|

8 Països Catalans

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 18 D’ABRIL DEL 2012

SALUT

Girona apujarà un 50% el
preu de les escoles bressol
públiques el curs que ve
a Les famílies pagaran 180 euros al mes en comptes de 120 a CiU ho defensa

per la congelació dels últims anys, amb dures crítiques d’ICV, el PSC i la CUP
El cardiòleg Ramon Brugada, degà de medicina, ahir en
una classe a la seva facultat, al carrer Emili Grahit ■ J.S.

Dani Vilà

Brugada troba
bàsic el parc
biomèdic de salut

GIRONA

Les famílies de Girona pagaran el curs que ve un
50% més de quota cada
mes per dur el seu fill en
una escola bressol. La previsió és que a partir del setembre el preu per a les famílies passi dels 120 euros
mensuals que es paga ara
als 180 euros. El portaveu
del govern, Carles Ribas,
argumenta l’augment de
preus “perquè en 4 anys
no s’ha incrementat i cal
tendir cap a una aportació
igualitària del cost a 30%
entre famílies, consistori i
Generalitat”. L’equip de
govern va defensar també
la concertació de 57 places
amb escoles bressol privades “perquè són fórmules
per permetre l’accés a l’ensenyança a preu assequible”. Així ho va palesar CiU
durant el ple de dilluns en
una moció d’ICV que es va
rebutjar. El PP va donar
suport a a la concertació i
ho veu com un model “per
evolucionar” i garantir
més places a preu públic.
Dura crítica d’ICV, el PSC
i la CUP
La regidora d’ICV, Núria
Terés, que va defensar la
moció, va ser la més crítica
per l’augment de preus i va
acusar el govern de “fer pa-

a El degà de medicina de la UdG diu que

uniria recerca, assistència i docència
J. Ferrer
GIRONA

Inauguració de la llar d’infants L’Olivera, oberta el curs 2010-2011 ■ MAR VICENTE

gar amb l’increment a les
famílies les noves places
de concertació” i que es
carregui al ciutadans la retallada en subvencions de
la Generalitat.
Des del PSC, Pia Bosch i
Àngel Quintana van defensar la política educativa de 32 anys i acusen de
“tapar forats”, crear precedents per a un futur i reclamen que la Generalitat
compleixi amb les obligacions que es preveien. La
CUP creu que amb la puja
“sí que es posa Girona al
mapa” i advoca per una defensa i “blindatge” del model d’educació pública. ■

Mig milió d’estalvi al pàrquing
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Per tràmit d’urgència, el ple
de dilluns també va servir per
aprovar la modificació a la
baixa de l’expropiació de la
meitat de l’aparcament al
sector del Trueta, que gestiona Tadifi, del grup d’empreses de Mifas. Un acord entre
l’entitat gestora, l’Ajuntament i CatSalut ha permès
rebaixar en mig milió d’euros
la quantitat d’indemnització
prevista. Així l’empresa rebrà
850.000 euros en comptes
dels 1,34 milions que es preveia inicialment per a 10

anys. CiU havia criticat la falta d’un estudi que justifiqués
una quantitat tan alta. L’alcalde, Carles Puigdemont, i la
regidora d’Hisenda, Maria
Àngels Planas, han renegociat a la baixa uns diners que
ha de pagar la Generalitat.
“No ho paga el consistori, però també són diners públics
dels contribuents”, diu Planas. La instal·lació dels mòduls per a les consultes externes va eliminar 116 places i
ara el pagament es farà any a
any a raó de 85.000 euros.

El degà de la Facultat de
Medicina de la Universitat
de Girona (UdG) i cardiòleg de l’hospital Josep
Trueta, Ramon Brugada,
veu imprescindible que les
comarques gironines disposin d’un parc biomèdic
de salut, tal com va assenyalar dilluns el vicerector
de la mateixa UdG, Jesús
Garcia Gil. Brugada entén
que el Trueta i el seu Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi) ja treballen de
manera conjunta, però
que ho fan separats geogràficament. “Posar en un
macrocomplex l’assistència, la recerca i la docència
en un mateix espai és la
manera d’avançar de manera ràpida”, diu Brugada.
Professor de la UdG i investigador, Brugada entén
que el parc permetria unir,

en un mateix espai, la recerca, la docència i l’assistència, cosa que ara es fa
de manera separada. Troba que el més aconsellable
és que el parc estigui a
prop del futur Trueta. “Millor si fos a tocar del Trueta. Jo ara passo consulta a
l’hospital, vinc aquí a fer
classes [carrer Emili Grahit] i travessar Girona en
cotxe i, sobretot, aparcar
és un drama”, lamenta.
Cap a la consolidació
L’Idibgi treballa, de moment, al Parc Científic i
Tecnològic de la UdG. En
cas que estigués inclòs en
un parc conjunt amb l’hospital i docència, la recerca
avançaria. “El concepte de
recerca biomèdica ja l’estem fent, però el consolidaríem amb un edifici propi, i amb treball en equip i
infraestructures comunes”, manifesta el degà. ■

HISENDA MUNICIPAL

L’Escala millora la senyalització
viària i la connectivitat interna
Joan Puntí
L’ESCALA

L’Ajuntament de l’Escala
va decidir destinar els primers diners procedents
del superàvit del 2011 a
tres petites inversions que
reverteixen en la millora
urbana. Es destinaran

90.642 euros a un pla de
senyalització viària, a una
centraleta telefònica que
millori la connectivitat interna entre edificis municipals i a manteniment de
la xarxa de televisió. El pla
de millora viària s’emportarà 37.600 euros. La millora de la connectivitat in-

terna reclama una inversió de 46.000 euros. L’alcalde, Estanis Puig, va advertir que no es tractava
d’una “simple centraleta
telefònica”, sinó que és un
sistema d’interconnexió
que, entre altres coses,
hauria d’ajudar a la implementació de l’administra-
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ció virtual. El pla de senyalització actuarà en zones
com ara el Camp dels Pilans o el Puig Sec - Clota i
part de Montgó. El primer
pas va començar ahir amb
el repintat de tot el carril
bici del passeig, que havia
quedat afectat per les
obres de pavimentació. ■

Un operari pintant de color vermell el carril bici del passeig
de l’Escala ■ EL PUNT AVUI

