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Professor titular de Dret Processal de la UdG. És un
dels més de 170 experts i científics d’universitats catalanes
que han firmat un manifest en defensa de la vida humana,
«des de la concepció fins a la mort natural». Un document
contrari a la nova llei de l’avortament que prepara el Congrés. 

«Penso que
l’avortament no
s’hauria de
permetre sota 
cap supòsit »

Guillem Ormazábal

Guillem Ormazábal.

DIARI DE GIRONA

Roser Reyner
GIRONA

«Caldria bolcar-se en

polítiques positives de

solidaritat, que facilitin poder

seguir l’embaràs»

El Centre de Salut Mental de
Blanes, la seu de la Xarxa de Salut
d’aquest àmbit de la regió de Gi-
rona, acollirà avui dijous a dos
quarts de deu, una xerrada dirigi-
da a les famílies de malalts men-
tals, que comptarà amb la pre-
sència del gerent de la Fundació
Tutelar de les Comarques Gironi-
nes, el senyor Josep Maria Solé.

La fundació es va crear el 
i té l’objectiu de protegir les per-
sones grans, amb trastorns men-
tals o amb disminució psíquica a
partir de l´exercici de càrrecs tu-
telars. La conferència que es farà
avui és especialment dirigida als fa-
miliars però oberta a tothom, i
l’adreça on dirigir-se és l’avinguda
Europa número . 

GIRONA | DdG

La Xarxa de Salut
Mental de Blanes
convoca una
xerrada per a les
famílies de malalts

La Fundació Oncolliga Girona
organitza aquest diumenge,  de
març, l’anomenada Tarda Màgica,
que tindrà lloc al teatre de Salt a les
sis de la tarda. Sota el lema Aju-
da’ns a ajudar, l’acte comptarà
amb les actuacions del Màgic An-
dreu, amb som-riures sense fron-
teres, i de Fèlix Brunet, amb un es-
pectacle de telepatia únic a Cata-
lunya. Les persones que assisteixin
a l’acte hauran d’aportar un do-
natiu de  euros, que s’invertirà en
ajudes per als malalts de càncer. 

GIRONA | DdG

El Màgic Andreu
actuarà diumenge
a Salt en benefici
d’Oncolliga Girona

Les unitats mòbils del Banc de
Sang passaran a l’abril per Girona,
Llagostera, Lloret, Cassà, Colera,
Vilanova de la Muga, Llers, Sarrià,
Sant Feliu, Calonge, Corçà, la Canya,
Camprodon, Ripoll, Pardines, Port-
bou, Ribes, Rupià, Navata, Bordils,
Anglès, Caldes, Lladó, Bonmatí,
Ventalló i Maçanet de Cabrenys.

El Banc de Sang visitarà a l’abril
més d’una vintena de municipis 
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CENTRE D’AL·LÈRGIA 
I PEDIATRIA GIRONA

Dr. J. González Garcés
Especialista - col. 3551

Especialistes en Al·lèrgia i Immunologia:
• Al·lèrgia d’Adults
• Al·lèrgia Infantil i Pediàtrica
• Asma
• Immunologia

Especialistes en Pediatria:
• Puericultura
• Malalties Neonatals
• Pediatria

CONVENI AMB LES PRINCIPALS MÚTUES

C/ Francesc Ciurana, 16 baixos - GIRONA
Tel. 972 21 97 95 - Mòbil 686 064 390 - Hores convingudes

MALALTIES DE LA PELL 

TRACTAMENTS I DEPILACIÓ
AMB LÀSER

Consulta diària a hores convingudes

C/ Ibèria, 12-14 baixos B ·  17005 GIRONA
Tel. 972 24 51 80

mail:lquint@comg.es

NÚM. COL. 863

C/ Francesc Ciurana, 7 · Tel. 972 21 43 05
17002 GIRONA

Fernando
Girón Cardona

Col. núm. 403
PSICÒLEG CLÍNIC

SEXOLOGIA  

TERÀPIA FAMILIAR

RELACIÓ DE PARELLA

TRASTORNS
DE PERSONALITAT

C/ Eiximenis, 10, 5è 2a - Tel. 972 21 27 99
17001 GIRONA
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fisioteràpia - fisioestètica

David Sala Gamito

diplomat en fisioteràpia núm. 3991

• Fisioteràpia esportiva
i rehabilitació funcional
• Alternativa quiròfan
• Assessoria estètica

Migdia, 11, 1r, 2a - 17002 GIRONA
972 20 41 36 - 667 59 09 93

LA TEVA FARMÀCIA

El 87% d’espanyols
té una farmàcia a

menys de 250 metres
del seu domicili

El model espanyol de Farmà-
cia ha permès que l’accessibili-
tat al servei farmacèutic sigui
un dels elements més impor-
tants del nostre sistema. Així,
un 87% de la població espan-
yola compta amb una oficina
de farmàcia a menys de 250
metres del seu domicili, segons
un estudi realitzat per Antares
Consulting i presentat a una
reunió del Fòrum Aproafa.
Les principals conclusions d’a-
quest estudi són: 
• Espanya, amb una extensió
de 504.645 km², compta amb
una cobertura de 20.896 Ofici-
nes de Farmàcia.
• La població espanyola pre-
senta un ràtio d’habitants per
Oficina de Farmàcia (2.158) cla-
rament inferior a la mitjana eu-
ropea, assegurant àmpliament
la seva cobertura assistencial.
• Aquesta cobertura està asse-
gurada tot i ser Espanya un
dels Estats Membres de la Unió
Europea amb menor densitat
de població i presentar grans
extensions de terreny despo-
blades.
• El 87% de la població a Es-
panya compta amb una Ofici-
na de Farmàcia a menys de 250
metres del seu domicili.
• El 94,3% de la població es-
panyola compta amb una Ofi-
cina de Farmàcia accessible a
una distància menor o igual a
3 km, i s’utilitza per arribar-hi
entre 1,5 i 3,6 minuts. 
• El 97,3% de la població es-
panyola compta amb una Ofi-
cina de Farmàcia accessible a
una distància igual o menor a
5 km, i s’utilitza per arribar-hi
entre 2,5 i 6 minuts. 
• L’11% de les Oficines de Far-
màcia estan ubicades en po-
blacions amb menys de 1.000
habitants (6% en poblacions de
menys de 500 hab.; 5% en po-
blacions d’entre 500 i 1.000
hab.). 
• La distribució actual de les
Oficines de Farmàcia permet
que el ciutadà conservi la seva
capacitat d’elecció. 
• El 87% dels ciutadans acu-
deix a l’Oficina de Farmàcia
habitual per proximitat al seu
domicili i per la professionali-
tat del farmacèutic.
• La cobertura proveïda per les
Oficines de Farmàcia està as-
segurada en totes les franges
horàries gràcies al sistema de
guàrdies rotatòries o guàrdies
localitzades. O
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Dr. Josep M. Ramos i Maeso

Control de l’embaràs i part

Tècniques de diagnòstic prenatal

Ecografia Doppler Color

GIRONA

G D Plaça Josep Pla, 11  /  Tel. 972 20 48 82

BANYOLES

Edifici Flora  -  c/ Álvarez de Castro, 3, 2E  /  Tel. 972 58 27 27

DIJOUS, 19 DE MARÇ DE 2009 | Diari de Girona  4�SALUT
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