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● El suïcidi és la principal
causa de mort entre les do-
nes de l’Estat de 30 a 34
anys. Així ho ha revelat un
estudi que ha fet la Socie-
tat Espanyola de Metges
d’Atenció Primària (Se-
mergen), que ha enquestat
1.300 dones. La conclusió
més destacada de l’estudi
és que la salut de les dones
ha empitjorat els últims
deu anys. El president de
Semergen, Julio Zarco,
creu que en el cas femení
es pot parlar de la crisi dels
30 perquè aquesta és l’edat
en què la dona «es veu di-
vidida» entre les exigèn-
cies professionals i la deci-
sió de ser mare. Per això, la
dona té ansietat, estrès i
depressió, patologies que,
segons el doctor, abans ar-
ribaven en edats més tar-
danes. L’estudi també
conclou que, tot i que les
dones tenen una esperança
de vida més llarga que els
homes, pateixen més sole-
dat, pobresa i dependència
per culpa de les desigual-
tats socials i econòmiques
que han de suportar.

D’altra banda, el doctor
creu que la liberalització
de les relacions sexuals ha
fet que les dones facin no-
ves consultes als metges;
els últims cinc anys s’ha
incrementat un 25% la
sol·licitud de la píndola de
l’endemà i també ha aug-
mentat el nombre de casos
de malalties de transmis-
sió sexual. A més, les do-
nes cada vegada es pre-
ocupen més d’hora per la
imatge i per tant se sotme-
ten abans a operacions de
cirurgia estètica. Segons
Zarco, les causes de l’em-
pitjorament de la salut de
les dones és que han agafat
hàbits que abans es vincu-
laven als homes, com ara
el consum de tabac, alco-
hol i altres drogues, així
com els canvis demogrà-
fics i l’evolució cultural.
Una altra dada rellevant és
que un 45% de les dones
moren per malalties car-
diovasculars, per això els
doctors lamenten que un
25% de les dones fumin,
que una de cada cinc tingui
sobrepès i que hagi crescut
el consum d’alcohol.

El suïcidi és la principal
causa de mort entre les
dones de 30 a 34 anys,

segons un estudi
EFE / Madrid

Organitzen per
primer cop a Sant
Hilari una marató
de donació de sang
● Sant Hilari Sacalm. El
Banc de Sang i Teixits i
l’associació de donants
de sang de Girona orga-
nitza per primera vega-
da una marató de dona-
ció de sang a Sant Hila-
ri, que se celebrarà el
dia 29. La presentació
d’aquesta marató es fa-
rà demà amb una xerra-
da informativa sobre la
donació i la transfusió
sanguínia. Aquest acte
començarà a les vuit del
vespre, a la sala noble
del museu Guilleries, i
hi participaran el doctor
Joan Castells, del CAP
de Sant Hilari; el doctor
Joan Profitós, represen-
tant del Banc de Sang i
Teixits, i la regidora
d’Acció Social i Sani-
tat, Joana Giménez. La
marató de sang se cele-
brarà al pavelló i s’han
preparat activitats lúdi-
ques i festives durant
tot el dia. / A.P.

La Clínica Girona
va dedicar la seva
jornada mèdica
anual a la ciàtica
● Girona. Més de cin-
quanta professionals
del món sanitari de les
comarques gironines
van participar dimecres
en la jornada mèdica
que cada any organitza
el servei d’urgències de
la Clínica Girona i que
aquesta vegada portava
per títol Abordatge ac-
tual de la lumbociatàl-
gia. La lumbociatàlgia
és el dolor que comença
a la regió lumbar i que
s’irradia pel territori
d’un o de tots els nervis
ciàtics. La jornada va
estar centrada en els di-
ferents tipus d’abordat-
ge d’aquest dolor. / N.A.

