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L’empresa gironina Cons-
truccions Rubau continua
ampliant els seus projec-
tes a l’exterior i construirà
una clínica maternoinfan-
til a Colòmbia, amb un
pressupost de 14,1 mi-
lions d’euros. Es tracta de
la unitat maternoinfantil
de Tolima, situada a la ciu-
tat d’Ibagué, un municipi
colombià situat al sector
centreoccidental del país.

El nou complex hospi-
talari, propietat d’un grup
de professionals vinculats
al sector de la salut, unifi-
carà en un sol edifici tota
l’atenció i serveis mater-
noinfantils –entre els
quals s’inclouen urgèn-
cies, la unitat de cures in-
tensives (UCI), cirurgies,
obstetrícia, hospitalitza-
ció i quimioteràpia infan-
til i per a la dona–, cosa
que proporcionarà més
comoditat als usuaris.
L’obra, que serà executa-
da totalment per Rubau,
començarà aquest mes de
novembre i el termini
d’execució és de 24 mesos.

La nova instal·lació dis-
posarà d’un edifici de cinc
pisos i dos soterranis. La

construcció de la clínica,
que fins ara atenia una
mitjana de 3.500 usuaris
anuals, permetrà aug-
mentar la capacitat
d’atenció al públic, i dismi-
nuirà les taxes de morbidi-
tat, discapacitat i mortali-
tat infantil, de dones ges-
tants i dones en general.

Rubau té una àmplia
experiència en instal·la-
cions sanitàries, entre les
quals destaca la construc-
ció d’un institut de medici-
na preventiva, la clínica
CIMA, una clínica interna-
cional de medicina avan-
çada, situada a Barcelona,
i, més recentment, la
construcció del centre
d’atenció primària (CAP) i
residència per a persones
amb disminució a la Via
Augusta de Barcelona.

Projecció internacional
Construccions Rubau,
fundada el 1968 a Girona,
va iniciar la seva activitat a
Colòmbia l’any 2012 i ac-
tualment té en execució
en aquest país un total de
28 obres, entre les quals
destaquen l’edifici The
Icon, el més alt de la ciutat
de Barranquilla, 20 esco-
les en diferents departa-
ments del país, el centre

penitenciari de Buga Valle
del Cauca, carreteres de
Boyacá i Nariño, la prolon-
gació de l’avinguda Ciudad
de Cali, la construcció de
289 apartaments i urba-
nització a Dosquebradas, i
la construcció de tres tor-
res d’onze pisos a Bogotà
per a un total de 170 apar-
taments. L’empresa cen-
tra la seva activitat bàsica-
ment en les àrees de cons-
trucció, concessionària i
immobiliària. El seu àmbit
d’actuació és tant el terri-
tori estatal com l’interna-
cional, essencialment en
els continents americà i
europeu.

Fort creixement
Rubau ha experimentat
un fort creixement grà-
cies a la seva aposta inter-
nacional liderant projec-
tes a Mèxic, Bolívia, el Pe-
rú, Colòmbia, Polònia,
Sèrbia, Bòsnia i Macedò-
nia, àmbit en què desta-
quen adjudicacions re-
cents com ara l’Assemblea
Plurinacional de Bolívia,
les Cocheras del metro de
Mèxic, així com impor-
tants projectes tant ferro-
viaris com de carreteres
als Balcans i a Polònia, en-
tre d’altres. ■

a La nova instal·lació té un pressupost de 14,1 milions
a Serà un edifici de cinc pisos i dos soterranis

Rubau construirà a
Colòmbia una clínica
maternoinfantil

Imma Bosch
GIRONA

Maqueta de la nova clínica que Rubau construirà a Colòmbia ■
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■L’empresa de Girona Construc-
cions Rubau construirà una clíni-
ca maternoinfantil a Colòmbia,
un projecte que té un pressupost
de , milions d’euros, va infor-
mar ahir la companyia. Es tracta
de la Unitat Materno-Infantil (U
mit SA) de la clínica Tolima, ubicat
a la ciutat d’Ibagué, un municipi
colombià situat al centre del país,
a prop del volcà Nevadpo del To-
lima.  

