
  Diari de Girona 10 DILLUNS, 11 D’OCTUBRE DE 2021

Local Comarques

n L’ampliació de les instal·laci-
ons de l’Institut d’Investigació Bi-
omèdica de Girona Doctor Josep 
Trueta (Idibgi) serà una realitat 
l’any que ve. Així ho preveu la di-
rectora, Marga Nadal, qui afirma 
que els nous espais són «molt ne-
cessaris perquè els que tenim ja 
se’ns queden petits». 

D’una banda, l’institut d’in-
vestigació augmentarà les ins-
tal·lacions del Parc Hospitalari 
Martí i Julià a Salt amb una nova 
ala annexa on ubicarà nous labo-
ratoris. Aquest espai ha de per-
metre donar cabuda a més grups 
de recerca, incorporar més talent, 
i alhora, poder disposar d’infra-
estructures comunes per a la re-
cerca, com ara el biobanc o altres 
grans equipaments. La meitat del 
nou equipament ja està finançat 
amb una subvenció de 640.000 
euros de la Generalitat, a través 
de la convocatòria Projectes Sin-
gulars, a la qual es va presentar 
l’entitat gironina. En aquests mo-
ments, el projecte ja ha sortit a 
concurs però encara falta l’altra 
meitat per finançar. «Estem tre-
ballant en una campanya de me-
cenatge per trobar inversors, tant 
entre entitats públiques com pri-
vades. De moment estem treba-
llant molt per trobar inversors i 
soc optimista en les negociaci-
ons. Confio que l’any que ve ja tin-
drem el pressupost ja que hem de 
començar i acabar les obres», ex-
plica a aquest diari, la directora 
de l’Idibgi, Marga Nadal. 

D’altra banda, l’Institut de Re-
cerca Biomèdica també ha llogat 
un local al barri de Sant Ponç de 
Girona, per traslladar-hi part de 
l’activitat que es fa a l’hospital 
Trueta. Concretament, el princi-
pal objectiu és que les tasques ad-
ministratives se centralitzin a un 
sol lloc juntament amb el grup de 
recerca del Trueta i gestors d’as-
saigs clínics de l’Institut Català de 
la Salut i l’Institut Català d’Onco-

logia. Per poder habilitar el nou 
local fa falta la inversió d’uns 
300.000 euros, que també estan 
en procés d’obtenir-los. «Fa 

temps que tenim  el local però en-
cara no el podem fer servir quan 
és imprescindible per seguir tre-
ballant amb millors condicions», 
explica Nadal.  D’aquesta mane-
ra, entre els dos projectes l’Idibgi 
necessita gairebé un milió d’eu-
ros.  

L’ampliació de les instal·laci-
ons també comportarà la con-
tractació de més investigadors, 
segons ha afirmat Nadal recent-
ment. «Si aconseguim els objec-
tius d’ampliació previstos, podrí-

em arribar a passar dels 120 in-
vestigadors contractats actual-
ment als 150 en dos anys i amb 
perspectives de més creixe-
ment». 

«Necessitem el campus a Salt» 

D’altra banda, la directora de 
l’Idibgi reitera la «necessitat» que 
el nou campus de salut ubicat a 
Salt sigui una «realitat quan més 
aviat millor». És per això que es-
pera que la propera inversió per 
al Trueta es destini al nou hospi-

tal, i no al vell. «Això voldrà dir 
que el projecte segueix endavant  
perquè el fet d’estar separats, com 
ara, és una autèntica pèrdua de 
temps i ineficiència per als pro-
fessionals i més tenint en comp-
te que molts d’ells estan actius als 
dos espais».  

Nadal també destaca la impor-
tància de la  futura ubicació de les 
facultats de Medicina i Inferme-
ria a Salt. «No és pràctic ni òptim 
que aquestes facultats estiguin 
allunyades dels hospitals i els 
centres de recerca, com l’Idibgi 
en aquest cas. No es tracta de no-
més una aposta per nosaltres, 
sinó que la recerca, l’assistència i 
la docència s’han d’unificar per 
optimitzar recursos», conclou la 
directora de l’Idibgi.

