
Rubau finaliza en menos de 5 meses la construcción del
espacio hospitalario polivalente anexo al Moisès Broggi
de Barcelona
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La constructora catalana Construcciones Rubau, en UTE con Dominion Industries, ha edificado la
ampliación del Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Barcelona), que entra en servicio
mañana. El edificio satélite se ha construido en menos de cinco meses y contará con 56 camas más
para pacientes críticos, principalmente de COVID-19. Se trata de uno de los cinco edificios
hospitalarios polivalentes que CatSalut (Servicio Catalán de la Salud) decidió construir para
afrontar la pandemia, aumentando la capacidad asistencial del sistema sanitario catalán.

El nuevo edificio cuenta con una estructura flexible de tres plantas independientes donde podrán
convertir las camas en camas de UCI en 24 horas. Además, las plantas del edificio podrán
adaptarse a otros usos cuando la presión sanitaria disminuya, ejerciendo de laboratorio, hospital de
día o centro de investigación. La licitación conjunta de proyecto y de la obra, y la implicación de
todos los agentes participantes, ha permitido alcanzar el reto de su construcción y la puesta en
funcionamiento, cumpliendo un calendario ajustado para abordar la pandemia. Para construirlo, se
ha utilizado la metodología colaborativa Lean Construction, que permite aprovechar al máximo el
tiempo y maximizar la eficiencia de los procesos optimizando las actividades que agregan valor al
proyecto.

El nuevo espacio hospitalario anexo consta de cuatro plantas y una superficie de 4.643m2. Con la
nueva construcción, el centro tendrá un total de 74 camas para críticos, lo que supone un
incremento de más del 300% de las camas de UCI. El edificio permitirá la máxima adaptabilidad
de los espacios en función de las necesidades de cada momento y del futuro, una vez superada la
pandemia. Se trata de una construcción industrializada, de planta diáfana y convertible, en
cualquier momento, por el programa funcional que se determine. Además, cuenta con una pasarela
de 70 metros y un núcleo de comunicaciones que permitirá en todo momento el traslado del
personal sanitario y de los enfermos entre el edificio principal del Hospital Moisès Broggi y el
nuevo edificio polivalente.

La experiencia previa de Rubau en la construcción de infraestructuras sanitarias y la utilización de
sistemas de construcción industriales han sido fundamentales para edificar el nuevo hospital en
menos de cinco meses. Según el CEO del grupo, Miguel Jurado, «Construcciones Rubau está
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firmemente comprometida con el desarrollo de infraestructuras socialmente sostenibles. Este tipo
de construcción industrializada permite la reducción de los procesos y garantiza su calidad, al
tratarse una parte de la producción en la industria y no a pie de obra, mejorando sensiblemente los
plazos de ejecución y la calidad de la infraestructura. La apuesta por este tipo de construcción es
un reto de futuro que, además, sirve de palanca para generar empleo a corto plazo».

Rubau cuenta con una amplia experiencia en obras hospitalarias. Actualmente, en España está
ejecutando la nueva Clínica Girona y ha construido infraestructuras sanitarias como el Centro de
Atención Primaria Vía Augusta, la residencia y centro de día para la Fundación Estimia -también
en Barcelona-, y una residencia asistencial en Amposta (Tarragona). Además, recientemente se le
ha adjudicado la obra del nuevo Hospital Evangélico que se construirá en el 22@ de Barcelona. En
el ámbito internacional destaca la construcción de dos hospitales de 3º nivel en Bolivia: el Hospital
El Alto en la Paz, ya en funcionamiento, y el Hospital de Potosí, que se inaugurará en los
próximos meses.

 

 

Presencia internacional de Grupo Rubau y diversificación de las áreas de negocio

 Construcciones Rubau tiene una importante presencia a nivel nacional e internacional como
constructora y concesionaria, operando en países como Perú, Polonia, Colombia, México, Bolivia
y Panamá. Además de la Clínica Girona, actualmente ejecuta importantes obras como la
remodelación de la Roca Village (Barcelona), la construcción de un emblemático edificio de
oficinas para La Llave de Oro en el 22@ (Barcelona), una importante participación en las obras de
los túneles de Glòries (Barcelona) y la línea ferroviaria del AVE tramo Sangonera-Totana
(Murcia). En el ámbito internacional destaca, además de los hospitales de Bolivia, la construcción
de importantes autopistas en Polonia (DW685 y S-1) y la conservación de la carretera principal
que cruza Perú, la Panamericana Sur (PE-1S).

