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“Ja fa anys que es troba en discussió la construcció d’un nou edifici per tal d’ubicar-hi
l’Hospital Josep Trueta donada l’obsolència de les actuals instal·lacions. El govern
tripartit de la Generalitat va iniciar els procediments per tal que aquest nou edifici fos
una realitat, ubicat prop del lloc que ocupen les actuals instal·lacions de l’Hospital
Josep Trueta.
La recessió econòmica que estem vivint fa anys feu que la Generalitat es replantegés
de nou la construcció del nou hospital al lloc inicialment previst i en els terminis
inicialment establerts. Per la finalitat la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya va encarregar un estudi per tal d’avaluar les diverses possibilitats d’ubicació
dins de l’àrea urbana.
Al 2013, a arrel d’una moció subscrita pels grups municipals del PSC i PP a
l’Ajuntament de Girona, el Sr. Carles Puigdemont que donaven per fet que el nou
Hospital Trueta havia d’anar al nord del municipi de Girona.
Des que es va encarregar l’estudi per part de la Conselleria de Sanitat a l’any 2013 en
desconeixem el resultat. Salt ja en mandats passats s’ha mostrat disposada a acollir
aquest equipament sanitari i educatiu, i té possibilitat de disposar de terrenys per ferho. A la consulta popular no referendària que Salt celebrada el passat 24 de setembre,
una de les possibilitats que es posaven sobre la taula pel creixement del sector sud
era que s’hi ubiqués un gran equipament sanitari que aculli també els estudis
universitaris.
Des del món de la medicina, han estat diversos els metges que s’han manifestat sobre
quina és la millor ubicació del nou Hospital Trueta, i sempre s’han mostrat partidaris de
Salt (Notícia Diari de Girona del passat 06-11-2016), sobre declaracions del president
del Col·legi de Metge, Dr. Josep Vilaplana que va manifestar que el Trueta i el Santa
Caterina ja comparteixen alguns serveis i creu que la proximitat entre els dos centres
hospitalaris seria beneficiosa. Durant els present any 2016 s’ha traslladat el laboratori
clínic regional, abans ubicat al Trueta al Parc Hospitalari de Salt.
Els mitjans de comunicació, en els darrers dies també s’han fet ressò que en el termini
d’un mes l’Ajuntament de Girona es reuniria amb la Conselleria de Sanitat per tal de
poder determinar quins són els millors terrenys per ubica-hi el nou Hospital i
l’alcaldessa Sra. Marta Madrenas ha posat sobre la taula 100.000 m2 de terrenys a la
sortida oest de l’AP7.

Els nous temps exigeixen noves formes en la política i per tant és necessària la
transparència a l’hora de conèixer el resultat dels estudis encarregats.
A l’espera del resultat dels estudis realitzats, i sens perjudici d’aquests, i del seu
conseqüent debat posterior a la definitiva decisió política, volem expressar la nostra
opinió. En cas de ser necessària la construcció d’un nou Hospital Trueta, la solució
més racional, atenent les ubicacions actuals, és la fusió dels dos hospitals públics a
l’àrea urbana de Girona, en un únic espai a l’àrea propera del Parc Hospitalari de Salt.
El municipi de Salt està geogràficament ben situat, amb una sortida a l’autopista AP7,
ben a la vora de Girona, i amb bones comunicacions. A més a més l’Ajuntament de
Salt pot arribar a comptar amb els espais dedicats a equipaments públics del sector
Vallvera-Sitjar per ubicar-hi tant l’Hospital Josep Trueta, com els estudis universitaris
de medicina. Actualment Salt ja compta, entre d’altres, amb els estudis de fisioteràpia
adscrits a la Universitat de Girona i amb un potent Parc Hospitalari Martí i Julià.
Recentment el laboratori d’anàlisis clíniques regional, s’ha traslladat al Parc
Hospitalari. Amb la possibilitat de construcció d’aquest nou equipament Salt es
consolidaria en una autèntica ciutat de serveis, amb un parc de salut.
Salt no pot deixar de posicionar-se com una bona ubicació per la nova seu de
l’Hospital Josep Trueta de Girona i dels estudis universitaris de medicina. Aquesta és
una bona oportunitat per tal que des de l’Ajuntament mostrem unitat de tots els grups
polítics perquè Salt sigui una opció seriosa i amb possibilitats.

El Ple acorda per 20 vots a favor (ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP, PxC, C’s) i 1
abstenció (Canviem Salt):

Primer.- La transparència ha de ser una exigència irrenunciable, i en aquest sentit
exigim que els estudis realitzats per a decidir tècnicament sobre la possible ubicació
del nou hospital es facin públics en la seva totalitat, incloent totes les dades objectives
utilitzades, les consideracions que s’hagin fet sobre les mateixes i, si fos el cas, les
seves conclusions.
Segon.- Salt no renuncia a la possibilitat d’ubicar la nova seu del Trueta i la Facultat de
medicina i per tant mostrem la unitat de tots els grups municipals amb representació al
ple de l’ajuntament per tal que Salt sigui una opció seriosa.
Tercer.- Si de l’estudi de la Generalitat es determina que el millor lloc per ubicar-hi el
nou equipament és Salt, els grups municipals sotasignats es comprometen a votar a
favor dels canvis urbanístics necessaris per tal d’iniciar el procés amb la Generalitat de
Catalunya i cedir els terrenys necessaris, amb el compromís del Departament de
sanitat de construir-hi la nova seu de l’Hospital Josep Trueta i la seu de la facultat de
medicina de la Universitat de Girona.”

