
PROJECTE PER LA CLÍNICA GIRONA
LA PLANIFICACIÓ DEL NOU CENTRE A FORNELLS TAMBÉ COMPORTARÀ LA CONSTRUCCIÓ
D’EDIFICIS RESIDENCIALS I D’UNA NOVA CARRETERA D’ACCÉS
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L’espai que

abraçarà les noves
instal·lacions és de
60.000 m2, dels
quals uns 24.000 es
destinaran a usos
hospitalaris, i uns
10.000 seran per a
un espai residencial,
que permetrà la
construcció d’uns
120 habitatges.
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L’enllaç amb la C-65
obligarà a construir

una rotonda
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La via unirà la

carretera Barcelona
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Tot i que la previsió de l’Ajunta-
ment de Fornells de la Selva era
que la construcció de la nova Clí-
nica Girona es pogués començar
a fer durant el primer semestre del
!"#!, un any després d’aquest ter-
mini sembla que aquesta $ta és
encara una mica llunyana. El pro-
jecte per fer el nou centre continua
superant etapes en l’aspecte ur-
banístic però, de moment, encara
no les ha enllestit totes. Tot i això,
des de la mateixa clínica conside-
ren que és possible que les obres
del nou edi$ci puguin començar
a $nals d’aquest !"#%.

Segons informaven, la cons-
trucció s’iniciarà amb les obres
d’urbanització del terreny i es farà
en diferents fases. El nou centre
s’ubicarà en una zona de &"."""

metres quadrats, en els quals s’hi
han d’ubicar les instal·lacions hos-
pitalàries, a més d’un espai resi-
dencial on hi han de cabre uns #!"
habitatges. La nova clínica ocuparà
una parcel·la que tindrà !'."""
metres quadrats d’edi$cabilitat,
amb una alçada de !# metres.
Això permetrà que tingui un total
de cinc plantes de ',!" metres
d’alçada cadascuna.

L’àrea residencial s’ubicarà en
una àrea de #".""" metres qua-
drats que estarà dividida en dues
zones, una de (.""" m! que per-

metrà la construcció de )' habi-
tatges, i una altra de %.""" m!en la
qual es podran fer %& habitatges
més. A més, la construcció del
nou centre també comportarà la
construcció d’una nova carretera
d’accés que també servirà de nexe
entre la carretera de Barcelona i la
C-&* que ve de Quart.

Actualment, la Clínica Girona
ocupa una superfície d’uns #%."""
m!, repartits entre l’edi$ci princi-
pal ubicat al carrer Joan Maragall
i les Consultes Externes, que es tro-
ben al carrer Juli Garreta. La cons-
trucció del nou centre als terrenys
de Fornells, doncs, ha de suposar
gairebé duplicar la superfície hos-
pitalària, amb unes infraestructu-
res que el centre a$rma que seran
més modernes i adaptades a les
noves tecnologies.

GIRONA | ROBERT VAN EECKHOUT

Clínica Girona preveu
començar les obres del
nou centre aquest any

La primera intenció era que els treballs es poguessin iniciar durant
el primer semestre del 2013, però encara s’estant fent tràmits
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«Han estat #) anys apassionants,
molt més quan vam estar al govern
però també a l’oposició, que és una
tasca molt necessària que s’ha de
fer». Així valorava d’entrada la
seva etapa a l’Ajuntament de Lla-
gostera el regidor Lluís Postigo, que
des del #++* ha estat al consistori
tant d’alcalde com de regidor a l’o-
posició. Una etapa que donarà
per conclosa en el proper ple mu-
nicipal, que se celebrarà el !+ de
maig. Postigo va argumentar que
després de #) anys treballant al
consistori és el moment de deixar-
ho, i que ha decidit fer-ho a mig
mandat per donar temps als seus
successors per preparar el terreny
de cares a les properes eleccions.

Des de #++*, Postigo ha estat
dos mandats i mig a l’oposició
(#++*-++; !""(-## i !"##-#%) i dos
com a alcalde (#+++-"% i !""%-
"(). A més, durant aquests anys
també ha estat conseller comarcal
i diputat al Parlament de Catalunya
per ICV en la seva etapa d’alcalde.   

Precisament en aquesta època
va ser quan el seu nom es va pro-

jectar més, gràcies a la seva lluita
contra la línia elèctrica que havia
de creuar les Gavarres. «A qui mi-
rava més tothom era a l’alcalde.
Feia de portaveu de l’Ajuntament
i del sentiment del poble. El que
feia jo no tenia cap mèrit, era el
portaveu d’un grup de persones»,
a$rmava l’encara regidor, recor-
dant aquella lluita. En aquest sen-
tit, també a$rmava que alguns el
van criticar perquè consideraven
que s’havia apro$tat d’aquesta
fama per fer el salt al Parlament de
Catalunya, tot i que li restava im-
portància.

De fet, Postigo va a$rmar que
«per la gent a qui li agrada la po-
lítica, ser regidor i alcalde al teu
ajuntament és al màxim al que
pots aspirar». «És molt diferent el
coneixement que tens de les coses,
la proximitat que et dóna el càrrec
al poble. Com a diputat del Parla-
ment potser hi ha gent que et vota
però que ni tan sols et coneix», ex-
plicava.

La renúncia es farà o$cial al
ple que se celebrarà dimecres que
ve. A més de Postigo, també dei-
xarà el càrrec el número dos de la
llista, Esteve Barceló, que va ser ti-
nent d’alcalde durant els vuit anys
del govern d’Entesa i que en el dar-
rer mandat també va ser regidor.
Tot i que el relleu es farà o$cial des-
prés de la renúncia d’ambdós,
Postigo ja va avançar ahir el que
a$rma que és un secret a veus, que
el seu successor en el càrrec serà
David Parron.

LLAGOSTERA | R. VAN EECKHOUT

Postigo abandonarà la política en
el proper ple després de 18 anys

L’ara regidor d’Alternativa
per Llagostera també va ser
alcalde durant vuit anys i
diputat al Parlament 



Lluís Postigo.

MARC MARTÍ

DECLARACIONS 

El motiu principal és que
he encapçalat la llista cinc

vegades consecutives. Ho deixo
a dos anys vista perquè el
proper candidat tingui temps»

«

LLUÍS POSTIGO 
REGIDOR D’ALTERNATIVA PER LLAGOSTERA

La construcció del nou centre
es farà en una superfície de
60.000 metres quadrats a
Fornells de la Selva


