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● Peralada. La Cavallada de Peralada ja s’ha convertit
en un clàssic del sector. Ahir es va celebrar la vint-
i-quatrena edició i hi van participar genets de l’Alt
Empordà i d’arreu de Catalunya. A part de la caval-
cada pel centre històric, també es va fer una mostra
de doma i un dinar popular. / A.P. / E. PICAS

PERALADA
La Cavallada, pel centre històric

● Clínica Girona va fer
l’any passat 11.888 inter-
vencions quirúrgiques, va
atendre 69.101 consultes
externes, 18.670 urgèn-
cies i el part de 884 na-
dons. També va fer 22.228
ressonàncies magnèti-
ques, 9.053 TAC i 27.351
sessions de diàlisi. Aques-
tes són algunes de les da-
des que Clínica Girona ha
donat a conèixer amb mo-

tiu de la celebració del 75è
aniversari per mostrar el
volum d’activitat que es
du a terme en aquest centre
hospitalari. Ahir, justa-
ment, i coincidint amb el
dia exacte de la seva fun-
dació, es va inaugurar a la
planta principal del centre
una exposició titulada Clí-
nica Girona 1934-2009.
75 anys compromesos
amb la salut. La mostra re-
cull de manera molt gràfi-

ca el que han estat els se-
tanta-cinc anys d’història i
es podrà visitar fins al 15
de desembre. També ahir
Clínica Girona va estrenar
una web totalment redisse-
nyada (www.clinicagiro-
na.cat). Es preveu que en
un futur proper els pa-
cients puguin demanar ho-
ra de consulta a través de la
web. El proper acte com-
memoratiu serà el dia 20
amb una festa popular.

NÚRIA ASTORCH / Girona

Clínica Girona va fer 12.000
operacions l’any passat

Dos treballadors observant un dels plafons de l’exposició històrica de Clínica Girona. / N.A.

● La Bisbal d’Empordà. Davant la crisi, imaginació. Ai-
xò és el que han fet l’Ajuntament de la Bisbal i la
Cambra de Comerç de Palamós per animar Antic
Empordà. En aquesta edició, que n’és la setena i es
farà entre el 9 i el 13 d’abril, s’ha decidit obrir la fira
al mobiliari de dissenyadors d’avantguarda del segle
XX i a la combinació d’elements antics i moderns
amb els treballs de l’ebenista i restaurador Kel Do-
mènech. «Som valents», va afirmar el director de la
fira, Xavier Rocas. La fira, que aplegarà més de
5.000 peces antigues, a més de les d’avantguarda,
ocuparà una superfície de 2.200 m², al pavelló firal,
on també es podrà degustar el menú de l’antiquari.
La mostra bisbalenca, que és biennal, es comple-
mentarà amb una sèrie de conferències, visites
guiades i les sisenes jornades gastronòmiques Les
receptes de l’àvia: cuina i rebosteria. / A.V.

LA BISBAL D’EMPORDÀ
La fira Antic Empordà de la Bisbal s’obre al
disseny d’avantguarda i a diverses activitats

● Girona. El nombre de funcionaris a les comarques
gironines és de 30.628 persones. De les quals 3.224
estan treballant a l’administració de l’Estat, mentre
que 17.197 ho fan a l’autonòmica, 9.792 als ajunta-
ments i 415 a la universitat. Extremadura és la comu-
nitat amb més funcionaris per habitant, ja que un 8%
d’extremenys treballa a l’administració pública, una
xifra que duplica la dels catalans, atès que Catalunya
és on hi ha menys personal d’aquest tipus, amb un
3,95%. Així ho acredita la comparació de les dades
de l’últim cens de població de l’Instituto Nacional de
Estadística (INE), amb les xifres d’empleats públics
del Ministeri d’Administracions Públiques. / EFE

GIRONA
Les comarques gironines tenen 30.628
funcionaris de diferents administracions


