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Les consultes externes del Trueta es faran
en barracons mentre durin les obres
Els mòduls prefabricats també acolliran operacions quirúrgiques de baixa entitat
Acn/DdeG, Girona.

Les obres del futur hospital
Josep Trueta de Girona, que es
construirà al mateix espai on
hi ha l’actual centre sanitari,
obligaran a desplaçar fora de
les actuals instal·lacions les
consultes externes i els serveis ubicats al pavelló de
govern. Les consultes externes es realitzaran dins uns
mòduls prefabricats situats a
l’aparcament privat que hi ha
darrere l’hospital.
Per consultes externes cada
dia hi passen visita entre 600 i
700 persones. A més d’aquest
ser vei, els nous mòduls prefabricats concentraran el 90% de
les consultes de l’àrea maternoinfantil i la totalitat de les visites
d’oftalmologia i pediatria, però
no s’hi realitzaran ni proves
diagnòstiques, com radiografies o endoscòpies, ni proves
funcionals cardíaques. El que sí
que s’hi faran seran operacions
quirúrgiques de baixa entitat,
com extreure berrugues, quists
o ungles.
Segons ha explicat el gerent
de l’Institut Català de la Salut
(ICS) a Girona, Gabriel Coll de
Tuero, els mòduls tindran dues
plantes i ocuparan més de 3000

ACN

L’APARCAMENT. Espai on es construiran els mòduls prefabricats.

metres quadrats (m2) de superfície. Això representa la meitat
de l’aparcament privat on s’han
d’ubicar els barracons. Tot i que
el disseny final encara no està
definit, l’ICS ha enviat una sèrie
de requeriments a l’empresa pública GISA, que és qui construïrà els mòduls prefabricats. Entre les demandes de l’ICS figuren que els mòduls tinguin els
accessos habilitats per minsu-
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vàlids, que l’àrea de pacients tingui un ambient agradable i llum
natural, que hi hagi portes automàtiques, que els mòduls estiguin equipats amb quiròfans i
que els professionals puguin
desplaçar-se per un passadís exclusiu i de caràcter tècnic. El
nou equipament disposarà de
tots els equips que actualment
es fan ser vir a les consultes externes, així com de tot el mate-

rial que es requereix, ja que s’hi
desplaçaran des de la seva ubicació actual.
El gerent de l’ICS ha remarcat que «les estructures modulars
són d’alta qualitat i estan equipades per donar les mateixes
granties assistencials a pacients
i treballadors». L’objectiu de
l’ICS és que els mòduls comencin a treballar a ple rendiment
abans que comencin les obres
del nou hospital, previstes per
mitjans del 2009, i que segueixin en funcionament fins que
aquestes s’acabin, tal i com està
estimat, l’any 2012.
Per a Coll de Tuero, posar els
mòduls a l’aparcament és la millor opció perquè, en la seva opinió, garanteix més facilitats
d’accés. «Si posàvem els mòduls
a l'altra banda hi havia la carretera pel mig i si els fèiem més
al sud hi hauria tota la barrera
de les obres», ha argumentat.
La instal·lació dels mòduls
obligarà a indemnitzar l’associació de minusvàlids Mifas, ja
que gaudia d’una conceció de 25
anys per gestionar l’aparcament. La regidora de mobilitat
de l’Ajuntament de Girona, Isabel Salamaña, ha detallat que
«fins que GISA no comuniqui els

detalls del projecte i els metres
que necessita ocupar no es podrà
conèixer el valor de la indemnització». Salamaña ha explicat
que aquest valor es calcularà segons les places d’aparcament
que perdi l’espai gestionat per
Mifas. Coll de Tuero també ha
avançat que, degut a la la instal·lació dels mòduls, caldrà realitzar una sèrie d’obres menors
com adequar el semàfor d’accés
a urgències per adaptar l’entrada del ser vei a la nova realitat i
realitzar les obres per fixar els
barracons abans que aquests
s’hi construeixin.
Altres serveis afectats

Però la construcció del nou
hospital Trueta no només afectarà les consultes externes. Els
ser veis ubicats dins el pavelló
de govern, de més de 4.000 m2,
s’hauran de derivar a altres
equipaments sanitaris de la ciutat. A l’espai que ocupa està previst construir-hi l’aparcament
subterrani del nou hospital. En
concret, els ser veis de govern
es reubicaran a altres locals de
l’actual Josep Trueta i a les dependències buides del CAP Santa Clara, al Barri Vell i en ple
centre de la ciutat.

