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Diari de Girona

Rècord de participació a la cursa
Oncotrail, amb 240 equips inscrits
Són 42 grups més que en l’any anterior, i l’entitat que més

n’aporta són els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
La sisena edició recaptarà, com a mínim, 240.000 euros

DdG GIRONA

■ L’Oncotrail, la cursa solidària
que organitza la Fundació Oncolliga Girona, batrà de nou el seu
rècord de participació i en la seva
sisena edició reunirà  equips,
 més que l’any passat. Com que

cada equip ha d’aportar, com a
mínim, un donatiu de . euros,
l’edició d’enguany en recollirà
com a mínim ., tot i que
s’espera que la xifra acabi sent superior perquè són molts els
equips que acaben sobrepassant

Els equips impulsats pels centres
sanitaris del Baix Empordà.
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA

aquesta quantitat, que es destina
a millorar la qualitat de vida dels
malalts de càncer i les seves famílies.
Des de la seva primera edició,
el repte que la fundació impulsa
amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l’Agrupació Excursionista Palafrugell no ha parat
de crèixer i, de fet, els organitzadors han hagut d’establir un topall
d’inscrits per garantir la logística
i la seguretat.
D’entre els  equips inscrits,
l’empresa que n’aporta més són
els Serveis de Salut Integrats del
Baix Empordà (SSIBE), que gestiona l’hospital de Palamós i els
CAPs de Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal
d’Empordà. En total, hi aportaran
vuit equips de treballadors integrats per professionals de diferents àrees, des d’urgències fins al
servei d’anatomia patològica.
A continuació hi ha l’associació
Fem@Quart-QRTTeam, amb sis
equips, i després l’escola bressol
El Petit Montgrí, amb quatre.
Pel que fa a la procedència dels
corredors, comptarà amb atletes
d’arreu de les comarques gironines, de Barcelona, Tarragona,
Lleida, Andorra, Madrid, Andalusia i poblacions de la Catalunya
Nord com Ceret, Reiners o Sant
Llorenç de la Salanca.

Presentat a Praga l’estudi sobre polimedicació
Hi van participar un miler

de residents de geriàtrics,
entre ells de l’Alt Empordà
i la Garrotxa
DdG GIRONA

■L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha presentat l’estudi sobre els efectes de
la institucionalització de les persones grans en el nombre de medicaments que prenen a l’assem-

blea EAHSA – EDE, que s’emmarca en el congrés internacional que
es porta a terme des d’ahir a Praga
(República Txeca).
El doctor Toni Andreu, director
d’estratègia d’ACRA, va explicar a
experts i membres d’organitzacions europees pertanyents a
EAHSA – EDE quin impacte té la
institucionalització en els centres
residencials sobre el perfil de consum de medicaments que prenen
els usuaris.
Més enllà de l’interès científic i

social de l’estudi, la presentació
en un àmbit continental també té
com a objectiu traslladar la necessitat de col·laboració entre països.
Ampliar l’estudi de polimedicació
entre organitzacions permetria
comparar els sistemes socials i de
salut i comptar amb una base de
dades més àmplia per prendre
més i millors decisions en benefici de la salut de la gent gran a Europa.
L’estudi, realitzat entre un miler
d’usuaris de  centres associats

d’ACRA de deu comarques rurals
i urbanes (entre elles, l’Alt Empordà i la Garrotxa), ha determinat
que després d’un any d’institucionalització hi ha una reducció mitjana del , de persones que
prenen un medicament específic
entre tots els fàrmacs estudiats i,
en conseqüència, un manteniment de la qualitat de vida dels
usuaris.
S’ha pogut determinar que la
reducció es concentra fonamentalment en aquells fàrmacs rela-

Blanes acollirà un concert solidari
contra el càncer infantil el 7 d’octubre
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■ El proper desembre farà un any
que la Policia Local de Blanes es
va adherir a la campanya pelsvalents, que consisteix en la venda
d’uns escuts solidaris brodats
d’aparença similar als oficials que
té la Policia Local de cada municipi per recaptar fons per a l’SJP
Pediatric Cancer Centre Barcelona. El projecte de l’hospital Sant

Joan de Déu de Barcelona compta
amb un pressupost inicial de 
milions d’euros, dels quals actualment tan sols en falten poc més
d’, milions d’euros per arribar a
aquest objectiu.
Des que la Policia Local de Blanes es va adherir a la campanya,
ja s’han venut . escuts amb el
suport de l’Ajuntament de Blanes,
així com de diverses institucions i

establiments del municipi. Ara,
han fet un pas més i s’han proposat seguir recaptant diners a través
d’un nou esdeveniment que tindrà lloc a l’octubre.
Per això ha comptat amb la
col·laboració del grup de tribut XTramp, amb qui han organitzat
un concert solidari que s’allotjarà
al Teatre de Blanes el diumenge 
d’octubre a les  de la tarda. Tota

La sisena edició, en què col·laboraran uns  voluntaris, se celebrarà el  i  d’octubre, amb un
itinerari circular amb sortida i
arribada a Palafrugell i algun petit
canvi de recorregut respecte
d’anys anterior. Els inscrits hauran
de cobrir els  quilòmetres de
recorregut per la Costa Brava i les
Gavarres amb un temps màxim
de  hores, passant per  punts
de control i avituallament.
Amb l’augment de participants
any rere any, també s’han incrementat els fons recaptats. En total,
en les cinc primeres edicions
s’han recaptat més de . euros. Aquests diners es destinen
principalment a cobrir les necessitats dels hospitals gironins a les
quals no arriba l’administració,
com la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia, però també es dedica una
part a la investigació de la malaltia
a través de l’ICO Girona i a serveis
que l’Oncolliga fa als centres hospitalaris.

En les primeres
cinc edicions
l’Oncolliga ha
recaptat
622.000 euros
cionats amb patologies en què els
hàbits de vida saludable tenen un
paper fonamental.
Prop de  participants es van
reunir la setmana passada en el
Congrés EDE – EAHSA per debatre sobre la visió europea de l’assistència a llarg termini, l’atenció
residencial i ambulant, el paper
de la comissió europea i altres temes candents amb oradors de tot
Europa.
L’esdeveniment estava organitzat per l’associació europea de directors i proveïdors de serveis
d’atenció a llarg termini per a gent
gran (EDE – EAHSA), organització a la qual ACRA està adherida.
la recaptació dels donatius anirà
íntegrament destinada al projecte
per al càncer infantil.
El preu de les entrades, que es
vendran a  euros cadascuna, inclou tant l’accés al concert com un
escut solidari. Tant per obtenir
més informació com per comprar
entrades, cal trucar a la Policia Local de Blanes, al telèfon  
.
Pensant en tots aquells i aquelles que no puguin anar al concert
aquell dia, però vulguin igualment contribuir en la campanya,
s’ha creat una Fila  vinculada directament al projecte.

