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Girona perd 100 hores de servei
d’ambulància al dia i és la zona
més perjudicada de Catalunya

Premien un
estudiant de
la UdG per
un sistema
de control
de robots

 Al Ripollès tres vehicles han de cobrir

La tecnologia amb què Enric
Galceran ha guanyat un dels premis del Patronat EPS als millors
projectes de ﬁnal de carrera no està
pensada per a un aparell concret,
sinó que es pot desenvolupar sobre qualsevol de ja existent. 35

més de 950 quilòmetres quadrats de territori
 Camprodon Salut vol gestionar urgències
per telèfon on hi ha llocs sense cobertura

Les retallades al sector de la sanitat es van concretant i les comarques de Girona són de les més
perjudicades pel que fa a l’eliminació d’ambulàncies. A la demarcació s’hi han perdut més de 100
hores de serveis d’ambulàncies i es

pretén que només tres vehicles cobreixin els 950 quilòmetres quadrats del Ripollès. L’alcalde de
Camprodon ha denunciat a més
que Salut vol gestionar urgències
per telèfon, quan a la Vall hi ha zones sense cobertura. 10 i 11
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Torramadé
insisteix que no
ha ofert res als
regidors de PxC
tot i reunir-s’hi

La protesta va tenir
un caràcter festiu.

L’ALCALDE DE SALT DIU QUE
DENUNCIARÀ ANGLADA PERÒ
NO ACLAREIX PER QUÈ ES VA
TROBAR AMB ELS EDILS 5
4

A més a DdG

Lloret protesta contra els aldarulls
4

MÉS D’UN MILER DE PERSONES ES MANIFESTEN PER CONDEMNAR ELS DARRERS INCIDENTS 3 i 4
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El Barça presenta
Cesc amb 35.000
persones
al Camp
Nou
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L’Estat qüestiona
la utilitat del Punt
d’Inspecció Fronterer
de l’aeroport 6
Maten tres menors
discapacitats a
Valladolid ofegant-los
amb bosses 28

