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SANITAT

£1 traumatòleg Yilamibias fonnalitza awi
la seva incorporació a L'Aliança de Girona
Supervisarà els casos complicats i visitarà en una consulta privada que ha obert a la clínica
MÒNICA CABRUJA

• Girona.— El cirurgià i traumatòleg barceloní Josep Maria Vilarrubias formalitza avui
la seva incorporació a la clínica L'Aliança
de Girona com a director tècnic de l'equip
La signatura del conveni de
col·laboració entre el doctor Josep
Maria Vilarrubias i la clínica L'Aliança de Girona, que es formalitza avui, significa la incorporació
d'aquest especialista al servei de
Traumatologia del centre, que des
de començament d'aquest any
està format per un nou equip de
tres traumatòlegs de Barcelona i
dos de les comarques gironines.
Els membres d'aquest equip visiten els pacients de L'Aliança de
manera gratuïta, però Vilarrubias
només ho fa privadament, en ima
consulta que ha obert dins la clínica per visitar els seus clients
un cop a la setmana. Com a director tècnic de l'equip de Traumatologia, Josep Maria Vilarru-

de Traumatologia del centre i com a supervisor
de tots els casos clínics complicats que es
puguin produir. Vilarrubias també ha obert
una consulta privada dins la clínica, que funciona un dia a la setmana. L'objectiu de la

direcció de L'Aliança és potenciar al màxim
el servei de Traumatologia del centre, on actualment es concentra el 70 per cent de la
seva activitat, i reforçar les especialitzacions
en medicina de l'esport i reumatologia.

bias supervisarà gratuïtament els
diferents casos dels pacients de
la mutualitat que han d'anar a
quiròfan i assessorarà la resta de
l'equip, en unes sessions clíniques
que es faran al centre cada dimarts
a la tarda.

Ortopèdica i Medicina de l'Esport
de l'Institut Dexeus de Barcelona.
La intenció de la direcció de
L'Aliança és potenciar al màxim
el servei de Traumatologia, on
mensualment es porten a terme
720 visites i unes 70 operacions
—el 70 per cent de l'activitat de
Potenciar especialitats
la clínica—. També es vol reforçar
El conveni de col·laboració es l'especialització en medicina esfarà ptiblic avui en una roda de portiva i reumatologia, i potenciar
premsa que se celebrarà a la clí- altres especialitats com l'oftalmonica L'Aliança de Girona i a la logia. En el centre es mantindran
qual assistiran el director general' les mateixes prestacions que hi
de la Quinta de Salut L'Aliança, havia fins ara.Actualment a L'Ael doctor Julio Villalobos; el ge- liança de Girona es realitzen cada
rent de la clínica L'Aliança de mes més de 3.000 visites i unes
Girona, Miquel Despuig, i Vila- 130 operacions.
rrubias mateix, que actualment és
Segons va explicar ahir a aquest
el cap del departament de Cirurgia diari el gerent de la clínica L'A-

liança de Girona, en aquests moments hi ha en marxa un pla d'empresa que preveu l'acabament de
les obres a la segona planta d'hospitalització i el muntatge, abans
del mes de juny vinent, d'un servei
de rehabilitació. Aquest pla comporta una inversió de 77 milions
de pessetes. El centre, que va quedar reduït a 24 llits degut a la
crisi econòmica de la mutualitat
i al pla d'optimització que es va
posar en marxa, s'ampliarà a 43
llits abans del juny —39 en habitacions individuals i 4 en habitacions dobles—, i la intenció
de la direcció és que en el transcurs de l'any vinent es puguin
posar en servei més llits, fins arribar als 60.

