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L'Ajuntament lliura 2.268 signatures ciutadanes reclamant millores
en el transport sanitari

Dimecres 25 de maig de 2005
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, Gemma Perich, i
la regidora de Sanitat, Núria Juncadella, han lliurat aquest matí al Servei Català de
la Salut un plec amb 2.268 signatures promogudes per un ciutadà del municipi, per
tal de reclamar una millora del servei de transport sanitari a Castellar del Vallès. Les
dues regidores s'han entrevistat amb el responsable de l'àmbit territorial del Vallès
Occidental del CatSalut, Dr. Joan Perellada, a qui han donat en mà el plec de
signatures que es van presentar a l'Ajuntament el febrer d'aquest 2005. Després de
diversos canvis en la direcció del Servei Català de la Salut, l'Ajuntament ha pogut
traslladar finalment avui aquesta reclamació de la ciutadana a l'ens públic. El Servei
Català de la Salut ha informat que abans de l'estiu es convocarà un concurs per
adjudicar el servei de transport sanitari en tot el territori català. Tot i que encara no
es coneixen els detalls d'aquesta convocatòria, el Servei Català de la Salut ha
avançat que el model incorporarà canvis, com ara el fet de separar la concessió en
dos tipus de serveis: els programats i els d'urgències. "Hem demanat que, tan
aviat com aquesta nova proposta de transport sanitari estigui enllestida, ens la
facin arribar per saber quina és l'afectació concreta al nostre territori", ha
explicat la primera tinent d'alcalde, Gemma Perich. Aquesta proposta de transport
sanitari s'adjuntarà al Pla Sanitari de la comarca. "També hem demanat conèixer
en quina situació es troba aquest pla sanitari que ens va avançar la consellera,
Marina Geli", ha afegit Perich. Actualment, la concessió vigent al municipi compta
amb una dotació de tres ambulàncies que abarquen els municipis de Castellar,
Sentmenat i Sant Llorenç per cobrir tant els serveis programats com els d'urgències.
Avui també s'ha acordat que properament tindrà lloc una trobada entre l'Ajuntament
de Castellar; el director de l'ABS del municipi, Dr. Enrique Gàlvez; el director de la
subdirecció d'Atenció Primària de Sabadell, Dr. Joaquim Verdaguer i el responsable
de l'àmbit territorial del Vallès Occidental del CatSalut, Dr. Joan Perellada, per
establir contacte amb aquests nous càrrecs de l'ICS i el SCS, per analitzar les
necessitats de l'Àrea Bàsica de Salut de Castellar i avaluar la planificació de futur
que s'ha fet. En la visita d'avui, les dues regidores també han ofert al Servei Català
de la Salut la possibilitat d'utilitzar el web municipal i, en concret, la plataforma de
tràmits per Internet, TRAM, per tal de canalitzar les informacions i gestions que els
ciutadans i ciutadanes hagin de portar a terme amb l'Àrea Bàsica de Salut.
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