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Castellar estrena a partir de juliol nou servei d'ambulàncies

Dimarts 27 de juny de 2006
El servei de transport d'urgències ubicat al davant del CAP, es diferenciarà del
servei de transport programat, que tindrà seu al Pla de la Bruguera Castellar
del Vallès comptarà a partir del mes de juliol amb serveis de transport sanitari
urgent i programat ubicats dins la pròpia població. D'una banda, el servei
d'ambulàncies per atendre específicament emergències estarà situat al carrer de
Ripollet, just davant del Centre d'Atenció Primària. De l'altra, el servei de transport
sanitari no urgent o programat comptarà amb una central a l'Illa de Serveis del Pla
de la Bruguera, en un solar cedit per l'Ajuntament. L'empresa Ambulàncies Egara
serà l'encarregada, a partir de l'1 de juliol, del transport sanitari d'urgències a
Castellar del Vallès. La nova concessionària estarà ubicada al carrer Ripollet, just
davant de l'ambulatori, amb un servei dotat de dues unitats de Suport Vital Bàsic
(SVB). Un dels vehicles donarà servei 24 hores, mentre que l'altre funcionarà 12
hores diàries. Totes dues unitats, integrades per dos tècnics de transport sanitari,
cobriran la demarcació de Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç Savall i es
coordinaran a través del servei telefònic 061. Quan no estiguin atenent cap servei, el
personal sanitari de les dues ambulàncies utilitzarà les dependències i serveis
comuns del Centre d'Atenció Primària. L'apropament del transport sanitari urgent a
la nostra vila respon a una reorganització territorial del servei d'atenció a les
emergències sanitàries realitzada des del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya. D'aquesta manera es dóna resposta a una antiga demanda del municipi,
que ara fa un any es va concretar amb el lliurament del consistori al Servei Català de
la Salut de 2.268 signatures ciutadanes que reclamaven millores en el transport
sanitari a Castellar. Els canvis en el servei d'ambulàncies arribaran el proper mes de
juliol després que la Generalitat resolgués el passat mes de febrer els concursos
públics per adjudicar de manera diferenciada el transport sanitari no urgent i
programat i el transport sanitari urgent per als propers sis anys. Les novetats en el
transport sanitari a la nostra vila es completaran a més, amb el conveni que han
signat l'Ajuntament i la nova empresa concessionària del transport sanitari
programat o no urgent a la demarcació del Vallès, Lafuente Serveis Sanitaris SL.
Segons aquest acord, l'empresa disposarà d'una seu al carrer del Bages, en un solar
de 283 metres quadrats cedit per l'Ajuntament que està situat dins l'illa de serveis
del Pla de la Bruguera. Dins d'aquest espai, la nova concessionària hi adequarà les
seves oficines i una àrea d'estacionament dels vehicles sanitaris. A més, es dotarà la
instal·lació d'una centraleta d'atenció telefònica per a usuaris. D'aquesta manera es
podran atendre d'una manera òptima i amb celeritat tots els serveis públics de
transport sanitari programat, a més dels serveis privats de transport sanitari i
sociosanitari. L'acord també recull altres compromisos, com ara la prestació gratuïta
de 160 hores de serveis d'ambulància, en actes multitudinaris o de pública
concurrència que s'organitzin en el municipi. A més, Ambulàncies Lafuente
utilitzarà la borsa de treball del Departament de Promoció Econòmica per a les
noves contractacions que pugui efectuar i organitzarà anualment un curs de
formació per promoure ocupació laboral en l'àmbit del transport sanitari.
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