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El ple de Sant
Gregori aprova un
pressupost de més
de 222 milions

SANITAT
La transformació de l'Hospital d'Olot en hospital comarcal
va obligar a plantejar una renovació completa de les seves
instal·lacions, que s'obrien a una població de més 47.000
habitants. Cinc anys després de l'inici del procés, l'hospital
enfila ara la recta final: l'ampliació pel carrer Sant Rafel.

DAVID BRUGUÉ

Més de cinc anys
sota tractament
L'Hospital d'Olot, en obres des del 1988, ha
iniciat l'última fase de la seva modernització
SUSANNA ALSINA

I Olot.— La remodelació de
l'hospital, amb una inversió fins
ara de més de 575 milions de
pessetes, comença a mitjan 1988
amb les obres d'adequació i instal·lació d'una farmàcia-laboratori, tot plegat amb un cost de més
de 60 milions de pessetes entre
obres i equipaments. A partir de
l'any següent i fins al 1990, el
Patronat porta a terme l'ampliació
i la reforma de la zona quirúrgica,
amb una inversió de 145 milions
de pessetes; del 1990 fins al 1992
aixeca la tercera planta de l'edifici
hospitalari, que permet ampliar
de gairebé trenta unitats el nombre de places del centre; el 1992
mateix reforma la primera planta
i enderroca l'antic edifici de l'hospital del carrer Sant Rafel; i a
partir de l'estiu del 1993 comença
la reestructuració de la segona
planta hospitalària. Al llarg del
1993 comencen també les obres
del departament d'urgències, de
la unitat d'admissions i de la unitat
de radiologia, operació que culmina a principi del 1994 i que
ha significat una inversió de prop
de 130 milions de pessetes. I finalment, durant aquests mesos del
1994, el Patronat ha restaurat el
pati interior de l'edifici del geriàtric, que s'ha condicionat com
a àrea d'esbarjo per als residents.

Rafel, la fase d'ampliació, necessària, segons els seus responsables,
no només per resoldre la problemàtica d'espai, sinó també per
racionalitzar els metres quadrats
d'alguns dels serveis que es porten
a terme al centre. La construcció
del nou annex hospitalari, del qual
aquest dilluns el conseller de Sanitat, Xavier Trias, va col·locar
la primera pedra, significarà ampliar gairebé de 2.000 metres quadrats la superfície del complex
i millorar considerablement el servei de consultes externes, que doblarà el nombre actual de consultoris, que és de vuit. El nou
edifici, per al qual és prevista una
inversió de 300 milions de pessetes, servirà també per ampliar
l'actual capacitat dels arxius i de
la zona de magatzems, disposar
d'una zona de vestidors per al
personal, millorar el mortuori,
que passarà a tenir major espai,
construir un servei de rehabilitació
—actualment fora de l'edifici de
l'hospital—, ampliar l'hospital de
dia i el geriàtric i adequar una
àrea de docència, una bibUoteca
i una petita sala d'actes.
El nou edifici, que es construirà
en dues fases, constarà de quatre
plantes i un soterrani. En la primera fase, el Patronat construirà
la seva estructura i adequarà el
soterrani i les dues primeres plantes, mentre que en la segona habihtarà les dues restants.

La recta final
Acabat aquest procés anomenat de consolidació, el Patronat Inversió autonòmica, gestió local
comença ara, amb la construcció
La consoUdació i, a partir d'ara,
del nou edifici del carrer Sant ampliació de l'Hospital Sant Jau-
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me ha estat una maniobra a dues
bandes, basada en la col·laboració
entre el Departament de Sanitat
de la Generalitat, que hi ha aportat i hi aporta el suport tècnic
i d'organització però sobretot financer, i el Patronat de l'Hospital
—integrat per representants de
les diferents forces polítiques de
l'Ajuntament, llevat del PP, i per
membres del Consell Comarcal
de la Garrotxa—, que n'ha assumit

la gestió. Aquest model, que es
repeteix a la majoria d'hospitals
de la xarxa d'utiUtzació pública
catalana, permet, en paraules del
conseller Xavier Trias, una major
rendibilització de la sanitat pública, ja que garanteix una bona
qualitat assistencial amb costos
considerablement inferiors. «Nosaltres invertim i els ajuntaments
i consells gestionen», va explicar
Trias aquest dilluns.