POLÍTICA

La UPM de Forallac demandarà CiU per danys
i perjudicis, tot i haver-se retirat Pacusació
MIREIA COSTA-PAU

H Forallac.— Els dotze membres
que integraven la candidatura de
la UMP de Forallac en les eleccions municipals passades demandaran per danys i perjudicis l'equip municipal de CiU, segons
va anunciar ahir el portaveu d'aquest grup, Joan Garriga, després
que el titular del jutjat penal número 4 de Girona els comuniqués
que els regidors convergents havien retirat els càrrecs contra ells
i que, per tant, quedaven absolts
dels delictes d'injúries i calúmnies
de què se'ls acusava. Garriga va

atribuir la retirada de la denúncia,
un dia abans de celebrar-se el
judici, al «temor» de l'equip de
CiU que no prosperés, perquè,
segons ell, «no hi havia motius
fonamentats per presentar-la».
Tot i quedar absolts, ja que
en no haver-hi petició fiscal no
se'ls podia jutjar, els membres de
la UPM consideren que, des de
fa quatre anys —la querella la
va presentar CiU durant la campanya per a les eleccions del
1991—, la seva imatge pública ha
quedat «deteriorada». Precisament, culpen els convergents del

fet que, en aquells comicis, la
UPM obtingués uns resultats electorals negatius i perdés un regidor.
«Ens van acusar de falsejar informacions, i això ens va perjudicar molt», va explicar Garriga.
A més, el responsable de política
municipal del PSC, Esteve Pujol,
que va acompanyar els candidats
de la UPM al jutjat per donar-los
suport, va acusar l'equip de CiU
de Forallac-d'haver «utilitzat la
justícia per interessos partidistes».
L'alcalde de Forallac, el convergent Josep Sala, va justificar així
la decisió de retirar els càrrecs

contra la UPM: «Els fets van passar fa quatre anys i el que es
pretenia amb la querella era, sobretot, frenar la difusió d'unes
afirmacions que eren falses. Si no
es va fer aleshores, ara el mal
ja està fet i, com que no es pot
reparar, l'únic que provocaria remoure aquest afer seria perjudicar
la convivència al municipi». Com
es deu recordar, el motiu de la
querella van ser unes declaracions
al programa electoral de la UMP
referides al sous dels regidors i
al pressupost d'un projecte per
a la captació d'aigua a Forallac.

INFRAESTRUCTURES

El Parc de la Garrotxa inyerteix
11 milions per refer el camí i
reformar la plaça de Sant Iscle
Ahir es van inaugurar les obres
SUSANNA ALSINA

H Sant Feliu de Pallerols.— El
director general de Patrimoni Natural, Cristòfor Jordà, va inaugurar ahir al matí les obres de
pavimentació del camí de Sant
Iscle del Colltort i l'empedrat de
la plaça de l'església del nucli,
una de les principals reivindicacions del veïns de la zona en els
darrers anys. Les obres, executades i finançades pel Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa, han representat una inversió total de 11.280.000 pessetes, de les quals 10 milions corresponen a la pavimentació del
camí i la resta, a la reforma de
la plaça.
Quant a la pavimentació del
camí, actuació inclosa en el programa d'ajuts del 1994 per al condicionament de camins rurals, les
obres han consistit en l'aplicació
d'un gruix de vuit centímetres d'aglomerat asfàltic, i juntament amb
la millora del drenatge de les aigües superficials, en l'eixampla-

