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ALT EMPORDÀ
El Conseller de Sanitat de la Generalitat, Xavier
Trias, presidirà el proper vuit de setembre els actes
d'inauguració de les reformes de l'Hospital comarcal
de Figueres, que han costat prop de 650 milions de

pessetes i que han consistit en la construcció d'una
nova edificació que acollirà l'àrea quirúrgica.
Paral·lelament, començaran els actes de commemoració del cinquantè aniversari del centre hospitalari.

La remodelació de l'Hospital de Figueres
ha costat uns 650 milions de pessetes
S'inaugurarà el 8 de setembre, coincidint amb el cinquantè aniversari del centre
CARLES ARBOLÍ
Figueres

La nova àrea quirúrgica de
l'Hospital de Figueres ocupa
una superfície de 2.351 metres
quadrats i s'ha construït davant la façana principal de l'edifici. Consta de dues plantes i
està composta per quatre quiròfans, estèrils, dos quiròfans sèptics i vuit llits de reanimació, a
més d'un laboratori d'anàlisis
clíniques i àrees d'esterilització
i anatomia patològica.
El nou edifici també acollirà
l'àrea d'obstetrícia, que tindrà
dues sales de parts i a la superfície superior s'ha creat una
plaça pública que recuperarà
l'espai enjardinat existent ant e r i o r m e n t . Amb a q u e s t e s
obres s'aconsegueix una important millora en les instal·lacions, que daten de l'any 1943, i
que s'havien quedat «desfasades», segons el gerent de l'Hospital, Santiago Cardona.
Conveni amb Sanitat
El nou edifici ha suposat un
cost de 522 milions de pessetes,
mentre que per equipar-lo mèdicament ha calgut una inversió de 120 milions més, amb un
pressupost total de 642 milions
de pessetes, que ha subvencionat, en part, él departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Cal recordar que el govern català va signeir un conveni amb l'Hospital de Figueres,
segons el qual. Sanitat destinaria, en diversos períodes, un to-
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Victòria toma el
cost d'un curset a
l'Ajuntament de
Figueres
M.P.
Figueres.- El regidor
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Figueres, Carles
Victòria, a qui el Consistori
va pagar un curset de cinquanta-una mil pessetes sobre Urbanisme municipal,
ha retornat aquesta quantitat per voluntat pròpia, després que l'oposició denunciés aquest fet en Un ple
municipal.
«Ho he fet perquè no se'n
parli més, ja que considero
que és una ximpleria que
s'ha magnificat molt, quan
hi ha coses molt més importants de les quals cal parlar», ha explicat Victòria.
Millora professional

Un grup d'operaris enllesteix els últims treballs a l'exterior de i'Hopsital de Figueres.

tal de 990 milions de pessetes
en millores en aquest centre
hospitalari, amb l'objectiu d'executar el pla director de reforma i ampliació.
La posada en funcionament
de la nova àrea permetrà una
major agilitat a l'hora d'atendre les llistes d'espera de cirurgia general i d'altres especialitats. No obstant això, encara
manquen algunes remodelacions per executar, com ara

Tot i proposar algunes

l'ampliació del nombre de llits
fins a 170 —actualment n'hi ha
140—, l'augment de la dotació
del servei d'urgències, l'ampliació del servei de radiodiagnòstic, la creació d'una unitat
de Rehabilitació hospitalària,
l'ampliació de l'àrea de hemodiàlisi i la construcció dels magatzems de compres i la bugaderia. P a r a l · l e l a m e n t a la
inauguració de l'àrea quirúrgica, es commemorarà el cin-

quantè aniversari de la col·locació de la primera pedra de
l'Hospital, i es faran diversos
actes, que s'allargaran fins el
proper set d'octubre. Entre
aquests destaquen la celebració
de quatre conferències a càrrec
dels doctors Ramon Vilalta,
Antoni Veres, Joan Corbella i
José Luís Doreste, a més de les
segones jornades de gerents
d'Hospitals Comarcals, que
tancarà els actes.

Per la seva banda, l'alcalde de Figueres, Marià Lorca,
que té previst parlar sobre
aquest tema al proper ple
muncipal, ha justificat la
beca dient que suposava una
millora a nivell professional
pel regidor amb vista a la
seva àrea. Tot i això, Lorca
ha expressat la seva convicció que hauria d'existir una
normativa que regulés el finançament de cursets i estudis als regidors.
L'oposició també va denunciar el cas d'un altre regidor, Ernest Ruiz, a qui l'Ajuntament va pagar prop de
dos milions i mig de pessetes
per cursar uns estudis superiors quan era gerent de la
societat municipal de serveis Fisersa. Pocs mesos després de rebre aquesta formació, Ruiz va deixar aquest
càrrec per incorporar-se a les
llistes de Convergència i
Unió, passant a ser regidor
de Medi Ambient. Actualment, i a causa dels canvis
que hi ha hagut al Consistori, ocupa l'àrea de Promoció i
Imatge de la ciutat.

modificacions

El Síndic de Greuges resol
que els pàrquings de Sant
Pere s'han fet legalment
DdeG
Sant Pere Pescador

El Síndic de Greuges de la
Generalitat, Anton Canellas,
ha resolt que els aparcaments
de pagament de la platja de
Sant Pere Pescador són legals,
malgrat que en l'informe suggereix que es facin algunes modificacions. El Síndic ha emès
aquest veredicte després que
una comissió de veïns de l'Armentéra li expressés recentment la seva queixà per la decisió de l'Ajuntament de Sant
Pere de fer pagar per aparcar
prop de la platja.
En l'informe, Anton Canellas assegura que «l'ordenació
dels aparcaments a la zona propera a la costa és una funció de
l'Ajuntament en el marc de les
seves competències sobre l'ordenació del territori», malgrat
reconèixer
«està sotmesa
a
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unes limitacions com a conseqüència d'altres interessos públics concorrents amb els estrictament locals».
El Síndic de Greuges confirma que existeixen les autoritzacions de les administracions i
entitats corresponents per poder habilitar els pàrquings,
però adverteix que «si tots els
aparcaments situats en les proximitats del mar fossin de pagament, el· caràcter gratuït de
l'accés a les platges es veuria
molt limitat». Cafiellas aconsella, en aquest sentit, que «per
tal de facilitar l'accés a la platja
en les condicions assenyalades
en la normativa vigent, s'habil i t i n zones d ' a p a r c a m e n t
lliure».
Anton Cafiellas també considera que s'han de modificar els
comprovants de pagament de
l'import de l'aparcament «per
tal que hi sigui manifest el ca-
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Un guàrdia civil observa una de les concentracions de vehicles que s'han fet en contra dels pàrquings de Sant Pere.

ràcter municipal i que existeixi
la cobertura legal suficient per
al cobrament». Sobre aquesta
qüestió, el Síndic diu que «no té
sentit que hi aparegui el nom
de l'ccionista de la concessionària, Mifas, i no el de la conces-
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sionària mateixa, Giropark,
s.a.». Canellas parla també, en
l'informe, de «tractament desigual sense base objectiva i raonable», referint-se a les diferències del que han de pagar els
usuaris dels pàrquings, depe-

nent de la població on són.
L'establiment de pàrquings
de pagament ha provocat la
protesta d'un grup d'usuaris
que s'han constituït en coordin a d o r a i j a h a n fet dues
manifestacions.