Rubau ha diversificado en los últimos años sus áreas de negocio comprometiéndose con la
preservación del entorno, la sostenibilidad y la neutralidad climática. Con este objetivo se ha
iniciado en el mundo del alquiler de viviendas sociales, tiene abiertos proyectos de viviendas
prefabricadas y proyectos residenciales para personas mayores y ha entrado con fuerza en el
ámbito de la conservación de carreteras. El año pasado, la compañía compró la empresa
barcelonesa Aguas, Residuos y Medio Ambiente SA (AREMA), reforzando su compromiso con la
Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y transición ecológica.
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Els veïns de la
zona nord trien
medi ambient

L’empresa gironina Construc-
cions Rubau ha dut a terme
l’ampliació de l’hospital Moi-
sès Broggi, de Sant Joan Des-
pí, que avui entra en servei.
L’edifici satèl·lit s’ha construït
en menys de cinc mesos i
permetrà disposar de 56 llits
més per a pacients crítics,
principalment de Covid-19. Es
tracta d’un dels cinc edificis
hospitalaris polivalents que
CatSalut ha construït per fer
front a la pandèmia. ■ I.B.

SALT

Troben 500 bales
de la guerra Gran
a la basílica

Una quinzena de persones es
van concentrar ahir a la plaça
de la Llibertat de Salt en su-
port de les víctimes de l’in-
cendi de Cassà de la Selva de
divendres passat, en què dues
persones van perdre la vida.
La mobilització estava orga-
nitzada per l’Espai Antiracista
Girona-Salt. Es va llegir un
manifest en què asseguren
que la gent no ocupa les ca-
ses “per hobby”, sinó per ne-
cessitat. ■  ACN

Les excavacions a l’interior de
la basílica de Santa Maria de
Castelló d’Empúries han des-
cobert un antic amagatall de
la guerra Gran amb unes 500
bales de plom. La troballa s’ha
fet enmig de la runa a la zona
del cor de l’església. Els tre-
balls també han permès loca-
litzar restes –algunes malme-
ses– dels temples anteriors.
En concret, de l’església ro-
mànica i la preromànica i
unes tombes. ■ REDACCIÓ

Les àrees responsables
d’Educació i Manteniment de
Parcs i Mobiliari Urbà de
l’Ajuntament de Llagostera
han engegat un procés parti-
cipatiu amb les escoles del
municipi per decidir quins
parcs i jardins s’arreglaran en-
guany. Així, l’alumnat de les
escoles podrà prioritzar quins
parcs del poble s’arreglen pri-
mer, una acció que podran re-
petir l’any que ve a través del
Consell d’Infants. ■ G.B.

OLOT

Rubau ha ampliat
l’hospital Moisès
Broggi

La posada en marxa d’una
campanya de sensibilització
ambiental en relació amb la
gestió de residus i el canvi cli-
màtic ha estat la proposta
més votada dels tercers pres-
supostos participatius d’Olot,
centrats aquest cop en els
barris de la part nord del mu-
nicipi. Aquesta i quatre pro-
postes més s’executaran els
pròxims mesos. El consistori
hi destinarà un total de
100.000 euros. ■ R. ESTÉBAN

LLAGOSTERACASTELLÓ D’EMPÚRIES

Els escolars
decidiran quins
parcs s’arreglen

Concentració en
suport de les
víctimes de Cassà

GIRONA

L’interior de l’edifici, amb el
material a punt ■ RUBAU

a un parells d’anys, Brau Edicions publicava Es-
cola de Radicals. Quaranta anys defensant el ter-
ritori a l’Empordà, un llibre coral i exhaustiu sobre

els moviments ecologistes, reivindicatius i en defensa
del territori que han lluitat durant més de quatre dè-
cades per protegir l’Empordà. Una història repleta de
grans èxits. La majoria d’aquestes reivindicacions han
tingut un teixit socials molt transversal, cosa que ex-
plica en part els seus èxits. Aquests moviments, a
banda de reivindicar la defensa del territori, en el fons
també qüestionaven el model social i econòmic.

