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En marxa les obres pels
mòduls de les consultes
externes del Trueta
a Els treballs per instal·lar els barracons prefabricats estaran acabats al llarg
d’aquest any a S’ha inutilitzat la meitat de l’aparcament de Mifas
Dani Vilà
GIRONA

Les obres per instal·lar els
mòduls prefabricats que
serviran per ampliar el
servei de consultes externes o ambulatòries de
l’hospital Josep Trueta de
Girona van començar fa
unes quantes setmanes i
permetran guanyar espai
a l’edifici hospitalari. Durant aquestes setmanes ja
s’han començat a fer els fonaments que serviran per
instal·lar els barracons i
que ocuparan la meitat de
l’aparcament de Mifas. La
meitat del pàrquing ja ha
quedat inutilitzat i, de fet,
s’hi poden veure els encofrats que serviran per als
fonaments dels mòduls,
que com a mínim tindran
dos pisos.
La instal·lació dels nous
mòduls ha estat objecte de
diversos endarreriments.
Primer, Salut va anunciar
que estarien instal·lats a
mitjan 2009, després el
termini es va situar a principi del 2010 i encara n’hi
va haver un tercer que preveia que estarien en funcionament ara fa un any.
Ara que han començat els
treballs de fonamentació
dels mòduls, el govern assegura que l’obra estarà
acabada al llarg d’aquest
any i que després caldrà

El centre de dia i de baixa
exigència de La Sopa de
Girona ha rebaixat les hores d’atenció durant els
mesos d’estiu. Així l’horari
habitual de les vuit del matí fins a les nou del vespre

tema s’ha fixat en un 22,3%
anuals, un fet que permetrà
estalviar uns 85.000 euros
l’any. Amb aquestes quantitats es calcula que en un parell d’anys es recuperarà la inversió feta per la instal·lació
dels nous mecanismes. La inversió ha comptat amb l’ajut
econòmic de l’Institut Català
de l’Energia i l’Agència Catalana de l’Aigua i s’emmarca en
el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, a partir
d’un programa endegat per la
Generalitat. ■ D.V.
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Les obres a l’aparcament on se situaran les consultes externes, a tocar del Trueta ■ D.V.
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700

3.000

pacients passen gairebé cada dia pel servei de consultes
externes i ambulatòries de
l’hospital Trueta de Girona.

metres quadrats tindran de
superfície les noves consultes
externes quan es traslladin
als mòduls.

equipar els espais per poder posar-los en marxa.
Es tracta de mòduls de
gran qualitat que tindran
una superfície d’uns 3.000
metres quadrats per ga-

rantir una bona atenció
als gairebé 700 pacients
que passen diàriament
per les consultes externes
de l’hospital Josep Trueta
de Girona. ■

Menys hores al centre de
dia de La Sopa de Girona
GIRONA

Un nou sistema de bufants
dels reactors biològics de la
depuradora d’aigües de Girona permetrà estalviar més
d’un 20% d’electricitat. La
depuració de les aigües residuals que arriben a la depuradora precisa injectar aire a les
piscines i els nous mecanismes són uns turbocompressors centrífugs d’alta velocitat
que utilitzen uns coixinets
magnètics que redueixen els
desgast respecte als bufants
tradicionals. L’estalvi energètic que representa el nou sis-
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La cessió del
pàrquing va ser
polèmica al ple

es redueix fins a primera
hora de la tarda. La directora del centre, Rosa Angelats, explica que la variació també ha comportat la
reducció d’una desena de
les trenta places que té el
centre de baixa exigència
previst per a transeünts o
pidolaires que es neguen a

tenir un pla de treball. Els
usuaris del centre de baixa
exigència poden així dutxar-se, esmorzar o dinar,
així com utilitzar les taquilles, però després de dinar
tornen al carrer i se’ls facilita un entrepà per garantir-los aliment per al vespre.

L’alcalde de Girona, Carles
Puigdemont, i la regidora de
Joventut, Roser Urra, van rebre una delegació gironina
dels organitzadors del segon
Fòrum International de L’European Youth Parliament Es-

panya que se celebrarà a
l’agost a Girona. En la trobada
que es farà del 4 a l’11 d’agost
hi participaran uns 150 joves, i
Puigdemont es va comprometre a donar-hi suport institucional i organitzatiu. ■ D.V.
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La cessió al Trueta de
2.300 m² va portar polèmica
al ple municipal. El govern tripartit va aprovar un conveni
amb l’Institut Català de la Salut, el consistori i l’empresa
responsable del pàrquing, Mifas, perquè percebi 134.000
euros cada any com a compensació. CiU, ara al govern,
volia informes de les xifres.

SERVEIS SOCIALS

Dani Vilà

Estalvi energètic a la
depuradora de Girona

Els nous horaris només
es mantindran durant els
mesos de juliol i agost perquè els treballadors de La
Sopa puguin coordinar-se
les vacances. Angelats
també recorda que “ara
començarà el ramadà i això també restarà afluència d’usuaris”. El centre de
dia de trenta places va entrar en servei en l’últim trimestre de l’any passat
amb un ús intensiu. Només en tres mesos va atendre prop de 180 persones,
sobretot, quan el fred es va
fer més intens. ■

ST. MARTÍ DE LLÉMENA

ILL-E acusa el
govern de vetar la
participació
El grup Independents del Llémena va acusar ahir el govern
de “vetar la participació de
l’oposició i les entitats” en la
revista municipal. ILL-E va
presentar una moció per poder formar part del consell de
redacció de la revista, i no va
ser aprovada. ■ J.N.
—————————————————————————————————

SALT

La festa major ja
es prepara a l’era
de Cal Cigarro
La festa major de Salt, que
comença demà, ja comença a
preparar-se a l’era de Cal Cigarro. A partir d’avui es limitarà el trànsit al tram que ocuparan les atraccions, entre el
carrer Pla de Salt i Miquel
Martí i Pol. D’altra banda, els
mòduls de les barraques ja
estan instal·lats i s’està enllestint l’escenari. ■ J.N.

SALUT

Promoció de
l’alletament
matern
El grup de suport a l’alletament matern de Girona va celebrar ahir, com cada any per
aquesta època, una jornada al
carrer de difusió i promoció
d’aquesta pràctica. A causa
del mal temps, unes poques
mares van participar en la trobada, que es va fer al restaurant Dúplex. Aquest grup es
troba dos cops al mes al CAP
Santa Clara amb l’objectiu
d’assessorar les mares sobre
l’alletament matern. El grup
treballa en col·laboració amb
l’hospital Josep Trueta de
Girona, que està reconegut
com a Hospital Amic dels
Nens. ■ N.A.

