Diari de Girona | DIMARTS, 15 DE FEBRER DE 2011

TEMA DEL DIA

D’ALLIBERAR ESPAIS
A DESEMBUSSAR
ELS SERVEIS DE
L’ACTUAL CENTRE
SANITARI
INICIALMENT, ELS MÒDULS
ESTAVEN CONCEBUTS PER
GUANYAR ESPAIS I PERMETRE
L’ENDERROC GRADUAL DEL
CENTRE. ARA ELS BARRACONS
PASSARAN A DESCONGESTIONAR L’HOSPITAL
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Consultes externes Un edifici de 2 pisos i 3.000 m2

 Els nous mòduls prefabricats estaran ubicats a l’antic aparcament de

DIRECCIÓ A
FIGUERES

Mifas, situat a la vessant nord de l’hospital Trueta. Durant la tardor de 2010,
ja es va procedir a precintar la zona i indicar les obres de construcció dels
barracons, seguint els terminis del projecte bàsic aprovat per l’anterior
Govern. L’Ajuntament en va autoritzar la construcció la setmana passada i
Casanovas va anunciar que s’edificaria al llarg d’aquest any. El centre ocuparà
3.000 metres quadrats de superfície i tindrà dues plantes.
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Salut anuncia que aixecarà els barracons
per acollir les consultes externes del Trueta
 El director dels serveis territorials, Joaquim Casanovas, diu que els mòduls fan falta per compensar el dèficit estructural
GIRONA | FRANCESC BENEJAM

Salut construirà els mòduls prefabricats per traslladar totes les
consultes externes de l’actual hospital Trueta. Tot i que el govern va
anunciar el passat quatre de febrer
la intenció de paralitzar el projecte de construcció del nou hospital,
el director dels Serveis Territorials de Salut a girona, Joaquim
Casanovas, va avançar ahir que iniciarien la construcció dels mòduls que va adquirir el tripartit per
traslladar alguns serveis i permetre l’enderroc gradual de l’actual
centre sanitari.
En aquest sentit, els barracons
estaran situats a l’actual pàrquing
de mifas (situat a la part nord de
l’hospital) i serviran per descarregar espai a l’ediﬁci gran. L’anterior
govern ja havia planejat construir-los com a primer gran pas per
ediﬁcar el nou centre sanitari. La
idea inicial del tripartit era deixar
lliure les consultes externes del
Trueta per començar a enderrocar
per parts l’actual centre (començant per l’anomenat Pavelló de
govern) i permetre la construcció
del nou. Per aquest motiu va comprar material per a la construcció
d’un centre prefabricat de dues
plantes que ocupés uns 3.000 metres quadrats, amb l’objectiu de començar-lo a construir a partir d’aquesta primavera.
Casanovas va aﬁrmar ahir a
ràdio girona que aquestes obres
no es poden cancel·lar perquè la
falta d’espai per a les consultes ex-
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ternes és el problema més important que pateix l’hospital de referència.
Sobre aquest tema, Casanovas
va remarcar que «l’actual Trueta va
ser concebut per albergar hospitalitzacions més que per consultes, gabinets o exploracions», i
que per tant, els mòduls prefabricats servirien per «ajudar a compensar aquest dèﬁcit».
«Els mòduls s’han de fer»
Casanovas va aﬁrmar que «els
prefabricats ja estan adquirits i
s’han d’utilitzar, no els podem
deixar de banda ni en un magatzem perquè fan falta. a partir d’aquí, això ens donarà temps per
veure quin és el pla de futur per a
un hipotètic nou Trueta».
mentrestant, el titular de Salut
a la demarcació opina que amb les
inversions i reformes adequades
l’hospital pot continuar donant
servei «ﬁns que la generalitat tingui diners per pagar els més de 250
milions d’euros que costa el nou
projecte». Casanovas va detallar
que les noves consultes externes,
que es construiran al llarg de 2011,
«consistiran en un ediﬁci industrialitzat a l’actual pàrquing de
mifas, que donaria resposta a una
de les necessitats que té el centre».
Un nou CAP a Figueres
Per altra banda, Casanovas també va avançar que malgrat que
s’han congelat algunes inversions, una de les prioritats del de-
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EN CURT

ramon brugada
Què opina del possible
trasllat del servei de
cirurgia cardíaca a Barcelona?
No fa la impressió de ser una
R: bona notícia. No estic en condicions de valorar fins a quin punt és
positiva o negativa aquesta decisió,
però està clar que respon a un motiu
purament econòmic.
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L’indret on instal·laran les consultes externes.

La cirurgia cardíaca penja d’un fil
El servei de Cirurgia Cardíaca del Trueta penja d’un fil. El director
dels serveis territorials de Salut, Joaquim Casanovas, va avançar la
possibilitat d’aturar aquest programa i reprendre’l quan el clima econòmic
millori i s’hagi projectat la construcció del nou centre. Segons el titular de
Salut, «a les comarques de Girona tocaria fer més de 200 intervencions
en cirurgia cardíaca, i en aquest moment n’estem fent 80, això vol dir que
la major part es continuen fent a Barcelona, i per tant hauríem de pensar
si continuem amb l’actual programa o és millor aturar-lo». Aquest servei
fa uns tres anys que funciona una vegada per setmana amb uns equips
que vénen de la capital catalana, i Casanovas creu que seria motiu d’estalvi si aquest servei s’hi traslladés completament. GIRONA | F.B.
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partament passa per fer un segon
centre d’assistència primària a Figueres. El motiu, segons el director de Salut, és que per a les ciutats amb 40.000 habitants o més,

és molt important que tinguin
més d’un centre d’aquest tipus, i
per això es planteja la seva construcció de mutu acord amb l’ajuntament de Figueres.

Què hi perd l’hospital si
aquest servei deixa
d’oferir-se al Trueta?
Cal tenir en compte que és un
R: molt bon servei, i els professionals han fet una feina excel·lent
des que s’ha posat en marxa. Malauradament, és perdre una de les competències que ja havíem aconseguit.
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Creu que la Generalitat
s’estalviarà diners amb
aquesta mesura?
Ara mateix no es pot valorar.
R: Ens han dit que la situació
econòmica és molt dolenta, i la prova
és que en un mes han anunciat moltes retallades, incloses l’aturada del
nou Trueta. De moment, agafo
aquestes notícies amb resignació.
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