
Les obres de la nova Clínica de
Girona encaren ara la construcció
de la planta baixa de l’edifici. Els
operaris estan acabant d’aixecar
l’estructura i els pilars sobre els
quals se sustentaran les plantes
superiors. A la vegada, també
s’han iniciat les fases d’instal·lació
i envans de les plantes subterra-
nies. 

El nou edifici que s’està constru-
int a l’entrada sud de Girona, al
carrer Barcelona, va agafant forma
i, segons fonts de l’empresa, els tre-
balls van a «bon ritme». Durant
aquest any  ja es preveu que
l’edifici presenti tot el seu volum i
es pugui veure l’obra molt avança-
da, tant interiorment com exte-
riorment. 

Les obres de construcció van
començar a finals del  amb
l’excavació del solar i el transport
de terres, després de l’enderroca-
ment de les antigues naus exis-
tents. En total es van desplaçar
uns . m3 de terreny, amb la

participació de l’empresa Trans-
ports Mateu. Un cop realitzades
les pantalles de fonamentació per
tal de sustentar les terres de l’exca-

vació, amb més de . m3 de for-
migó i  Tn d’acer i amb més de
 ancoratges per subjectar tran-
sitòriament les pantalles al terre-

ny, es van estendre les línies de
xarxa de terra de més de  m de
longitud. Durant aquest procés
també es van col·locar més de 
m de canonades de sanejament. El
pròxim pas va ser realitzar una llo-
sa d’, m de gruix amb més de
. m3 de formigó abocats i més
de  Tn d’acer al seu interior; es
tracta de la base formigonada de
tot l’edifici. A l’octubre, es va iniciar
la fase d’edificació de la nova clí-
nica. En aquest període va entrar
en funcionament una tercera grua
per facilitar les tasques de distri-
bució i proveïment de materials.

El nou edifici de la Clínica Giro-
na tindrà set plantes d'altura per la
banda del carrer de Barcelona i
cinc per la banda de les vies del
tren, més tres de subterrànies i
ocuparà . metres quadrats,
el triple dels que ocupa actual-
ment la clínica al carrer Joan Ma-
ragall. 

Al nou edifici, s'hi ampliarà
considerablement l'àrea quirúrgi-
ca i l'hospital de dia per potenciar
la cirurgia ambulatòria i els nous
tractaments amb l'última tecnolo-
gia. A més, també s'impulsarà la
part de cardiologia i la de diagnòs-
tic per la imatge.
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Comencen a construir la planta
baixa de la nova Clínica Girona 

Els operaris estan acabant d’aixecar els pilars sobre els quals se sustentaran les plantes superiors
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tant interiorment com exteriorment Els treballs han desplaçat 80.000 metres cúbics de terreny






Les obres de la Clínica Girona, a
tocar del carrer Barcelona. 
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l Balandrau s’ha salvat.
Al final el Departament
d’Educació no tancarà

l’única línia de P que té i, per
tant, en principi aquest any es veu
garantida la continuïtat de l’escola
i el seu projecte pedagògic. És una
molt bona notícia de la qual po-
dem treure diverses conclusions.
En primer lloc, que la mobilitza-
ció i la lluita donen els seus fruits, i
aquí volem felicitar l’enorme ca-
pacitat de reacció i mobilització
de les famílies d’aquesta escola.
Aprenem-ne.

En segon lloc, es desmunta la
idea de la planificació fonamen-
tada per Educació. Com es justifi-
ca, si no, el canvi de rumb en no-
més dues setmanes? A hores d’ara
el Departament ha estat incapaç
de posar sobre la taula els motius
fonamentats que justifiquin el
tancament. El cert, de fet, és que
no hi ha cap tipus de dades que
justifiquin el tancament de grups

de P públics a la nostra ciutat. Ni
a la Balandrau, ni al Montfalgars
ni al Marta Mata.

Certament, malgrat la ciutat
augmenta d’habitants, es pro-
dueix una baixada progressiva del
padró d’infants que han de co-
mençar P. Aquest descens glo-
bal, però, afecta de manera molt
diferent les tres zones escolars en
què està dividida la ciutat i en cap
cas justifica tancaments de grups
públics. M’explico. D’entrada a la
zona  és on més disminueix, a la
zona  disminueix ben poc i a la
zona  augmenta. Per què, doncs,
es volen tancar grups a les zones 
i ?