És precisament en la transversalitat d’aquestes re-
ivindicacions, amb gent jove, inquieta, inconformista i
amb ganes de canviar-ho tot, que hi trobem grups
contraculturals, més de la dissidència i influenciats
per moviments alternatius, hippies i anarquistes de
l’època, entre d’altres. Ara, aquests corrents de gent i
grups, que van tenir una certa incidència a les comar-

ques gironines, han estat re-
collits de manera encertada
pels periodistes i historia-
dors Pau Lanao i Narcís Se-
lles, en el llibre La contracul-
tura. Història i memòries,
editat per la Diputació de Gi-
rona i l’Obra Social de la Cai-
xa, en la col·lecció Quaderns
de la Revista de Girona. Un
recull necessari que reivindi-
ca un activisme i una sèrie
de personatges que, d’una
manera o altra, van liderar o
formar part d’un moviment
que tenia una manera dife-
rent d’entendre la societat.

En el llibre es fa un recorregut del que ha estat aquest
corrent a les comarques gironines, amb personatges
com Glòria Compte, Damià Escuder, Joan Vila (Pam),
Lluís Güell, Josep Bosch (Piculives), Toni Huertas
(Zappa), Joan Antoni Palacio (Palau), Pere Danés (Pe-
re Puta) i la seva influència en el món de l’espectacle,
la música, l’art i altres disciplines.

El llibre és molt recomanable per a les generacions
més joves, perquè els dona l’oportunitat de conèixer
una part de la història de casa nostra que no s’ha ex-
plicat gaire. I per als que ho van viure, per rememorar
un temps i una època, i alhora reivindicar uns perso-
natges que massa sovint la societat deixava de banda
i estigmatitzava com a “peluts, pollosos i drogats”. La
seva lectura també ens transporta als anys més joves
en què freqüentàvem espais de sociabilitat, com els
de Figueres, la taverna de Ca l’Avi, el cafè Royal o els
bars Rosa, El Ginebró o El Farolito.
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La contracultura

Narcís
Genís

Un llibre que
reivindica
personatges
que la societat
sovint deixava
de banda i els
titllava de
“peluts,
pollosos i
drogats”
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L’Audiència de Girona ha
declarat ferma la condem-
na a Maria Àngels Freixas,
que va matar la filla, de 10
anys, ofegant-la a la banye-
ra després de drogar-la, el
30 de desembre del 2019.
La interlocutòria de la sec-

ció tercera recull que la
sentència es va acabar de
notificar el 17 de març i
que ha passat el termini
sense que s’hi hagi inter-
posat cap recurs en con-
tra, segons informa ACN.

L’Audiència acorda que
es procedeixi a l’execució
de la sentència, de vint
anys de presó per haver as-

sassinat una persona es-
pecialment vulnerable,
amb l’agreujant de paren-
tiu, l’atenuant de confes-
sió i l’eximent incomplet
d’alteració mental perquè,
en el moment dels fets, la
dona tenia les capacitats
“molt disminuïdes” pel
trastorn depressiu que te-
nia.

La interlocutòria que
declara ferma la sentència
i procedeix a executar-la
es pot impugnar interpo-
sant recurs de súplica en
un termini de tres dies. La
magistrada Fàtima Ramí-
rez Souto exposa que, des-
prés de l’última notifica-
ció, “ha transcorregut el
termini legal sense que
s’hagi preparat ni interpo-
sat cap recurs”. La sentèn-
cia conclou que el 30 de de-
sembre del 2019 l’acusada
va dissoldre 80 pastilles de
benzodiazepina en aigua,
la va fer beure a la nena i la
va ofegar a la banyera. ■

Condemna ferma a la
mare que va matar la filla
Redacció
GIRONA

El Consell del Ripollès i
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) han signat un
conveni pel qual comença
el procés previ a la cons-
trucció de quatre noves
depuradores a la comarca:
a la Ral (terme de Sant
Pau de Segúries), Toses,
Gombrèn i Beget-Roca-
bruna (Camprodon). Al
projecte de cadascuna s’hi
destinen prop de 60.000
euros. Si es compleixen els
terminis previstos, d’aquí
a quatre anys estaran en
servei.

