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Declaració institucional en contra del tancament del CAP a la nit i
de la reestructuració del servei d’ambulàncies
A partir del dia 1 d’agost de 2011, el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Castellar
del Vallès deixarà de prestar el servei d’atenció continuada, com a conseqüència del
pla d’estalvi que ha impulsat el Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Les urgències entre les 00 i les 08 hores s’atendran a partir d'aquesta data en els
centres sanitaris de Sabadell (Hospital Parc Taulí i CUAP Sant Fèlix) o bé a través
del servei d’urgències domiciliàries del 061. Després de més de 20 anys, desapareix
el servei d’urgències en el CAP de Castellar dins d’aquesta franja horària. Aquest
fet contribuirà a saturar els serveis dels centres sanitaris de Sabadell, rebaixant els
estàndards de qualitat assistencial que tant ha costat assolir al llarg del temps.
D’altra banda, la Generalitat ha anunciat que es reestructurarà el Servei
d’Emergències Mediques (SEM) 061, de manera que les dues ambulàncies que
donen servei a Castellar només coincidiran durant quatre hores al dia. El motiu és
que l’ambulància que fins al moment prestava un servei de 24 hores passarà a cobrir
solament 16 hores diàries (de 17 a 9 h), mentre que l’altra ambulància mantindrà el
seu horari de 7 a 19 h.
Els municipis de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall, que integren una àrea de
població de més de 25.000 habitants, manifesten el seu rebuig a aquest conjunt de
mesures que atempten contra la qualitat de la sanitat pública. La salut és un dels
pilars de l’estat del benestar, no és un negoci ni es pot regir estrictament per criteris
econòmics o estadístics.
És per això que els dos ajuntaments demanen a la Generalitat de Catalunya que
reconsideri aquestes decisions, al mateix temps que expressen el seu suport a la
tasca que porten a terme les plantilles de l’Àrea Bàsica de Salut i del SEM de
Castellar del Vallès.
Així mateix, es fa una crida a la ciutadania perquè s’adhereixi a la campanya de
recollida de signatures per tal que no es retallin els serveis sanitaris i doni suport a
les mobilitzacions que es facin en defensa dels serveis públics.
Totes aquelles persones que ho desitgin poden signar el manifest al Servei
d’Atenció Ciutadana d’El Mirador (Pl. del Mirador s/n) i a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Espai Tolrà (C. Portugal, 2C) o bé omplir el formulari que apareix a
la part inferior d'aquesta mateixa pàgina.
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