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COMARQUES

Salut no preveu començar a construir el
nou ediﬁci de l’hospital Trueta ﬁns al 2011
 El 2010 s’instal·laran 3.000 m2 de mòduls prefabricats prop d’Urgències per poder enderrocar 2 parts de l’actual centre

GIRONA | ROSER REYNER

Ja han passat més d’un any i set
mesos des que l’arquitecte del nou
hospital Josep Trueta de Girona en
va presentar l’avantprojecte. Aleshoreslesprevisionserenquelesobres comencessin a ﬁnals del 2009 o
principis del 2010, després d’un
procés de participació dels professionals del centre en la redacció
delprojecte.Aquellmomentjahaarribat, i avui la directora dels Serveis
Territorials de Salut a Girona, MartaPedrerol,explicaqueelprimersemestre de l’any vinent es faran una
bona colla d’actuacions prèvies,
peròqueencanvilaconstrucciódel
nou ediﬁci haurà d’esperar ﬁns al
2011. El 2010, Salut invertirà diners
en l’acabament de la redacció del
projectedelnouTruetaienlaconstrucció de 3.000 m2 de mòduls prefabricats prop d’Urgències on situar-hi alguns serveis. Això permetrà
enderrocar el pavelló de govern i al
mateixtempstambéaniràaterral’aparcament cobert, passos necessaris per començar les obresdel futur centre.
Alsmòduls prefabricats,que tindranduesplantes,s’hiinstal·laranles
consultesexternestantdel’hospital
comdel’InstitutCatalàd’Oncologia,
queencanvimantindràlessevesaltres unitats, per exemple les de radioteràpia, a l’actual centre. Fet el
trasllat dels serveis de consultesexternes,espodràesponjarl’espaidel
Truetapròpiamentdit,iubicar-hialgunes dependències del pavelló de
govern, on ara hi ha la sala d’actes i
lesàreesd’administracióigestió.Altres d’aquestes dependències podrien anar en equipaments sanitaris de la ciutat.
Desprésd’això,jaseràpossibleenderrocarelpavellódegovernitambél’aparcamentcobert,ondeixenels
seus vehicles gran part dels treballadors. Aquests són els dos ediﬁcis



PAS PER PAS

Les primeres actuacions per començar a edificar el nou centre
CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE CONSULTES EXTERNES I, DESPRÉS, ENDERROCAMENT DE L’APARCAMENT COBERT I DEL PAVELLÓ DE GOVERN

Nous mòduls prefabricats
Per a les consultes
externes. S’instal·laran el
2010

Enderrocs
L’aparcament i el pavelló de
govern, previstos un cop
instal·lats els mòduls
Nou edifici
Inici dels treballs
previst el 2011

S’estudia fixar punts prop del
Trueta per a aparcament de
treballadors i, des d’allà,
transports llançadora

més propers a la zona on es construirà el nou hospital, com es pot
veure a la foto que hi ha sobre
aquestes línies. És per això que caldràesperarquesiguinaterrapercomençar les obres del futur Trueta.
Obres que, per tant, no podran començar l’any que ve.
Aparcament i treballadors
Els nous mòduls prefabricats prop
d’Urgències ocuparan la meitat de
l’aparcament a l’aire lliure gestionat
per l’entitat Mifas. A més, l’aparca-
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ACTUACIONS EN EQUIPAMENTS SANITARIS L’ANY 2010 A LA REGIÓ DE GIRONA

Inici

Encàrrec de projecte
CAP Castell-Platja d’Aro; CAP
1 Girona-5, a l’entrada sud (els
terrenys no han estat oferts); ampliació i reforma del CAP Palafolls (el
2010 ja serà de la regió sanitària de
Girona); consultoris locals de Verges i
l’Estartit; CAP Santa Coloma de Farners (el consistori ha d’oferir els terrenys), i nou hospital Trueta.

Continuació i finalització
Continuaran les obres de l’hos2 pital de Figueres i l’hospital
d’Olot. S’acabaran les dels consultoris locals de les Planes, Sant Jordi
Desvalls, Amer i Vilablareix; el CAP
Tordera; el servei de rehabilitació del
CAC Güell; reorganització i ampliació
de tres plantes del Trueta, i l’ampliació i millora de l’hospital de Palamós.

Consultori local de Porqueres i
tercer búnquer de radioteràpia
de l’Institut Català d’Oncologia (al
Trueta). També, sense el finançament resolt, consultoris d’Aiguaviva i
Sant Joan de les Abadesses; CAP Figueres-2 i Montilivi, i edifici provisional de consultes externes del Trueta
i enderrocament de dos més.

ment cobert anirà a terra poc després, cosa que reduirà moltíssim la
quantitat d’espais perquè els treballadors del centre hi deixin els vehicles. Ésperaixòque,haexplicatPedrerol, Salut està estudiant establir

uns punts més llunyans on els professionalspuguinaparcaridesd’on,
en les hores d’inici i acabament de
torns, se’ls traslladaria amb serveis
detransportllançadoracapal’hospital.

A part de les inversions al Trueta,Salutpreveuel2010posardiners
en la redacció de 6 nous projectes;
iniciar-ne 7 més; continuar les obresde2,iacabarelstreballsde8més.
Són els que apareixen al quadre.
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