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Una ginecòloga fa una ecografia aquest dijous al centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet

Com la Llagosta, el tindran al centre de salut reproductiva de Mollet

Els ambulatoris de Parets i Sant Fost 
també perdran el ginecòleg a l’estiu

Parets del Vallès

E.M.

Els ambulatoris de Parets i 
Sant Fost deixaran de tenir 
ginecòleg a partir del proper 
juliol i es quedaran amb la 
figura de la llevadora. La 
decisió ja l’ha comunicat 
CatSalut als diversos ajunta-
ments, que com la Llagosta, 
veuen reordenat el servei de 
ginecologia.

De moment, a partir 
d’aquets març, l’especialista 
només visitarà als respectius 
CAP un cop per setmana, en 
lloc de dos o tres, com fins 
ara. “Ara ha de redireccionar 
els casos cap a Mollet, si els 
ha de seguir un ginecòleg, 
o bé mantenir-los al CAP si 
els pot assumir la llevadora”, 
explica Gemma Salguera, res-
ponsable d’atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva al 
Vallès Occidental i Oriental.

A partir de juliol, doncs, les 

usuàries dels CAP de la Lla-
gosta, Parets i Sant Fost hau-
ran de desplaçar-se al centre 
d’Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva (ASSIR) de 
Mollet, situat a la Ronda 
dels Pinetons, si han de fer-
se ecografies del control de 
l’embaràs, i tractar-se patolo-
gies de ginecologia major (de 
l’aparell genital o la mama), 
els problemes d’esterilitat o 
la menopausa complexa. En 
la resta de casos, seran ateses 
als seus respectius centres 
d’atenció primària a mans 
d’una llevadora. Es tracta, 
per exemple, les anàlisis 
per a l’embaràs, la citologia, 
la planificació familiar, la 
consulta sobre la píndola 
de l’endemà i la informació 
sobre interrupció voluntària 
de l’embaràs.

Segons CatSalut es tracta 
“d’un canvi de model” que 
“no té res a veure amb les 
retallades”, sinó “amb acon-

seguir l’objectiu de ser més 
resolutius tecnològicament”. 
“Ja fa dos anys que aquesta 
centralització s’ha fet a l’àrea 
de Granollers, i a la resta 
de Catalunya, des de fa tres 
anys. Ara ens faltava aquesta 
àrea”, explica Salguera. “Pre-
tenem que, per exemple, una 
dona que s’ha de fer una eco-
grafia doni com menys voltes 
millor entre equipaments del 
sistema i que el lloc en què se 
l’atengui tingui l’equipament 
tecnològic necessari centra-
litzat per a les proves que 
requereix”, diu.

Els dies d’atenció de la 
llevadora a Sant Fost seran 
els dilluns i dijous, al matí. 
A Parets, dilluns i dijous, al 
matí, i dimarts, també a la 
tarda. A la Llagosta, visitarà 
dilluns i dimecres, a la tarda, 
i dimarts i divendres, al matí. 
L’horari del centre ASSIR de 
Mollet és de 8 del matí a 8 
del vespre, els laborables. 

Els promotors de l’hípica de 
Vilalba revisen el projecte
Vilalba Sasserra

J.B.M.

Els promotors de l’hípica 
de rodeos que es projecta 
fer al terme municipal de 
Vilalba Sasserra han presen-
tat a l’Ajuntament un nou 
projecte que s’adapta als 
requeriments que els va fer 
la Generalitat.  “Vàrem tenir 
una reunió i els promotors 
ens varen presentar una nova 
proposta de projecte que 

recull el que demanava la 
Generalitat pel que fa a les 
construccions”, diu l’alcalde, 
Joan Pons (CiU). 

La nova proposta s’enviarà 
a la Generalitat perquè els 
diferents organismes del 
govern català s’hi pronun-
ciïn. L’alcalde confia que el 
nou projecte pugui rebre el 
vistiplau de l’administració 
catalana en un procés que 
adverteix que serà llarg “per-
què calen molts informes 

i normalment tarden”, diu 
Pons. El procés es pot allar-
gar fins finals d’aquest any.

La futura hípica s’instal-
laria a dues antigues pedre-
res que hi ha a la zona de Can 
Gol. Al gener ja es va presen-
tar una primera proposta a la 
Generalitat, però Urbanisme 
no va veure bé que el projec-
te inclogués dues construcci-
ons on viurien els cuidadors 
dels animals i els vigilants de 
la instal·lació, ja que es tracta 

d’una zona no urbanitzable. 
L’alcalde, però, creu que es 
poden justificar les construc-
cions si es considera l’hípica 
com una instal·lació ramade-
ra i no només esportiva, com 
la veuen ara els responsables 
d’Urbanisme de la Genera-
litat. 

