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Actualitat

Castellar proposa a la Generalitat que construeixi el segon Centre
d'Atenció Primària al nucli antic de la vila

Dilluns 30 d'octubre de 2006
L'Ajuntament oferirà al Departament de Salut un solar del nucli antic per tal de fer
possible la construcció d'un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de Castellar del
Vallès. Es tracta d'una parcel·la de propietat municipal de 1.400 metres quadrats,
situada entre la carretera de Sentmenat i el carrer Caldes, just al costat de l'Escola de
Música Torre Balada. L'oferiment, que compta amb el vist-i-plau dels responsables
del Servei Català de la Salut, suposa un canvi de proposta respecte la previsió de la
Generalitat d'ampliar a finals del 2009 les actuals dependències de l'ambulatori de
l'Eixample, l'únic de què disposa la població en l'actualitat. Després d'analitzar els
avantatges i inconvenients d'ambdues possibilitats, l'equip de govern (CiU i ERC)
considera més adient l'opció de construir un nou CAP que doni servei a la població
del nucli antic."D'aquesta manera, es podria satisfer una vella demanda del
veïnat que resideix en aquest sector de la població", ha assegurat l'alcaldessa de
Castellar, Montse Gatell. La mesura beneficiaria molt especialment a la gent gran i
altres col·lectius amb dificultats de mobilitat que utilitzen sovint els serveis sanitaris
i que han de fer desplaçaments llargs a peu o en bus per anar fins a l'ambulatori.
D'acord amb els responsables del Servei Català de la Salut, que ja han visitat els
terrenys en qüestió, l'Ajuntament iniciarà en els propers dies els tràmits
administratius per fer possible la cessió dels terrenys a la Generalitat. La intenció és
que el segon CAP de Castellar pugui ser una realitat abans del 2009, que era el
termini fixat pel Departament de Salut per iniciar l'ampliació de l'actual CAP. Que
hi hagi un segon CAP "no vol dir que hi hagi el doble d'especialitats i que es
dupliquin les direccions", ha precisat l'alcaldessa. En el pròxim ple, s'efectuarà el
primer tràmit relacionat amb aquest segon CAP que consisteix en una modificació
puntual del Pla General. El solar on s'ubicarà el centre assistencial està qualificat
com a zona verda " i el que farem serà requalificar-lo com a terreny per
equipament", ha remarcat Gatell. El regidor de l'Àrea Econòmica, Jordi
Permanyer, ha destacat que, a l'inclinar-se per la construcció d'un nou equipament
sanitari, "ja tindríem un ambulatori que podria allotjar els serveis de l'actual
CAP de l'Eixample en cas que s'hagués d'ampliar en un futur". De manera
paral·lela al procés de construcció del nou equipament, l'Ajuntament iniciarà les
gestions amb la Generalitat per millorar els serveis i ampliar les especialitats que
s'ofereixen a Castellar.
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