ment i reforç dels dos ponts inclosos en aquest tram, en els quals
s'han col·locat lloses de formigó.
Pel que fa la reforma de la plaça,
en les obres de la qual han participat els Amics de la Vall d'Hostoles i l'Ajuntament dé Sant Feliu
—hi ha col·laborat econòmicament—, els treballs s'han centrat
prioritàriament a empedrar-la.
Totes dues actuacions, segons
va insistir a destacar el director
de Patrimoni Natural durant l'acte
inaugural, tenen com a principal
objectiu millorar la qualitat de
vida dels habitants de la població
rural dispersa i evitar els processos
de despoblament qúe indefectiblement afecten les zones aïllades,
mancades de serveis. «Les obres
inaugurades responen a les necessitats evidents de la població
que resideix a la vall de disposar,
d'una banda, d'un accés en condicions, i de l'altra, d'un espai
públic com a lloc de trobada i
reunió, al costat de l'església romànica», va argumentar ahir el
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• L'Escala.— L'Ajuntament de
l'Escala va aprovar, en l'últim ple,
l'increment de 10 pessetes en les
tarifes dels aparcaments públics
per a la pròxima temporada turística. L'aparcament d'Empúries
valdrà 70 pessetes l'hora i el de
Montgó, 135 pessetes el dia complet. Aquests dos aparcaments estan gestionats per Mifas. L'Ajuntament va decidir també reduir
el preu dels guals del 3.500 a
3.000 pessetes, però va decretar
l'obligatorietat de la quota de pas
de vehicles per sobre la vorera
a totes les finques del poble que
tinguin aparcament, excepte les
del nucli antic. Aquesta decisió,
segons va raonar l'alcalde, Rafel
Bruguera (PSC), «s'ha pres per
no discriminar la zona antiga del
poble, que està més obligada pel
pla general a tenir aparcaments»./R.s.

Fiparc estableix la tarifa
de mi^a hora als
aparcaments de Figueres
H Figueres.— L'empresa concessionària dels aparcaments públics
de Figueres, Fiparc, ha instaurat
de manera experimental la tarifa
d'aparcament de mitja hora per
les estades iguals o inferiors als
trenta minuts. Aquesta tarifa serà
de 100 pessetes, mentre que cada
hora o fracció superior als 30 minuts mantindrà el cost actual, que
és de 185 pessetes. Aquesta modificació respon a la proposta presentada pel regidor d'Urbanisme,
Martí Palahí, que d'aquesta manera pretén que augmenti la utilització dels aparcaments de la
plaça Catalunya, ronda Firal i el
Garrigal. La tarifa de mitja hora
tindrà un caràcter experimental
fins a final del mes de maig, quan
responsables de l'Ajuntament i Fiparc faran un balanç per tal de
decidir la fórmula amb què ha
de continuar el sistema de tarifes./J.P.

L'Ajuntament de
Llançà neteja les zones
verdes del municipi
• Llançà.^ L'Ajuntament de
Llançà ha posat en funcionament
una brigada de sis persones, que
estaven a l'atur, per netejar les
zones verdes de tot el terme municipal. Aquesta iniciativa, que
s'ha portat a terme mitjançant un
conveni amb l'INEM i tindrà una
durada de sis mesos, s'emmarca
dins la campanya de neteja í condicionament dels solars no construïts del poble que la corporació
municipal va posar en marxa l'estiu passat. La brigada ha iniciat
els treballs de neteja per les zones
verdes dels sectors de la Coma
i la Bateria, i posteriorment actuarà al sectors del Port, el Colomer 1 les Carboneres. L'alcalde,
Josep Maria Salvatella (CiU), ha
destacat que ja s'han netejat més
de 200 finques particulars no urbanitzades, de les 446 que hi ha
al municipi. / R.S.

Refan les canonades de
la depuradora de Llançà
afectades pels aiguats

•

Algunes de les persones que van assistir a l'acte d'ahir, durant el passeig
que van fer per Sant Iscle. Foto: LLUÍS ROMERO.
director del Parc Natural, Jaume
Vicens.
A l'acte inaugural, van assistir-hi també la presidenta del Con-

Apugen els preus dels
pàrquings públics de
l'Escala

sell Comarcal de la Garrotxa, Isabel Brussosa, l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Manel Serra, i
diversos veïns de la zona.

H Llançà.— El Consorci d'Aigües
de la Costa Brava ha finançat les
obres de substitució i reparació
de les canonades de l'estació depuradora d'aigües residuals de
Llançà que van quedar afectades
pel aiguats del mes d'octubre passat. Aquests treballs han costat
10.283.895 pessetes. Les canonades estan situades al llit de la
riera de Valleta, a l'altura del
pont de l'avinguda Mestrat. L'Ajuntament, per la seva banda, ha
netejat la riera al tram del sector
del Pujolar, i també els recs Madrés, Buqué i Fener. / R.s.

