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SELVA MARÍTIMA

El 7 de maig es
constituirà el
consorci de la TDT
local
● Blanes. El proper 7
de maig es constituirà
el consorci de la TDT
local de la Selva marítima, el primer pas per
crear una televisió local en aquesta zona.
L’Ajuntament de Blanes ha impulsat la
constitució del consorci perquè la seva
televisió local, TV
Blanes, ja no es pot
veure. Abans del ple
d’aquesta setmana hi
havia una concentració en favor de la televisió que finalment es
va desconvocar. A la
reunió, hi aniran set
representants de Blanes, set de Lloret i tres
de Tossa, que decidiran si volen formar-ne
part. Blanes optarà
per tirar endavant el
consorci, però no està
clara l’opció de Lloret
i Tossa. / J.C.

GIRONA

Premien una
economista
de la UdG
● Girona.

L’economista, doctora enginyera
industrial i professora
de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat
de Girona (UdG), Pilar Curós, ha rebut un
premi internacional,
després que hagi participat en una conferència celebrada a Orlando durant aquest
mes d’abril. Curós va
fer una exposició d’una ponència, en representació d’un equip.
/ M.C.
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Els mòduls que donaran el tret de
sortida al nou Trueta, per a finals d’any
Aquest nou endarreriment d’aquests equipaments significa retardar les obres del nou hospital
NÚRIA ASTORCH / Girona

●

Les previsions amb què treballa actualment
el Departament de Salut és que els mòduls prefabricats que s’han d’instal·lar a l’aparcament
de l’hospital Josep Trueta de Girona que gesLes previsions inicials
amb què treballava Salut i
que ja es van incomplir un
cop és que els mòduls prefabricats que s’han situar
al pàrquing de Mifas entressin en funcionament a
mitjan any passat. Després
aquest termini es va endarrerir i es va dir que els mòduls estarien a punt o bé a
finals de l’any passat o bé a
principi d’aquest. I en
aquests moments, i segons
les darreres informacions
facilitades pels serveis territorials de Salut a Girona,
el calendari amb què es
treballa és el següent: actualment s’està fent la licitació del projecte i de la
instal·lació dels mòduls
prefabricats; al maig es resoldrà el concurs; després
es demanarà el permís
d’obres a l’Ajuntament de
Girona, i a finals d’any els
mòduls prefabricats estaran instal·lats a l’aparcament que gestiona Mifas,
això sí, pendents encara de
ser equipats.
La posada en marxa
d’aquests mòduls prefabricats és una peça clau en
la construcció del nou
Trueta perquè indica justament el tret de sortida
d’aquest projecte. I és que
aquests mòduls han d’encabir les consultes externes, els espais on es fan intervencions de cirurgia
menor –com ara extracció
de berrugues o quists– i
també una part de les instal·lacions de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de

tiona l’associació Mifas estaran col·locats a finals d’aquest any. La meitat del pàrquing de
Mifas quedarà inutilitzat per situar-hi les consultes externes del centre. Aquesta operació és
necessària per iniciar els primers passos que

permetran la construcció del nou hospital
Trueta. Això representa un altre endarreriment
en el calendari de construcció del nou Trueta,
de manera que Salut ja parla del 2014 com a data d’acabament de les obres.

Fer lloc a
l’actual edifici
hospitalari

Una vista de l’aparcament que hi ha darrere del Trueta, gestionat per Mifas. / LLUÍS SERRAT

Ocupació de la meitat del pàrquing
DANI VILÀ

●

En el darrer ple municipal que es va
fer aquest mes, l’Ajuntament de Girona va donar el vistiplau a un conveni
entre el Servei Català de la Salut, el
consistori i l’empresa Tadifi –dependent de Mifas–. L’acord preveu que
l’empresa que gestiona l’aparcament
percebrà 134.470 euros d’indemnització per la cessió de 2.300 metres quadrats de superfície, on es preveu situar
les consultes externes en mòduls.
Girona.
L’Institut Català de la
Salut –empresa que gestiona el Trueta– manté que