A més, si observem la realitat
de les preinscripcions, les dades
ens diuen que les previsions so-
vint no es compleixen. Així veiem
com en el curs / el padró
preveia una demanda de .
alumnes, però en canvi es van fer
. preinscripcions. Girona

exerceix de capital i atrau famílies
d’altres municipis que, malgrat te-
nir menys puntuació per entrar a
l’escola escollida, aposten per in-
tentar-ho. Cal recordar, a més,
que després de les preinscrip-
cions encara arriba un volum im-
portant d’alumnat que s’incorpo-
ra a les escoles al llarg de tota
l’etapa educativa.

Malgrat això, ja en aquest curs
es va tancar un grup de P a l’es-
cola Dalmau Carles i això ha pro-
vocat un dèficit importantíssim
de places a la zona  (han faltat 
places públiques i dues de con-
certada tenint en compte les pri-
meres opcions), que no s’ha po-
gut ni compensar amb escoles
públiques d’altres zones. En tota
la ciutat s’oferien  places pú-
bliques però en primeres opcions
se’n van sol·licitar . La concer-
tada, en canvi, oferia  places,
ha tingut  sol·licituds, però ha
acabat matriculant  alumnes
més segurament de famílies que
inicialment havien optat per es-
coles públiques. I és que, malgrat
que baixi el padró, la demanda
d’escola pública es manté ja que
el que baixa és la demanda d’es-
cola concertada. Per què, doncs,
seguim tancant grups de pública?
Amb quins interessos i motiva-
cions?

Una de les justificacions que
sovint s’utilitza és la de la segrega-

ció escolar. Generar sobreoferta
de places certament pot provocar
una distribució desequilibrada de
l’alumnat: s’omplen les escoles de
manera desigual segons la de-
manda i a les escoles menys de-
mandades s’hi podria acabar acu-
mulant l’alumnat d’incorporació
tardana. 

La sobreoferta, però, ja hem
vist que no es dona a l’escola pú-
blica. A més, el tancament de
grups públics no ho resol, ja que
la realitat ens diu que les famílies
que no han entrat en les opcions
públiques escollides continuen
defugint determinades escoles
optant per la concertada com a
darrera opció. Sí que es podria re-
soldre fàcilment amb una baixada
de ràtios inicial de totes les esco-
les que forçaria un repartiment
més equilibrat de l’alumnat i per-
metria distribuir de manera equi-
tativa l’alumnat d’incorporació
tardana.

M’agradaria poder explicar
també les previsions per al proper
curs i valorar-les amb les dades en
què suposadament s’ha basat el

Departament d’Educació. La re-
alitat, però, és que malgrat que
formo part del Consell Municipal
d’Educació (CEM) i de la comis-
sió de planificació escolar, no en
disposem. Tampoc les tenen els
tècnics ni el govern gironí, tot i
que segons la llei d’educació han
de ser consultats i participar en la
determinació de l’oferta educati-
va. I aquí rau una de les proble-
màtiques més greus en aquest
tema. Tot i que en el marc del
CEM, on estan representats tots
els estaments educatius de la ciu-
tat, així com els partits polítics, hi
ha dues comissions que treballen
des de fa temps en temes de pla-
nificació i lluita contra la segrega-
ció escolar i que reiteradament
han fet arribar al Departament els
seus neguits i propostes, el Depar-
tament aposta repetidament per
ignorar-los. Pren decisions tirant
pel dret i sense ni tan sols tenir la
deferència de comunicar-les en
els espais adients.

Des de Guanyem Girona no
ens rendim, no admetem cap tan-
cament de grup públic a la nostra
ciutat, ens mantenim al costat de
les escoles amenaçades i seguim
treballant de valent per una edu-
cació de qualitat per tothom, po-
tenciant l’escola pública i treba-
llant de forma seriosa, amb dades
contrastables i amb l’aportació de
tota la comunitat educativa.  

E

LES LLIÇONS DEL
BALANDRAU

REGIDOR DE GUANYEM GIRONA

Pere Albertí

«Malgrat que baixi el
padró, la demanda d’escola
pública es manté, ja que el

que baixa és la demanda
d’escola concertada»
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