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Grup Rubau obre la seva
segona autopista a Mèxic

a Després de dos anys d’obres, ja són operatius 30,8 quilòmetres de l’autopista del Libramiento de
Ciudad de Obregón a Ha suposat una inversió de 56 milions d’euros i una concessió de 30 anys
U.C.

Construcció,
concessionària
i immobiliària

GIRONA

L’empresa gironina Grup
Rubau va obrir al trànsit la
seva segona autopista a
Mèxic el 2 d’octubre passat. Concretament, ha finalitzat les obres de construcció dels primers 30,8
quilòmetres de l’autopista
del Libramiento de Ciudad
de Obregón, a l’estat de Sonora, després de dos anys
d’obres i d’una inversió inicial de més de 56 milions
d’euros. Es tracta del segon projecte d’aquestes
característiques a Mèxic
després que el 2010 assumís la rehabilitació del Libramiento Sud de Celaya i
la construcció del Libramiento Nororiente de Celaya, que es va inaugurar el
2013 a l’estat de Guanajuato. En tots dos casos es
tracta de concessions amb
una durada d’explotació
de 30 anys i que, segons el
Grup Rubau, demostra la
seva estratègia d’implantació a llarg termini al continent americà, on és present a Mèxic, Colòmbia,
Bolívia i el Perú.
La concessió, que in-
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L’autopista, que va entrar en funcionament el 2 d’octubre, beneficia l’estat de Sonora ■ EPA

La xifra
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56

milions d’euros d’inversió
inicial ha suposat aquesta infraestructura, durant més de
dos anys d’obres.

clou l’explotació de la infraestructura, va ser adjudicada al consorci format
per Grup Rubau juntament amb GIA +A, Constructora Vise i Invex.
La totalitat del projecte
consisteix en la construcció d’una via d’accés a la
ciutat de 34,2 quilòmetres
de longitud –ara s’han

Ressalten el compromís
social de la infermeria
a Prop de 150

professionals van
participar en la
jornada de Satse

N. Astorch
GIRONA

L’antropòloga social i cultural Concepció Fuentes
va destacar ahir el paper
de responsabilitat social
que desenvolupa el col·lectiu d’infermeria, que s’ha
posat en relleu darrerament en la tasca que van
dur a terme arran dels
atemptats terroristes del
17 d’agost a Barcelona i
Cambrils, i també en els
atacs violents de la policia
espanyola l’1-O. Fuentes,

Saballs, Madrenas i Oliver, en l’acte d’inauguració de la
jornada, organitzada per Satse ■ ORIOL DURAN

del vicedeganat de la Facultat d’Infermeria de la
UdG, va fer aquestes manifestacions en el marc de
l’acte inaugural de la I Jornada Satse Girona, organitzada pel sindicat d’in-

fermeria, en la qual es van
inscriure 150 persones.
L’antropòloga va fer una
conferència que portava
per títol La responsabilitat social dels professionals de la salut. Un repte?,

El Grup Rubau va ser fundat
el 1968 a Girona i centra la seva activitat bàsicament en les
àrees de construcció, concessionària i immobiliària. El
seu àmbit d’actuació és tant
en territori nacional com internacional, sobretot als continents americà i europeu. Té
obres a Polònia, Sèrbia, Macedònia, Bòsnia, Mèxic, Colòmbia, el Perú i Bolívia.
Aquesta aposta per la internacionalització fa que l’empresa experimenti un important creixement, en què destaca, per exemple, una torre
de 40 pisos a Cali.

Més de 40
propostes
culturals a
Llagostera
Redacció
LLAGOSTERA

Llagostera enceta aquest
divendres la nova temporada teatral i musical que
inclou més de quaranta
propostes per a tots els públics. La programació, coordinada des de l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament
de Llagostera, s’ha realitzat amb la col·laboració de
diverses entitats del municipi. La majoria dels espectacles de sala es realitzaran al Teatre Casino
Llagosterenc, però també
s’han programat funcions
al Teatre del Casal P. Llagosterenc, el Petit Casino i
en diferents espais a l’aire
lliure del poble. Divendres
es farà l’espectacle Tot ha
sigut un malentès, una
adaptació de l’obra de Dario Fo realitzada per la
companyia local d’Encarna González, la recaptació
de la qual anirà destinada
a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. De
la resta, destaquen especialment els espectacles
teatrals El llarg dinar de
Nadal, de la companyia La
Ruta 40, i Les dones sàvies, muntatge de la peça
clàssica de Molière. També s’han programat, entre
d’altres, els espectacles de
quatre companyies de teatre amateur. ■

obert 30,8 Km– que està
previst que canalitzi el
trànsit de 3.200 vehicles
al dia, dels quals un 35%
són camions i vehicles pesants. És una via de doble
sentit de circulació i s’hi
han construït 22 ponts, a
més de 150 obres de drenatge.
Es preveu que l’autopis-

ta beneficiï l’estat de Sonora, ja que facilitarà les comunicacions i permetrà el
flux continu dels vehicles
que circulen a través del
corredor Mèxic-Nogales,
amb ramal a Tijuana. Es
preveu que també agilitzarà el moviment de mercaderies i persones entre el
nord i el centre del país. ■

al llarg de la qual va exposar que el compromís dels
professionals de la infermeria ha de fer front en
aquests moments a tres
reptes socials, que són la
interculturalitat, l’excés
d’informació als ciutadans
i una assistència centrada
més en la persona que en
la malaltia. En l’acte d’inauguració, l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas,
també va reconèixer el
compromís social de la infermeria en un moment
com l’actual. “En aquests
moments, com a país, necessitem persones i gent
compromesa”, va dir.
L’adjunt a la gerència per a
afers professionals i econòmics de l’ICS i de l’IAS,
Xavier Saballs, va indicar
que el col·lectiu és un pilar
de la cohesió social, i David
Oliver, de Satse, va ressaltar que és el primer cop
que una jornada d’aquest
tipus es fa fora de Barcelona. ■

La segona edició de
l’Oncobike reunirà 51
equips de ciclistes
a La cursa solidària a

favor de l’Oncolliga es
farà dissabte per la
Vall de Llémena

N.A.
SANT GREGORI

Un total de 51 equips de
sis ciclistes participaran
dissabte en la segona edició de l’Oncobike, una cursa solidària en BTT que recorre camins i pistes de la
Vall de Llémena. Per segon any consecutiu, el
centre de la prova estarà
situat a la localitat de Sant
Gregori, que serà el marc
de la sortida i l’arribada, i
els equips podran optar

entre dos recorreguts:
200 km o 150 km. També
es repeteix la finalitat solidària: recollir fons per millorar el servei de llar residència que l’Oncolliga ofereix als malalts oncològics
de les comarques gironines i els seus familiars.
D’aquí que es demani a cada equip un donatiu mínim de 500 euros. L’Oncolliga disposa de dos pisos al
barri de Sant Ponç de Girona, a tocar del Trueta.
Amb els diners que es van
recollir en la primera edició, es van fer reformes al
pis més antic, situat a la
plaça Sant Ponç, i amb els
que recullin aquest any es
faran reformes a l’altre. ■

