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L'alcaldessa visita el nou servei d'ambulàncies de Castellar

Dimarts 25 de juliol de 2006
L'alcaldessa de Castellar, Montse Gatell, ha visitat aquest matí els nous vehicles
dels serveis de transport sanitari urgent i programat ubicats dins del municipi que
estan operatius des de l'1 de juliol. L'alcaldessa ha estat acompanyada per la
regidora de Sanitat, Núria Juncadella, la regidora de Territori, Gemma Perich, i el
regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi Permanyer a més de la directora de l'Àrea Bàsica
de Salut (ABS) de Castellar, Isabel Martínez. La trobada s'ha fet just al davant del
Centre d'Atenció Primària, on estaven aparcades les dues unitats de transport
sanitari urgent, que gestiona des de l'1 de juliol l'empresa Ambulàncies Egara, i tres
unitats més del transport sanitari no urgent o programat que cobreix l'empresa
Lafuente Serveis Sanitaris SL. Gatell s'ha felicitat que "després de molt de temps
de reivindicar-ho, tenim aquest servei que correspon a la Generalitat dins de la
seva planificació". L'apropament del transport sanitari urgent a la 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. La
Generalitat va resoldre 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. Ambulàncies Egara està ubicada al carrer
Ripollet, just davant de l'ambulatori, amb un servei dotat de dues unitats de Suport
Vital Bàsic (SVB). Un dels vehicles dóna servei 24 hores, mentre que l'altre
funciona 12 hores diàries. Totes dues unitats, integrades per dos tècnics de transport
sanitari, cobreixen la demarcació de Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç Savall i es
coordinen 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. En aquest sentit, la directora de l'ABS
Castellar, ha destacat "el suport que tenim des del mateix centre d'assistència".
Martínez ha afegit que les ambulàncies són ara "només pel transport urgent, a
diferència d'abans quan els vehicles feien altres serveis". El transport sanitari es
completa amb el conveni que han signat l'Ajuntament i la nova concessionària del
transport sanitari programat o no urgent a la demarcació del Vallès, Lafuente
Serveis Sanitaris SL. Segons aquest acord, l'empresa disposa 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. A canvi de la cessió de terrenys, la
concessionària "farà el servei de transport programat", assegura Gatell. El servei
de programació del servei es fa des del mateix ambulatori, "facilitant així que el
pacient no hagi de fer la gestió directament", explica Martínez. 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
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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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