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Alguns usuaris, ahir, esperant torn al “búnquer” ■ EL PUNT AVUI PAÏSOS CATALANS, P5
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El nou edifici ambulatori de
l’hospital Josep Trueta de
Girona va entrar ahir en funcionament i va provocar un
important desconcert i desorientació en bona part dels
usuaris que tenien programada una visita. Moltes persones es van adreçar primerament al Trueta i allà van
ser informats que els atendrien al que molts ja han començat a anomenar el “búnquer”, per l’aspecte extern
dels mòduls industrialitzats
instal·lats l’aparcament de
Mifas. La coordinadora de
l’atenció ambulatòria del
Trueta, Cristina Barceló, va
afirmar, a mig matí, que el
primer dia s’estava desenvolupant “sense gaires incidències”, tot i admetre que encara s’havien de fer alguns
ajustaments. De fet, ahir
s’estaven instal·lant els senyals externs que identifiquen el nou edifici.

conseller d’Economia
adverteix que la situació
“ha tocat fons”
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