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TEMA DEL DIA

NOU TRUETA

LES REACCIONS

Marina Geli
EXCONSELLERA DE SALUT, DIPUTADA DEL PSC PARLAMENT DE CATALUNYA

«El problema del sistema
sanitari no és la inversió,
sinó la despesa corrent»
FRANCESC BENEJAM | GIRONA

L’exconsellera de Salut, Marina
Geli va ser i és una de les
defensores més acèrrimes del
nou hospital tal com està
plantejat. Ara, Geli valora les
paraules de Ruiz referents al
que ella mateixa va anomenar
com «La catedral del segle
XXI»
Com valora les declaracions de
Boi Ruiz respecte a les obres del
nou Trueta?
R
Pimer amb sorpresa. En la
compareixença d'ahir el conseller es va comprometre a unes
mesures que no tenien res a veure amb l'anunci que ha fet avui (per
ahir). Dóna la sensació que no acaben de veure la importància que
suposa la construcció del nou
P

hospital com a parc que integra
elements sanitaris, de recerca i
ensenyament. Aquest és un projecte molt ben pensat i estudiat mirant cap al futur i les necessitats del
sector, per això vam tardar tant a
fer-lo. Veig la decisió amb preocupació i nosaltres ho batallarem
al parlament per mirar de fer-los
recapacitar. És una cosa molt etèria dir que es reprendran els projectes ﬁns que acabi la crisi.
P Creu que malgrat aquesta crisi segueix essent viable la construcció de l’hospital?
R Totalment, sempre ho he dit. El
problema del sistema sanitari no
és la inversió sinó la despesa corrent. La diﬁcultat que ens havíem
trobat és que els hospitals estaven
molt descapitalitzats. Si ara encara es descapitalitzen més serà molt
negatiu per al sector. Diferent se-

ria si el projecte consistís a fer un
hospital que no hi és, però tractantse del Trueta, amb la càrrrega que
assumeix i les reformes que necessita, es fa necessari fer-ho com
més aviat millor.
P L’anunci de Ruiz trenca el projecte d’unir universitat, recerca i
hospital en un sol centre?
R Aquesta idea estalviava fer tres
projectes diferents, i en canvi unirlos en un de gran. Considero que
les obres ja estan massa avançades
com perquè ara desapareguin: els
contactes amb l'aparcament de
Mifas i amb l'Ajuntament, la construcció de la facultat, el pont...
Nosaltres demanem al conseller
Ruiz sincerament que s'ho repensi.
P Què suposa per als treballadors
que de moment es quedin sense
nou hospital?

EN CURT

«La crisi no ha començat
amb CiU i la salut ha de ser
sempre una prioritat estiguem
en l’època que estiguem»
R Jo crec que això afecta tant treballadors com usuaris. Ambdós fa
temps que esperent el nou Trueta, i l'únic que han vist són petites
reformes que han millorat les condicions però no en la mesura que
ho necessiten. La por que s'està
instal·lant entre alguns treballadors
és que el nou Trueta no arribarà
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Quina és la seva valoració al
fet que l’hospital Trueta
s’endarrereixi indefinidament?
És una molt mala notícia, ja
R: que era un projecte molt bo i
molt ben treballat, i si el Govern sap
quines són les prioritats, ha de tenir
en compte que els projectes de salut
són imprescindibles, així com també
ho són els d’educació.

La formació va considerar «inadmissible» proposar la construcció del nou Trueta i va anunciarque el proper dilluns preguntarà per
escrit al conseller de Salut Boi Ruiz,
«que expliqui detalladament perquè
s’ha decidit suspendre la construcció
del nou hospital, essencialment indispensable per Girona, i no en altres
partides pressupostàries».
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Què en pensa, de la decisió
d’endarrerir el projecte de
construcció del nou hospital?
Crec que no és un dels temes
R: més preocupants que tenim
els treballadors. És evident que falta
espai, és evident que l’edifici fa més
de 50 anys que està en funcionament, però ja s’han allargat els terminis més d’una vegada i no en vindrà
d’una altra. És un projecte que va
néixer en un context de bonança
econòmica i que està pensat a llarg
plaç, així que tampoc és que ens
hagi d’afectar a curt termini.
I pel que fa a les altres
2 decisions anunciades pel
conseller Ruiz?
Aquestes sí que em semblen
R: més preocupants, perquè ens
afecten més directament. El conseller Boi Ruiz ens està enganyant,
perquè no ens diu que abaixarà els
sous però en canvi ens vol fer treballar més hores. Això a la pràctica vol
dir que estarem treballant més hores
pel mateix salari, cosa que equival a
una retallada. Considero que la sanitat pública ha patit un pal rere l’altre
en molt poc temps i això suposa
treure’ns avantatges que ens havia
costat molt aconseguir.