El nou complex, propietat d’un
grup de professionals del sector
de la salut, unificarà en un sol edi-
fici l’atenció i serveis materno-in-
fantil (Urgències, Unitat de Cures
Intensives (UCI), Cirurgia, Obste-
trícia, Hospitalització i Quimiote-
ràpia Infantil i per a la Dona), amb

l’objectiu  de millorar l’atenció als
pacients. L’obra, s’iniciarà aquest
mes, amb un termini d’execució
de  mesos. La nova clínica
comptarà amb un edifici de cinc
pisos i dos soterranis. Amb l’am-
pliació, la clínica, que fins ara ate-
nia una mitjana de . usuaris
anuals, podrà atendre més pa-
cients.  

No és el primer equipament sa-
nitari que construeix Rubau, que
ja va gestionar l’obra de la Clínica
Internacional de Medicina Avan-
çada (CIMA) de Barcelona i, més
recentment, la construcció del
Centre d’Atenció Primària i resi-
dència per a persones amb dismi-
nució a la Via Augusta, també a la
capital catalana. Construccions
Rubau, fundada el  a Girona,

va desembarcar l’any  a Co-
lòmbia, país on gestiona  pro-
jectes, entre els quals destaquen
l’edifici The Icon, el més alt de la
ciutat de Barranquilla; vint esco-
les en diversos departaments del
país; el centre penitenciari de Bu-
gavalle del Cauca; carreteres de
Boyacá i Nariño; la prolongació de
l’avinguda de ciutat de Cali; la
construcció de  apartaments i
la urbanització a Dosquebradas;
i la construcció de tres torres d’on-
ze pisos a Bogotà per a un total de
 apartaments.  

Rubau centra la seva activitat
bàsicament en les àrees de cons-
trucció, concessionària i immobi-
liària. Opera en el mercat nacional
i també en l’internacional, sobre-
tot a Amèria i a Europa. 

Rubau construirà una
clínica maternoinfantil 
al centre de Colòmbia
Es tracta de la nova unitat del centre sanitari Tolima, a la ciutat d’Ibagué
L’obra té un pressupost de 14 milions i un termini d’execució de 24 mesos

POLÍTICA ECONÒMICA

El Govern destinarà 72 milions en innovació
fins al 2018 a través del programa «Ris3cat» 

El Govern ha obert avui i fins al  de gener la segona convocatòria
de les anomenades comunitats Riscat, dotada amb  milions d’euros
per a projectes d’R+D col·laboratius que es duen a terme entre empre-
ses, centres tecnològics, universitats i altres agents de la innovació a
Catalunya. El Govern preveu destinar  milions d’euros fins al  a
grans projectes empresarials procedents del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER) de la UE, destinat a transformar l’eco-
nomia amb l’impuls de macroprojectes d’una durada de tres anys que
marcaran el futur de sectors com l’energia, l’alimentació o el transport.
Segons indica el Govern, cada comunitat RISCAT pot obtenir un ajut
màxim de  milions d’euros i es cofinança amb aportacions públiques
de fins al . El Govern va destinar en la primera convocatòria ,
milions a la creació de cinc comunitats RisCat en la indústria de la sa-
lut, alimentació, química, energia i a recursos i mobilitat.  ACN BARCELONA

Breus

■ La licitació oficial d’obres a Ca-
talunya va créixer un , a l’oc-
tubre, en comparació al mateix
mes de l’any passat, fins als 
milions d’euros. Segons l’Idescat,
els projectes relacionats amb
l’edificació es van disparar un
,, mentre que els d'obra civil
van créixer un ,.  EFE BARCELONA

CONSTRUCCIÓ

A l’octubre la licitació
pública creix un 22%

■ El  dels comerços ha con-
tractat venedors els últims dotze
mesos, segons un informe de l’Es-
cola Superior de Comerç i Distri-
bució de Terrassa (Escodi), que
apunta que la recuperació del
consum arriba a la gran majoria
de les empreses. «Sembla que la
remuntada del consum ja és pal-
pable en la immensa majoria dels
establiments», diu. Al , de
comerços els és difícil trobar ve-
nedors, sobretot per manca de
preparació.  EFE GIRONA

COMERÇ

El 84% de botigues ha
contractat dependents

■ Endesa ha instal·lat més de 
milions de comptadors intel·li-
gents a Catalunya, el  dels dis-
positius que gestiona al Principat.
En un comunicat, la companyia
recordava ahir que la llei obliga a
substituir un  dels compta-
dors amb potència igual o inferior
a  quilowatts abans d’acabar
aquest any. Endesa opera a Cata-
lunya, Aragó, Andalusia, Extre-
madura, Balears i Canàries, on ha
substituït un  milions de comp-
tadors.  DDG GIRONA

