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La solidaritat i professionalitat deis artistes en la lluita contra el cancer
Per cinque any consecutiu des de la Delegació de
Palafrugell de la Fundació Oncolliga Girona orga
nitzem una vetllada artística musical gracies a la
predisposició i solidaritat de diferents professio
nals I semi professionals.
1 és que no n'hi hauria hagut prou amb una idea,
amb un llibret, si llavors no s'hagués fet realitat
amb la participació deis diferents artistes que han
actuat o actuen, adaptant-se a les necessitats del
fil conductor que en cada ocasió s'ha configurat.

El taranna de
l'Oncolliga Girona
En el decurs d1aquestes vetllades artístiques
musicals que organitza la De/egació de Pa/afru
ge/1, també hem procurat donar informació
sobre la mala/tia del cancer a partir de metges
o infermeres. Al mateix temps els hem Jet un
reconeixement com a representants deis seus
companys perque a més de la seva tasca pro
fessional ens són persones properes perla seva
vesant humana, solidaria i de voluntariat.
En aquesta ocasió hem cregut oportú que si
guin la doctora Esther Vilert i el doctor Joaquim
Bosch els qui ens facin cinc centims d'alguns
aspectes que a vegades no tenim prou ciar i
que ens poden ajudar a afrontar amb més se
renor la mala/tia.
I és que des de la Fundació Oncolliga Girona
apostem per la promoció de la salut i la sen
sibilització de la societat, sense oblidar la
nostra finalitat principal: donar resposta a les
necessitats que les institucions públiques no
cobreixen facilitant recursos humans i mate
rials que contribueixin a fer més cómode la
vida de les persones que pateixen una mala/
tia onco/ógica.

En dir artistes, volem englobar-hi tates aquelles
persones, professionals, semi professionals o afi
cionats que ens han ajudat i ajuden a fer realitat
que cada any, en el decurs del mes de novembre,
puguem presentar una vetllada artística musical.
Amb aquesta cinquena edició s'acaba un cicle
d'un estil, una manera de fer, en el qual hem pro
curat aferir un espectacle prou digne. Val a dir, així
mateix, que aquestes vetllades han sigut possible
també, gracies als tecnics i voluntaris. 1 tot plegat,

amb el públic fidel que ha mostrat i mostra la so res turistes arribades en aquells anys que s'ini
lidaritat des del pati de butaques.
ciava el boom turístic eren objecte de desig. Era
un temps que es cantava, ballava i tothom es di
vertía tant com podia. Per aixo, en aquest reco
Anem a rosegar
Per fer el salt en el temps (mig segle enrere) hi rregut no hi faltaran can�ons i actuacions diverses
haura l'enlla� (Carla Dolz) que facilitara que els ro de diferents artistes locaIs i de poblacions ve'ines
segadors CarlUs i els seu amics Ferran i en Jaume, que de ben segur ens taran passar una vetllada ar
puguin "passejar" l'Amades per Calella, Llafranc tística musical ben agradable, juntament amb
i Tamariu a fi i efecte de facilitar-li documentació algun reconeixement i alguna sorpresa tal i com
de primera ma d'un territori en el qual les prime- és habitual.

El valor afegit deis professionals de la salut
Dra. Esther Vilert: La importancia del metge de família
Dr. Joaquim Bosch: La silibinina, una substancia natural capa� de reduir les metastasis cerebrals de cancer de pulmó
La doctora Esther Vilert Garrofa (Girona, 1968) es va !licenciar en
Medicina,i Cirurgia per la Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
el 1992. Es especialista en Medicina Familiar i Comunitaria per la
Unitat Docent de Girona (1994-1996). Té la Diplomatura en Sanitat
per l'lnstitut Universitari de Salut Pública de Catalunya (1996) i ha
realitzat cursos de doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Re
cerca per la UAB.
Ha exercit com a metge de família al Centre d'Atenció Primaria de
Palafrugell des del 1997 i va ser directora del mateix durant el pe
riode 2013-2016. La docencia té un pes important en la seva trajec
toria professional ja que va ser Cap d'Estudis de la Unitat Docent de
Medicina Familiar i Comunitaria de I' Hospital de Palamós del 2006 al 2013 i des del 2012 és professora
associada del Departament de Ciencies Mediques
de la Facultat de Medicina.En l1actualitat i des del
2017 és Directora d'Atenció Primaria als Serveis
de Salut lntegrats del Baix Emparda -SSIBE-.
Ha participat en diversos articles cientfics gai
rebé sempre referits a la Medicina Fami
liar i va ser membre del Grup
d'Osteoporosi de la Societat
Catalana de Medicina de Fa1milia -CAMFIC- amb els que va publicar,
el 2008, la Guia d'Osteoporosi.

El doctor Joaquim Bosch Barrera (Girona, 1981) va realitzar, els seus estudis
de Medicina a la Universitat de Barcelona (Hospital Clínic). Es especialista en
oncologia medica via MIR per la Clínica Universidad de Navarra (2006-2010)
i ha realitzat estancies d'investigació al Cancer Center de la Universitat de
Michigan (EUA).
Des d'abril de 2010 el doctor Bosch treballa a l1 lnstitut Catala d'Oncologia
(ICO) de Girona, Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. L'any 2012 va obtenir
el grau de Doctor en Medicina (PhD) per la Universidad de Navarra (cum
laude). Col-labora en la investigació realitzada al Laboratori de Cancer i Me
tabolisme liderat pel Dr. Javier Menéndez, així com en múltiples assaigs clínics
en cancer de pulmó amb la Unitat d'lnvestigació Clínica de l1ICO Girona i 1'1DIBGI (lnstitut d'lnvestigació Biomedica de Girona). Ha participat
en l'adaptació del programa de formació deis residents d'onco
logia medica a Espanya per a la seva homologació a nivell eu
ropeu (BOE, abril 2013) i esta implicat en la secció +MIR de la
SEOM (Societat Espanyola d'Oncologia Medica). Es professor as
sociat del Departament de Ciencies Mediques de la Facultat de
Medicina de la Universitat de Girona en l'assignatura de Ma
lalties de l'Aparell Respiratori (des de 2011) i de Bioetica
(des de 2013).
,
Es autor de més de 50 publicacions indexades, autor de
diversos capítols de !libres i ha colaborat en múltiples co
municacions a congressos nacionals i internacionals. Ha
rebut diversos premis i beques per a projectes d'investigació.

---

