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Introducció 

La construcció del nou hospital Doctor Josep Trueta és un dels grans reptes pendents 

de la ciutat de Girona i el conjunt de la demarcació. Malgrat les diferents reformes 

internes que s’hi ha fet els darrers anys, es tracta d’un edifici que va camí dels 65 anys 

des de la seva construcció, amb unes instal·lacions que estan quedant obsoletes 

davant les necessitats actuals tant mèdiques com assistencials i laborals. Per això el 

projecte per fer un nou centre ha estat reivindicat pel conjunt de forces polítiques i 

socials gironines durant la darrera dècada, amb la voluntat d’iniciar-lo el més aviat 

possible de manera que la ciutadania pugui gaudir d’un hospital de referència adaptat 

al context del segle XXI, incorporant-hi el Campus de Salut de la UdG i l'Institut 

d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). 

La crisi econòmica va frenar el primer projecte, enmig un descens inversor generalitzat 

en obra pública. Però recentment el departament de Salut ha iniciat la tramitació per 

a la construcció o ampliació de centres hospitalaris a Catalunya, com el Joan XXIII de 

Tarragona, l’Hospital de Viladecans o l’Hospital del Mar. Davant la represa de les 

inversions, ha revifat de nou la necessitat de desencallar aquest projecte que fa tant 

que s’espera, i passar de les promeses als fets. El context semblava afavorir poder 

desencallar per fi la construcció del nou hospital, però això s’ha vist frenat per la 

voluntat d’un determinat sector mèdic de modificar l’acord polític, social i laboral de fer 

el nou centre a Girona, proposant construir-lo en uns terrenys a Salt al costat de 

l’hospital comarcal del Santa Caterina. El debat públic que s’ha obert, acompanyat de 

l’oferiment d’uns nous terrenys a Domeny que ha fet l’Ajuntament de Girona per 

facilitar la construcció de l’hospital, ens ha motivat la redacció d’aquest dossier. 

Confiem ajudi a enquadrar el punt en què es troba ara mateix el projecte des del punt 

de vista territorial, partint de la premissa que Girona necessita i mereix un nou hospital, 

i que en les circumstàncies actuals i a llarg termini això només és possible fent ús dels 

terrenys a Domeny que l’Ajuntament de Girona ha posat a disposició de la conselleria 

de Salut per al projecte.  
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Història i context territorial 

L'Hospital Josep Trueta es va inaugurar l'any 1956 amb el nom de Residencia 

Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad de Gerona amb la intenció de donar 

atenció a beneficiaris de la Seguretat Social, és a dir, a persones sense mitjans 

econòmics. 

La construcció seguia un model nou per als hospitals de l’època. Va ser la primera 

obra a Girona construïda amb formigó armat i amb exterior d’obra vista. La direcció de 

l'obra l'assumí l'equip d'arquitectes de l'INP dirigit per Aurelio Botella Enríquez. Era un 

edifici de deu plantes, de les quals, set estaven dedicades a hospitalització, i tenia una 

capacitat per a 291 llits. Hi havia, però, només tres plantes habilitades per a 

l'assistència quirúrgica, cosa que reduïa les places a un centenar de llits. El seu índex 

d’ocupació era molt baix, i es dedicava, principalment, a l’obstetrícia i la traumatologia. 

Al 1959 va canviar el nom per Residencia Sanitaria de la Seguridad Social General 

Álvarez de Castro. 

La primera plantilla de la Residencia estava formada per 150 persones, entre metges, 

infermeres, administratius, etc. Inicialment el personal d’infermeria estava format 

només per religioses, si bé a partir del 1966 amb la creació de l’escola d'ajudants 

tècnics sanitaris (ATS), es va anar incrementant cada vegada més el nombre 

d’infermeres no vinculades a les comunitat religiosa. El 29 de desembre de 1996 les 

germanes van marxar de l’Hospital. 

De mica en mica, el centre va anar incorporant més especialitats quirúrgiques, fet que 

va contribuir que els ciutadans canviessin a poc a poc la seva percepció sobre 

l'Hospital, coincidint amb la jerarquització de serveis l’any 1974. L’any 1981 es van 

transferir les competències de sanitat a la Generalitat, en un moment on l’hospital ja 

s’havia quedat petit i es van encarregar obres de reestructuració, que es van acabar 

el 1984 juntament amb l’aparcament. 

Al 1990 van canviar el nom per adoptar el d'un dels metges catalans amb més 

projecció internacional, el doctor Josep Trueta. A partir del 1996 va adoptar el nom 

definitiu, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, amb la signatura d’un 
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conveni amb la UdG per consolidar l’oferta formativa que ja era existent des de finals 

dels 70.  

Pel què fa a la recerca, es va desenvolupar des del 1995 a través de la Fundació 

Doctor Josep Trueta, de gestió privada. Un pas important va ser la creació de l'Agència 

d'Investigació, moment en que es va començar a adquirir rigor científic i projecció 

internacional. Al 2005 va agafar el relleu l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona 

Dr. Josep Trueta, IDIBGI, i des del 2008 és caire públic i adscrit al Programa CERCA. 

El Trueta és l’hospital de referència de la demarcació de Girona, que té una població 

de 753.869 habitants, i també de manera específica a la ciutat de Girona, que el 2018 

va sobrepassar per primera vegada els 100.000 habitants. Si agafem com a referència 

la Regió Sanitària de Girona assegurada pel CatSalut és 843.268 habitants. 