Aquesta ocupació afectarà 116 de les
203 places d’aparcament que té aquest
espai. L’ocupació de l’espai s’anirà
prorrogant any rere any fins a un màxim de deu anys i, per això, la quantitat
màxima que podria percebre Mifas seria de 1.344.709 euros si s’esgotessin
els deu anys d’ocupació. Paral·lelament, l’Ajuntament està tramitant quina serà l’ocupació del nou hospital i la
nova mobilitat que es generarà a l’entorn.

els nous equipaments seran estructures modulars
d’una gran qualitat que
permetran garantir la qua-

litat assistencial. Els mòduls tindran un mínim de
dues plantes i més de
3.000 metres quadrats. Per

● Un cop comencin les
obres del nou hospital de
Girona, el primer edifici
de l’actual Trueta amb
personal treballant que serà afectat pels treballs serà
el pavelló de govern. Es
tracta d’un edifici de 4.000
metres quadrats, que inclou els serveis d’administració i direcció i que està
situat en una ala de l’hospital on s’ha de construir
l’aparcament subterrani.
Aquest edifici, juntament
amb l’aparcament cobert,
serà el primer que anirà a
terra. Després de valorar
diverses
possibilitats,
l’Institut Català de la Salut
i la direcció del Trueta van
decidir repartir els serveis
d’administració i direcció
entre algunes dependències lliures del CAP Santa
Clara –al centre de la ciutat de Girona– i el mateix
edifici hospitalari. D’aquí
ve la decisió de l’ICS de
traslladar les consultes externes i operacions de
menys envergadura als
mòduls i buidar així una
part de l’hospital per traslladar-hi una part dels serveis d’administració i de
direcció.

les consultes externes del
Trueta hi passen diàriament entre sis-cents i setcents pacients.

LLORET DE MAR

La UNED segueix negociant traslladar-se a Salt i
es planteja fer un curs per a immigrats

No s’ha rescindit el
contracte amb
Endesa
● Lloret

de

Mar.

L’Ajuntament de Lloret va aclarir ahir que
no ha rescindit el contracte amb Endesa, tal
com havia dit el regidor d’ICV. El que es
farà és posar-se en
contacte amb els principals proveïdors per
aconseguir el millor
servei i les millors tarifes quan s’hagi de
renovar, Endesa inclosa. / J.C.

MÒNICA CABRUJA / Girona

●

La Universitat d’Educació a Distància UNED
continua negociant el trasllat a Salt i es planteja fer
un curs adreçat a immigrats, pensat per facilitar la
seva integració, segons va
explicar el director del
centre associat de la
UNED a Girona, Josep Arnau. La UNED, que té la
seu a Girona des de fa 32
anys, es podria instal·lar a

la Coma Cros de Salt si res
no canvia. Aquest plantejament s’ha fet perquè
l’Ajuntament de Girona
no ha volgut incrementar
l’ajut, que és de 3.740 euros anuals. La UNED considera que «a aquest ajuntament li correspondria, en
funció del cost per alumne
i el nombre d’alumnes residents a Girona ciutat que
estan matriculats en el
centre, uns 80.000 euros».
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Segons s’especifica, si fes
un conveni, «n’hauria
d’aportar 20.000, ja que la
resta anirien a càrrec de la
Diputació».
La Diputació de Girona
ha reduït l’aportació directa per aquest any, de
200.000 a 100.000 euros, i
manté les aportacions indirectes per mitjà dels
ajuntaments que ho demanen (subvencionant el
75% del cost). Figueres,

Olot, Palafrugell i Ripoll
aporten diners a la UNED.
Arnau va explicar a
aquest diari que s’està negociant amb la Diputació
de Girona, i també amb la
Generalitat per tal que
també s’impliqui en el finançament. Segons va informar Arnau, està prevista una reunió a començament de maig de representants de diferents administracions amb el rector de la

UNED a l’Estat espanyol,
Juan Antonio Gimeno, per
tractar aquest tema. El director del centre associat
de la UNED a Girona creu
que la intenció d’anar-se’n
a Salt i d’iniciar un o més
cursos que impliquin «un
major coneixement de Catalunya de la població immigrada» pot tenir una repercussió molt positiva
per a aquesta universitat i
per a aquest municipi.