L’Ajuntament de Vilalba 
veu amb molt bons ulls el 
projecte perquè serviria per 
generar alguns llocs de tre-
ball i també per promocionar 
el municipi. El projecte pre-
veu construir quatre pistes 
per fer proves i una trentena 
de boxs per a cavalls i vaques. 
Totes les instal·lacions es 
repartirien en les dues anti-
gues pedreres abandonades.

Meritxell Budó, en 
un seminari sobre 
governabilitat local 
a la República 
Dominicana

La Garriga

EL 9 NOU

L’alcaldessa de la Garriga i 
presidenta del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolu-
pament, Meritxell Budó, va 
participar els dies 2, 3 i 4 de 
març en un seminari interna-
cional sobre governabilitat 
local que es va fer a la ciutat 
de Montecristi, a la República 
Dominicana. El seminari el 
va organitzar el Programa 
de Nacions Unides amb qui 
el Fons Català ha signat un 
conveni de col·laboració per 
treballar conjuntament i amb 
municipis haitians i domini-
cans de frontera. A les jorna-
des es van donar a conèixer 
les experiències de coopera-
ció dels municipis de Monte-
cristi, Fort-Liberté (Haití) i 
Cien Fuegos (Cuba).

El Fons Català és una 
organització formada per 
ajuntaments catalans i altres 
organitzacions municipa-
listes (diputacions, consells 
comarcals i mancomunitats) 
que destinen una part del seu 
pressupost a finançar accions 
de cooperació i solidaritat 
amb els pobles dels països 
més desfavorits.

L’any 1998 el Fons va ini-
ciar una campanya per a la 
reconstrucció de Centreamè-
rica, després del pas de l’hu-
racà Mitch i des d’aleshores 
ha fet actuacions en altres 
situacions d’emergència com 
a Kosovo, Moçambic, el Sàha-
ra, el Salvador, Iraq o al sud-
est asiàtic. Més recentment 
ha participat en campanyes 
per pal·liar els efectes dels 
huracans a Cuba i Haití i en 
les de reconstrucció després 
dels terratrèmols del Perú de 
l’any 2007 i a Haití de l’any 
2010.

Sant Celoni 
denuncia que 
l’ACA deu mig 
milió d’euros a 
l’Ajuntament

Sant Celoni

EL 9 NOU

El regidor de Promoció Eco-
nòmica de San Celoni, Jaume 
Tardy (PSC), ha denunciat 
que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) deu més de 
mig milió d’euros a l’Ajunta-
ment en factures pendents 
des del març de l’any passat 
fins al febrer d’aquest any. 
Tardy diu que l’Ajuntament 
té un estret marge de mani-
obra. “L’ACA no ens paga la 
depuradora, ens genera un 
deute creixent, un deute que 
hem de suportar com a Ajun-
tament perquè no podem 
tancar un servei essencial 
com aquest, caient a més en 
un greu delicte ecològic”.

Segons Tardy, aquesta és la 
part “més flagrant” del deute 
que té la Generalitat amb el 
municipi i que arriba fins a 
1,6 milions d’euros incloent-
hi també els diners per a la 
llar d’infant o les inversions 
del PUOSC. Aquests impa-
gaments afecten l’elaboració 
del pressupost municipal 
per a aquest any, tenint en 
compte, a més, que es preveu 
una baixada d’ingressos i que 
l’endeutament ha passat dels 
10,7 milions de l’any 2007 als 
16,1 de l’any 2010. “Un aug-
ment en només tres anys del 
50,7%”, remarca el regidor.

El regidor de Promoció 
Econòmica diu que l’Ajunta-
ment treballa amb la priori-
tat d’estalviar i de pagar els 
proveïdors.

Talls de trànsit a 
Santa Eulàlia per les 
obres del gasoducte

Santa Eulàlia de Ronçana

Dilluns es començarà a tre-
ballar la zona del Camí de la 
Rovira, que quedarà tallat al 
trànsit en dues fases per tal 
de garantir itineraris alter-
natius. En la primera etapa 
es tallarà la circulació des 
de l’aparcament del camp de 
futbol fins a l’encreuament 
del Camí de la Rovira que 
va cap a l’Institut Vall del 
Tenes. D’aquesta forma, s’ac-
cedirà a la deixalleria, l’Ins-
titut, el centre d’activitat 
industrial i el Pavelló des del 
Camí de Caldes o el carrer 
Mare de Déu del Remei. La 
segona fase dels talls tanca-
rà el Camí de la Rovira des 
del camp de futbol fins a la 
Carretera de Barcelona. En 
aquest cas, l’accés al camp 
s’haurà de fer pel Camí de 
Caldes. 


