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POLÍTICA I SOCIETAT

El guardó, que es lliurarà el 12 de novembre, reconeix la tasca en el camp de la geriatria

El Col·legi de Metges premia Jordi
Borràs, de l’Hospital de Sant Celoni
Sant Celoni
EL 9 NOU

El doctor Jordi Borràs, responsable del Servei d’Assistència Sociosanitària a l’Hospital de Sant Celoni, rebrà un
reconeixement del Col·legi
de Metges a la seva trajectòria professional, el mes de
novembre. Borràs, que exerceix des de 1983 i ha passat
per diversos centres sanitaris, és impulsor de diversos
serveis que han reforçat l’assistència geriàtrica al centre
sanitari del Baix Montseny.
El Col·legi de Metges de
Barcelona concedeix, des
de l’any 2004, uns Premis a
l’Excel·lència Professional
que destaquen els valors
professionals en el terreny
de l’assistència, l’educació
mèdica, la recerca i la bioètica. Són reconeixements que
concedeix un jurat a partir
de les propostes d’altres
professionals. Aquest és un
dels aspectes que destaca
Jordi Borràs a l’hora d’agra-

El doctor Jordi Borràs és el responsable de l’assistència sociosanitària de l’Hospital de Sant Celoni

ir la concessió del guardó.
“Durant la carrera professional he passat per diversos
centres i encara formo part

del comitè d’ètica de l’Hospital de Granollers; això em fa
conegut entre els professionals a la comarca”, explica.

La responsabilitat de Jordi
Borràs inclou diversos serveis vinculats a la geriatria
dins de l’Hospital de Sant

Celoni. Des que va assumir
la responsabilitat al capdavant de l’Àrea Sociosanitària,
l’Hospital de Sant Celoni ha
incorporat serveis com una
unitat de llarga estada (per
a malalts estabilitzats però
amb un alt grau de dependència que no poden estar-se
a casa per manca de suport),
un hospital de dia geriàtric.
El servei també disposa
d’una unitat de mitja estada,
consultes externes de psicogeriatries i d’hospitalització
a domicili.
El responsable del servei
ha anat especialitzant la
seva activitat mèdica en la
geriatria, especialment amb
casos associats amb demències. Part de la tasca inclou
també l’acompanyament a
les famílies en una tasca que
comparteixen metges, diplomats, auxiliars d’infermeria,
treballadors socials i fisioterapeutes.
Amb anterioritat a la tasca que actualment porta a
terme a l’Hospital de Sant
Celoni, Jordi Borràs va treballar en l’àmbit de l’assistència primària. Posteriorment
va formar part dels equips
de cures pal·liatives de
l’Hospital de la Santa Creu,
a Vic, i va fer formació com a
internista a l’Hospital General de Granollers. Treballa a
l’Hospital de Sant Celoni des
de 1996.

La CUP de Caldes es vol
presentar a les municipals
Caldes de Montbui
Júlia Hinojo

La recent constituïda assemblea de la Candidatura
d’Units Popular a Caldes té
la intenció de presentar-se
a les eleccions municipals
del 2015. Membres d’Arran,
Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) van decidir-ho a l’assemblea que es va fer dijous
i que va atraure una quarantena de persones a les Cases

dels Mestres.
La creació del partit de
l’esquerra independentista
a Caldes neix de l’aglutinament d’organitzacions inicialment autònomes però amb
la mateixa voluntat de transformació social. La CUP es
crea a partir del jovent i mantindrà l’estratègia assembleària. Aquest dijous es farà una
assemblea per acordar qui hi
militarà i col·laborarà, i com
s’organitzarà la campanya
electoral del 25-N.

NOU
RESTAURANT
DE TAPES

Algunes de les persones, majoritàriament joves, que van participar a la trobada de la CUP a Caldes

L’Ajuntament, en el decurs de la sessió del Ple del dia 27 de
setembre de 2012, entre d’altres adoptà el següent acord:

La Plataforma
d’Afectats per
la Hipoteca es
mobilitza a Bellavista

Conveni Urbanístic:

Les Franqueses del Vallès

Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic de data 30 de
juliol de 2012, signat entre l’Ajuntament i Explotacions Ramaderes
Albert, SL i Piensos Picart, SA.

La Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) de
Granollers ha convocat una
concentració aquest dimecres a les 10 del matí davant
de les entitats financeres
que hi ha situades a la plaça
Espanya, al barri Bellavista,
a les Franqueses. L’entitat
vol mostrar el malestar per
les dificultats que els bancs
posen per negociar alternatives als desnonaments com la
dació en pagament.

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ANUNCI

Segon.- Disposar un termini d’exposició pública per espai de vint
dies, a comptar des de la publicació d’aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província i en un dels diaris d’àmplia difusió.
- Menús degustació
per a empreses i
grups particulars
- Càterings

- Fem reserves per
a les festes
nadalenques

RESTAURANT

RESERVES Tel. 93 865 05 72
C. Estació, 4-6
Caldes de Montbui www.lacarboneradecaldes.com

Durant aquest termini, el text inicial del Conveni urbanístic
podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències
municipals indicades a l’encapçalament, perquè es formulin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
Sant Pere de Vilamajor, 28 de setembre de 2012
L’alcalde,
Martí Artalejo Ferrer

Dilluns, 22 d’octubre de 2012