La província de Girona es caracteritza per la predominança del sector serveis, seguit 

seguit de la indústria, la construcció i finalment el sector primari. Hi té també un pes 

important el turisme, que multiplica la població a la que dona servei l’hospital sobretot 

els mesos d’estiu. 

Antecedents i fets 

L’Hospital Doctor Josep Trueta és l’únic hospital públic de la ciutat de Girona, des que 

el setembre del 2004 l'Hospital Santa Caterina es va traslladar a Salt. 

El Santa Caterina era l’hospital que històricament havia donat servei a la ciutat de 

Girona, ocupant un edifici al centre de la ciutat. El tancament i trasllat va servir per 

donar forma al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on el Santa Caterina fa les 

funcions d’hospital comarcal del Gironès i part de la Selva, gestionat com a centre 

concertat com la resta d’hospitals comarcals de la demarcació, en aquest cas per 

l’Institut d’Assistència Sanitària. En canvi l’hospital Trueta és l’hospital de referència 

de la demarcació, d’alta complexitat, amb una gestió estrictament pública a través de 

l’Institut Català de la Salut del propi departament de Salut. 
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Amb aquest acord per tal de traslladar el nou Santa Caterina a Salt es va posar en 

relleu la solidaritat dins l’àrea urbana, amb el compromís polític assolit verbalment en 

aquell moment entre el govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Girona segons el 

qual el nou Trueta es construiria a la zona nord del terme municipal de la ciutat. 

Coincidint amb la posada en servei del nou Santa Caterina, un informe de l’ICS ja 

aconsellava la construcció d’un nou hospital Trueta, atesa la dificultat tècnica per fer-

hi les reformes estructurals que es consideraven necessàries. El 2005 se’n va 

anunciar el projecte, i el 2006 es va ampliar amb la inclusió també del Campus de 

Salut format per la facultat de medicina de la UdG, la seu de l’ IDIBGI, i sòl industrial 

destinat a activitats econòmiques vinculades amb el sector sociosanitari. Aquest 

projecte preveia fer l’hospital en sòl proper a l’actual Trueta, dins el terme municipal 

de Girona. El campus estava previst construir-lo en uns terrenys adjacents ja dins el 

terme municipal de Sarrià de Ter, on l’Ajuntament va firmar un conveni amb la 

universitat per a la cessió dels terrenys i que encara és vigent, tal i com va recordar el 

2016 l’aleshores alcalde Roger Torrent. El 2009 es va presentar el projecte bàsic de 

tot el complex, que la crisi econòmica va aturar. Això ho va aprofitar un determinat 

sector d’alts càrrecs sanitaris per demanar un replantejament del projecte per construir 

el nou hospital Trueta al costat del Santa Caterina, agrupant-los i creant així un únic 

centre sanitari. 

Des d’aleshores, al Parlament han continuat els posicionaments inequívocs per 

desencallar el projecte i fer el nou Trueta al nord de Girona. El 2013, per exemple, la 

comissió de Salut va instar el govern a treballar conjuntament amb l’Ajuntament de 

Girona per aconseguir en el menor termini possible l’emplaçament definitiu per a la 

construcció del nou hospital, al nord de la ciutat,, “com a hospital de referència que 

garanteixi la qualitat de l’atenció sanitària pública i com a factor clau per a la creació i 

el desenvolupament del campus de salut de les comarques gironines i de tot 

Catalunya”. Més recentment, el 2018, va tirar endavant també una proposta de 

resolució sobre el projecte del nou edifici a la mateixa comissió de Salut, que deia 

entre altres el següent: “legislatura rere legislatura el Parlament de Catalunya 

reprodueix el debat de la necessitat de construir un nou edifici per a l’hospital públic 

de referència de Girona. Però legislatura rere legislatura el Govern segueix sense 
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resoldre-ho. Mentrestant, l’edifici actual de l’Hospital Doctor Josep Trueta es degrada, 

afectant la qualitat del servei, i s’incrementa, any rere any, la necessitat d’abocar-hi 

pressupostos per a posar pedaços a un edifici que no té futur”. 

Per part de la conselleria de Salut, legislatura rere legislatura, s’ha mantingut sempre 

com a objectiu prioritari la construcció del nou hospital, i en cap moment s’ha posat en 

dubte públicament que aquest s’ha de fer en el nord del terme municipal de Girona. 

Les últimes informacions relacionades amb el projecte, i per part de l’actual consellera 

Alba Vergés, feien referència als terminis d’aprovació del Pla Funcional amb les 

necessitats que haurà de cobrir el nou hospital, i el posterior encàrrec del projecte 

abans d’acabar el 2019. Des de la mateixa Generalitat s’admet que aquest no serà 

una realitat a curt termini. 

Ubicació nou hospital Trueta: estudi i diagnosi 

Des del 2009, hi ha hagut un constant debat públic sobre la ubicació del nou hospital 

Trueta, impulsat sobretot per una part dels caps de servei i l’Ajuntament de Salt. 

Aquest debat ha vingut motivat també per el trasllat de serveis i la divisió d’activitat 

professional i investigadora entre el Trueta i el Santa Caterina, que requereix un 

augment de la mobilitat del personal mèdic de més rang. Això és conseqüència de les 

deficiències de l’actual centre de referència, i posen de manifest la necessitat 

d’encarar definitivament la construcció del nou hospital.  

