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L’APUNT

Cal picar pedra a
cada instant
Joan Trillas Torrents

La xifra

—————————————————————————————————

1,5

km² fa el sector Est de Girona,
que inclou Mas Ramada, el
Grup Sant Daniel, Vila-roja, la
Font de la Pólvora i la Creueta.

La Fundació Girona Est són uns picapedrers i dels
bons. Són d’aquella pasta que no defalleix, que es fixa
objectius i mira de transformar el seu entorn. El psicòleg David Costa Vilalta deia: “Educar els fills és com picar pedra; si deixes de fer-ho... els perds.” Aspirar al fet
que l’esport, la música o les arts escèniques deixin de
ser un “luxe” en barris com ara Vila-roja o Font de la

Pólvora no hauria de ser ni una reivindicació. Per què?
Perquè la cultura no s’hauria de reivindicar; hauria de
ser com l’aire que respirem –que els recordo que encara és gratuït, si bé cada vegada més degradat–. Només amb la cultura aconseguirem ser més lliures i assolir una societat que, en el seu conjunt, eduqui, que
no és el mateix que formar, és clar.

La nova Clínica Girona serà
operativa el 9 de desembre
a L’última fase del trasllat es farà durant els dies del pont de la Constitució a Durant aquell cap de

setmana a les instal·lacions actuals del carrer Joan Maragall només s’hi atendran urgències i parts
Esteve Carrera

Aquest cap de
setmana, asfalt
i parades de bus

GIRONA

El dia 9 de desembre ja no
hi haurà activitat a les instal·lacions actuals de Clínica Girona al carrer Joan
Maragall i la nova seu del
carrer Barcelona serà plenament operativa. Tot i
l’atrafegament d’aquestes
setmanes, aquesta és la
planificació que avança
Carles Espígol, gerent de
Clínica Girona. Ara, amb
les obres a les plantes acabades, s’iniciarà progressivament l’arribada del
mobiliari i Espígol preveu
que els deu primers dies de
novembre tot estigui a
lloc. En la segona quinzena de novembre es calcula
que el personal es comenci
a desplaçar al nou edifici
per adaptar-se als nous espais de treball. “El cap de
setmana festiu del pont de
la Constitució nosaltres
treballarem –tret possiblement del dia 8– per fer
l’última fase del trasllat i
ser operatius el dia 9”, diu
el gerent.
Aprofitant el fet que
aquell cap de setmana de
pont és habitualment de
baixa activitat, al carrer
Maragall ja només s’atengener i el 31 d’agost, l’entitat va tenir unes despeses
de 29.209,48 euros i uns
ingressos de 39.992,28
euros.
“Per a la comunitat”
Amb servei d’autobús, la
majoria dels assistents a
l’auditori van participar
en un dinar al pavelló de
Vila-roja. Hi va ser convidat el conseller d’Empresa
i Treball, Roger Torrent.
L’exalcalde de Sarrià de
Ter va indicar que la Fundació Girona Est és una
mostra de la col·laboració
publicoprivada i de treball
per a la comunitat. “Si ens
ho permeteu, també hi volem ser”, va dir. ■

—————————————————————————————————

Aquest cap de setmana l’entorn de Clínica Girona a la
carretera de Barcelona ja farà
un canvi d’imatge important:
aprofitant el dia festiu del 12
d’octubre, dissabte es preveu
iniciar l’asfaltatge dels carrers al voltant del nou edifici
–també al carrer Barcelona–
i fins i tot la instal·lació de les
dues noves parades de bus,
una a cada punta de l’edifici
de la clínica. I és que el projecte que no es limita a a la
clínica en si, sinó que inclou
també la urbanització dels
serveis als carrers al voltant i
part de la parcel·la al costat.
L’edifici de Clínica Girona a la carretera de Barcelona aquesta setmana ■ QUIM PUIG

dran urgències i parts, i no
s’hi faran proves ni consultes externes (que no siguin urgents). A partir del
dia 9 no es preveu que
s’hagi de mantenir cap
servei actiu al carrer Joan
Maragall.
“L’avantatge que tenim
és que gran part del material és nou”, diu el gerent.
És el cas de tot el mobiliari,
però també de bona part

dels equipaments mèdics,
en particular els equipaments grans (TAC, aparells de ressonància, etc.).
“La planificació està
ben feta, un cop passat
l’alentiment de terminis
que vam tenir als moments més durs de la pandèmia, i, malgrat les dificultats de subministrament que tenen encara totes les obres, si tot segueix

com es preveu es complirà
l’obertura pel desembre”,
diu Espígol.
Uns 65 milions d’euros
El conjunt del projecte
d’obra que s’està duent a
terme suma un pressupost a l’entorn de 65 milions d’euros (uns 50 corresponen a l’obra i uns 15,
a l’equipament. La nova
clínica triplicarà l’espai de

Dotze universitaris en el
parc saltenc d’habitatge
Redacció
SALT

L’Ajuntament de Salt ha
adjudicat durant els darrers dies els primers quatre pisos del Parc Municipal d’Habitatge que es
destinen a estudiants universitaris.
Concretament, està previst que a
partir de la segona quin-

zena d’octubre, i durant
les setmanes següents,
entrin als habitatges una
dotzena de joves (nou la
segona quinzena d’aquest
mes i tres més el mes que
ve).
Aquest estiu es va posar en marxa la campanya
per detectar la demanda
que hi ha entre els universitaris que estudien a la

ciutat o en altres facultats
de l’àrea urbana gironina.
En contacte amb la Universitat de Girona (UdG),
l’Escola Universitària de
la Salut i l’Esport (Euses) i
l’escola
universitària
ERAM, es va difondre un
formulari que els interessats van poder omplir.
Durant el procés es va
informar que, en aquesta

l’edifici actual al carrer
Joan Maragall –es passarà
de 13.000 m² a 41.000
m²– i tindrà més sales
d’operacions, més boxs
d’urgències i més habitacions, a més d’una zona
d’hospital de dia, una de
les novetats. També tindrà una àmplia zona de
consultes externes amb
serveis que ara hi ha a Juli
Garreta i Lorenzana. ■

primera etapa, els pisos
estarien a punt a finals
d’octubre, i finalment, 47
nois i noies s’hi van mostrar interessats. Al mes de
setembre es va fer el sorteig i als joves a qui s’ha
adjudicat algun dels pisos
se’ls ha comunicat.

La plaça de la Llibertat de
Salt, al juliol ■ MANEL LLADÓ

Dos-cents euros
Es tracta d’habitatges
amb tres habitacions i el
preu de lloguer per a cada
estudiant és de 200 euros.
Els pisos formen part del
Parc Municipal d’Habitatges, que actualment ja té
194 immobles i una inversió feta de nou milions. ■

