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L’Hospital Duran i Reynals reforma les
instal·lacions per millorar el seu servei
El centre rep la visita d’una delegació de l’OMS per estudiar possibles col·laboracions
Ja fa gairebé deu anys que
l’Hospital Duran i Reynals es va
convertir en la seu de l’Institut
Català d’Oncologia (ICO). Passat el temps, tant l’edifici, que
data del 1971, com l’organització interna necessitaven algunes remodelacions per continuar oferint un servei eficaç.
Per això s’està realitzant una reorganització tant de l’exterior com de
l’interior de les instal·lacions, amb
l’objectiu d’aconseguir un millor
aprofitament dels espais.
Durant el passat estiu es van invertir 60.000 euros en la remodelació de la setena planta de l’hospital, a on es troben ingressats els pacients amb major risc de contagi.
Mentre que a l’exterior, s’està reestructurant la façana i l’entorn per
obrir un nou accés per a vehicles a
la part de darrere de l’edifici. L’accés per la Granvia serà exclusiu per
a vianants. Una de les parts més
importants de l’Hospital Duran i
Reynals és el laboratori de recerca,
que s’ha ampliat tant en espai com
en equipaments.
Respecte les millores tecnològiques, l’ICO comptarà amb un nou accelerador linial que millorarà les condicions en l’aplicació dels tractaments de radioteràpia, i un nou TAC
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Noves places
d’aparcament
per a bicicletes
al barri de
Collblanc
Des de principis de novembre,
Collblanc disposa de places
d’aparcament per a bicicletes.
són vuit places, ampliables fins
a 24, a l’aparcament soterrani
de la plaça del Mercat de Collblanc. El preu del lloguer mensual d’aquestes places és de
12 euros, per jornada completa, i de 6 euros per franja diürna. El termini mínim de lloguer
és d’un mes natural.
L’aparcament de la plaça de
Collblanc és el tercer que ofereix llocs específics per a bicicletes. És, però, el primer que
gestiona la societat municipal L’H
2010, SMP. Els altres dos aparcaments amb places per a bicicletes
es troben a la plaça Francesc Macià,
de Santa Eulàlia, i a la plaça de l’Ajuntament, al Centre. Tots dos estan
gestionats per empreses privades.
La posada en marxa del nou
servei de lloguer de places per a bicicletes forma part de les iniciatives
engegades per l’Ajuntament per potenciar l’ús d’aquesta forma de
transport. # REDACCIÓ

GABRIEL CAZADO
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La doctora Sepúlveda, de l’OMS, va visitar les instal·lacions del Duran i Reynals

simulador, que facilitarà la planificació i simulació d’aquests tractaments.
D’altra banda, l’11 de novembre
l’hospital va rebre la visita de la co-

ordinadora del programa de control
de càncer de l’Organització Mundial
de la Salut, la doctora Cecília Sepúlveda, que iniciava els primers contactes per a una futura col·laboració

entre l’OMS i l’ICO que convertirà
el Duran i Reynals en un centre de
referència d’àmbit mundial pel que
fa a la investigació i el tractament
del càncer. # ELISABETH PAVÓN

Per a més informació es pot trucar al teléfon 93 448 75 95