El motiu exposat inicialment en aquest debat va ser el de poder encabir en un únic 

espai el nou Trueta amb el Campus de Salut i l’IDIBGI. Posteriorment, i un cop posats 

a disposició els terrenys de Domeny amb espai suficient per a tot el parc de salut, 

aquests arguments han anat canviant. Actualment, es basen en una suposada millora 

de la gestió i un augment de recursos per a la investigació gràcies a una ampliació de 

l’àrea de referència i l’activitat hospitalària si s’aposta per la unificació dels dos centres 

en un únic hospital, a Salt.  

En canvi, els sindicats majoritaris del Trueta com CCOO i SATSE, el Col·legi 

d’Infermeria, o l’Institut Narcís Xifra –proper a l’actual hospital i amb una completa 
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formació professional centrada en l’àmbit sanitari-, han demanat reiteradament no 

unificar els dos hospitals i mantenir el Trueta al nord de Girona. Fins i tot s’ha 

desenvolupat una campanya de recollida de signatures que ha finalitzat amb 

centenars de firmes de professionals i pacients demanant no traslladar l’hospital fora 

del nord de Girona, inclosos més de la meitat de la plantilla actual del Trueta. També 

han rebut suports de personal de l’hospital Santa Caterina, que veu en bona part la 

unió amb el Trueta com un risc per a poder desenvolupar l’activitat actual amb les 

condicions de proximitat que es requereixen, tal i com s’ha fet palès en discussions 

públiques en les xarxes socials. Més enllà de les declaracions públiques, des dels 

hospitals comarcals també s’han manifestat a porta tancada a favor dels terrenys de 

Domeny, molt més ben connectats, i de separar el que és l’hospital de referència de 

la demarcació d’un hospital comarcal. 

Entre la diversitat d’arguments, hi ha els de l’equilibri territorial, o el risc que suposa la 

desaparició de portes d’entrada i d’urgències si s’unifiquen hospitals, amb uns plans 

d’actuació de catàstrofes que contraindiquen totalment la unificació de centres 

sanitaris, i aconsella precisament diversificar-los. També és molt important tenir en 

compte la complexitat de gestió laboral al ser hospitals de dues titularitats i fórmules 

administratives diferents. Cal recordar que malgrat disposar de professionals amb les 

mateixes tasques, el Santa Caterina es regeix pel conveni SISCAT, mentre que el 

Trueta ho fa per l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), entre altres diferències 

que afecten drets, jornades o retribucions. Hi ha un consens ciutadà i professional 

general a Girona a favor del Trueta a la ciutat, i en contra d’unir hospitals per les 

incògnites que això genera.  

Políticament, i al llarg d’aquesta darrera dècada, hi ha hagut també una pràctica 

unanimitat a l’Ajuntament de Girona per reclamar la construcció del nou hospital, i que 

sigui al nord de la ciutat. CiU –ara JxCAT-, ERC, PSC, PP i al seu moment ICV hi ha 

mostrat sempre el seu suport, i només els grups de la CUP i Ciutadans no s’hi ha 

posicionat, ni a favor ni en contra. Després de l’oferiment dels terrenys de Domeny per 

part de l’Ajuntament en el mandat anterior, els grups de CiU, ERC, PSC i PP es van 

integrar en un grup de treball per defensar aquesta opció, representant a 19 dels 25 

regidors del plenari, i a través del qual es va encarregar un estudi per analitzar la 
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idoneïtat de la ubicació proposada per l’Ajuntament de Girona. L’objectiu d’aquest 

document era valorar si els terrenys són o no adequats per a fer-hi el nou hospital, el 

campus de la salut de la UdG i les instal·lacions de l’ IDIBGI, tenint en compte criteris 

mèdics i també d’ubicació geogràfica. 

L’estudi es va encarregar a l’empresa Antares, que disposa d’una àmplia experiència 

i ha treballat en estudis de salut amb uns 700 clients a tot el món, i que dins el sector 

té una reputació reconeguda. Per exemple, ha fet projectes per a hospitals públics a 

Catalunya com són la Vall d’Hebron i Bellvitge, i d’altres estudis per països com 

Bèlgica o Suïssa. 

S’han avaluat la idoneïtat dels terrenys de Domeny amb tres criteris generals: que 

l’hospital pugui exercir millor les funcions actuals, que els terrenys facilitin que es pugui 

dur a terme tot el potencial de desenvolupament de l’hospital; i que l’hospital pugui 

desenvolupar de forma plena totes les sinèrgies possibles amb d’altres institucions i 

amb múltiples objectius. 

Els terrenys de Domeny oferts per l’Ajuntament de Girona comprenen una extensió de 

100.000 metres quadrats, ja urbanitzats, i ofereixen una dimensió correcte per a un 

hospital amb l’atenció a unes 20.000 admissions/any, el campus de Salut de la UdG i 

el centre investigador IDIBGI:  

• Terrenys amb ≈70.000 metres quadrats disponibles: edificació, zones verdes, 

circulacions. 

• ≈150.000 metres d’edificació en 3-4 plantes i soterrani. 

• Necessitats nou hospital: ≈60.000 metres quadrats (rati 160 metres/llit). 

• 60.000 versus 150.000, possibilita l’opció de millorar l’oferta sociosanitària i 

altres destinacions com ara formació, pacient i família, recerca, innovació i 

parc tecnològic, serveis, etc. tot al voltant de l’economia del coneixement i al 

servei de les persones. 

