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El pla director de la regió
sanitària de Girona 2015-
2020 que està confeccio-
nant el Departament de
Salut se sostindrà en tres
pilars bàsics: l’hospital Jo-
sep Trueta de Girona
(ICS), l’hospital Santa Ca-
terina de Salt (IAS) i la clí-
nica Girona (privada). Ai-
xí va exposar-ho el conse-
ller de Salut, Boi Ruiz, en
la reunió que el dia 16 va
mantenir amb els grups
municipals de l’Ajunta-
ment de Girona, en la qual
va donar per aparcat el
projecte de construcció
del nou Trueta. Segons va
explicar ahir la portaveu
del PSC al consistori, Pia
Bosch, la previsió de Salut
és que la clínica Girona
passi a assumir, conjunta-
ment amb el Santa Cateri-
na, les urgències bàsiques.
La clínica Girona, de titu-
laritat privada, forma part
de la xarxa hospitalària
d’utilització pública
(XHUP) i des de fa anys as-
sumeix intervencions qui-
rúrgiques derivades del
Trueta i del Santa Cateri-
na mitjançant un conveni
amb Salut.

La diputada del PSC al
Parlament de Catalunya
Marina Geli i Pia Bosch vo-
len conèixer quina és la
planificació de serveis en
què treballa Salut perquè

temen que en el nou pla di-
rector, que és previst que
es presenti a la tardor, el
Trueta pugui sortir-ne
perjudicat en benefici del
Santa Caterina i de la clíni-
ca Girona. I és que en
aquella mateixa trobada, i
amb relació als papers que
juguen els hospitals de Gi-
rona i de Salt, el conseller
de Salut va afirmar que “el
Trueta és complementari
del Santa Caterina i no a
l’inrevés”. “No accepta-
rem un minitrueta i que la
clínica Girona es conver-
teixi en centre de referèn-
cia”, va declarar Geli.

Geli i Bosch troben in-
comprensible que el con-
seller de Salut, d’una ban-

da, i l’alcalde de Girona, de
l’altra, deixin perdre un
projecte estratègic per a la
ciutat i la demarcació de
Girona com és el nou True-
ta. I en aquest sentit, van
indicar que es rebel·len en
contra d’aquesta decisió i
de la manca d’ambició po-
lítica de Ruiz i Puigde-
mont. Asseguren que es
mantindran tossudes en
la reivindicació d’un nou
centre hospitalari per a Gi-
rona. Així, la diputada i la
regidora socialistes recla-
men la creació d’una co-
missió política gironina,
formada per parlamenta-
ris i grups municipals,
amb el Departament de
Salut i la UdG. ■

a La diputada del PSC al Parlament Marina Geli i la portaveu del grup del PSC a
Girona, Pia Bosch, avisen que no acceptaran que el Trueta perdi pes específic
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Salut vol donar a la clínica
Girona un paper rellevant
en el pla director de la regió

La decisió de Salut d’aparcar
el nou Trueta i remodelar
l’edifici actual trenca el con-
sens polític que hi havia so-
bre aquesta qüestió, que ha-
via quedat reflectit en diver-
sos acords, segons fa notar el
PSC. Geli va recordar l’acord
parlamentari del 14 de no-
vembre del 2013 per buscar
una ubicació definitiva per al
nou Trueta a la zona nord de
Girona, i Bosc, el que es va as-
solir amb CiU el juliol del 2011
a favor del nou hospital.

Façana de la clínica Girona, una empresa privada que forma part de la XHUP ■ MANEL LLADÓ

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Trencament del
consens dels
grups polítics

Dipsalut ha col·laborat
amb 34 ajuntaments de
les comarques gironines
per modificar 44 instal·la-
cions d’equipaments mu-
nicipals on de forma re-
current s’havia detectat
legionel·la. Des de Dipsa-
lut es va indicar els canvis

estructurals que calia fer
per tal de minimitzar la
possibilitat de presència
del bacteri i va donar su-
port econòmic perquè es
duguessin a terme. L’orga-
nisme de salut pública de
la Diputació de Girona ha-
via identificat aquestes
instal·lacions desenvolu-
pant els programes de su-
port a la gestió i control de

la salubritat de les instal-
lacions amb risc de trans-
missió de legionel·losi. El
bacteri de la legionel·la viu
en ambients aquàtics na-
turals i pot colonitzar di-
verses instal·lacions on hi
ha aigua. Si la instal·lació
disposa d’algun sistema
que produeixi aerosols, les
gotes d’aigua que conte-
nen el bacteri poden ser

inhalades i provocar la
malaltia de la legionel·losi
en grups específics de risc.
Per evitar-ho, els ajunta-
ments han de controlar les
instal·lacions municipals
on podria haver-hi legio-
nel·la. Dipsalut els ajuda a
fer-ho amb dos progra-
mes: un destinat a instal-
lacions de baix risc (fonts
ornamentals que generen
aerosols, regs urbans per
aspersió) i un altre per a
instal·lacions d’alt risc
(circuits d’aigua calenta
sanitària on es produei-
xen aerosols, com els que
hi ha a centres esportius,
piscines o jacuzzis). ■

Pla per reduir el risc
d’infecció per legionel·la
N.A.
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