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Les obres de la Clínica Girona inicien la
fase de fonamentació per al futur edifici
TAPI CARRERAS GIRONA

Les obres de construcció de la
nova Clínica Girona han entrat
recentment en la fase de fonamentació. Els treballs són obra de
la UTE liderada per Construccions Rubau , juntament amb Ortiz i Agefred i segons el centre sanitari, avancen «a bon ritme». El
pressupost de les obres és de 
milions d’euros aproximadament. No obstant, tot plegat s’enfilarà fins als  o  milions perquè també s’hi han de sumar altres conceptes com ara la urbanització de tot l’entorn. Si es manté
la dinàmica, s’estima que la nova
infraestructura estigui enllestida
a finals de .
Els treballs van començar al febrer d’aquest any. Durant dos mesos es van enderrocar naus industrials i es va procedir a retirar tota
la runa del sector. Aquests primers treballs van anar a càrrec de
Transports Mateu S.L. Posteriorment, la segona etapa ja contempla pròpiament les obres de construcció de la nova clínica, o treballs que tindran una durada
d’uns dos anys i mig.
Abans de l’inici de les obres,
van caldre molts tràmits burocràtics prtevis que van suposar un retard respecte d’allò que s’havia
previst inicialment. Per exemple,
per no estar en terrenys afectats
per un possible futur soterrament
del tren convencional, les vies del
qual hi passen relativament a
prop.
El nou edifici de la Clínica Girona tindrà set plantes d’alçada
per la banda del carrer de Barcelona i  per la banda de les vies del
tren, més tres de subterrànies i
ocuparà . metres quadrats,
el triple dels què ocupa actual-

 Si els treballs segueixen al ritme previst, l’edifici podria estar enllestit a finals de l’any 2020 tot i
que després caldria posar a punt tots les serveis i instal·lacions de l’interior  Els primers mesos

s’han destinat a l’enderroc de naus abandonades, la neteja del solar i la retirada de runes

L’operació global
suma uns 60
milions d’euros
i triplicarà l’espai
del centre
sanitari, amb
una ampliació de
l’àrea quirúrgica
i l’hospital de dia

ment la Clínica al carrer Joan Maragall.
Al nou edifici, s’hi ampliarà
considerablement l’àrea quirúrgica i l’hospital de dia per potenciar la cirurgia ambulatòria i els
nous tractaments amb l’última
tecnologia. A més, també s’impulsarà la part de cardiologia i la
de diagnòstic per la imatge.
La nova Clínica Girona s’ubicarà a l’entrada sud de la ciutat, concretament al número -  de
la carretera de Barcelona És només un dels canvis que ha de viure la carretera Barcelona en
aquesta zona on hi havia hagut un
munt de naus industrials que una
immobiliària va anar comprant
però que van acabar abandonades per la crisi econòmica després

que la societat fes fallida abans
d’una ambiciosa promoció d’habitatges.
Les obres a la clínica han permès enderrocar ja algunes d’aquestes naus per aixecar-hi el nou
centre sanitari. En una altra nau
propera s’hi començarà a adaptar, a partir de l’any vinent l’edifici
que serà la seu de l’institut Ermessenda, que ara està dividit en dues
parts. Hi ha aules en uns barracons, i la resta està, de lloguer a l’edifici Cartañà del Bisbat.
Ja fora d’aquest àmbit però en-

Salt nega «inacció» en la defensa
del dret de vot dels estrangers
Recorda a la plataforma pel

Dret a Vot que s’han repartit
cartells, s’han enviat correus
elèctrònics i s’han fet xerrades
T.CARRERAS SALT

