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n  El PSC de Girona ha reclamat que 
es redactin i adaptin tots els plans 
del sector econòmic de la ciutat a la 
situació actual.Els socialistes es 
mostraven preocupats ahir perquè 
el Pla estratègic de promoció eco-
nòmica i ocupació estigui «caducat 
i el govern no hagi prioritzat durant 
2020 la redacció d’un de nou que 

entrés en vigor el gener d’enguany». 
  El 2015 es va aprovar aquest Pla 

estratègic de Girona i el seu entorn 
urbà, pressupostat en 52.066,12 eu-
ros i amb vigència fins a 2020. «El Pla 
definia 39 projectes en sis àmbits 
d’actuació. Endinsats en el tercer 
mes de 2021, desconeixem si s’han 
assolit els objectius del Pla», va dir 
la regidora Bea Esporrín. 

El PSC vol que s’adaptin tots 
els plans del sector econòmic 
DdG. GIRONA

n Un accident a l’avinguda Tarra-
dellas de Girona va deixar un moto-

rista ferit el dijous passat al migdia, 
davant l’escola Maristes. Segons 
fonts de la Policia Municipal, un cot-
xe va fer un gir prohibit i la motoci-
cleta hi va col·lisionar de cara. El 
conductor del turisme no hauria vist 
el senyal de prohibit. El motorista va 
ser traslladat a l’hospital Josep Tru-
eta, per lesions amb policontusions, 
tot i que el seu estat no era greu. 

L’accident no va afectar el trànsit, 
i a més es va produir en un moment 
en què ja s’havia fet l’entrada al 
col·legi. 

Justament es tracta d’un punt 
que fa uns mesos havia posat en 
alerta el centre educatiu per l’acci-
dentalitat que concentra, especial-
ment deguda a l’alta velocitat a què 
circulen alguns vehicles. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Girona va 
decidir instal·lar de forma ocasional 
un radar mòbil. Els quatre primers 
dies que es va posar en marxa, al ge-
ner, va posar 124 denúncies.

Un motorista ferit en un 
accident davant els Maristes

J.V.P. GIRONA

u Va col·lisionar amb un 
vehicle després que aquest fes 
un gir prohibit a l’avinguda 
Tarradellas de Girona

n La primera gran obra a l’entrada 
sud de Girona ja té la forma ben de-
finida. La Clínica Girona ja deixa 
veure tota la seva altura i actualment 
s’està  treballant amb les instal·laci-
ons de l’interior i en la urbanització 
de la zona exterior.És un edifici amb 
tres plantes subterrànies i set per so-
bre del nivell del sòl a la banda que 
dona al carrer Barcelona i cinc pel 
costat de la via, segons el projecte 
signat per PMMT arquitectes.  

  A dins, la feina s’està centrant en 
els serveis d’electricitat, saneja-
ment, ascensors, escales mecàni-

ques i els grups electrògens, entre 
d’altres.  A més, s’està fent el recobri-
ment de la façana  tecnològica ven-
tilada amb murs cortina a càrrec 
d’una empresa especialitzada en fa-
çanes singulars. Simultàniament, 
s’està procedint a la urbanització de 
la zona, amb les voreres dels carrers 
que delimitaran el perímetre de la 
nova clínica. 

Si el ritme d’obres es manté, la 
previsió és que els treballadors pu-
guin començar a traslladar-se a fi-
nals d’any al nou equipament. El 
projecte ha patit endarreriments 
per l’enderroc de les naus que hi ha-

via anteriorment i per la pandèmia.  
Les obres van començar el 21 de fe-
brer de l’any 2018. Prèviament hi va 
haver un llarg procés burocràtic per 
tramitar les llicències requerides.  

La Clínica havia canviat de plans 
mesos enrere i finalment es queda-
va a la capital, tot i que inicialment 
havia previst marxar a Fornells de la 
Selva. La primera tasca va consistir 
a tirar a terra algunes de les naus in-
dustrials abandonades des de feia 
anys. 

Xifres dantesques 
Amb la seu al sud de Girona, amb 
una inversió al voltant de 50 milions, 
el tamany de la clínica creixerà no-
tablement. Es passarà d’uns 13.000 
metres quadrats a l’edifici actual de 
l’Eixample a uns 41.000 metres qua-

drats al nou emplaçament. La cons-
trucció és obra de la UTE liderada 
per Construccions Rubau, junta-
ment amb Agefred. L’equipament 
disposarà de serveis d’urgències, di-
àlisi, un servei de diagnosi per la 
imatge exemplar, amb 16 sales 
d’imatge, consultes externes, fecun-
dació assistida, anatomia patològi-
ca, rehabilitació, laboratoris, oftal-
mologia, quiròfans, bloc obstètric, 
hospital de dia, angiografia, endos-
còpia, UCI, unitats d’hospitalització 
i tots els serveis generals necessaris 
per al funcionament de la clínica 
com farmàcia, cuina, neteja, esteri-
lització, magatzems entre d’altres. 

Un cop les naus van anar a terra, 
durant la primavera del 2019 es van 
desplaçar uns 80.000 metres cúbics 
de terra. L’estiu d’aquell any, es va 
iniciar la fase de  fonamentació amb 
unes  pantalles amb més de 3.300 
metres cúbics de formigó i 540 to-
nes d’acer. A la tardor del 2019, es va 
construir la llosa d’1,2 metres de 
gruix i de més de 5.500 metres cú-
bics de formigó i més de 900 tones 
d’acer al seu interior. El gener de 
l’any passat van començar a fer-se 
les plantes i al setembre l’estructu-
ra de formigó es va donar per aca-
bada. 

L’institut Ermessenda 
 A prop de la futura clínica, hi ha la 
nau on antigament hi havia hagut la 
fàbrica de l’empresa Simon, que és 
la que ha de servir per traslladar-hi 
l’institut Ermessenda. Els alumnes 
actualment estan dividits en dues 
seus: en uns barracons a Can 
Prunell i a l’edifici Cartañà, propie-
tat del Bisbat i a qui es paga cada any 
un lloguer. La idea era obrir el nou 
edifici a finals de l’any 2019, però el 
més calent és a l’aigüera. Fa unes 
setmanes es va aprovar un ender-
roc parcial a la zona per generar el 
futur pati del centre.

La nova imatge de l’entrada sud agafa  
forma amb l’edifici de la Clínica Girona
u Amb l’estructura ja aixecada, s’està treballant a l’interior, a la façana i a la urbanització exterior de la zona 
u Si el ritme d’obres es manté, la previsió és que els treballadors es puguin traslladar a finals d’aquest any al nou edifici 

TAPI CARRERAS. GIRONA

Tres joves a davant de l’estructura de la clínica en la seva façana principal, a la carretera Barcelona. MARC MARTÍ

Ben a prop hi ha la nau 
de l’antiga Simon, que 
espera fa anys l’inici de 
les obres per esdevenir 
l’institut Ermessenda


