
Girona, Salt i Sarrià

Diari de GironaDISSABTE, 3 DE JUNY DE 20176

A.C.GIRONA

■El sindicat Comissions Obreres
de l’hospital Josep Trueta de Gi-
rona va engegar ahir una recollida
de signatures entre els professio-
nals del centre per reclamar que
el nou edifici s’aixequi al barri de
Domeny i no a Salt. 

«La setmana que ve des ens
reunirem amb tots els companys
de Comissions de Girona per va-
lorar si obrim la recollida de su-
ports a tota la ciutadania, perquè

tots els gironins som usuaris po-
tencials de l’hospital», explica la
responsable de CCOO al Trueta,
Maria Àngels Rodríguez, que as-
segura que en la primera hora ja
van recollir més d’un centenar de
signatures entre metges, profes-
sionals d’infermeria, zeladors i
auxiliars d’adminsitració. 

El manifest, que recollirà adhe-
sions durant tot el mes de juny
abans de ser entregat al conseller
de Salut, remarca que «cal un gran
hospital Trueta, acompanyat de la
docència i la recerca i que «també
cal mantenir el Santa Caterina, ja
que ambdós són necessaris i ca-
dascun d’ells té la seva funciona-
litat imprescindible». 

En aquest sentit, reitera que la

unificació del Trueta i l’hospital
Santa Caterina de Salt «suposaria
una pèrdua per al territori en el
seu conjunt, ja que de dos hospi-
tals se’n faria un, amb pèrdua de
llits i professionals» i que seria poc
eficient, perquè en un complex
d’alt nivell «les intervencions se-
rien més cares «i el Trueta queda-
ria com l’única porta d’urgències
per tota Girona, el que suposaria
«un col·lapse total». 

Així mateix, subratlla que Giro-
na seria l’única capital de provín-
cia que «quedaria sens un hospi-
tal públic de referència» i que a la
ciutat «només hi quedaria un hos-
pital privat, la futura Clínica Giro-
na, i suposaria la desaparició del
Santa Caterina». 

Engeguen una recollida de firmes
perquè el Trueta es quedi a Girona
Comissions Obreres 
de l’hospital busca suport 
a la proposta que el nou
edifici s’instal·li a Domeny
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■ Girona ha fet un pas més per a
la instal·lació de la nova Clínica
Girona a l’entrada sud de la ciutat.
Ahir, la junta de govern de l’Ajun-
tament va aprovar definitivament
el projecte d’urbanització de l’es-
pai on s’ha d’ubicar el nou edifici.
En concret, va donar llum verda a
l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització del polígon d’ac-
tuació PAU  -Carrer Barcelo-
na-Avellaneda-Clínica, i també va
aprovar el projecte de reparcel·la-
ció i el canvi de modalitat del sis-
tema d’actuació previst. El regidor
d’Urbanisme, Joan Alcalà, va as-
senyalar que es tracta d’un «pas
molt important per a la futura
reurbanització de l’entrada sud de
la ciutat». 

Aquests dos tràmits serveixen
com a punt de partida per a la
construcció del nou difici. El pro-

jecte d’urbanització és el que posa
sobre un mapa com queden els
vials de la zona, els punts de llum
i per on passen els subministra-
ments de gas, electricitat o clave-
gueram, entre altres. 

Amb aquests dos projectes
aprovats, ara els promotors po-
dran començar a treballar per
aconseguir el permís d’obres i la
llicència d’activitats, sempre que
s’hagin obtingut tots els vistiplaus
sectorials necessaris, com per
exemple dels Bombers o de Medi
Ambient. 

L’objectiu de la Clínica Girona
és poder inaugurar el nou edifici
a mitjan any . L’obra està
pressupostada en  milions d’eu-
ros i el nou equipament sanitari
comptarà amb vuit plantes d’alçà-
ria més tres de subterrànies, dis-
senyat perquè hi entri llum per to-
tes bandes. 