En aquests moments ja
hi ha depuradora a Cam-
prodon-Llanars, Nevà
(terme de Toses), Núria
(Queralbs), Planoles, Ri-
bes de Freser, Ripoll-
Campdevànol, Sant Joan

de les Abadesses, Sant
Pau de Segúries i Setca-
ses. El manteniment i ex-
plotació d’aquestes plan-
tes depuradores i la xarxa
de col·lectors té un cost
anual d’1,15 milions d’eu-
ros. Ho finança l’ACA,
amb un contracte que es

va posar a licitació el 2018.

Setcases
D’altra banda, s’ha acor-
dat destinar també uns
60.000 euros per posar a
licitació l’estudi i diagnosi
de l’eliminació d’aigües
blanques en el sistema de

sanejament del municipi
de Setcases. Aquesta ope-
ració, que es durà a terme
amb tècniques com ara
l’ús de càmeres, permetrà
reduir l’entrada d’aigües
pluvials o provinents de
deus al sistema de clave-
gueram i al col·lector. ■

R.E.
RIPOLL

Projecten quatre noves
depuradores al Ripollès
a Es preveu que el 2025 puguin entrar en servei unes plantes de tractament
d’aigües residuals a la Ral, Toses, Gombrèn i la zona de Beget i Rocabruna

La depuradora que dona servei als municipis de Ripoll i Campdevànol ■ CC RIPOLLÈS
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Rubau �nalitza en menys de 5 mesos
construcció de l’espai hospitalari ann
al Moisès Broggi
La constructora catalana Construccions Rubau, en UTE amb Dominion In
ha edi�cat l’ampliació de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Ba
que entra en servei el 22 d'abril de 2021.
 
L’edi�ci satèl·lit s’ha construït en menys de cinc mesos i permetrà comptar
llits més per a pacients crítics, principalment de COVID-19. Es tracta d’un d
edi�cis hospitalaris polivalents que CatSalut (Servei Català de la Salut) va
construir per fer front la pandèmia, augmentant la capacitat assisten
sistema sanitari català.
El nou edi�ci compta amb una estructura �exible de tres plantes independe
podran convertir els llits en llits d’UCI en 24 hores. A més, les plantes de
podran adaptar-se a altres usos quan la pressió sanitària disminueixi, exe
laboratori, hospital de dia o centre d’investigació. La licitació conjunta de p
de l’obra, i la implicació de tots els agents participants ha permès assolir el 
la seva construcció i la posada en funcionament, complint un calendari aju
abordar la pandèmia. Per portar-ho a terme, s’ha utilitzat la met
col·laborativa Lean Construction, que permet apro�tar al màxim el 
maximitzar l’e�ciència dels processos optimitzant les activitats que agregu
al projecte.
El nou espai hospitalari annex consta de quatre plantes i una superfície de 4
Amb la nova construcció, el centre tindrà un total de 74 llits per a crítics
cosa suposa un increment de més del 300% dels llits d’UCI. L’edi�ci per
màxima adaptabilitat dels espais en funció de les necessitats de cada mom
futur, una vegada superada la pandèmia. Es tracta d’una con
industrialitzada, de planta diàfana i convertible, en qualsevol moment, pel p
funcional que es determini. A més, compta amb una passarel·la de 70 me
nucli de comunicacions que permetrà en tot moment el trasllat de personal 
de malalts entre l’edi�ci principal de l’Hospital Moisés Broggi i el no
polivalent.
 
L’experiència prèvia de Rubau en la construcció d’infraestructures sanità
utilització de sistemes de construcció industrials han estat fonamen
construir el nou hospital en menys de cinc mesos. Segons el CEO del grup
Jurado, «Construccions Rubau està fermament compromès a
desenvolupament d’infraestructures socialment sostenibles. Aquest t
construcció industrialitzada permet la reducció dels processos i garanteix
qualitat, en tractar-se una part de la producció en la indústria i no a peu
millorant sensiblement els terminis d’execució i la qualitat de la infraes
L’aposta per aquest tipus de construcció és un repte de futur que, a més, se
palanca per generar ocupació a curt termini».
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Rubau compta amb una àmplia experiència en obres hospitalàries. Actualm
l’àmbit nacional està executant la Nova Clínica Girona i ha construït infraest
sanitàries com el Centre d’Atenció Primària Via Augusta, la residència i cent
per a la Fundació Estimia -també a Barcelona-, i una residència assist
Amposta. A més, recentment els hi ha adjudicat l'obra del nou Hospital E
que es construirà al 22@ de Barcelona. En l’àmbit internacional des
construcció de dos hospitals de 3r nivell a Bolívia: l’Hospital El Alto en la P
funcionament, i l’Hospital de Potosí, que s’inaugurarà en els pròxims mesos.
 