SECTOR ENERGÈTIC

El 75% de comptadors
d’Endesa, intel·ligents

DdG  GIRONA

■Un pis a Salt, al passeig Marquès
de Camps, a prop del centre co-
mercial Espai Gironès, de  m

que es venia per . euros es
pot comprar, des d’ahir, per
. euros, és a dir, amb un
descompte del . És una de les
gangues immobiliàries que ofe-
reix el web
correaportucasasareb.com de la
Sareb (Societat de Gestió d’Actius
procedents de la Resstructuració
Bancària, coneguda com el «banc
dolent»), en marxa des d’ahir i que
inclou un catàleg de  habitat-
ges a preus rebaixats a Catalunya. 

A  la província de Girona, a ban-
da de Salt, hi ha ofertes a la capital
–per exemple, un pis a l’avinguda
de la Pau, a prop de la botiga d’es-
ports Wala, de  m, quatre habi-
tacions i un bany està a la venda a
un preu de . euros quan en
valia .–; a Figueres un pis al
carrer Santa Llogaia, de  m, tres
habitacions i un bany, es ven per
. euros; a Olot s’hi pot com-
prar un estudi de  m per .
euros, i també hi ha ofertes a Cassà
de la Selva, a Palamós i a Roses.

Reforçar l’estratègia comercial
Amb aquestes ofertes, la Sareb vol
reforçar la seva estratègia comer-
cial, amb una oferta global de més
de . habitatges (apartaments,
pisos, dúplex i xalets), dels quals
 són a Catalunya, amb des-
comptes de fins al  (que en al-
guns casos s’aproximen al ,
com en el cas del pis de Salt), se-
gons va informar l’entitat, ahir.

La campanya de «rebaixes»
llançada a través de correaportu-
casasareb.com, es concentra so-
bretot a l’arc mediterrani, amb la
Comunitat Valenciana com a co-
munitat on es pot triar d’entre una

oferta més gran, ja que en aquella
regió surten al mercat un total de
 habitatges, principalment a
Alacant i Castelló. Per darrere s’hi
situen Catalunya, amb un total de
 habitatges; Múrcia, amb ;
Andalusia, amb ; i les Illes Ba-
lears, amb .  La resta dels actius
immobiliaris inclosos en la cam-
panya de la Sareb es distribueixen
entre Castella i Lleó (), Extre-
madura (), Aragó (), Castella
la Manxa (), Madrid (), Galí-
cia () i La Rioja (). El rang de
preus dels habitatges oscil·la entre
els . euros d’un estudi de 
metres quadrats a la localitat ara-
gonesa de Calataiud, fins als
. euros d’un pis de  me-
tres quadrats i tres plantes al cen-
tre històric de València. 

Prop de 9.000 vendes
La Societat de Gestió d'Actius Pro-
cedents de la Reestructuració
Bancària havia venut . immo-
bles fins al mes de setembre pas-
sat, un  més que en el mateix
període de , segons dades fe-
tes públiques de  la com payia.
D’aquests habitatges, . eren
immobles propis, mentre que
. es van vendre des del balanç
dels promotors a través de Planes
de Dinamització de Vendes
(PDV).  

En els primers sis mesos de
l'exercici, els ingressos totals de
Sareb van enfilar-se fins als .
milions d’euros, un  menys
respecte al mateix període de l’any
anterior, d’acord amb les dades
que afloren de l’Informe d’activitat
de la companyia corresponent al
primer semestre. Aquest descens
s’ha corregit des del mes de  juny
per la intensa activitat comercial
de la Sareb i per la bona evolució
de campanyes com La teva casa
costi el que costi, informa l’entitat.
De fet, els ingressos fins al setem-
bre van sumar . milions d’eu-
ros, un , menys que el .
Fins al juny, la Sareb va vendre un
total de . immobles, dels
quals . eren actius seus.

Sareb posa a la venda
240 pisos a preus molt
rebaixats a Catalunya
L’entitat n’ofereix a set
municipis de la província; 
el algun cas la rebaixa 
en el preu supera el 30%

Una recreació virtual del que serà el nou edifici sanitari que Construccions Rubau construirà a Colòmbia. DdG
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