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Tractament social del càncer
L’Hospital de Sant Celoni engega un servei de suport socioeconòmic a pacients i famílies
Sant Celoni
Ramon Solé

L’Hospital de Sant Celoni
acaba d’engegar un nou servei, pioner a la comarca, que
proporciona als pacients de
càncer i els seus familiars
suport per atendre les seves
necessitats de caire social:
des d’ajuts econòmics puntuals, fins a assessorament per
fer tràmits amb l’administració, etc. El servei es va posar
en marxa la setmana passada,
és gratuït i l’ofereix la junta
local de l’AECC-Catalunya
contra el Càncer, a sol·licitud
del centre hospitalari; hi pot
accedir qualsevol pacient
de malaltia oncològica del
Vallès Oriental que tingui
necessitats socials.
“Crèiem que, en l’àmbit del
treball social per a famílies
i pacients, necessitàvem un
suport més específic en tema
d’oncologia. No tant per la
gent ingressada, que ja el
rep, sinó més aviat pels pacients de consultes externes”,
explica Sandra Ortigosa,
treballadora social de l’hospital. L’encarregada de portar
a la pràctica el servei és M.

El centre demanarà
un psicoOncòleg

M. Dolors Ariza, treballadora social de l’AECC-Catalunya Contra el Càncer, fa uns dies a l’hospital de Sant Celoni

Dolors Ariza, treballadora
social de l’AECC-Catalunya
contra el Càncer, que hi va
els dimecres; en la primera
jornada, la setmana passada,
ja va atendre quatre persones. “En general, són pacients i famílies en situacions

precàries, persones soles,
o que no tenen recursos, o
que han hagut de deixar de
treballar per la malaltia”,
apunta Ariza. A les persones
que sol·licitin el servei se’ls
farà una valoració econòmica
i social prèvia, a partir de la

qual, i en funció de les necessitats que hagin sorgit arran
de la malaltia, la treballadora
social valorarà la possibilitat
de realitzar ajuts econòmics
puntuals i per un període
màxim de sis mesos. “Poden
ser per cobrir desplaçaments,

Primera rotació de regidors
de Volem Vilamajor
J.B.M.

Mercè Prat Perpinyà ha presentat la seva renúncia com a
regidora de Volem Vilamajor
(VV) a l’Ajuntament de Sant
Pere, per donar pas al segon
de la llista, John Mackay, en
compliment del compromís
que va adquirir el grup municipal de canviar de regidors
cada any.
Amb aquesta rotació seran
més veïns els que prendran

responsabilitat a l’Ajuntament. Per Mercè Prat ha
estat un privilegi fer de portadora de la veu del poble
i assistir als plens després
d’haver consultat què diu la
gent. Els punts de l’ordre del
dia del ple es debaten en una
assemblea popular, i després
el regidor de VV ho trasllada al ple. “Aquest any m’ha
servit per corroborar que
l’estructura d’estat, amb els
governs locals, és una estructura obsoleta, caduca”.

Per complementar els serveis
de suport als malalts, l’Hospital de Sant Celoni demanarà a l’AECC-Catalunya Contra el Càncer un especialista
en psicooncologia per ajudar
els pacients a acceptar la
malaltia, per acompanyar-los
i perquè puguin expressar
pors, inquietuds, etc., en un
treball més de caire emocional. Aquest servei ja existeix
en els hospitals de Granollers
i Mollet.

Llinars ofereix un curs gratuït
d’horticultura ecològica
Llinars del Vallès
J.B.M.

RAMON FERRANDIS

Sant Pere de Vilamajor

si el pacient ha de fer un
tractament lluny de casa i
no ho cobreix la Seguretat
Social, o si ha de fer una
dieta especial, si necessita
atenció domiciliària, medicació, pròtesis o ortopèdies,
etc.”, explica M. Dolors Ariza.
D’altra banda, si els pacients
necessiten material sanitari se’ls deixarà en préstec,
sense necessitat de valoració
socioeconòmica.
Un altre servei que s’ofereix és l’assessorament. “De
vegades els pacients estan
una mica perduts i no saben
on adreçar-se per fer determinats tràmits, demanar
ajuts econòmics, etc. Fem
d’enllaç entre els recursos
que ofereix l’administració i
els malalts”, diu la treballadora social.

La regidora Mercè Prat

L’Ajuntament de Llinars ha
organitzat un curs d’hort
ecològic gratuït, adreçat a
persones que estiguin en
situació d’atur laboral. L’activitat s’inscriu en l’edició
d’estiu dels cursos formatius,
dins del projecte d’horts
socials a Llinars. La iniciativa
està destinada a persones
que vulguin ocupar-se amb
un hort d’autoconsum i/o

que vulguin iniciar produccions amb objectius comercials.
El curs d’horticoltura ecològica es fa en tres sessions.
La primera, el 22 de juny
amb la recol·lecció de plantes
aromàtiques i extracció de
les essències, el 29 de juny
amb la reproducció de plantes per esqueix i per llavor, i
finalment, el 7 de juliol amb
una visita. L’activitat està
organitzada per la cooperativa Tarpuna.
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tasta el nostre txuletón
de Navarra 850g
Esmorzars de forquilla, dinars,
sopars les nits de divendres
i dissabtes
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La botiga
‘on line’
Ara ens pots trobar les 24h
cada dia de l’any a la nostra
botiga ‘on line’
www.bricotechonline.com
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Pèrgola de jardí 3x3 h 2,3m
Estructura metàl·lica. Pals de 60mm.
Tendal polièster extensible
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