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Actualitat

La Generalitat es compromet a ampliar les dependències de
l'ambulatori de Castellar abans del 2010

Dijous 21 de juliol de 2005
L'Ajuntament demana al Departament de Salut més professionals i noves
especialitats per al CAP Castellar El Centre d'Atenció Primària (CAP) de
Castellar del Vallès ampliarà físicament les seves dependències durant el període
2006-2009. Així ho recull el pla sanitari del Vallès Occidental que la consellera de
Salut de la Generalitat, Marina Geli, va presentar el passat 19 de juliol al Consell
d'Alcaldes i Alcaldesses de la comarca. La consellera va explicar als màxims
responsables dels ajuntaments del Vallès Occidental quin serà el nou mapa sanitari
de la comarca amb vistes als propers anys. El Pla del Departament de Salut divideix
la planificació de serveis i dispositius en tres fases: un pla de xoc 2005-2006, el
període 2006-2009, i un mapa horitzó per al 2015. "Des de Castellar estem
parcialment contents, perquè veiem que les converses entre el consistori i la
Conselleria de Salut han donat els seus fruits i s'han previst algunes de les
nostres demandes", ha manifestat l'alcaldessa de Castellar, Montse Gatell. "Tot i
així, també és veritat que esperem que el finançament per fer l'ampliació física
del CAP arribi el més aviat possible i vingui acompanyat de més professionals i
noves especialitats mèdiques", ha afegit l'alcaldessa. En aquest sentit,
l'Ajuntament de Castellar ja va fer arribar el passat mes de juny diverses peticions a
la Generalitat. "En agradaria que el CAP pogués comptar amb un nou servei de
ginecologia, ja que l'actual està molt saturat, d'una antena de psiquiatria
infantil, i d'altres especialistes que es puguin descentralitzar, com un
oftalmòleg, un dermatòleg o un otorrino, per exemple. D'aquesta manera, es
contribuiria a descongestionar l'Hospital Parc Taulí de Sabadell", ha afirmat
Gatell. A banda de l'ampliació de l'ambulatori, el pla de xoc 2005-2006 especifica
algunes actuacions que podrien significar una millora per al municipi. D'una banda,
l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) es veurà reforçada, després de l'estiu, amb una Unitat
Bàsica d'Atenció, que consta d'un metge/ssa, d'un infermer/a i d'un administratiu/va.
Tanmateix, el pla no especifica si aquesta unitat es destinarà a Castellar o als altres
municipis de l'ABS, com Sant Llorenç o Sentmenat. D'altra banda, la Generalitat
traurà a concurs aquest mateix estiu la concessió del servei de transport sanitari
programat, que entrarà en funcionament el gener de 2006. L'Ajuntament, que fa
pocs dies va lliurar més de 2.000 signatures ciutadanes que reclamen una millora del
servei d'ambulàncies, proposa que el municipi compti amb un mínim de dues
ambulàncies d'urgències i totes les necessàries per complir amb el transport sanitari
programat. Pel què fa a les noves mesures del Pla Sanitari que afecten al conjunt de
la comarca, destaca la divisió dels territoris de referència entre Sabadell i Terrassa i
la constitució de Governs Territorials de Salut, que estaran composats en un 50%
per representants dels municipis i l'altre 50% per personal del Departament de Salut.
L'Ajuntament espera formar part d'aquest nou ens per tal de poder continuar incidint
en les necessitats sanitàries dels castellarencs i castellarenques.
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