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EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 29 D’ABRIL DEL 2012

SOCIETAT
Aposta per la dació
en pagament i el
lloguer social

L’ESCALA
Una tercera part dels
escalencs actualment
són estrangers

ECONOMIA
Entrevista a Jordi
Comas, president de
la patronal FOEG

MEDI AMBIENT
Posen comportes als
aiguamolls per
regular l’aigua

SOCIETAT
S’intensifica la
campanya
#novullpagar

ecte massa ambiciós
Cronologia
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

30-11-2004
b El president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
del PSC, inaugura l’hospital
Santa Caterina de Salt. El
nou centre va representar
una inversió de 44 milions.

3-11-2005
b La consellera Marina Geli
i Maragall anuncien una inversió de 220 milions per a
la construcció d’un nou
Trueta.

19-4-2006
b S’inicien els actes de
commemoració del 50è aniversari del Trueta, que està
previst que sigui enderrocat
quan el nou s’hagi construït.

10-10-2006
b Es presenta públicament
el projecte arquitectònic a
partir del qual es construirà
el nou Trueta. Es parla del
2011 com a data d’inauguració.

12-02-2007
b Un grup d’arquitectes enceta un debat sobre la idoneïtat d’enderrocar el vell
edifici.

17-09-2010
b L’equip d’arquitectes

Map & Idom presenta el
projecte bàsic de construcció. L’acabament de les
obres se situa en el 2016.

14-2-2011
b El conseller de Salut, Boi
Ruiz, de CiU, anuncia l’ajornament sine die de les obres
de construcció del nou
Trueta.

5-2011
b La comissió de salut del
Parlament aprova una proposta de resolució que obliga el govern català a continuar amb el calendari previst per al nou Trueta.

25-08-2011
b El delegat de Salut, Josep
Trias, diu que s’ha de repensar tot el projecte –ubicació
i disseny– i que es constituirà una comissió encarregada d’aquesta funció.

9-1-2012
b L’ICS posa en marxa, a
l’aparcament de Mifas, un
nou edifici que acull les consultes externes del Trueta.

20-4-2012
b Anuncien la creació
d’una gerència única per al
Trueta i el Santa Caterina.

Dos hospitals, una sola direcció
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na, Vicenç Martínez, que
serà nomenat en el càrrec demà.
Les autoritats sanitàries
defugen parlar de “fusió” entre els dos centres hospitalaris i desvincular els aspectes
de “gestió” d’aquests amb el
projecte del nou Trueta. Amb
la direcció, però, que estan
prenent les coses costa
d’imaginar que tot plegat no
estigui imbricat. El gerent de
l’ICS, Joaquim Casanovas, va
ser molt explícit: “Hi haurà un
abans i un després d’aquesta
operació, amb la qual comença un camí de no-retorn.”
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El que primer, ja amb el tripartit, va començar sent un
acostament i la voluntat de
coordinar serveis per evitar
duplicitats entre els dos
grans hospitals públics del
Gironès –el Trueta de Girona
i el Santa Caterina de Salt–
ha donat lloc, ara amb CiU, a
la creació d’una gerència única per a l’Institut Català de la
Salut (ICS) i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).
La responsabilitat de dirigir aquesta nova estructura
ha recaigut en un professional procedent de l’hospital de
la Vall d’Hebron de Barcelo-
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