• Aquests terrenys permeten fer realitat el concepte de “Campus”, associat al 

nou hospital. 
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Localització idònia per a la població, per a l’estructuració del territori i pel que fa al 

respecte dels fluxos actuals: 

• Moviment de ≈4.000 persones diàries 

• Proximitat amb els terrenys oferts per l’ajuntament de Sarrià de Ter pel 

campus, si es decideix mantenir a Sarrià. 

Els terrenys de Domeny milloren l’accessibilitat actual a l’hospital, tant des de l’exterior 

del municipi com en l’adequació de les línies urbanes de transport públic. 

• Es minimitzen els fluxos logístics i les pertorbacions en la zona urbana. 

• Hi ha una distància relativament curta respecte de la ubicació actual de 

l’Hospital (2,5 km en 5’), la qual cosa no trenca cap ecosistema actual. 

• S’equilibra el desenvolupament urbà nord-sud del municipi i del conjunt de 

l’àrea urbana. 

• S’evita la concentració dels grans equipaments sanitaris en una única zona, 

atès que tant el Santa Caterina com la nova Clínica Girona (en fase ja de 

construcció) estan en la zona sud de Girona. 

• Finalment, ets terrenys de Domeny ja estan urbanitzats, situació que 

comporta una clara oportunitat, major disponibilitat i menor cost.  

Cost i disponibilitat dels terrenys 

El cost i la disponibilitat dels terrenys on s’ha de construir el nou hospital ha esdevingut 

un dels elements centrals en el debat, amb l’evident i lògic interès per part de la 

conselleria de conèixer a fons aquesta situació. En el cas dels terrenys de Domeny 

oferts per l’Ajuntament de Girona, hi ha la gran avantatge de tractar-se d’uns terrenys 

ja urbanitzats, i que en part són ja actualment de titularitat pública. Es tracta d’un àmbit 

que sense comptar zones verdes suma un total de 45.906 metres quadrats de sòl, 

amb un sostre de 108.256 m2, en tres espais contigus separats per un carrer d’un únic 

carril per sentit, a tocar de la rotonda d’accés a l’AP7 per la sortida Girona Oest (vegeu 

annex 1). L’edificabilitat és de planta baixa més quatre plantes, i les xifres no inclouen 
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la possibilitat de fer fins a dos plantes subterrànies en cadascun d’aquests espais 

(vegeu plànol en els annexos). Els tres espais es divideixen en: 

• Una peça de 9.500 m2 de sòl i 23.750 m2 de sostre, suficients per als 

requeriments que des de sectors mèdics i universitaris s’han apuntat com a 

necessaris per a encabir-hi el Campus de Salut amb la Facultat de Medicina 

de la UdG i el centre d’investigació IDIBGI. 

• Una segona peça conté 30.000 m2 de sòl i 75.000 m2 de sostre, també amb 

planta baixa més quatre plantes superiors. La peça està limitada als dos 

extrems per espais de zona verda, i és també suficient per cobrir les 

necessitats del futur hospital segons els criteris exposats fins ara.  

• Finalment, hi ha una peça adjunta que en aquest cas està qualificada com a 

habitatge, i que fa 6.406 m2 de sòl i 9.506 m2 de sostre, que podria anar 

destinada a necessitats residencials de col·lectius relacionats amb el parc de 

salut. 

La peça corresponent al Campus i IDIBGI ja és de titularitat municipal, que 

l’Ajuntament cediria gratuïtament. També ho és la que correspon a habitatge, que 

igualment es cediria. Respecte als terrenys de l’hospital, està dividit en vuit finques 

amb diferents titularitats. Dues d’aquestes són municipals i també es cedirien 

gratuïtament al departament. Les sis restants s’haurien d’adquirir, amb un valor de 

taxació que pot oscil·lar entre els 600.000 i 900.000 euros, de manera que la inversió 

de la Generalitat per aquests terrenys es situaria en una forquilla entre els 3,6 i els 5,4 

milions d’euros, una quantitat assumible dins el cost de construcció d’un nou hospital.  

El sistema d’adquisició serà mitjançant l’expropiació exercida per el propi Ajuntament 

de Girona, del qual en seria beneficiària la Generalitat de Catalunya. Quan la 

conselleria de Salut faci oficial la decisió d’ubicar el nou hospital Trueta a Domeny i ho 

notifiqui al consistori, l’Ajuntament procedirà immediatament a la suspensió de 

llicències en aquest espai i a l’inici de l’expedient expropiatori. Entenem que aquesta 

notificació s’hauria de fer abans de finalitzar el 2019, segons la data que va proposar 

el mateix departament. 
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En total, dels 45.906 m2 que l’Ajuntament posa a disposició per aquest gran projecte, 

23.406 són de titularitat pública i per tant gratuïts, resultant un 51% del total dels 

terrenys. Tenint en compte que es tracta de terrenys ja urbanitzats i que disposen de 

tots els serveis, això no només redueix les despeses, sinó que escurçaria també 

enormement els terminis, tenint en compte que l’edat de l’actual Trueta n’aconsella 

accelerar el trasllat de tota l’activitat a unes noves instal·lacions. Segons l’informe 

elaborat per els serveis tècnics municipals d’Urbanisme, el procés de planejament, 

adquisició de terrenys i construcció del nou hospital es podria situar a l’entorn dels 7 

anys, calculant els terminis administratius de manera àmplia i no comptant possibles 

gestions de tramitació que permetessin superposar alguns d’aquests processos: 