SOCIETAT

Construiran a Riudellots un centre d'integració
per a minusvàlids físics pilot a tot l'Estat
Es posarà en marxa l'abril del 1995, amb una capacitat per a quaranta persones
MÒNICA CABRUJA

I Girona.— L'Associació Minusvàlids Físics Associats de Girona
(MIFAS) construirà a Riudellots
de la Selva un centre d'integració
social per a persones majors de
18 anys amb una disminució física
severa, amb l'objectiu que es puguin formar i preparar per adaptar-se de nou al món laboral, i
facihtar d'aquesta manera la seva
integració a la societat. El centre,
que és pilot a tot l'Estat Espanyol
per les seves característiques, està
previst que es comenci a construir
entre els mesos de setembre i octubre d'aquest any i que s'inauguri
l'abril del 1995.
El taller tindrà una capacitat per
a quaranta persones, trenta de les
quals seran sòcies de MIFAS que
ja han demanat plaça. D'aquestes,
dotze ja són ateses actualment per
MIFAS a través dels mitjans disponibles. Els serveis que s'oferiran
al nou centre seran gratuïts i aniran destinats a persones accidentades o amb minusvalideses de-

gudes a una malaltia o a una malformació de nabcement.
L'objectiu del centre d'integració social serà aconseguir que les
persones ateses aconsegueixin la
màxima independència que la seva
minusvalidesa permeti, segons va
explicar el president de l'associació, Pere Tubert. Un equip de
professionals valorarà les possibihtats de cada persona i se li
facihtarà üna orientació i una formació d'una determinada activitat. «El temps que cada persona
estarà al taller dependrà del seu
estat», va indicar Tubert. Entre
les feines principals que poden
fer les persones amb minusvalideses físiques severes hi ha les
relacionades amb la informàtica
i feines en general que no necessitin molta mobilitat, segons va
destacar el president de MIFAS.
Possibilitat de créixer
Per a la construcció del centre,
MIFAS ha rebut una subvenció
de 64 milions de pessetes, apor-
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tades la meitat per la Fundació
ONCE i l'altra meitat pel Departament de Benestar Social, i
actualment l'associació està pendent d'una subvenció per part d'Afers Socials que servirà per equipar el centre. El terreny on es
construirà ha estat cedit per l'Ajuntament i està situat entre el
polígon industrial i la zona residencial. «És un espai que permetrà que la instal·lació pugui
créixer en un futur», va destacar
Tubert. La superfície construïda
serà de 582,48 metres quadrats
i l'espai interior constarà de tres
aules per a teràpia ocupacional,
un magatzem, una sala de rehabihtació, una sala d'estudi, una
sala de reunions, un despatx polivalent, un menjador, una cuina
i sis lavabos. Els serveis estaran
situats en ima planta baixa i els
accesos seran a peu pla o per
mitjà de rampes. El Consell Comarcal de la Selva ha fet el projecte i farà el seguiment de l'obra.
MIFAS també va posar en

marxa fa dos anys a Riudellots
de la Selva un altre projecte, consistent en una bugaderia industrial
destinada a donar feina a unes
trenta persones, la majoria d'elles
amb minusvahdeses físiques. Actualment hi treballen unes quaranta persones i té un rendiment
superior al que s'havia previst inicialment. La bugaderia, instal·lada
al Polígon Industrial de Girona,
va ser creada per la Fundació
ONCE i per MIFAS, amb una
inversió de 125 milions de pessetes.
Aquesta actuació està inclosa en
el Pla d'Integració a les Persones
Disminuïdes, com el centre que
es construirà. Tubert va destacar,
però, que les persones que assistiran al centre tindran més dificultat per integrar-se laboralment
que les persones que treballen a
la bugaderia, ja que les seves minusvahdeses són força més severes. «Pér això en aquest cas cal
una formació més exhaustiva i uns
programes individuals adaptats a
cada persona», va destacar.

