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Suiier deixa PIAS amb el nou hospital
Santa Caterina a punt d'arrencar
Feia nou anys que ocupava la presidència, que abandona per dedicar-se a la Diputació
MÒNICA CABRUJA

• Girona.— Frederic Suner, que ha estat nomenat recentment president de la Diputació
de Girona, va anunciar ahir la seva dimissió
del càrrec que ocupava des de feia nou anys
«Tot i que" aquests càrrecs no
són incompatibles, sóc conscient
que el dia només té 24 hores i
que tot no es pot fer», va manifestar ahir Frederic Suner, en
una roda de premsa que va convocar per anunciar la seva dimissió
com a president de l'Institut d'Assistència Sanitària. El nou president de la Diputació de Girona
va explicar que deixa l'IAS «amb
gran recança», ja que es tracta
d'un projecte que ell i el seu equip
han tirat endavant i que s'havia
agafat «amb una gran il·lusió».
Sufier va fer un repàs de. la
tasca feta per l'IAS, un institut
que de la mà del seu president
va passar el 1992 de dependre
de la Diputació de Girona a ser

al capdavant de l'Institut d'Assistència Sanitària (lAS). Suner i el seu equip han estat
els artífexs dels projectes que té en curs l'IAS,
el més ambiciós dels quals és la construcció,
al costat del Psiquiàtric de Setlt, del nou hos-

pital Santa Caterina. A comencament.de l'any
vinent es col·locarà la primera pedra d'aquest
centre i es crearà un gran complex sociosànitari
que està previst que s'inaugiui amb l'estrena
del nou segle. •

una empresa pública del Depar- Salut a Girona i actual vicepretament de Sanitat. L'IAS —que sident de l'IASj Ramon Llibre,
ara com ara gestiona l'Hospital fins que els responsables del SerSanta Caterina de Girona, la xarxa vei Català de la Salut nomenin
de salut mental de les comarques el nou president.
gironines i la unitat d'epidemioÜn moment clau
logia i registre de càncer de Girona— s'ha introduït recentment
Sufier deixa l'Institut d'Assistambé en la gestió de centres d'a- tència Sanitària quan està a punt
tenció primària i s'ha consolidat de fer-se reaUtat un projecte molt
amb els anys com un dels eixos - ambiciós i llargament reivindicat:
vertebradors de la sanitat de les la construcció d'un nou hospital
comarques gironines. «Gràcies à Santa Caterina, que substitueixi
tot l'equip que hi està al darrere, les instal·lacions actuals, que ja
hem creat una empresa pública són .obsoletes per a la seva utique és modèlica a Catalunya», Utzació com a edifici d'ús sanitari.
va afirmar Suner.
El nou hospital ja té un projecte
La presidència l'ocuparà, en aprovat i a començament de l'any
funcions, el gerent de la regió vinent també tindrà la seva prisanitària del Servei Català de la mera pedra, segons va afirmar ahir

Suner.
En aquests moments, s'està fent
el pla de remodelació de l'entorn
i s'està acabant d'estudiar la manera de finançar la construcció
del nou centre, que es farà per
mitjà d'avals. El gerent de l'Institut d'Assistència Sanitària, Martí
Masferrer, pensa que no sorgirà
cap problema i que el nou centre
es podrà construir dins els terminis que estan previstos, segons
va explicar. Si les previsions no
fallen, amb l'estrena del nou segle
hi haurà al municipi de Salt un
gran complex sociosànitari, que
integrcuà la salut física i mental
i que, per les seves característiques, serà un punt de referència
sanitari a escala internacional.

Celebraran a Girona ün
simposi europeu de
qualitat en psiquiatria
I Girona.— Uns 300 professió-,
nals d'arreu d'Europa assistiran
els dies 7 i 8 de novembre al
primer seminari català de la qualitat assistencial en la salut mental
i els dies 8 i 9 a la primera conferència europea sobre la millora
de la qualitat en els serveis de
la salut mental, organitzats a Girona per l'Institut d'Assistència
Sanitària (XAS). L'óbjectiu del seminari és, entre altres aspectes,
introduir en el camp de la salut
mental els conceptes de qualitat
i valorar quines metodologies, eines i indicadors de millora de la
qualitat en països europeus podrien ser aplicables al nostre entorn. El seminari està adreçat tant
als professionals sanitaris del
camp assistencial com als gestors
de centres sanitaris i planificadors
en el camp de la salut mental.
La conferència és una iniciativa
europea en què participaran els
responsables de la divisió de salut
mental de l'Organització Mundial
de la Salut (OMS) i professionals
procedents de diferents països europeus. En la conferència hi haurà
un debat en profunditat sobre els
resultats de les estratègies utilitzades a Europa envers la millora
de la qualitat assistencial i sobre
perspectives de futur. /M.c.

