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El grup d’investigació de
radiologia de la Clínica Gi-
rona, l’Institut de Diag-
nòstic per la Imatge i la
Universitat de Girona, di-
rigit pels doctors Joan
Carles Vilanova i Joaquim
Barceló, ha estat premiat
en el darrer congrés mun-
dial de radiologia que es va
celebrar a Chicago, EUA,
del 27 de novembre a l’1 de
desembre. El treball guar-

donat mostra la utilitat
d’avaluar la biologia i fisio-
logia del cartílag articular
amb tècniques de resso-
nància magnètica que per-
meten conèixer els canvis
de degeneració articular
de manera precoç i veure
l’evolució del cartílag
abans d’arribar a l’artrosi.
Els investigadors han de-
mostrat també la utilitat
d’aquestes noves tècni-
ques per valorar l’eficàcia
de nous tractaments de
l’artrosi. ■

N.A.
GIRONA

Nou guardó per
als radiòlegs
Barceló i Vilanova

Els radiòlegs Joaquim Barceló i Joan Carles Vilanova,
de Clínica Girona ■ CLÍNICA GIRONA

Els grups municipals
d’ERC-MES, la CUP i Ciu-
tadans presentaran en el
ple de dilluns vinent una
moció en què reclamen
que el pla especial que re-
dacta el govern “defineixi
clarament que els únics
usos possibles a la Devesa
són aquells que són compa-
tibles amb la preservació
d’aquest parc urbà”. En un
segon punt s’insta el go-
vern a buscar una ubicació
alternativa per als usos
que malmeten el parc.

Asseguren que els usos
més perjudicials per a la
Devesa són aquells que
comporten una “nombro-
sa presència de persones,
l’entrada de vehicles o la
instal·lació d’estructures
pesants que causen la com-

pactació del sòl, malmeten
els plàtans i altres ele-
ments naturals, arquitec-
tònics o paisatgístics del
parc”. Entre aquests inclo-
uen el mercat, les atrac-
cions de les Fires, els espec-
tacles de gran format fora

de l’esplanada de la Copa o
l’ús del camp de Mart per
Fira de Girona (un ús que
consideren excessiu).

En la valoració política
que fan de la moció, qualifi-
quen d’equivocació que es
permetés celebrar a dins

de la Devesa a l’agost l’Es-
cape in the Park, un festi-
val techno que va reunir
més de 4.000 assistents i
que consideren que va
aportar un resultat de
“més soroll, cotxes i brutí-
cia”. ■

Jordi Nadal
GIRONA

Moció d’ERC-MES, la CUP i
C’s en defensa de la Devesa
a Reivindicaran que es defineixin i es limitin els usos que puguin malmetre el parc
urbà a Instaran el govern a obrir el debat sobre les activitats intensives que s’hi fan

El festival de música ‘techno’ Escape in the Park és una de les activitats criticades ■ J. SABATER


