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PUBLICITAT

EDICTO
Yo, MARÍA DEL CAMINO QUIROGA MARTÍNEZ, Notario del Ilustre Colegio de
Catalunya, con despacho en Begur, calle Forgas i Elías, 6, HAGO CONSTAR:
Que ante mí se sigue la tramitación del acta de exceso de cabida instada por
Don LUIS MARQUÈS SERRAT, actuando en representación de Don CARLOS
ROMERO DE TORRES, mayor de edad, de nacionalidad española y vecindad
civil común, casado en régimen de la sociedad legal de gananciales, vecino de
Granada, con domicilio en Paseo de los Basilios, número 11, 3º B; y titular de
Documento Nacional de Identidad número 37.711.470-A; para la reanudación
del tracto sucesivo interrumpido sobre la siguiente finca:
URBANA.- Parcela de terreno señalada de número 98, en la urbanización
“Mas Prats”, hoy calle Mirador de sa Tuna, número 5, de Begur. Tiene una
superficie de mil veinte metros cuadrados (1.020 m2). LINDANTE: al frente,
con dicha calle Mirador de sa Tuna; al fondo, con calle Mirador de sa Tuna; a
la derecha entrando, con finca propiedad de Bernard Buclez; y a la izquierda,
con finca propiedad de Paul Dehairs.
El actual titular civil de dicha finca es Don CARLOS ROMERO DE TORRES,
pero la finca consta en el Registro de la Propiedad de Palafrugell, todavía
inscrita a favor de la sociedad “MARROIG, S.A.”, dado que no se llegó a
inscribir la segregación de la misma, de la finca matriz.
INSCRITA: Se halla pendiente de inscribir en el Registro de la Propiedad de
Palafrugell, si bien provienen por segregación de la inscrita al tomo 738, libro
26 de Begur, folio 39, finca número 1358, inscripciones 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, cuya
descripción es la siguiente:
URBANA.- Toda aquella heredad, situada en término municipal de Begur, y en
el territorio conocido por “Manso Prats”, comprensiva de una gran extensión
de terreno, de cabida según medición practicada, ciento veintiuna vesanas,
iguales a veintiséis hectáreas, cuarenta y seis áreas, ochenta centiáreas (ésta
superficie es la que contaba en aquel momento), siendo su mayor parte
bosque pinar y alcornocal, y en menor extensión cultiva, viña y olivar, dentro
de la cual y en su parte central hay la casa denominada “Manso Prats”.
Inscripción.- En el Registro de la Propiedad de Palafrugell, al tomo 738, libro
26 de Begur, folio 39, finca 1.358, inscripciones 5ª, 6ª, 7 ª i 8ª.
Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de esta
notificación, podrán comparecer ante mí los interesados para exponer y
justificar sus derechos.
Begur, a doce de abril de dos mil diez. 847706-998483G

● El Consell de Col·legis
de Metges de Catalunya va
acordar, dimecres, obrir
un expedient disciplinari a
l’actual junta de govern
del Col·legi Oficial de
Metges de Girona
(COMG) per les «pre-
sumptes irregularitats»
que va cometre en exclou-
re la candidatura encapça-
lada per Joan Antoni Mulà
en el procés electoral a fa-
vor de la candidatura
d’Eudald Bonet, actual
president del COMG. A
més, el Consell de Col·le-
gis de Metges de Catalu-
nya també va decidir de-
manar la convocatòria
«urgent» i «immediata»

d’eleccions al Col·legi
Oficial de Metges de Giro-
na com a única via per res-
tablir la pau dins d’aquesta
institució. D’altra banda,
Mulà ha denunciat que el
COMG ha enviat a alguns
membres de la seva llista
un burofax de caràcter ur-
gent en què els demana que
en menys de 24 hores es
presentin al col·legi per res-
pondre unes preguntes re-
lacionades amb un expe-
dient reservat. En el mateix
burofax, que haurien rebut
onze dels 33 membres de la
llista de Mulà, se’ls adver-
teix que si no es presenten
poden ser sancionats. Mulà
ha qualificat aquestes cita-
cions d’«intimidatòries».

El Consell de Metges de
Catalunya obre un

expedient disciplinari al
col·legi de Girona
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La tècnica mínimament
invasiva que s’ha utilitzat
en aquest cas s’anomena
procediment SILS i consis-
teix a fer servir un únic
port d’accés que permet
l’aplicació de múltiples
instruments laparoscò-
pics. L’equip de cirurgians
que van extirpar la vesícu-
la biliar a la dona de 65
anys van fer-ho a través
del melic, amb una petita
incisió. La intervenció
consisteix bàsicament a
introduir, a partir d’aques-
ta petita incisió, un anell
cilíndric flexible al melic,
a través del qual es pot fer
sevir l’instrumental lapa-
roscòpic per extirpar, amb
tota precisió, l’òrgan da-
nyat. En aquest cas, es
tractava de la vesícula bi-
liar i es va extreure sense
cap complicació en una
operació quirúrgica que va
durar aproximadament
uns 45 minuts.

Els avantatges
d’aquests tipus d’inter-
vencions laparoscòpiques
d’alta precisió són que, en
fer-se pel melic, la cicatrit-
zació de la petita incisió és

molt més ràpida i els
temps d’hospitalització i
les molèsties per a la per-
sona que ha estat intervin-
guda es minimitzen subs-
tancialment. Els riscos
d’infeccions i les compli-
cacions postoperatòries

també es redueixen subs-
tancialment.

La pacient, de 65 anys
d’edat, va ser intervinguda
el dia 13 d’abril per un
equip de cirurgians encap-
çalat pels doctors Xavier
Planellas i Francesc Tuca i

l’endemà mateix ja va ser
donada d’alta. Actual-
ment, la pacient fa una vi-
da normal. La Clínica Gi-
rona assegura que aquesta
intervenció ha estat un èxit
i destaca que és la primera
de la demarcació.

Intervenció pionera de la Clínica
Girona en extirpar la vesícula d’una

pacient a través del melic
La dona, de 65 anys, va ser operada el dia 13 i l’endemà va ser donada d’alta

Els instruments laparoscòpics que es fan servir en l’operació amb un detall del port.

● Una dona de 65 anys ha estat la
primera pacient a qui se li ha practi-
cat l’extracció de la vesícula biliar
pel melic, utilitzant una innovadora

NÚRIA ASTORCH / Girona tècnica mínimament invasiva. La pa-
cient va ser intervinguda el dia 13 per
un equip de cirurgians encapçalats
pels doctors Xavier Planellas i Fran-
cesc Tuca, l’endemà de l’operació va

ser donada d’alta i en aquests mo-
ments fa una vida normal. És la pri-
mera intervenció d’aquestes caracte-
rístiques que es duu a terme a les co-
marques gironines.