● L’Associació Catalana
d’Escoles de Teatre
(ACET), de la qual forma
part el Galliner de Girona,
reivindica l’homologació
del graduat en art dramàtic
perquè, afirma, en la situa-
ció actual només els estu-
diants de l’Institut del Tea-
tre, (l’únic centre oficial a
Catalunya) tenen titulació i
les matricules estan sub-

vencionades. En canvi, les
escoles privades no tenen
reconeixement de la Gene-
ralitat; això implica l’ab-
sència de beques, al mateix
temps que dificulta l’accés
al món professional. «Des-
prés de 10 anys, no hem
avançat en el propòsit
d’aconseguir l’homologa-
ció», afirma, i han convocat
un acte reivindicatiu a Bar-
celona el 26 de març.

Reivindiquen l’homologació
del graduat en art dramàtic

D.B. / Girona

El conseller Josep Huguet,
en declaracions a El Punt,
assenyala que les pors de
privatització que les últi-
mes setmanes s’han sentit
en el món estudiantil i per
part d’alguns professors
universitaris com ara Ra-
mon Franquesa, de la UB,
i l’exrector de la UPC, Jo-
sep Ferrer, són una «baja-
nada» que només respon a
una «visió conservadora».
Tot i aquestes crítiques
d’un exrector, en l’adapta-
ció de la universitat catala-
na a l’Espai Europeu
d’Educació Superior
(EEES) sembla que go-
vern i universitats no pre-
senten fissures i fan pinya.
Per Huguet, si ara no es fan
els canvis necessaris sí que
hi haurà una «autèntica
privatització» de la univer-
sitat, ja que a la pràctica
suposarà «perdre el tren de
l’economia industrial» i
de retruc el de l’estat del
benestar. «La universitat
té una gran responsabilitat
social, i si no canviem el
model actual ens queda-
rem a la cua del món», se-
gons Huguet, per a qui par-
lar de perill de privatitza-
ció és com cridar «el pa-
pus», que mai no arriba.
Per Huguet, el pla de Bolo-
nya és una decisió de la
Unió Europea que s’«ha
de complir» i presenta «as-
pectes complicats», tot i
que per a Catalunya repre-
senta una «gran oportuni-
tat» perquè, entre altres as-
pectes positius, «supera

les barreres estatals i im-
planta un model de peda-
gogia diferent». Pel conse-
ller, l’adaptació de les car-
reres a l’EEES no pot ser
un mer maquillatge, i per
això cal que el procés es
faci de manera gradual.
Per al curs que ve, seran 35
les carreres que s’adapta-
ran a Europa, i encara que-
daran dos cursos més, fins
al 2010/2011, per acabar
la transició. Amb l’arriba-
da de les primeres carreres
de grau adaptades a Euro-
pa, fins ara només hi havia
els màsters, també ha aug-
mentat l’oposició a la re-
forma. Per al dia 15 d’abril
vinent, el Sindicat d’Estu-
diants dels Països Cata-
lans ha convocat un insòlit

referèndum sobre el pla de
Bolonya a la Universitat
de Lleida.

Pel conseller, en
aquests moments el per-
centatge que paga un es-
tudiant per fer la carrera,
entre un 15% i un 20%, és
dels més baixos de tot Eu-
ropa i «no passa res» si els
preus dels màsters –és a
dir, els estudis que poden
fer els alumnes després
del grau– són una mica
més elevats. «Si no és ai-
xí, no els podrem finan-
çar», adverteix. La cor-
recció per a l’augment de
preus és establir beques
salari, que per cert des que
es va posar en marxa no
s’han exhaurit, segons
subratlla el conseller.

El conseller Josep Huguet
defensa el pla de Bolonya enmig

de les protestes estudiantils
Diu que la reforma és una «gran oportunitat» per a Catalunya

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa. / A.P.

● El pla de Bolonya, que s’ha d’aplicar el
curs que ve a 35 carreres universitàries, no
s’atura. Al contrari, és l’única via possible
per reformar la universitat. Aquesta és

MARCEL BARRERA / Barcelona l’opinió del conseller d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa, Josep Huguet, pocs
dies després de les mobilitzacions estu-
diantils contra l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior (EEES).


