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n Aquest cap de setmana han re-
bentat una desena de trasters 
d'uns blocs de pisos de Vilabla-
reix i roben. Entre els objectes 
sostrets hi ha dues bicicletes va-
lorades en uns 3.000 euros. Una 
de les quals s'ha pogut recuperar. 
Ho va fer la Policia Local de Salt 
el mateix diumenge i ha detingut 
un home.  

Els robatoris amb força es van 
produir la nit de dissabte a diu-
menge en uns blocs de pisos que 

donen entre el carrer Roger de 
Llúria i la carretera Santa Colo-
ma. 

De matinada, van forçar una 
porta d'accés a l'aparcament so-
terrat i un cop a dins van forçar di-
versos trasters a la cerca d'objec-
tes. Els Mossos d'Esquadra, 
aquest dimarts tenien de mo-
ment, una denúncia per robar en 
dos trasters. 

En un dels trasters no es van 
emportar res però, en el segon, 
van aconseguir endur-se dues bi-
cicletes. Aquests vehicles estaven 
lligats amb el corresponent me-
canisme per evitar ser sostretes. 
Malgrat això, els lladres van acon-
seguir trencar-ho i emportar-se-
les. 

Les dues bicicletes estaven va-

lorades en uns 3.000 euros. De 
moment, la comissaria de Salt no 
compta amb més denúncies per 
la resta de trasters en els quals els 
lladres van aconseguir rebentar 
la porta. 

Recuperada a Salt 
A Salt s'ha pogut recuperar una 

de les bicicletes robades. Concre-
tament, durant la mateixa mati-
nada, la Policia Local va rebre 
l'avís d'un veí que havia vist dues 
persones en actitud sospitosa a la 
zona del tanatori - carretera de 
Bescanó- amb bicicletes que no 
portaven pedals i que tota l'esto-
na anaven observant enrere si 

algú els veia. 
Els agents locals s'hi van des-

plaçar i portaven una de les bicis 
sostretes en el robatori amb força 
en els trasters. Per aquest motiu, 
van detenir a l'home que la por-
tava. 

Aquest arrestat però va dir-los 
als policies que no tenia res a veu-
re amb el robatori de les bicicle-
tes sinó que ells les havien agafat 
on les havien amagat per posteri-
orment, entregar-les a la ciutat de 
Girona. 

Amb aquesta detenció de Salt, 
els Mossos d'Esquadra mantenen 
oberta una investigació per esbri-
nar qui hi ha al darrere d'aquests 
casos. 

Per Nadal 
Les festes de Nadal i la seva pro-
ximitat s'han convertit en un re-
clam pels lladres de trasters. I en 
aquesta època és quan hi ha més 
casos d'aquest tipus de robatoris. 
Sobretot perquè la gent deixa 
molts regals en els trasters pen-
sant que són espais segurs i so-
vint, no ho són tant i acaben amb 
sorpreses. 

Rebenten una desena 
de trasters d'uns blocs 
de pisos de Vilablareix

EVA BATLLE. SALT

u Sostreuen dues bicicletes i 
una d'elles és recuperada 
per la Policia Local a Salt, 
que deté un home pels fets

La bicicleta recuperada per la Policia Local de Salt. PL SALT

n Un problema en el subminis-
trament d’alumini obligarà a pos-
posar l’obertura de la nova Clíni-
ca Girona, prevista inicialment 
pel dijous 9 de desembre. Les di-
ficultats per l’entrega d’aquest 
material han obligat a aturar els 
treballs per completar la planta 
baixa de l’edifici. En concret, fal-
ta l’alumini per segellar els vidres 
de la façana. 

La direcció lamenta el contra-
temps, però deixa clar que la res-
ta d’elements i la maquinària ne-
cessària per poder obrir «estan a 
punt». La decisió de posposar 
l’obertura del nou centre s’ha pres 
aquest mateix dimecres després 
d’una reunió entre la constructo-
ra i la direcció. La falta de les là-
mines d’alumini per la crisi de 
subministrament de material ha 
provocat el retard. 

La direcció del centre ha pres 
la decisió després que aquest di-
marts la constructora li comuni-
qués que les peces d’alumini ne-
cessàries per acabar de tancar la 
part baixa de la façana del nou 
centre no havien arribat. 

Sense nova data, de moment 
De moment, no volen arriscar-se 
a donar una nova data però s’està 
treballant segons la planificació 
prevista per habilitar els espais in-
teriors. A més, el calendari de pro-
ves de tots els equipaments se-
gueix segons les dates que s’havi-
en previst. 

«Hem estat fins l’últim mo-
ment intentant mantenir les da-
tes previstes, amb un gran esforç 
per part de tothom, però al final la 
falta de material ens ha portat a 

prendre aquesta decisió», assegu-
ra el gerent de Clínica Girona, 
Carles Espígol. 

Mentrestant Clínica Girona 
continuarà desenvolupant la seva 
activitat amb tota normalitat a la 

seu actual i el retard no afectarà 
l’activitat assistencial del centre. 

La nova clínica, ubicada a la 
carretera de Barcelona, triplica la 
superfície actual passant dels 
13.000 metres quadrats als 41.000.  

Un exemple d’aquesta ampliació 
i creixement que permetrà el nou 
espai són les sales de consulta, 
que passen d’unes 30 a 54. Les 
consultes ja tenen fets els acabats 
i han rebut els nous mobles que 

les han de vestir.  
L’espai, a més, incorporarà les 

tecnologies més innovadores i 
compta amb un pressupost de 65 
milions d’euros sumant l’obra i els 
equipaments. En aquest sentit, es 
renovaran tots els equips, que se-
ran d’última tecnologia (el mate-
rial antic que es pugui aprofitar, el 
donaran a organitzacions sense 
ànim de lucre). També es poten-
ciarà el servei de cardiologia i 
l’hospital de dia. 

La nova Clínica Girona es dis-
tribueix en deu nivells, tres dels 
quals estaran per sota del nivell de 
carrer. En aquests s’hi trobaran 
180 places de pàrquing. Combina 
innovacions arquitectòniques, 
com la façana ventilada que s’hi 
està instal·lant. Es tracta d’un sis-
tema d’aïllament tèrmic que con-
tribuirà a l’estalvi energètic i a una 
major sostenibilitat del nou cen-
tre sanitari. 

I, tenint en compte que la clí-
nica se situa entre l’artèria de 
trànsit de la carretera Barcelona i 
les vies del tren, l’edifici també 
s’ha aïllat acústicament, i en els 
pilars de l’estructura s’hi han 
col·locat molles per evitar vibra-
cions - impedint que afectin a les 
proves de diagnòstic per la imat-
ge.

La falta d’alumini 
posposa l’obertura de la 
nova Clínica Girona
u L’obertura del nou edifici estava previst pel dia 9 de desembre uLa direcció 
no pot donar una nova data, però assenyala que «ho tenen tot a punt»

La nova Clínica Girona, a l’entrada sud de la ciutat. ACN

Situat a l’entrada Sud 
de la ciutat, el nou 
edifici té 10 nivells i 
suposa una inversió de 
fins a 65 milions d’euros

ACN/DdG. GIRONA


