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DdG GIRONA

■ El barri del Veïnat de Salt aco-
llirà demà la cinquena edició de
la Fira Tèxtil i botiga al carrer, que
comptarà amb desilades de
moda, tallers per a famílies i per
als més petits, activitats culturals,
espectacles musicals, batucada i
classes de ball. Les parades de la
ira es concentraran al passeig
Ciutat de Girona, mentre el tram
del carrer Major que passa pel Veï-
nat acollirà la botiga al carrer. A les
onze, les cuineres de Salt oferiran
xocolata i coca als assistents per
tal de commemorar la seva cons-
titució, ara fa quinze anys. 

La Fira Tèxtil va néixer amb una
doble inalitat: per una banda, po-
tenciar l’activitat del petit comerç
al Veïnat amb botigues al carrer, i
per l’altra, donar a conèixer el pas-
sat industrial del municipi a través
de les parades d’artesania, els ta-
llers de manualitats o la desilada
de moda Veïnat Fashion Show,
que tindrà lloc a dos quarts de nou
del vespre.

Afectacions al trànsit

A causa de la ira, el tram del carrer
Major comprès entre Enric Gra-
nados i la travessia de Santa Eugè-
nia estarà tancat al trànsit i no s’hi
podrà aparcar entre les set del
matí i les deu de la nit. A més, la lí-
nia  de bus també patirà canvis,
ja que anirà per Països Catalans i
hi haurà parades que no es faran.

El Veïnat de Salt
acull demà la
cinquena edició
de la Fira Tèxtil i
botiga al carrer

DdG SARRIÀ DE TER

■Una baralla entre dos equips en
un partit de futbol sala de la lliga
amateur de Sarrià de Ter ha aca-
bat amb quatre  jugadors d’amb-
dós equips expulsats del torneig:
un de l’equip anomenat Imperdi-
bles i tres de la formació rival, que
era de Font de la Pólvora (Girona).
Els Imperdibles, però, no estan
d’acord amb aquesta decisió -pre-
sa a partir de l’acta de l’àrbitre-, i
han decidit abandonar el torneig.
En un comunicat que han enviat
a tots els equips i també al princi-
pal responsable de la lliga, el regi-
dor d’Esports de Sarrià, Josep Ma-
ria Santiago, denuncien la «per-
missivitat» d’aquesta lliga amb la
violència i l’acusen d’«incompe-
tència» i «manca de valors espor-

tius».
Segons diuen els membres dels

Imperdibles, no va ser una bara-
lla, sinó una agressió en tota regla,
ja que tota la banqueta rival, di-
versos jugadors de camp i públic
van anar a agredir el seu jugador,

que va patir diverses ferides i he-
matomes, tal com es veu en la fo-
tograia que han fet pública. D’al-
tra banda, asseguren que els juga-
dors de Font de la Pólvora van
coaccionar l’àrbitre a l’hora de re-
dactar l’acta. En aquest escrit, as-
senyalen també que cap dels seus
jugadors va insultar ni agredir
ningú, sinó que només van rebre
cops intentant separar i aturar els
agressors. 

En canvi, el regidor sarrianenc
assegura que, segons queda re-
lectit en l’acta arbitral, es va trac-
tar d’una baralla començada pre-
cisament pel jugador dels Imper-
dibles i que per tant han decidit
aplicar el mateix reglament per a
tothom: fer fora tots els implicats
a la baralla. «Tenim tolerància
zero a la violència», ha asenyalat
Santiago. 

Fins al lloc dels fets es van per-
sentar els Mossos d’Esquadra, tot
i que quan van arribar la batussa
havia acabat i ningú va presentar
denúncia. 

La lliga de futbol sala de Sarrià fa fora
quatre jugadors per una baralla

Un dels equips ha abandonat
el torneig perquè considera
que es tracta d’una agressió
a un seu jugador
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El membre dels Imperdibles agredit.

La taula rodona va tenir lloc al Coro de Sarrià. MARC MARTÍ 

DdG SARRIÀ DE TER 

■ L’Ajuntament de Sarrià de Ter
va organitzar ahir a la tarda una
taula rodona per defensar la ne-
cessitat de tenir un institut al propi
municipi, tal com demanen des
de fa temps aquest consistori i els
de Sant Julià i Medinyà. 

