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COMARQUES

Els barracons per a les consultes externes
del Trueta s’enllestiran a ﬁnals de 2011
 Salut afirma que les obres començaran «aviat» i fixa el 31 de desembre com a data límit
DIARI DE GIRONA

GIRONA | F.BENEJAM

Els barracons que han d’acollir
les consultes externes del Trueta
estaran enllestides el 31 de desembre de 2011 com a màxim.
Aquesta és la data límit que el departament de Salut s’ha ﬁxat per ﬁnalitzar les obres que han de convertir l’antic pàrquing de Mifas en
els mòduls en qüestió. Segons
fonts de la conselleria a Girona,
aquesta ediﬁcació ha de començar
«ben aviat», probablement aquest
estiu, per tal que els ritmes permetin tenir-la acabada a ﬁnals
d’any.
Inicialment, els mòduls havien
de formar part de la primera fase
de construcció del nou hospital
Trueta. Amb el trasllat de les consultes externes en aquestes ediﬁcacions, es deixava un espai lliure
que permetia començar l’enderroc
de l’actual centre, començant per
l’actual pavelló de Govern, on hi ha
la cafeteria.
No obstant, amb el canvi de
govern, la decisió de congelar la
construcció del nou centre va deixar a l’aire l’inici de les obres. No
obstant, al febrer el director territorial de Salut a Girona, Joaquim
Casanovas va assegurar que els

En total els mòduls seran 74 i
formaran un edifici de dos
pisos que ocuparà la meitat
de l’aparcament de Mifas

prefabricats es farien igualment,
per aproﬁtar els materials i traslladar-hi les consultes externes de
forma indeﬁnida.
Això, segons Casanovas, resolia
un dels problemes d’espai més
importants de l’hospital de referència. En aquest sentit, 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».
El nou ús dels mòduls ha fet que
entrin als pressupostos d’aquest
2011. Amb una partida de 4,2 milions d’euros es preveu que la
construcció comenci el més aviat
possible. El Catsalut va contractar
els serveis de l’empresa Compact
Hàbit per tal que s’encarregui de les
obres, que ocuparan la meitat de
l’actual aparcament de Mifas (situat al costat de les urgències de

URBANISME

L’enginyer del Barri
Vell de Ripoll va a
debatre a Madrid
RIPOLL | DdG

L’enginyer municipal de Ripoll,
Joan Pericàs Rius, serà un dels
ponents del debat sobre desenvolupament rural habitat i habitatge a Madrid. L’esdeveniment
està organitzat pel Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad
i el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales. Joan Pericàs explicarà la
seva experiència en la rehabilitació del Barri Vell de Ripoll. El debat està programat pel proper dilluns dia 20 de juny al Centro de
Referencia Estatal de Atención al
Daño Cerebral (CEADAC)
SOCIETAT

Campanya per restaurar
el refugi de Sant Aniol
MONTAGUT I OIX | DdG

L’aparcament de Mifas, lloc on han d’anar les consultes externes.

l’hospital).
En total, seran 74 mòduls que
formaran un ediﬁci de dos pisos,
el mateix projecte que ja havia
plantejat el tripartit per començar

els enderrocaments. En aquest
cas, però, no hi haurà un nou hospital sinó un espai alliberat per
«oxigenar els serveis de l’actual ediﬁci» del centre sanitari.

L’Associació d’Amics de Sant Aniol d’Aguja ha posat en marxa un
campanya destinada a recollir fons
per rehabilitar l’ediﬁci de l’antic
refugi. L’acció consisteix en la publicació d’un díptic on s’expliquen
els motius de la recuperació. Exposen un ús obert al públic per als
excursionistes. Manifesten la necessitat de crear un servei, amb
menjador, cuina i sales per dormir.
Demanen col·laboracions a partir
de deu euros. Fins ara hi han col·laborat unes 200 persones.

Es baralla amb l’amic a
l’hotel i l’arresten perquè
el reclamen a dos països
 La policia local hi intervé

per posar pau i acaba enviant
l’home a la Policia Nacional
perquè el duguin a Madrid
TOSSA DE MAR
E.PADILLA

Regla número u de tot fugitiu de
la justícia: no cridar l’atenció. Una
discussió amb un amic va costar-li
cara el passat dilluns a un ciutadà
ucraïnès que passava les vacances
a Tossa de Mar. Els nivells d’agressivitat que va assolir la batussa va
dur els responsables de l’hotel a demanar la interevenció de la Policia
Local de Tossa, que va identiﬁcar als
dos hostes. La sorpresa va venir
quan, en passar les ﬁliacions pel sistema informàtic policial per a fer l’atestat, el nom d’un d’ells va sortir relacionat amb una Ordre Europea de
Detenció i Entrega (Oede) que li
atribuïa diversos fraus informàtics.
Els fets van tenir lloc dilluns a
l’hotel Avenida de l’avinguda de la
Palma, a Tossa. Cap a quarts d’onze del matí, des de l’hotel van avisar la policia perquè dos homes estaven discutint de manera agressiva. Els homes estaven acompa-
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nyats de les seves respectives dones
i ambdues parelles passaven junts
uns dies de vacanes a l’hotel. Però
les bones relacions es van estroncar perquè, segons sembla, un dels
homes intentava fer uns tràmits
amb l’ordinador de l’altre i el propietari de la màquina no tenia clar
que fossin del tot regulars, segons
apunten fonts policials.
El cas és que l’indignat amo de
l’ordinador tenia motius fonamentals per malﬁar-se de l’activitat
informàtica del seu amic. Aquest,
Olekxander Feldman, de 31 anys i
nacionalitat ucraïnesa, tenia pendent ordres de cerca emeses per jutjats d’aquest país i també d’Alemanya per comissió de frau a través
d’internet. Aquesta és la informació que els agents van descobrir en
primera instància quan, des de
l’hotel, van passar a comissaria la ﬁliació de l’home. Per comprovar-ho
i evitar errors, el van fer anar a comissaria per identiﬁcar-lo per segona vegada. El resultat continuava essent positiu i l’identiﬁcat va assolir la categoria de detingut. Posteriorment, els agents locals van fer
les gestions necessàries per passar
l’home a mans de la Policia Nacional, que té competències per posar-lo a disposició de l’Audiència
Nacional.

