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La llar d’infants de
Santa Cristina d’Aro
estalviarà llum
a Té noves plaques

fotovoltaiques per
generar el 33% del
consum mitjà anual

E. Agulló
SANTA CRISTINA D’ARO

117648-1219235Q

L’escola bressol municipal
Guirigall de Santa Cristina d’Aro podrà fer servir,
quan es reprenguin les
classes, una instal·lació de
plaques
fotovoltaiques
d’autoconsum instantani
de 5,04 kW. La instal·lació
es va acordar en el mandat
anterior i el nou govern
(ERC i JxCat) vol esten-

dre-la a altres equipaments municipals.
La instal·lació solar permetrà estalviar el 33% del
consum actual de l’equipament, de 23.309 kWh
anuals. Es preveu que la
instal·lació produeixi, en
25 anys, 146.488 kWh. Això representarà un estalvi
en emissions de CO2 de
109,94 tones.
L’estalvi total obtingut
al cap de 25 anys serà de
57.330 euros, tenint en
compte que els primers
set anys serviran per
amortitzar el cost de la
instal·lació, de 9.565,22
euros. ■

Mor als 73 anys el metge
de la Clínica Girona
Eduard de Ribot i Mundet
a Membre d’una nissaga de metges, va ser cap dels serveis de medicina
interna del centre a En destaquen la seva vessant humana amb la gent gran
G. Busquets Ros
GIRONA

“No tenia hores, sempre
pendent, fins que es va jubilar”, explicaven, ahir a la
tarda, fonts de la Clínica
Girona fent referència a la
dedicació i vocació de servei de qui va ser durant
més de quaranta anys un
dels metges de referència
del centre i cap dels serveis de medicina interna.
El metge gironí Eduard de
Ribot i Mundet (19462020) va morir ahir als 73
anys, víctima d’una llarga
malaltia.
El president del Col·legi
de Metges de Girona, Josep Vilaplana, destacava
la
faceta
humana
d’Eduard de Ribot. Metge
amb l’especialitat de medicina interna, es va dedicar
plenament, assenyalava
Vilaplana, a la “medicina
assistencial”, ja que no va
fer mai docència ni recerca. “Era molt conegut a
Girona –recalcava Vilaplana– i molt estimat, sobretot per la gent gran”, ja
que “tenia molta cura dels
pacients”.
Eduard de Ribot era fill,
germà i pare de metges.
Estava casat amb la també
metgessa Rosa M. Martínez i, dels sis fills del matrimoni, tres són també
professionals de la medicina: dos fills, Eduard i Dani,
són odontòlegs i una filla,

Eduard de Ribot i Mundet ■ CLÍNICA DE GIRONA
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“Era molt estimat,
sobretot per la gent
gran, ja que cuidava
molt bé dels seus
pacients ”
Josep Vilaplana
PRESIDENT DEL COL·LEGI DE METGES
DE GIRONA
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1974-2018

Anys que va estar treballant
a la Clínica Girona i en va ser
cap de l’àrea de medicina general

Els afectats pel Consum
a Sils volen canvis de pes
J. Ferrer
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SILS

Els veïns afectats per la
construcció i l’activitat del
supermercat Consum a
Sils demanen canvis urbanístics de pes a l’equip de
govern. L’Ajuntament i els
veïns estan negociant per
evitar que el consistori hagi
de fer-se càrrec de l’ender-

rocament de l’establiment.
Els demandants recorden els greuges que els provoca el supermercat, que
va obrir el maig del 2009.
Expliquen que hi ha un
moll de càrrega i descàrrega, “maniobres brutals dels
camions, entrada i sortida
dels vehicles dels clients,
ombres del mur de la nau
industrial que causen hu-

mitats i sorolls de tota mena”, es lamenten.
Vies pactades
Els afectats valoren el tarannà del nou equip de govern, de Junts i Fem+Sils,
però consideren que els
canvis que reclamen va
més enllà “de l’adequació
de l’entorn i l’embelliment” de què va parlar l’al-

Rosa Maria, és internista.
Era fill d’Eduard de Ribot i Batlle (Girona 19121991), que va ser el precursor d’una nissaga de
professionals de la medicina. Els De Ribot van ser
una de les famílies de metges gironins recollides en
el llibre Metges, clíniques i
hospitals que l’editorial
Gavarres va publicar el
desembre del 2016. “El pare vivia la medicina amb
passió, i això es transmetia”, explicava en el llibre
Concepció de Ribot –germana d’Eduard de Ribot i
Mundet i també metgessa–, una frase que resumeix els motius per què
una vintena de membres
de la família estan vinculats amb la medicina.
Eduard de Ribot i Batlle va
ser també, segons es destaca en aquest llibre, un
metge compromès amb
Girona. El 1945, va ser
pendonista d’honor dels
manaies i, vint anys després, un dels impulsors del
col·legi Bell-lloc del Pla. El
cronista oficial de Girona,
Enric Mirambell, mort fa
menys d’un mes, recordava en el llibre, l’exercici de
la medicina d’Eduard de
Ribot i Batlle, destacantne l’“ull clínic”. “El malalt
hi tenia plena confiança.
No estalviava temps ni paciència fins arribar al fons
de la qüestió que havia de
tractar.” ■

calde, Eduard Colomé, a
principi de mes. El litigi entre les dues parts està en
suspensió, pendent de
com evolucionen les converses. El consistori busca
vies pactades perquè Colomé diu que no poden assumir l’enderroc, “el pitjor
dels escenaris”.
Una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) del
desembre del 2015 obligava l’Ajuntament a enderrocar el Consum. La sentència en ratificava una d’anterior, del 2013, del jutjat
contenciós administratiu
número 2 de Girona. ■