A l’acte hi van participar el re-

gidor d’ERC-MES a l’Ajuntament
de Girona Pere Albertí, l’exdirec-
tor de l’IES Carles Rahola, Quim
Ruhí, i un membre de la junta di-
rectiva de la FAPAC. També van
participar-hi l’alcalde de Sarrià,
Roger Torernt, i el regidor d’En-
senyament de Sant Julià, Pere Pu-
jolràs.  

Taula rodona a Sarrià sobre la
necessitat d’un institut al poble

LAURA FANALS GIRONA

■Continuen els moviments de it-
xes per intentar inluir en la decisió
sobre on s’ha de construir el nou
hospital Josep Trueta: a Girona o
a Salt. Després que l’Ajuntament
de Girona, amb l’alcaldessa, Marta
Madrenas, al capdavant, hagi re-
clamat públicament que el nou
ediici es quedi a la capital, el doc-
tor Ramon Brugada, cap de servei
de Cardiologia del Trueta i el Santa
Caterina, ha convocat a tots els
caps de servei a una reunió amb
l’objectiu de buscar una posició de
consens sobre el futur de l’equipa-
ment. Fa temps que Brugada de-
fensa que el nou hospital no té per
què quedar-se a Girona i es podria
fer perfectament a Salt, de manera
que amb aquesta reunió intentaria
buscar nous suports que refermin
aquesta posició. De fet, fa dos anys,
els caps de servei ja es van mani-
festar públiament dient que el nou
Trueta s’havia de fer a Salt, al costat
del Santa Caterina i incloent-hi
també les facultats de Medicina i
Infermeria per ubicar-hi així el
nou campus de Salut. Tot i això, al-
guns d’aquells caps de servei han
canviat i per tant ara s’han de tor-
nar a reposicionar.

Només un mes després d’haver
estat nomenat cap de servei, Bru-
gada ha convocat per a avui al mig-

dia la resta de caps de servei per
parlar del Trueta. Segons indica en
la convocatòria  a la què ha tingut
accés Diari de Girona, l’objectiu
de la trobada és trobar una posició
de consens sobre la ubicació del
futur hospital, sobre si el model as-
sistencial ha d’estar integrat o se-
parat i sobre el futur Campus de
Salut, que integraria assistència,
recerca i docència. 

Malgrat que en la convocatòria
no es parla de Girona ni de Salt,
Brugada ha defensat públicament
en diverses ocasions que «no pas-

sa res» perquè el Trueta marxi de
Girona i es pugui fer a Salt, on ja hi
ha l’Institut de Recerca Biomèdica
(Idbgi), del qual també forma part.
De fet, quan Madrenas va airmar
que Girona no es podia quedar
sense un hospital públic de refe-
rència, Brugada va piular a Twit-
ter: «O sigui, hospital més petit i
sense facultat ni Idigbi? Què en
pensem?».  Per a Brugada, el més
important és que el centre hospi-
talari estigui ben equipat, tingui
uns bons accessos i un bon apar-
cament. Tot això, ha defensat des

de fa temps, és més important que
la seva ubicació. 

D’aquesta manera, continua
viu el debat al territori sobre l’em-
plaçament del nou Trueta, per al
qual encara no hi ha projecte ni
data de construcció. Per una ban-
da, Brugada i altres caps de servei
defensen l’opció de Salt, igual que
ha fet el president del Col·legi de
Metges, Josep Vilaplana. L’Ajunta-
ment de Salt no s’ha volgut mani-
festar públicament per demanar
que es faci dins el seu terme mu-
nicipal, però el cert és que li té es-
pai reservat -en el desenvolupa-
ment del sector sud- i sempre ha
dit que la decisió ha de ser tècnica
i no política.

Per la seva banda, l’Ajuntament
de Girona va llançar fa uns mesos
la proposta d’ubicar-lo en uns te-
rrenys de Domeny, que segons
Madrenas són més idonis que l’an-
terior proposta que havia fet el
consistori, al nord de la ciutat. Al
costat de Madrenas s’han posicio-
nat, de moment, dos sindicats:
CCOO i el Sindicat d’Infemeria,
mentre que UGT creu que la ubi-
cació no és important. Fa poques
setmanes, Madrenas va fer públi-
cament una crida al conseller de
Salut, Antoni Comín, per recla-
mar-li que l’equipament es quedi
a la ciutat.

Brugada busca suports perquè
el nou Trueta es faci a Salt 
Ha convocat per a avui una reunió amb els caps de servei per buscar una posició de consens sobre
la ubicació i el model d’assistència Ha defensat que «no passa res» perquè es faci fora de Girona

L’actual hospital Josep Trueta de Girona. ANIOL RESCLOSA