• Modificació del Pla General: 1 any aproximadament 

• Gestió urbanística, incloent el procés d’expropiació: 1 any aproximadament 

• Redacció del projecte: 2 anys aproximadament 

• Atorgament de la llicència: 1 any aproximadament 

• Construcció: 2 anys aproximadament 

En aquest punt cal destacar que tant el cost com la disponibilitat dels terrenys ha sigut 

un dels arguments més utilitzats com a suposats inconvenients per construir el nou 

Trueta a Domeny, contrastant amb una suposada gratuïtat dels terrenys a Salt que 

permetria reduir els costos. En aquest sentit, cal desmentir aquest punt, i des de 

l’Ajuntament de Girona posem de manifest que construir el Trueta a Domeny serà molt 

probablement més econòmic i, sobretot, més ràpid que a Salt. 

La ubicació proposada al costat de l’hospital Santa Caterina són els terrenys coneguts 

com Pla de Salt, que tot just estan en una fase molt incipient pel que fa al seu procés 

de transformació urbanística. A més, es tracta d’un procés que degut a l’àmbit tant 

extens que abasta i la complexitat en la tramitació, pot fàcilment resultar conflictiu, fins 

i tot en seu judicial. Segons l’avanç del Pla Parcial aprovat el 2018 per l’Ajuntament 

de Salt, i pel que fa referència al sector on es proposa construir les noves instal·lacions 

hospitalàries, només s’identifiquen 35.000 m2 dels 117.000 m2 que s’assegura que es 

disposen com a equipaments (vegeu annex 2). Tot sembla indicar que els 82.000 m2 
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restants s’inclourien en un sector ambiguament definit com a “parc equipat”, a tocar 

del terme municipal de Girona, cosa que contradiria les determinacions del Pla 

Director Urbanístic del sistema urbà de Girona aprovat per la Generalitat el 2010, i 

també el contingut del mateix avanç del pla pel què fa a espais lliures. 

Per tant, no és clar que urbanísticament hi hagi terreny on construir un parc de salut 

com el que es proposa, amb hospital, campus i centre de recerca. I en cas que fos 

possible, la complexitat per acordar el desenvolupament del sector entre els 

propietaris podria fàcilment acabar en via judicial. Assegurar, en aquest context, que 

els terrenys estarien disponibles per a la conselleria a cost zero sembla si més no 

agosarat.  

D’altra banda, un altre aspecte que genera grans incògnites és la mobilitat. 

Actualment, l’accés a Salt i Girona sud des de la C-65 i l’AP-7 ja pateix de congestions 

habituals de trànsit, precisament en la zona que es proposa com a alternativa per al 

nou hospital. L’avanç de pla parcial del sector no preveu cap connexió amb Girona a 

través de la prolongació del vial definit com la Gerundense, de manera que hi ha 600 

metres on la franja entre els dos vials actuals de l’avinguda de la Pau i la C-65 (que 

és una via segregada i per tant molt poc permeable) queda sense cap carrer que 

connecti Girona amb Salt. De fet, la Direcció General d’Urbanisme ja va desestimar la 

petició de l’Ajuntament de Salt per l’eliminació d’aquest vial en la banda de Girona, i 

el va obligar a mantenir-lo per garantir la trama urbana.  

Un altre aspecte important en la mobilitat és la nova rotonda que sí es preveu amb la 

C-65, amb un cost estimat de 3,6 milions, dels quals el 50% no s’imputen al sector. A 

més, com que no estan identificats els 117.000 m2 d’equipaments, l’estudi de mobilitat 

no incorpora les possibles necessitats que pogués comportar la construcció del nou 

Trueta en aquest sector. En cas d’incorporar-s’hi a posteriori, tal i com indica la llei, de 

ben segur els costos de les modificacions imprescindibles per encabir el moviment de 

vehicles previstos serien a càrrec del parc sanitari, multiplicant per tant unes despeses 

en el projecte a Salt que ara mateix no estan contemplades. 

Finalitzant l’apartat de mobilitat, cal destacar que avui el sector definit com a Pla de 

Salt a part de la congestió viària esmentada, té una manca de servei de transport 
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públic. Aquest mateix novembre diversos alcaldes i alcaldesses d’ajuntaments on la 

població depèn del Santa Caterina –Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Llambilles, 

Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro– s’han reunit per reclamar un servei directe 

de bus amb l’hospital Santa Caterina, ja que actualment les línies de bus que 

connecten aquests municipis amb Girona acaben al centre de la ciutat, i obliga els 

usuaris a fer un transbord amb altres línies de bus. El cost d’haver de fer noves línies 

des del territori fins a Salt també hauria de ser assumit per la mateixa Generalitat, 

tenint en compte que es multiplicaria el nombre d’usuaris. 