Girona aprova el projecte
d’urbanització de l’espai
on anirà la nova clínica 
Segons assenyala el regidor Joan Alcalà, es tracta d’un pas «molt
important per a la futura reurbanització de l’entrada sud de la ciutat»  
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■ Aquest dijous de matinada, els
veïns de Sant Narcís que viuen a la
zona del carrer Josep Maria Giro-
nella van tenir una nit complicada
perquè van començar a sentir que
un parell de persones es dedica-
ven a intentar robar en cotxes que
estaven aparcat sota de les vies del
tren. Intentaven forçar els panys i
obrir els maleters,  segons fonts
testimonials. Ràpidament van
alertar la policia i els Mossos d’Es-

quadra, que quan van rebre l’avís
a la Sala de Coordinació Operativa
van dirigir-se a lloc amb una pa-
trulla. 

Pels voltants de les dues de la
matinada, els agents van trobar un
jove amagat entre dos vehicles es-
tacionats. El noi portava una gor -
ra de color negre, fet que s’ajustava
a les descripcions facilitades per
un testimoni. I a més, els policies
van localitzar tres turismes amb
signes d’haver estat forçats.

Per tot això, els Mossos van de-
tenir l’home, que anava sense
identificar, i a més, durant l’escor-
coll se li trobar una navalla. El de-
tingut es tracta d’un jove de 
anys, de nacionalitat espanyola i
amb domicili desconegut. Va aca-
bar arrestat per un robatori amb
força a l’interior de vehicle, en
grau de temptativa.

El mateix dijous va passar a dis-
posició judicial i el jutge el va dei-
xar en llibertat amb càrrecs.

Intenten robar en cotxes a Sant Narcís

Dues empreses
opten a construir
el nou edifici 
Dues empreses són les
que optaran a la construcció
del nou edifici: Construci-
cons Rubau i Construcciones
San José de Madrid. Es trac-
ta d’una obra ambiciosa que
triplicarà l’espai actual, ja
que passarà dels 12.000 me-
tres quadrats que tenen a
hores d’ara a més de
36.000. El projecte ha estat
dissenyat per PMMT amb la
col·laboració dels mateixos
professionals. DdG GIRONA

DESTACAT

AGENDA
Botiga al carrer

Avui
Als carrers Santa Clara, Nou, Hortes, Sant Francesc, 

Rambla Llibertat, Argenteria, Plaça del Vi i Ballesteries

55a Festa del Pedal del GEiEG
Demà, sortida a les 10 h - Al Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Festival Inund’ART
Del 2 al 4 de juny

Sea Otter Europe
Costa Brava Girona. Bike Show

Del 2 al 4 de juny - Al Pavelló Municipal Girona-Fontajau

Festa major del barri de Sant Narcís
Del 2 al 5 de juny

CONCURSOS
VI Concurs SmartFilms Girona

Concurs de curtmetratges amb dispositius mòbils o tauleta
Dirigit a joves de 14 a 18 any

Presentació dels curtmetratges fins al 31 d’agost
Dos categories: Iguala’t i Diversitatwww.girona.cat/filmoffice

CONVOCATÒRIES
Programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà 

Termini: 16 de juny
www.girona.cat/marfa

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans
Termini: 16 de juny

www.girona.cat/ssocials

Beca Premi d’Europa
Termini: 30 de juny

www.girona.cat/educacio

INSCRIPCIONS
Aula d’escriptura. Curs 2017-2018

A partir del 2 de juny
www.girona.cat/aulaescriptura

Últimes places lliures al Campus Rock
Del 17 al 20 de juliol 

www.girona.cat/marfa

Inscripcions a les activitats esportives d’estiu amb places lliures
activitatsesports@ajgirona.cat

www.girona.cat/esports

LA CASETA. SERVEIS EDUCATIUS
Anem a... L’exposició «EXPERIMENT 2100. 

Què ens espera a la Terra del futur?»
11 de juny, a les 12 h

Anem a... reconèixer abelles i vespes silvestres del nostre entorn
16 de juny, a les 19 h i 
17 de juny, a les 10 h

Cal inscripció prèvia: 972 221 866 / caseta@ajgirona.cat
Més informació a www.girona.cat/caseta 
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