A més de la Clínica Girona, actualment executa importants obres 
remodelació de la Roca Village (Barcelona), la construcció d’un emblemàt
d’o�cines per a La Llave de Oro en el 22@ (Barcelona), una important partici
les obres dels túnels de Glòries (Barcelona) i la línia ferroviària de l’AV
Sangonera-Totana (Múrcia). En l’àmbit internacional destaca, a més dels h
de Bolívia, la construcció d’importants autopistes a Polònia (DW685 i S
conservació de la carretera principal que creua Perú, la Panamericana Sur (P
 
Rubau ha diversi�cat els darrers anys les seves àrees de negoci comprom
amb la preservació de l’entorn, la sostenibilitat i la neutralitat climàtica. Amb
objectiu s’ha iniciat el camí en el lloguer d’habitatges socials, té oberts p
d'habitatges prefabricats i projectes residencials per a gent gran i ha ent
força en l’àmbit de la conservació de carreteres. L’any passat, la compa
comprar l’empresa barcelonina Aguas, Residuos y Medio Ambiente SA (A
reforçant el seu compromís amb l’Agenda 2030 i els seus objec
desenvolupament sostenible i transició ecològica.
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Cuestión de confianza

La constructora catalana Construcciones Rubau,
en UTE con Dominion Industries, ha edificado la
ampliación del Hospital Moisès Broggi, de Sant
Joan Despí (Barcelona), que acaba de entrar en
servicio. El edificio satélite se ha construido en
menos de cinco meses y contará con 56 camas
más para pacientes críticos, principalmente de

COVID-19. Se trata de uno de los cinco edificios hospitalarios polivalentes
que CatSalut (Servicio Catalán de la Salud) decidió construir para afrontar la
pandemia, aumentando la capacidad asistencial del sistema sanitario
catalán. El nuevo edificio cuenta con una estructura flexible de tres plantas
independientes donde podrán convertir las camas en camas de UCI en 24
horas. Además, las plantas del edificio podrán adaptarse a otros usos cuando
la presión sanitaria disminuya, ejerciendo de laboratorio, hospital de día o
centro de investigación. La licitación conjunta de proyecto y de la obra, y la
implicación de todos los agentes participantes, ha permitido alcanzar el reto
de su construcción y la puesta en funcionamiento, cumpliendo un calendario
ajustado para abordar la pandemia. Para construirlo, se ha utilizado la
metodología colaborativa Lean Construction, que permite aprovechar al
máximo el tiempo y maximizar la eficiencia de los procesos optimizando las
actividades que agregan valor al proyecto.

El nuevo espacio hospitalario anexo consta de cuatro plantas y una
superficie de 4.643 m2. Con la nueva construcción, el centro tendrá un
total de 74 camas para críticos, lo que supone un incremento de más del
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Rubau finaliza el espacio hospitalario polivalente
anexo al Moisès Broggi
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300% de las camas de UCI. El edificio permitirá la máxima adaptabilidad de
los espacios en función de las necesidades de cada momento y del futuro,
una vez superada la pandemia. Se trata de una construcción industrializada,
de planta diáfana y convertible, en cualquier momento, por el programa
funcional que se determine. Además, cuenta con una pasarela de 70 metros
y un núcleo de comunicaciones que permitirá en todo momento el traslado
del personal sanitario y de los enfermos entre el edificio principal del
Hospital Moisès Broggi y el nuevo edificio polivalente.

La experiencia previa de Rubau en la construcción de infraestructuras
sanitarias y la utilización de sistemas de construcción industriales han sido
fundamentales para edificar el nuevo hospital en menos de cinco meses.
Rubau cuenta con una amplia experiencia en obras hospitalarias.
Actualmente, en España está ejecutando la nueva Clínica Girona. Además,
recientemente se le ha adjudicado la obra del nuevo Hospital Evangélico que
se construirá en el 22@ de Barcelona. En el ámbito internacional destaca la
construcción de dos hospitales de 3º nivel en Bolivia: el Hospital El Alto en la
Paz, ya en funcionamiento, y el Hospital de Potosí, que se inaugurará en los
próximos meses.
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