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EL PUNT
DIVENDRES, 17 DE SETEMBRE DEL 2010

SANITAT

Personal sanitari observant ahir la maqueta del nou hospital de Girona després de la presentació del projecte bàsic per part de l’equip d’arquitectes Map & Idom ■ MANEL LLADÓ

El nou Trueta va amb retard
i no estarà fins al 2015-2016
a Els mòduls prefabricats es començaran a instal·lar a l’aparcament de Mifas a primers del 2011 a A

finals de l’any que ve s’ha d’iniciar l’enderrocament dels primers equipaments del centre actual
Núria Astorch
GIRONA

El calendari d’obres de
construcció del nou hospital Josep Trueta de Girona
situa per a finals del 2011
l’enderrocament dels primers edificis annexos al
centre –començant pel pavelló de govern i seguint
per l’aparcament cobert,
el taller de rentat de cotxes
i la gasolinera– i la posada
en funcionament del centre hospitalari entre el
2015 i el 2016. L’endarreriment de les obres –ini-

cialment el nou Trueta havia d’estar acabat entre
2011-2012– es justifica,
segons va argumentar ahir
la consellera de Salut, Marina Geli, en l’adaptació
del projecte al futur Campus de la Salut i també per
les retallades pressupostàries provocades per la crisi. D’acord amb el projecte
bàsic, que ahir es va presentar públicament, el
nou Trueta tindrà una superfície que, amb 95.000
m2, doblarà la de l’hospital
actual i un aparcament de
22.000 m2, també el doble

que l’actual. La superfície
de l’hospital ha crescut un
28% respecte del projectat
inicialment. El pressupost
per a la construcció del
nou hospital de referència
a les comarques gironines
és de 240 milions d’euros.
Abans d’arribar a l’enderrocament dels equipaments abans esmentats,
s’han d’instal·lar uns mòduls prefabricats a l’aparcament de Mifas, els quals
permetran el trasllat de
les consultes externes del
Trueta. En aquest sentit,
es treballa perquè a pri-
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“No fem edificis
‘cutres’. El nou
hospital Trueta serà la
catedral del segle XXI
de Girona”

per cent és l’increment de
superfície que ha experiment
el nou hospital respecte al
projecte inicial, del 2006.

mers d’any es comencin a
col·locar aquestes estructures i que a la primavera
entrin en funcionament.
“El futur és nostre”. Així de convençuda es va

MARINA GELI
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manifestar la consellera
de Salut, Marina Geli, en el
seu parlament, en què va
tornar a explicar per què
s’havia pres la decisió d’aixecar un hospital nou que

substituís l’actual i del
qual va assegurar que ajudarà a convertir la ciutat
de Girona en la porta d’Europa. La frase que més va
cridar l’atenció entre el
públic va ser que el seu govern “no fa edificis cutres”, tot destacant l’estètica interna del nou centre
hospitalari i la seva integració en l’entorn.
El director gerent de
l’Institut Català de la Salut, Enric Argelagués, va
afirmar que tots els hospitals de l’ICS, entre els
quals el Trueta, “tenen futur” i va afegir que cap nova construcció és fruit
d’una frivolitat, sinó d’una
decisió ajustada a la realitat. L’alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va qualificar de “projectàs” el nou
Trueta i va indicar que les
obres per a la construcció
del nou pont sobre el Ter
s’han iniciat. Pagans va
destacar la nova configuració que tindrà l’accés
nord a la ciutat. ■
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Més habitacions
individualitzades
per als pacients

Una gran àrea
ambulatòria ben
comunicada

Augmentarà el
nombre de sales
d’operacions

Un bloc per a les
urgències amb
accés diferenciat

CiU qüestiona la
viabilitat del nou
Trueta

Si bé el nombre de llits no
creixerà de forma notable
-passarà dels 357 als 380-,
el que sí que s’incrementarà de forma notable serà la
quantitat d’habitacions individuals.

Un dels tres blocs principals del nou Trueta és el
que acull tota l’àrea ambulatòria de l’hospital, amb
les consultes externes. Es
passarà dels 114 consultoris als 166.

L’àrea quirúrgica tindrà vuit
sales d’operacions més de
les que hi ha actualment i
una de dedicada exclusivament a cesàries. A més, hi
haurà deu sales preparades
per atendre parts naturals.

L’àrea d’urgències augmentarà un 67% respecte
als recursos físics que té
actualment. I dels 45 boxs
es passaria als 75. S’accediria a urgències per la façana que dóna al Ter.

La senadora de CiU Rosa
Núria Aleixandre va declarar ahir que, en cas que el
seu partit governés, es replantejaria tots els projectes i es prendrien decisions
molt dures per la crisi.
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Imatge virtual de la
façana encarada al Ter