Pel què fa als terminis, en cas de fer-se el nou hospital a Salt en cap cas serien 

inferiors als 11 anys degut precisament a l’incipient estat de gestió urbanística, això 

sense comptar la incertesa d’una conflictivitat judicial provocada per acció 

d’interessats públics o privats, que en el cas de Girona està descartat precisament 

perquè els terrenys ja estan urbanitzats. Els terminis a Salt serien aquests: 

• Modificació / revisió del Pla Director Urbanístic: 2 anys, atès que és una 

tramitació llarga i que requereix de l’acord de tots els municipis afectats 

• Modificació del Pla General per adaptar-lo al nou PDU: 1 any 

• Pla parcial urbanístic: 1 anys aproximadament 

• Gestió urbanística (reparcel·lació més projecte d’urbanització): 1 any i mig 

aproximadament 

• Licitació i execució d’obres en infraestructures: 2 anys aproximadament, que 

es podrien simultaniejar en part amb la construcció de l’edifici 

• Redacció de projecte: 2 anys aproximadament 

• Atorgament de llicència: 1 any aproximadament 

• Construcció: 2 anys aproximadament 

Això ens portaria a una data de finalització de les obres a Salt no anterior al 2031, en 

cas que es comencés tot el procés el 2020. Aleshores, l’hospital Santa Caterina tindria 

ja 27 anys, de manera que amb una certa perspectiva es fa difícil pensar en unir en 

un únic hospital dos centres dissenyats i executats en dos períodes temporals tan 
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diferents. Mentre el Santa Caterina és un hospital a cavall entre el s.XX i el s.XXI, 

l’exigència per al nou Trueta ha de ser la d’un hospital que vetlli per a les necessitats 

de la població de la segona meitat del segle XXI.  

A més, el 2031 el Trueta tindrà 75 anys de vida. Si no es vol arribar fins aquests 

extrems, l’opció de Domeny permet treballar amb uns terminis més propers, amb 

l’objectiu de substituir les velles instal·lacions per les actuals al volant dels 70 anys de 

vida de l’edifici ubicat al barri de Sant Ponç. Les necessitats formatives i acadèmiques 

de la Universitat de Girona, les necessitats en recerca de l’ IDIBGI, i les necessitats 

d’atenció mèdica i d’entorn laboral dels treballadors del Trueta aconsellen avançar el 

màxim possible el nou edifici per no perjudicar més les seves aspiracions de qualitat 

assistencial i laboral. 

Reflexions i conclusions 

 Existeix un consens generalitzat des de fa gairebé 15 anys en situar el nou 

hospital universitari Josep Trueta a Girona. La crisi econòmica va paralitzar la 

inversió en un nou edifici on ningú discutia que s’havia de construir a la zona 

nord de Girona. Avui hauria de fer sis anys de la finalització de les obres, per 

aquest motiu si fa 15 anys ja era una necessitat, encara més ho és ara! 

 Girona no pot ser l’única capital de demarcació sense hospital públic, i només 

amb instal·lacions privades o concertades. L’acord polític amb el trasllat del 

Santa Caterina a Salt incloïa la construcció del nou Trueta al nord de la ciutat.  

 L’exercici i la formació en medicina han tingut històricament un gran pes a la 

ciutat de Girona. Avui en dia, són habituals els congressos en l’àmbit de la salut 

que es celebren al Palau de Congressos de Girona, gràcies a una feina de 

captació del consistori i també a aquesta tradició tant arrelada a la ciutat amb 

el sector. Per això Girona vol continuar sent protagonista en el camp de la salut 

i la medicina en el segle XXI, amb el nou hospital però també amb el campus 

de Salut i centres de recerca com l’ IDIBGI, sense descartar indústria i serveis 

associats.  
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 El Trueta genera un moviment directe de 4.000 persones al dia, que defineixen 

el teixit econòmic, social i laboral del nord de la ciutat, així com en la planificació 

dels serveis públics que hi operen. Perdre el Trueta repercutiria enormement 

en barris com Sant Ponç, Fontajau, Taialà o el Pont Major, i també a municipis 

com Sarrià de Ter o Sant Gregori. Se'n ressentiria el comerç, el transport públic, 

entitats del tercer sector, empreses i treballadors que han escollit el nord de 

Girona precisament per la seva proximitat a l'hospital. L'Institut Narcís Xifra, per 

exemple, ha fet una aposta des de fa anys per basar la seva oferta formativa 

en formació professional en el món de la salut.  

 Més enllà dels arguments estrictament mèdics, les administracions públiques 

tenim l’obligació de vetllar també per la cohesió territorial. Per això des de 

l’Ajuntament insistim en què cal mantenir el Trueta al nord de la ciutat, proper 

a les instal·lacions actuals. Portar-lo al sud generaria un desequilibri territorial 

molt important, a part d'una concentració de tots els equipaments mèdics 

d’envergadura en un mateix sector al sud de la ciutat. Cal no oblidar que, més 

enllà d’unir en un únic punt Trueta i Santa Caterina, a pocs centenars de metres 

de distància s’hi estan construint les noves instal·lacions de la Clínica Girona, 

també al sud de la ciutat. 

 A Girona existeix el convenciment que el nou Trueta és un projecte que definirà 

la Girona de les properes generacions, una eina de desenvolupament territorial, 

i per això existeix una implicació política, social i econòmica amb el projecte. 

No hi ha debat ciutadà en aquest sentit, que pugui fer alentir el projecte per la 

presència d’entitats o grups opositors. Els terrenys de Domeny tenen la 

potencialitat d’encabir un projecte molt més ampli, que vagi més enllà del parc 

de salut, per generar importants fluxos econòmics i socials per exemple amb 

l’atracció d’empreses del sector sanitari en el seu entorn. Amb el nou Trueta a 

Domeny, s’equilibra el creixement urbà i de serveis entre els dos pols de la 

ciutat, i les àrees urbanes adjacents. 
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 La ubicació de Domeny genera poc impacte en la mobilitat urbana de Girona i 

Salt, atès que els treballadors i usuaris provinents de la resta de la demarcació 

tindran un accés ràpid i fàcil a través de l’AP-7.  

