
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

La consellera Marina Geli, durant la seva visita al CAP de CastellarImage not found or type unknown

La consellera Marina Geli, durant la seva visita al CAP de Castellar

La consellera de Salut, Marina Geli, visita Castellar per tractar el
projecte d’ampliació del Centre d’Atenció Primària

Dimecres 19 de maig de 2010

Ajuntament i Generalitat acorden el finançament de les obres de reforma i
ampliació del centre de salut de Castellar.

La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, ha visitat avui
Castellar del Vallès per tal de tractar amb l’alcalde, Ignasi Giménez, el calendari i el
finançament del projecte d’ampliació del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la
vila. En aquest sentit, l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut signaran
properament un conveni segons el qual el municipi avançarà la despesa prevista per
aquesta inversió, valorada en un milió d’euros.

Tal i com ha explicat la consellera, aquest acord “permetrà avançar un any l’inici
de les obres” respecte els terminis previstos inicialment per la Generalitat. Geli ha
afegit que “l’actuació prevista permetrà deixar un centre totalment adequat per
als propers anys que podrà donar servei a una població de pràcticament 27.000
habitants”. El projecte d’ampliació, que es farà en superfície pel costat del carrer
de Jaume I, preveu que l’equipament passi a disposar de 26 consultes, set més que
les que es van preveure inicialment el 1999, any en què es va estrenar l’edifici.

Pel que fa al calendari, l’alcalde ha avançat que en el proper Ple del mes de maig es
portarà a aprovació el conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut, el
qual haurà de ser aprovat posteriorment pel Govern de la Generalitat. Si es
compleixen els terminis previstos, entre els mesos de setembre i octubre d’aquest
2010 es podrien licitar les obres, de manera que aquestes s’executarien durant l’any
2011 i part del 2012. L’alcalde i la consellera han coincidit a assenyalar que els
treballs d’ampliació i reforma “seran compatibles amb l’activitat quotidiana del
centre”.

L’acord que es portarà a aprovació estableix que la Generalitat retornarà a
l’Ajuntament l’import corresponent a la redacció del projecte constructiu i a
l’execució de les obres en tres anualitats fixades entre el 2010 i el 2012. “Això ve a
demostrar la implicació de l’Ajuntament a accelerar unes obres que no són de
la seva competència però que creiem que són molt necessàries per al municipi”,
ha afirmat Giménez.

D’altra banda, la consellera ha avançat que en els properes setmanes es farà efectiu
el desdoblament de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de manera que n’hi haurà una
formada pels municipis de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall i se’n crearà un
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altra formada pels municipi de Sentmenat i Polinyà. Tot i així, l’atenció continuada
en horaris d’urgència pels veïns de Sentmenat se seguirà fent al CAP Castellar.

En la seva estada a Castellar, Marina Geli ha visitat en primer lloc l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, on s’ha reunit amb l’alcalde, Ignasi Giménez, la regidora de
Salut, Mercè Giménez, la gerent d’Àmbit Territorial Barcelona Nord, Carme
Esteve, i el director del sector sanitari Vallès Occidental, Joan Parellada.
Posteriorment, la consellera ha visitat les instal·lacions del Centre d’Atenció
Primària, on ha estat rebuda, entre d’altres, per la directora del centre Isabel
Martínez, i ha pogut conèixer in situ els detalls sobre l’ampliació de l’equipament.
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