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■S’han de fer  molts passos i tra-
mitacions burocràtiques, però
l’inici de la construcció de la nova
Clínica Girona, al sud de la carre-
tera Barcelona, es va apropant.
L’Ajuntament de Girona ha publi-
cat recentment al Butlletí Oficial
de la Província (BOP) la petició de
llicència ambiental necessària en
aquest tipus d’activitats. Es tracta
d’un ampli document tècnic ela-
borat per la clínica on hi ha multi-
tud d’aspectes vinculats a la ma-
nera de construir l’edifici i,que per
exemple, inclou les sortides
d’emergència o els sistemes de
ventilació, les característiques del
sòl en el qual s’emplaça l’activitat
i el projecte bàsic, entre d’altres.
Les tramitacions van començar a
meitat del , quan es va descar-
tar la idea d’ubicació inicial, que
era Fornells de la Selva.

El consistori haurà d’esperar
que acabi el període d’informació
pública, que és d’un mes, per si al-
gun veí, entitat o empresa volgués
presentar al·legacions. Passat
aquest mes, s’haurà de reunir la
ponència ambiental per dirimir si
tot és correcte. Es tracta d’una co-
missió tècnica de l’Ajuntament on
s’hauran d’analitzar si tots els do-
cuments aportats són els correc-
tes. En aquest cas, es concedirà la

llicència ambiental.  «Tot seguit es
donarà la llicència d’obres», ha
confirmat el tinent  d’alcalde de
Mobilitat, Via Pública i Urbanis-
me, Joan Alcalà. Això podria fer
que el permís per aixecar la clínica
ja es tingués abans de finalitzar
aquest any, tot i que el responsable
municpal manté que no és
 partidari d’evitar parlar de termi-
nis.

En cas que algú presentés al·le-
gacions, la mateixa ponència hau-
ria d’estudiar-les i estimar-les o no.
Això podria alentir les aspiracions
dels directius de l’equipament sa-
nitari que sempre han mantingut
el seu interès en començar els tre-
balls el més aviat possible. 

De fet, per l’inici de la construc-
ció de la nova clínica només queda
pendent la llicència d’obres, per-
què totes les tramitacions urbanís-
tiques com la modificació del Pla
General o la reparcel·lació ja es
van aprovar fa uns mesos, així com
el projecte presentat pel centre sa-
nitari.

Uns 52 milions d’euros
El projecte planteja un edifici de
vuit plantes en alçària i tres més de
subterrànies, amb un pressupost
d’uns  milions d’euros. La idea
és que els treballs durin uns  me-
sos. El trasllat deixarà lliures les

instal·lacions al centre de la ciutat,
que la Clínica Girona ha ocupat
des de la seva fundació, l'any .
Una part d'aquest edifici se cedirà
a l'Ajuntament  perquè ampliï el
col·legi Verd, situat al costat, men-
tre que la resta es vendrà i tindrà
usos comercials o residencials. 

Desenvolupar el sector sud
La construcció d’aquest edifici
permetrà començar a millorar la

imatge d’un sector, el sud de la
 carretera Barcelona. que en pocs
anys s’ha anat degradant a conse-
qüència de la crisi econòmica.
Una promotora va comprar totes
les naus inustrials amb l’objectiu
de consutruir-hi multitud de pi-
sos. La crisi va engolir el projecte.
L’empresa va entrar en fallida i les
naus van acabar en mans de
bancs, dels quals alguns van patir
rescats, i d’altres van quedat absor-

bits. Mentrestant, les naus ja aban-
donades van començar a patir la
manca de manteniment i els sa-
quejos.  També està previst que
d’aquí a uns mesos la nau de l’an-
tiga fàbrica Simon pugui comen-
çar a canviar la imatge actual i hi
puguin entrar les màquines per
habilitar-hi la nova seu de l’institut
Ermessenda, actualment en aules
de l’edifici Cartañà del Bisbat i en
un barracó a la zona de Palau.