 Situar el Trueta fora de Girona també repercutirà en la qualitat dels serveis als 

usuaris, com ara el transport públic; o en la projecció exterior de l’hospital. 

L’envergadura d’un ajuntament com el de Girona ofereix més possibilitats i 

adaptació als contextos canviants de la societat, com ara en la definició de línies 

de bus, taxis, seguretat o ordenances. Situar l’hospital fora del terme municipal 

generarà dificultats administratives importants al moment de gestionar serveis 

públics vinculats, com ara en l’entorn o en l’accés a través del transport públic, 

que de ben segur afectaran als usuaris. 

 Al voltant del debat que s’ha motivat entre les opcions de Girona i Salt, hi ha 

una majoria d’agents i més diversos a favor de l’opció de Domeny. Sindicats 

majoritaris del Trueta com CCOO i SATSE, el Col·legi d’Infermeres i Infermers 

de Girona, la majoria de grups polítics tant al Parlament com a l’Ajuntament de 

Girona, són partidaris de Domeny. Fins i tot existeix una recollida de signatures 

que en l’últim balanç públic portava més de 2.000 firmes a favor del Trueta a 

Girona, recollides entre treballadors i usuaris del centre. Els representants dels 

hospitals comarcals de la demarcació de Girona també s’han mostrat partidaris 

de l’opció de Domeny, per motius de mobilitat i facilitats de connexió, així com 

de facilitat de relació amb els seus centres. 

 A favor de Salt hi ha l’Ajuntament de Salt, i alguns caps de servei de l’hospital 

Trueta, que s’han manifestat majoritàriament a favor de crear un únic hospital 

amb el Santa Caterina.  

 En el col·lectiu mèdic hi ha diversitat d’opinions. Per exemple, el Col·legi de 

Metges no s’ha posicionat al respecte, més enllà de les opinions individuals del 

seu president. Per part de l’ IDIBGI, la Universitat de Girona, o col·lectius de 

pacients i entitats ciutadanes, s’ha posat especial èmfasi en la necessitat 

d’accelerar la construcció del nou hospital, i tenir el més aviat possible el nou 

Trueta per poder ampliar serveis i oferir-los en millor qualitat. S’ha prioritzat 
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clarament els terminis per sobre de la ubicació, fet que decanta la decisió 

clarament cap a Domeny. 

 Els terminis per tenir a punt el nou hospital Doctor Josep Trueta són molt més 

ràpids a Girona que a Salt. Mentre a Girona els terrenys estan urbanitzats i en 

un 50% ja són de propietat municipal, a Salt la urbanització de l’espai encara 

està en una fase incipient, amb evidents riscos també de demora per motius de 

conflictivitat urbanística, fins i tot judicial. És més, hi ha seriosos dubtes que el 

planejament superior permeti fer el nou hospital i campus allà on es planteja 

per part dels partidaris de Salt. A Girona, el termini es pot situar al voltant de 7 

anys des de l’inici del procés. A Salt, no es podria disposar de les noves 

instal·lacions com a mínim abans de 11 anys, sense comptar entrebancs 

judicials i administratius. 

 Pel què fa als costos dels terrenys, a Girona es calcula que l’expropiació dels 

terrenys privats podria representar un cost de no més de sis milions d’euros. A 

Salt, tot dependrà de les obligacions que surtin del desenvolupament del pla 

parcial. A hores d’ara, hi ha assegurat un cost de 3,6 milions només per una 

rotonda per a la mobilitat del sector. En funció dels nous estudis de mobilitat i 

del pla parcial definitiu (a hores d’ara no s’hi ha identificat la reserva de sòl 

necessària per a un equipament d’aquestes característiques), aquests costos 

es podrien multiplicar. 

 L’Hospital Trueta forma part de l’Institut Català de la Salut, mentre que el Santa 

Caterina forma part de l’Institut d’Assistència Sanitària. Aquesta dualitat en la 

gestió comportaria evidents problemes, sobretot de caire administratius i 

laborals, si s’optés per la unió dels dos hospitals en un únic centre, que podria 

originar una evident conflictivitat laboral davant de l’existència de dos marcs 

reguladors diferents en la relació entre empresa i personal. 

 Un dels arguments utilitzats per defensar la unió dels dos hospitals és l’augment 

d’activitat que això comportaria, i que per tant redundaria en una major inversió 

i capacitat investigadora. Res més lluny de la realitat, doncs com s’ha acreditat 

i reconegut posteriorment pels mateixos defensors de l’opció de Salt, la 
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població de referència de l’hospital Trueta és exactament la mateixa vagi a 

Girona o a Salt: tota la regió sanitària de Girona, excepte l’AGA Alt Maresme, 

que va lligada a l’hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Per tant, unir els 

dos hospitals no augmentaria l’activitat terciària o de referència, sinó que ho 

faria la de proximitat.  