Un primer esborrany de l’ampliació de l’edifici al parc sanitari de Salt. IDIBGI

Retornen 
les iniciatives   
per recaptar fons

u Amb la millora de les da-

des epidemiològiques es re-

prenen les activitats solidà-

ries per recaptar fons per a 

la recerca. D’una banda, el 

dissabte 16 i 23 i el diven-

dres 22 d’aquest mes es 

durà a terme un mercat so-

lidari d’intercanvi de roba a 

Riudarenes. Els diners re-

captats es destinaran a 

l’Idibgi i l’associació Mont-

seny Guilleries. D’altra ban-

da, el 14, 15, 16 i 17 d’aquest 

mes es farà un torneig soli-

dari de pàdel al club tennis 

d’Aro. Amb el lema «Juguem 

per la vida», els diners re-

captats també es destina-

ran a l’Idibgi a través de les 

inscripcions en diverses ca-

tegories. L.T. GIRONA

«El fet que l’Idibgi, el 
Trueta i la facultat de 
Medicina estiguin 
separats és una pèrdua 
de temps i ineficiència»

LAURA TEIXIDOR. GIRONA

L’Idibgi preveu enllestir 
l’ampliació de les noves 
instal·lacions l’any que ve
u La directora, Marga Nadal, es mostra «optimista» per completar la 
inversió que falta amb la col·laboració d’organismes públics i privats

n L‘Rt ha baixat cinc centèsimes 
més a Catalunya i se situa ara en 
0,90, mentre que el risc de rebrot 
retrocedeix a 52 (-4). El Departa-
ment de Salut va declarar ahir 6 
hospitalitzats menys a causa de la 
covid-19 (343) i 3 pacients crítics 
menys ingressats a l’UCI, que pas-
sen de 108 a 105. En paral·lel, es van 

notificar 232 nous contagis confir-
mats per PCR o TA, que situen el to-
tal des de l’inici de la pandèmia en 
916.838. Es van notificar tres morts 
en les últimes hores i el global de 
defuncions és de 23.932. L’1,73% de 
les proves que s’han fet en la darre-
ra setmana han donat positiu. La 
incidència acumulada a 14 dies 
passa de 61,18 a 59,34, mentre que 
a 7 dies baixa de 27,99 a 26,11. 

Pel que fa a la regió sanitària de 
Girona, els casos confirmats per 
PCR i TA acumulats són 100.317 
(+30) i 104.584 si es tenen en comp-
te totes les proves. Des de l’inici de 
la pandèmia han mort 2.278 per-

sones, tres més. 
El risc de rebrot va baixar ahir 

dos punts, fins a 72, mentre que el 
valor de la setmana del 23 al 29 de 
setembre era de 77. L’Rt baixa a 
0,99, per sobre del 0,97 de l’inter-
val anterior. La incidència a 7 dies 
és de 34. El 2,48% de les proves que 
es fan surten positives. Actual-
ment, hi ha 27 pacients ingressats 
(+1). 

El 73% de catalans vacunats 

Amb relació a la vacunació, un 
73,1% de la població de Catalunya 
té la pauta completa i el 74,8% ha 
rebut la primera punxada.

Salut declara 30 nous casos de 
Covid a Girona i tres morts més

ACN. BARCELONA

u El risc de rebrot a Catalunya 
retrocedeix i la vacunació 
s’enfila al 73% de persones 
que ja tenen la pauta completa 

n L’Associació Rialles Blanes ha en-
cetat la nova temporada d’especta-
cles infantils i familiars que organit-
za al llarg de tot l’any. La primera 
obra va ser Somriures, a càrrec del 
reconegut il·lusionista Mag Edgard. 
L’artista, que aporta a les seves fun-
cions un segell de qualitat i teatrali-
tat, va oferir al públic, que omplia de 
gom a gom la platea del recinte tea-
tral, una actuació de màgia lleuge-
ra, dinàmica i alegre, fent realitat la 
coneguda dita «Avui és un bon dia 
per Somriure» que dóna nom al seu 
espectacle. 

Abans de la funció els voluntaris 
de Rialles van fer oferir un ball al pú-
blic a tall d’obsequi, animant-lo per-
què s’hi afegís, una proposta que ex-
pliquen que aviat va ser acceptada 
per tothom fent alçar a petits i grans.  

A més, l’alcalde Àngel Canosa va 
agrair «la tasca invisible però efec-
tiva» que duen a terme des de l’As-
sociació, que enguany té progra-
mats sis espectacles de teatre. 
Aquest mateix octubre hi haurà 
dues sessions més, el 17 es presen-
tarà el conegut conte Els Tres Por-
quets i el 31 l’obra titulada Remem-
ber Show.

DDG. GIRONA

«Somriures» del mag Edgard 
enceta la nova programació 
de Rialles al teatre de Blanes 
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