
Dilluns, 14 de juliol de 2008

NOU9 EL TEMA EL 3

Els treballadors de l’ABS de la Vall 
del Tenes van aprofitar la presència 
de la consellera de Salut, Marina Geli, 
que divendres va inaugurar el nou 

CAP de Santa Eulàlia, per expressar 
malestar per la manca de professio-
nals. Salut ha reconegut que aquest 
estiu la manca de metges pot afectar 

el nombre d’hores d’atenció primària 
a la comarca. D’altra banda, alguns 
projectes de construcció o ampliació 
de CAP van amb retard. 
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La consellera Geli va inaugurar el nou CAP de Santa Eulàlia de Ronçana divendres al matí
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La consellera Geli conversant amb responsables de l’obra sota la mirada de l’alcalde de la Roca, Rafel Ros

Santa Eulàlia de Ronçana

Gemma Nadal

Treballadors de l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) de la Vall del 
Tenes van expressar diven-
dres a la consellera Marina 
Geli el seu malestar per la 
manca de professionals i 
de substitucions durant les 
vacances. Geli va demanar 
comprensió als ciutadans, 
si veuen que aquest estiu hi 
ha menys hores d’atenció 
als consultoris a causa de 
les vacances dels faculta-
tius. “Això no ha de suposar 
una minva en el servei”, va 
argumentar. Geli va recordar 
que per formar un metge es 
necessiten deu anys, i que ara 
es pateixen les conseqüències 
d’una mala planificació en el 
passat. 

El nou CAP de Santa Eulà-
lia, de 1.163 metres quadrats, 
ha suposat una inversió de 
2,17 milions d’euros.  Els tre-
balladors de l’ABS van llegir 
un manifest en què lamenta-
ven “la situació insostenible” 
que viuen des de fa temps. 
“Tot i que tenim més espai 
per poder atendre els nostres 
pacients, som menys pro-
fessionals”. Geli va recordar 
que aquesta ABS és “una 
de les més complexes” de 
Catalunya. “Aquesta comarca 
té una distribució de pobla-
ció amb pocs nuclis compac-
tes, i l’adequació  del sistema 
sanitari és molt complicada”. 
La consellera va assegurar 
que s’està fent un esforç d’or-
ganització. 

Coincidint amb la inaugu-
ració del centre, un veí de 
Riells, Joan Barbany, acom-
panyat dels regidors de CiU 
i ERC Joan Vila i Carles Bar-
cons, va lliurar 250 firmes a 
la consellera, per aconseguir 
que es restableixi el servei 
mèdic al municipi, eliminat 
a principi d’any. A Cardedeu, 
la consellera va visitar les 
noves instal·lacions del CAP 
de Can Borràs, que té 1.748 
metres quadrats i ha costat 
2,7 milions d’euros.  A Santa 
Agnès, Geli va estrenar un 
nou consultori, de prop de 
500 metres quadrats, i que ha 
costat 805.381 euros. 

D’altra banda, altres muni-
cipis de la comarca, entre els 
quals Sant Celoni, les Fran-
queses, Gualba, Sant Feliu o 
Parets tenen pendent l’am-
pliació o la construcció d’un 
nou CAP. 

Bellavista

El Parlament de Catalunya 
va aprovar dijous priorit-

zar l’ampliació del CAP de 
Granollers Nord - les Fran-
queses, a Bellavista. Fonts del 
mateix centre han apuntat 
que ara mateix no es viu una 
situació de col·lapse, però 
admeten que l’espai està al 
límit de les possibilitats, i 
que en cas de ser necessari, el 
CAP ja no podria encabir ni 
un metge més. En els darrers 

dos anys, s’han incorporat 
al centre dos metges més. 
La plantilla actual és de 16 
metges i 4 pediatres. En els 
darrers cinc anys, el centre ha 
guanyat 4.000 pacients (800 
per any), però ara aquest 
creixement s’ha frenat. 
L’ampliació del CAP de Sant 
Miquel i el possible trasllat 
d’alguns dels serveis que 

s’ofereixen a tota la població 
de la ciutat pot deixar alguns 
espais lliures al CAP de Bella-
vista. 

Gualba

Gualba té pendent la cons-
trucció del nou consultori 
mèdic, que ara mateix està 
situat en unes dependències 
municipals, al passeig del 
Montseny. També en aquest 
cas, els problemes no són de 
personal, sinó d’espai neces-
sari per a les consultes. 

Parets del Vallès

Les obres d’ampliació del 
CAP de Parets, que havien 
de començar aquest mes de 
juny, encara no s’han iniciat. 
Amb tot, Salut diu que les 
obres són imminents, i que 
tindran un termini d’execu-
ció de dos mesos. L’actuació 
comportarà l’ampliació de la 
zona d’admissions i la crea-
ció de quatre noves sales de 
consulta mèdica. A principi 
de maig també es va establir, 
després d’una reunió amb la 
consellera Geli, un calendari 
per a la futura ampliació 
del centre, amb un edifici 
annex que es construirà a la 
part posterior de les actuals 
dependències. Es preveu fer 
un edifici de tres plantes, 
d’uns 1.200 metres quadrats. 
Durant el 2009 es procedirà 
a la redacció del projecte i a 
la licitació d’obres, i el 2010 
començaran les obres de 
construcció, que duraran un 
any i mig. L’entrada en funci-
onament està prevista per al 
2011. Les obres costaran uns 
dos milions d’euros.

Sant Celoni

A Sant Celoni, l’ampliació 
del CAP va vinculada a la 
construcció del nou hospital. 
Quan el centre hospitalari 
estigui enllestit, s’allibera-
rà un espai que servirà per 
ampliar les instal·lacions de 
l’atenció primària. El com-
promís de Salut és començar 
la construcció de l’Hospital 
el 2010.

Sant Feliu de Codines

Pel que fa al futur CAP de 
Sant Feliu, l’Ajuntament té 
pendent la cessió de terrenys 
al Departament de Salut. L’al-
calde, Pere Pladevall (PSC), 
diu que l’anterior govern 
havia pensat cedir terrenys 
del pla parcial Era Nova Est, 
però encara no s’han acabat 
de desenvolupar i tenen un 
20% de pendent. Pladevall 
confia que aviat podrà cedir 
uns altres terrenys i que 
tindran nou CAP d’aquí a 
dos anys. “Sé que ara mateix 
estan estrets, però no falta 
personal”, remarca Pladevall.

Salut admet que aquest estiu 
la manca de metges afectarà 
l’atenció primària a la comarca
L’equip de l’ABS Vall del Tenes expressa el seu malestar a la consellera Geli