Quina és la seva opinió pel
que fa a la intenció de
posposar el nou hospital?
Ja ho teníem coll avall. Si algú
R: ve al Trueta veurà un cartell
enorme que indica les obres per un
període que va del 2005 al 2009, i
encara l’estem esperant. Entenc que
si no hi ha cèntims s’hauran de suspendre les inversisons, tot i que fa
molts anys que demanem reformes,
algunes d’aquestes s’han fet però no
han estat suficients. Ens sap greu
que s’hagin paral·litzat les obres de
construcció del nou centre, però si
no hi ha diners, és el que s’ha de fer.
Creu que malgrat la crisi és
2 necessària la seva
construcció?
Sí. Nosaltres volem que les coR: marques gironines tinguin
l’hospital que es mereix, i no ens podem quedar a la cua. Hi ha moltes
coses per millorar en aquest hospital: els accessos per carretera i pels
vianants, tenim habitacions dobles
en les quals la dutxa es troba al passadís... S’han fet diverses reformes,
però no n’hi ha prou, i no volem que
l’hospital sigui dels últims. No obstant això, ja estàvem curats d’espant
i ja ens imaginàvem que passaria.
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Com ha encaixat les
declaracions del conseller

Ruiz?
Ja era d’esperar. Són pocs a
l’hospital els que creuen que
s’acabarà fent el nou projecte, i
menys veient com està la perspectiva econòmica.
Creu que malgrat la situació
2 econòmica és necessària la
construcció del nou centre?
Sí. A més, crec que aquesta
R: decisió del conseller, juntament amb les altres que ha pres últimament, és una excusa perfecta per
tapar els problemes reals que té
aquest hospital: manca de pàrquing
pels treballadors, poc espai en determinades àrees com el laboratori, urgències i altres aspectes.
Quina solució seria la més
3 indicada per resoldre els
problemes de l’hospital?
Crec que ara amb aquesta deR: cisió el que hem de fer és buscar consens. S’ha de trobar la manera
de solucionar la manca d’espais, sobretot en les àrees que he citat anteriorment: no hi ha lloc al laboratori,
no hi ha lloc a urgències... Haurem de
treballar totes les parts i buscar solucions.

R:

mai.
P Què n’opina de les altres mesures que ha anunciat el conseller, com ara que els metges hagin
de treballar més hores o que es
passi la factura dels medicaments
als usuaris?
R No hi veig cap problema que
s'informi els ciutadans del que
costen els medicaments. I respecte a una ampliació dels horaris, si
és des de la voluntarietat estic d'acord que facin més hores. Per
contra si això es fa per obligació,
llavors la cosa canvia.
P Amb aquestes declaracions el
nou Trueta està sentenciat o tro-
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Quina és la solució per
garantir-ne la construcció
en un futur?
Una cosa és no començar les
R: obres el 2012 i començar-les
un any següent, això es pot entendre, com passarà amb moltes altres
dependències, però crec i sol·licito al
conseller i al Govern que facin un esforç que es redacti el projecte executiu i després planifiquem les obres
del nou Trueta segons, lògicament,
els seus recursos econòmics i les
plurianualitats que calguin.

2

BARTOMEU COMPTE
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ERC
GRUP AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT

Esquerra també presentarà
iniciatives parlamentàries perquè el conseller de Salut rectifiqui la
decisió de l’ajornament de la construcció del nou hospital Josep Trueta
de Girona. La diputada d’Esquerra
per Girona, Carme Capdevila, considera que aquest és un projecte de
vital necessitat i que ha de tirar endavant. Per Capdevila, «aquest és un
projecte que constantment pateix
endarreriments en tirar endavant, i
és un equipament de vital importància per les comarques gironines».
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SECRETARI GENERAL CCOO A GIRONA

Què n’opina de les paraules
del conseller Ruiz sobre el
nou hospital?
Hi veig un punt de racionalitat,
R: tenint en compte la situació
econòmica que estem passant. Ara
bé, és innegable que al Trueta hi ha
mancances de tot tipus que s’han de
resoldre. Si no hi ha diners, s’hauran
de buscar solucions per altres vies.
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PARTIT POPULAR
GRUP AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT

Per la seva banda, el PPC de
Girona va demanar a la Generalitat que rectifiqui i no aturi el projecte de construcció del nou hospital. La portaveu, Concepció Veray, va
dir que «l’anunci és una mala notícia
per als gironins perquè aquest és un
projecte necessari que ha de seguir».
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