H Sant Gregori.— L'Ajuntament
de Sant Gregori va aprovar, en
el ple extraordinari que es va fer
dimarts passat, un pressupost de
222.592.000 pessetes per aquest
any, de les quals 94.113.000 es
destinen a inversions. Les obres
previstes són la urbanització del
carrer Torrent Vidal —inclosa en
el Pla Únic d'Obres i Serveis, amb
una partida de 26.600.000 pessetes, que sumades als 10 milions
que s'hi van destinar l'any passat
cobreixen el total de l'obra, valorada en 36.600.000 pessetes—;
la primera fase de la urbanització
de la plaça Miquel Martí i Pol,
a la qual es destinen 5.650.000
pessetes; el pagament de la resta
de terreny per a la construcció
dels habitatges socials —9 milions— i 3,2 milions al projecte
de construcció d'aquests habitatges. També es destinaran 15 milions a l'amphació del Casal de
Joventut i a la remodelació de
l'edifici de l'Ajuntament —es pintarà la part exterior, es canviarà
la fusteria i es comunicarà la planta baixa amb el primer pis per
a un major aprofitament de l'espai—; gairebé 11 milions a la primera fase de la remodelació de
l'escola pública i 23 milions a la
carretera de Constantins.
L'alcalde, Joaquim Vidal
(CiU), va remarcar que aquest
pressupost està «d'acord amb les
necessitats de Sant Gregori». El
pressupost de l'any 1994 s'ha incrementat un 9,2 per cent respecte
al de l'any passat. Rafael Nieto,
regidor del PSC, a l'oposició, va
proposar incloure una partida de
100.000 pessetes destinada a la
creació d'una campanya de salut
dirigida als joves, en la qual es
farien conferències i xerrades sobre temes d'interès, com ara la
sida, el sexe i les drogues. Nieto,
també va anunciar que s'abstindria en la votació del pressupost
perquè no havia tingut prou temps
per estudiar-lo, tot i que va afegir
que trobava que era correcte, i
que donava suport al que es preveia en algunes àrees.

L'ampliació de Finstítut
Cendrassos de Figueres
costarà 540 milions
• Figueres.— Les obres de reforma i ampliació de l'institut
d'ensenyament secundari (lES)
Cendrassos de Figueres estan
pressupostades en 540 milions,
està previst que s'adjudiquin l'octubre i que s'iniciïn abans d'acabar
l'any, segons ha anunciat el conseller d'Ensenyament, Joan Maria
Pujals, en resposta a una pregunta
del grup parlamentari d'IC.
Aquest grup va demanar a la Generalitat quina valoració feia del
manifest publicat a final d'abril
per la comunitat educativa de
l'institut esmentat en contra de
la instal·lació amb vista al curs
vinent d'una tercera aula prefabricada —n'hi ha dues d'instal·lades des del curs.1989-90—, i reivindicava l'inici immediat de les
obres d'ampliació. En la resposta,
del 4 de juliol, Pujals diu que,
tot i que el manifest es valora
com «el producte d'una legítima
preocupació dels representants de
la comunitat educativa de l'IES
per aconseguir la millora de les
instal·lacions escolars», no implica
l'acceptació de la totalitat del contingut. Segons ell, «les aules prefabricades han permès donar una
resposta satisfactòria arreu de Catalunya a necessitats transitòries
d'escolarització i en alguns casos
possibiliten atendre provisionalment aquesta demanda de llocs
escolars fins que no es disposi
d'un centre definitiu». / N.A.