 En els darrers anys, la política de desplaçar serveis de proximitat al Santa 

Caterina ha permès augmentar els serveis de complexitat al Trueta, assolint 

resultats molt positius. Apostem per una coordinació cada vegada més 

important i més efectiva entre els dos centres, Trueta i Santa Caterina, per 

millorar serveis i l’atenció als pacients. Aquesta coordinació no ha d’implicar la 

desaparició d’un dels dos centres, com s’està demostrant en l’actualitat i com 

també es pot comprovar en la relació de diversos centres hospitalaris en 

situacions similars a Catalunya.  

 Segons les darreres dades disponibles al moment de fer l’estudi, només un 1% 

dels ingressos al Trueta (165 sobre 18.613) es van haver de derivar a altres 

hospitals, sobretot casos associats a patologies cardíaques i hemorràgies 

cerebrals. 

 Si parlem dels pacients de l’Àrea General d’Assistència vinculada al Trueta, 

només un 4,9% de l’activitat total (647 pacients) van ser atesos a centres de 

referència de Barcelona, al ser casos d’alta complexitat que afecta a molts pocs 

casos a la demarcació. Per tant, el Trueta ja és capaç avui de tractar 

pràcticament la totalitat dels seus pacients, i la tendència ha estat els últims 

anys a augmentar aquesta complexitat i per tant derivar menys casos en altres 

hospitals. Per exemple, i segons dades recollides per el mateix hospital Trueta 

i feta públiques en premsa, en els darrers quatre anys ha augmentat un 44% la 

cirurgia oncològica d’alta complexitat, una tendència que es repeteix també en 

la cirurgia cardíaca. Avui en dia, ja és un dels hospitals de Catalunya amb un 

nivell de complexitat més alt. 

 Enmig una tendència general en el sector sanitari a concentrar activitat 

altament especialitzada, les possibilitats del nou hospital Trueta de competir en 
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aquests àmbits no passen precisament per unir-se amb un hospital d’activitat 

de proximitat de baixa complexitat, que no permet justificar un augment del 

nivell assistencial. Ajuntar l’activitat del Trueta i el Santa Caterina permetrà 

augmentar l’activitat en general, però no específicament la d’alta complexitat, 

que és la que s’està consolidant actualment.  

 Per tant, això no comportarà un augment de finançament que engegarà un 

cercle virtuós que beneficiarà investigadors, metges, pacients, treballadors i 

tota l’economia de la demarcació de Girona en general. Qui vol importar un 

model nord-americà de campus de salut a Salt –amb hotels, centres de 

congressos, residències universitàries, centres esportius i tota mena 

d’instal·lacions secundàries– fa volar coloms, i s’allunya d’un model 

d’assistència sanitària propi d’èxit i que posa en primer lloc l’atenció al pacient. 

A part del desconeixement de qualsevol mecanisme de disciplina urbanística, 

de mobilitat i d’espais lliures, que impedeixen a la pràctica desenvolupar al pla 

de Salt tot aquest projecte (vegeu proposta pública a l’annex 3). 

 Tal i com han advertit sindicats i col·lectius professionals, fer el nou Trueta al 

nord de Girona permet també mantenir l’equilibri en les instal·lacions sanitàries 

al territori. Això és especialment rellevant al moment de plantejar el servei 

d’urgències, ja que unint els dos hospitals l’àrea de Girona quedaria 

absolutament pendent d’una única porta d’urgències. En cas de qualsevol 

situació de crisi, o de qualsevol element de catàstrofe o desastre incontrolat 

tant a l’hospital com al seu entorn i accessos, no hi hauria alternatives properes 

on desviar els pacients. De fet, col·lectius professionals ja han alertat que s’han 

produït episodis on gràcies a tenir dos hospitals separats s’han pogut resoldre 

situacions complexes que podrien haver afectat a pacients, per exemple durant 

les campanyes de la grip. 

 La construcció de l’Hospital Doctor Josep Trueta al nord de Girona no parteix 

de zero, sinó que compta també amb una àmplia documentació ja realitzada 

gràcies als treballs del primer projecte. Existeix un pla funcional, i idees de 
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gabinets reconeguts d’arquitectes perfectament aprofitables per al nou 

projecte. 

 És important garantir que el nou Trueta serà el motor d’un complex de salut de 

primer nivell. La proximitat amb les instal·lacions actuals donen també 

alternatives més pràctiques i econòmiques per a necessitats residencials, 

formatives o investigadores que puguin sorgir en un futur.  

 El Trueta té un objectiu, ser hospital de referència; mentre que el Santa Caterina 

en té un altre, ser hospital comarcal. 

 L’aposta per el Trueta a Domeny és a data d’avui una aposta 100% segura, 

que compleix els paràmetres necessaris d’atenció mèdica i atenció als pacients, 

de condicions laborals, d’accessibilitat i d’equilibri territorial. És una proposta 

que toca de peus a terra, que no té punts negres, ni elements que en posin en 

dubte la seva viabilitat. Únicament, una posició en contra de determinats caps 

de servei, que prioritzen la concentració de recursos. L’alternativa que es 

planteja a Salt té a hores d’ara moltes incògnites per resoldre, una clara 

oposició de col·lectius professionals importants, i una indefinició general en el 

seu plantejament més enllà d’unir hospitals i serveis. Si es creu en construir 
el nou Trueta en un termini raonable de temps, els terrenys de Domeny 
són l’única opció.  
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Proposta àmbit modificació equipament 
hospitalari a Domeny 
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Avanç del pla parcial i divisió en subsectors, 
projecte de Salt   
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Campus Biomèdic Girona Sud, 2050 
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