EQUIPAMENTS

Dues societats barcelonines es
disputen el pàrquing subterrani
del Parc Central de Girona
La concessió s'aprovarà en el ple del dia 23
SALVADOR GARCIA

H Girona.— Projectes i Disseny
SL i Aparcament Santa Eugènia-Parc Central SL, totes dues
empreses amb seu a Barcelona,
es disputen la gestió, durant 49
anys, d'un aparcament subterrani
per a 400 vehicles en el solar
que s'estén des de les estacions
de Renfe i d'autobusos fins a la
carretera de Santa Eugènia. L'em- presa guanyadora del concurs
—divendres s'obren les pliques— .
haurà de construir, a canvi de
la concessió, l'aparcament, una
plaça —amb una part dura i una
altra d'arbrada— i un carrer que
connectarà el Parc Central i la
plaça Poeta Marquina. Es preveu
que el ple del dimarts 23 de juliol
aprovi l'adjudicació de la • construcció i l'explotació del pàrquing.
El termini d'execució de l'obra
és de 18 mesos i es preveu que
es, comenci aquest any mateix. La
concessió és per a 49 anys i l'empresa guanyadora del concurs —a
part d'assumir el cost total de

l'obra— haurà d'abonar a l'Ajun.tament 36 milions, de forma immediata, i pagar un cànon anual,
que evolucionarà del 2% de la
recaptació bruta, els primers anys,
al 15%, els nou últims. L'aparcament, amb forma de L, farà
un centenar de metres de llarg
i, a la part de la carretera de
Santa Eugènia, tindrà 32 metres
d'amplada. L'entrada se situarà
a davant del portal principal de
la Farinera Teixidor i al costat
del bolet el·líptic que es fa al
solar de Can Cornellà.
L'actual aparcament de Mifas
desapareixerà i quedarà afectat
pel vial que uneix la plaça Poeta
Marquina amb el Parc Central
i per la nova plaça que s'estendrà
per tota la coberta del pàrquing
subterrani. Al costat de la terminal d'autobusos, hi haurà un
espai de mil metres quadrats que
servirà de plataforma multifuncional per a activitats vinculades
a l'estació, amb la possibilitat, inclús, de pàssar-hi trànsit rodat.

Hi ha gent que viu
d'una manera molt particular. Sempre de país

Com ser a dos continents alhora
sense perdre ni un segon.

en país. Vivint al màxim
cada minut del seu temps.
Per a ells, un Rolex
GMT-Master esdevé
gairebé imprescindible.
Perquè té bisell giratori i
una busca suplementària
que triga 24 hores a fer
una volta completa a l'esfera. Per saber en'tot moment i amb total exactitud quina hora és en
dos fusos horaris.El
Rolex GMT-Master està
dissenyat per a persones

INFRAESTRUCTURES

que, com vostè, busquen

Invertiran 19 milions per
reconstruir una antiga passera
sota el cingle de Castellfollit
SA.

• Castellfollit de la Roca.— L'Ajuntament de Castellfollit ha convocat un concurs públic per a l'adjudicació de la segona fase de
les obres de reconstrucció de l'antiga passera que enllaçava el barri
de les fàbriques de Montagut amb
el peu de la cinglera, ja a Castellfollit, per sobre el riu Fluvià.
El projecte, que té un pressupost
de 19 milions de pessetes, preveu
la construcció d'una plataforma
de fusta de pi roig, de 170 metres
de llargària per 2 metres d'amplada. Les obres es finaçaran a

través d'aportacions de la Unió
Europea, la Generalitat, el Parc
Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa, una empresa privada
i la mateixa corporació.
La primera fase del projecte
va "consistir a reconstruir les pilones, bona part de les qual havien
estat arrossegades pel riu durant
els aiguats de l'any 1940. Antigament, aquest pas havia estat
l'entrada natural a Castellfollit des
del municipi de Montagut, ja que
una vegada creuat s'accedia al nucli a través d'un caminet situat
al vessant obac de la cinglera.
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alguna cosa més: estil,
bellesa, distinció. ^ no
poden perdre ni un sol
segon. Ni tan sols quan
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