■ L’Ajuntament de Salt ha sortit al
pas de les acusacions d’«inacció» en
la defensa del dret de vot dels immigrants. El tinent d’alcaldia d’Acció
Social, Habitatge, Ciutadania, Ocupació i Participació, Ferran Burch
(IpS- CUP), ha exposat un seguit
d’accions per deixar clar que sí que
han activat diverses mesures. Indica
que a inicis de desembre es va fer
la distribució d'un cartell informatiu
de la Generalitat a tots els equipa-

ments municipals i diferents comerços de la vila. També es va fer
arribar la mateixa informació per
correu electrònic als serveis i entitats que assessoren veïns.
Exposa, a més, que el  de desembre es va fer un acte públic al
centre cívic Santa Eugènia juntament amb el Secretari d'Immigració, Oriol Amoròs, i la regidora de
ciutadania de Girona, Eva Palau per
exposar la importància del dret a vot
i de «la necessitat que aquesta petita
escletxa arribi a la màxima gent possible». A més, s'ha penjat també tota
la informació a la web municipal
amb un banner a la portada.
Està previst que entre ahir i dilluns es faci un enviament de cartes
personalitzades als veïns i veïnes

que tindran dret a vot per les eleccions municipals a Salt a través dels
diferents acords. I per últim s'ha organitzat un acte públic a Salt per al
dia  de gener amb la col·laboració
de Càritas per resoldre possibles
dubtes. Per últim, deixa clar que
aquestes accions, eren urgents perquè hi ha tràmits que acaben al 
de gener i que a, partir d'aquí i abans
de les eleccions, s'empendran altres
accions «per visibilitzar la situació
en la quà es troben prop de .
persones a Salt».
La plataforma pel Dret a Vot va
denunciar fa uns dies «la inacció per
part dels Ajuntaments de Girona i
de Salt» en el seu compromís per
defensar el dret de vot dels immigrats.

cara a la carretera Barcelona, tam- Estat del solar on s’ha d’aixecar
bé s’estan portant a terme les ob- l’edifici de set plantes de la nova
res de construcció de la nova pla- clínica a la carretera Barcelona.
ça Salvador Dalí que han de do- MARC MARTÍ
nar pas, posteriroment, als treballs per aixecar dues plantes del
Quant a l’actual edifici de l’Eicentre comercial del Corte Inglés.
I tard o d’hora, també s’han d’ini- xample, fa uns mesos va trascenciar els treballs de reurbanització dir que els propietaris de la Clínica havien rebut ofertes d'immode la plaça d’Espanya.
El trasllat a la carretera Barce- biliàries, d'empreses comercials,
lona suposarà que la Clínica Gi- de fonts d'inversió i, fins i tot, una
rona deixi el centre de la ciutat (al procedent d'Holanda, que estaria
carrer Joan Maragall) on hi porta interessada en fer-hi apartaments
turístics.
des de la seva fundació, al .

Un conductor begut bolca
amb el cotxe i deixa 4 ferits
en un giratori a Pont Major
EVA BATLLE GIRONA

■ Un conductor begut va bolcar
en una polèmica rotonda del barri
de Pont Major de Girona i va deixar quatre ferits, tots els que anaven a dins del vehicle. L’accident
de trànsit va produir-se pels volts
de les dues de la matinada de divendres a la rotonda del carrer
Àngel Marçà amb l’accés al pont
del Ter que hi ha al límit del barri
de Pont Major i Pedret. Un vehicle
on hi anaven quatre persones va
bolcar quan enfilava la rotonda.
El SEM va evacuar les quatre
persones ferides, de caràcter lleu,
a l’hospital Josep Trueta de Girona. Els Bombers hi van desplaçar

tres dotacions per tal d’ajudar a
treure la gent que havia quedat a
dins del vehicle. Mentre que la Policia Municipal de Girona va fer la
prova d’alcoholèmia al conductor
del turisme. Aquest va donar positiu amb una taxa de , mg/litres d’aire expirat, gairebé el triple
del màxim permès que està en
, mg/litres. Els agents van obrir
diligències al jove conductor per
un delicte contra la seguretat del
trànsit per conduir sota els efectes
de les begudes alcohòliques.
Aquesta rotonda quan es va construir va causar diversos accidents
i s’hi va haver de posar una senyalització per fer-la més visible.