Quan es concedeixi, en paral·lel es donarà el permís d’obres, i ja podran començar els treballs al sector sud de la carretera
Barcelona Les tramitacions urbanístiques i de permisos van començar a meitat de l’any 2014, quan es va descartar Fornells

L’Ajuntament exposa la llicència ambiental
per la construcció de la nova Clínica Girona

Imatge vitual del futur edifici que s’ha de construir a l’entrada sud de Girona. CLINICA GIRONA
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■ La CUP-Crida per Girona s’ha
posicionat en relació amb l’anun-
ci de les cinc noves imputacions
en el cas d’Aigües de Girona, Salt
i Sarrià, i insisteix que l’Ajunta-
ment ha de presentar una quere-
lla per denunciar possibles delic-
tes penals en la gestió de l’aigua.
Entre els cinc nous imputats  hi ha
dos exregidors del PSC, Tomàs
Sobrequés i Manel Serra, a més
d’altres directius i càrrecs desta-
cats de les societats Agissa, Girona
SA i Prodaisa. El jutge ha citat Joan
de Llobet, Àngel Dutràs i Lluís
 Sibils, a més de Sobrequés i Serra.

La formació ha destacat la
 «gravetat» que suposa que, per
primer cop, entre els investigats fi-
gurin persones que en el passat
van tenir responsabilitats políti-

ques dins l’Ajuntament de Girona.
Per aquest motiu, la CUP ha urgit
un cop més el govern gironí a pre-
sentar la querella, així com a
adoptar una actitud molt «més ac-
tiva» en el marc d’aquest procés
judicial.

Els cupaires consideren que
«l’Ajuntament s’ha de desmarcar
de qualsevol mala praxi que ha-

guessin pogut cometre les perso-
nes investigades en relació amb la
gestió de l’aigua mentre van estar
vinculades al consistori», i ha
sol·licitat al PSC i al conjunt del
govern municipal que no actuïn
amb «corporativisme» en relació
amb els exregidors, i que portin el
cas fins a les darreres conseqüèn-
cies. La formació també ha de-
nunciat l’existència d’un sistema
de portes giratòries entre la part
pública i privada que pot haver
afavorit les males pràctiques i l’ac-
tuació en favor d’interessos pri-
vats en la gestió del servei públic
d’aigües.

Finalment, la CUP-Crida per
Girona ha reclamat un consell
d’administració extraordinari
d’Agissa per valorar les darreres
decisions del jutge. En aquest sen-
tit, la formació advoca perquè Xa-
vier Ballell sigui destituït com a
conseller delegat de la societat, i
que es nomeni una persona de-
signada per la part pública per di-
rigir la societat i ostentar-ne la re-
presentació legal.

La CUP insisteix que l’Ajuntament s’ha
de querellar pel cas d’Aigües de Girona
Vol que l’equip de govern
sigui més «actiu» i que no
actui amb «corporativisme»
amb els exregidors investigats

Lluc Salellas (CUP).
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■Girona celebra avui i demà la de-
sena edició de la Festa dels Setges.
Es vol recrear el setge de fa  anys
per part de l'exèrcit napoleònic.
L'edició d'enguany repetirà les ac-
tivitats de recreació d'altres edi-
cions com la desfilada pel Barri Vell
d’avui al matí o la recreació del Gran
Dia de Girona al Barri Vell (.
hores) des de l'edifici de les Àligues
fins a la plaça de la Catedral. La no-
vetat serà la reconstrucció d'un
campament de l'època, al parc de

les ribes del Ter, amb més elements
visitables que altres anys. 

La Festa acaba demà (. ho-
res)   al parc de les Ribes del Ter amb
un enfrontament entre el Regiment
Ultònia, els Miquelets de Girona, i
els civils de la ciutat per una banda,
i les tropes franceses per l'altra, for-
mades per regiments de caçadors
lleugers i infanteria de línia. També
hi haurà tropes escoceses, que si bé
no van participar en la defensa de
Girona, sí que van tenir un paper
destacat en diferents moments.

Girona torna a recrear els setges
al Barri Vell i les ribes del Ter 
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■Girona acull avui (. hores) la
primera Aquarel·la Run, al parc de
la Devesa, amb quasi  inscrits
segons l’organització. El circuit és
de , quilòmetres. Durant quatre
punts del recorregut es llançarà
pols en quatre colors: verd, rosa, ta-
ronja i blau amb  extintors i canons.

S’ha previst amenització amb mú-
sica i es pot fer el recorregut corrent,
ballant o caminant. La prova té un
caràcter lúdic, esportiu  i no com-
petitiu. És oberta a tothom que vul-
gui col·laborar amb l’AECC-Cata-
lunya contra el Càncer Girona.
S’entregaran unes ulleres de sol per
protegir els ulls de la pols.

Gairebé 700 persones inscrites 
a la primera cursa Aquarel·la Run


