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Actualitat

Alcaldes i regidors de la demarcació de Sabadell demanen

Divendres 4 de febrer de 2005
Alcaldes i regidors d'11 poblacions del Vallès Occidental van reunir-se ahir dijous,
3 de febrer, a Sabadell, per signar un conjunt d'acords per tal de trobar solucions a
l'actual situació de col·lapse que viu l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La reunió va
comptar amb l'assistència d'alcaldes i regidors de la demarcació sanitària de
Sabadell. En representació de l'Ajuntament de Castellar, hi va assistir la primera
tinent d'alcalde, Gemma Perich. També van assistir-hi representants de Cerdanyola,
Palau-solità, Ripollet, Barberà del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Badia, Santa
Perpètua i Sant Llorenç. Els alcaldes i regidors van signar uns acords en els quals
demanen que s'incrementi en un total de 500 llits, l'actual disponibilitat de l'àrea
sanitària de Sabadell, ja que diuen, que així s'aconseguiria reduir el col·lapse que viu
actualment la Corporació Sanitària Parc Taulí. En aquest sentit, demanen les
mateixes ratios de llits hospitalaris que al conjunt de Catalunya. Aquesta demanda
l'han fet arribar a la conselleria de Sanitat de la Generalitat "Amb la demanda dels
350 llits per a malalts aguts i els 150 per a malalts de llarga estada,
s'aconseguiria reduir el col·lapse que viu actualment l'àrea sanitària de
Sabadell, i de la qual, segons està establert, s'adrecen els pacients de Castellar
del Vallès", ha explicat, Gemma Perich. Per tant, "l'Ajuntament de Castellar
dóna recolzament als acords signats ahir amb la resta de municipis", ha dit
Perich. Els acords també sol·liciten al Govern de la Generalitat que es reobri l'edifici
de l'Aliança de Sabadell, actualment tancat i obrir també les quatre plantes de
l'Hospital de Terrassa. A més, els alcaldes i regidors consideren que és necessari que
es millori la xarxa d'assistència primària bàsica, el programa de seguiment
individualitzat dels malalts mentals, i que es possibiliti el transport sanitari a la
demarcació per atendre les necessitats del sector. "Tenint en compte que la
situació es força dramàtica, els alcaldes i regidors hem demanat una solució
immediata, i esperem rebre resposta aquest 2005", ha afegit Perich. Els alcaldes
i regidors de les 11 poblacions de l'àrea sanitària de Sabadell han traslladat el
document a la Generalitat, i han demanat una reunió urgent amb el president del
govern català, Pasqual Maragall, amb la consellera de Sanitat, Marina Geli, i amb
responsables de la Direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
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