12

Dimarts, 8 de novembre de 2005 ■ Diari de Girona

La Selva

SANITAT

L’hospital diu
que respon a les
queixes d’usuaris

El sindicat Usoc denunciarà Casellas per
criticar el personal del Santa Caterina

J.A.G, Santa Coloma.

La secció creu que el conseller va insultar, difamar, denigrar i calumniar els empleats
C.T.T., Girona.

La secció sindical de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
–Usoc– de l’hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i
Julià de Salt denunciarà el conseller comarcal de la Selva, Josep Casellas, perquè consideren
que va insultar el personal d’infermeria i mèdic del centre. Casellas va anunciar que presentaria en el proper ple una moció reclamant al Departament de Salut de la Generalitat que investigués la descordinació que, al seu
criteri, viu aquest hospital. Els
membres d’Usoc ja en posat en
mans dels seus advocats la seva
petició perquè creuen que el
conseller comarcal va «insultar,
difamar, denigrar i calumniar»
els treballadors.
Usoc apunta que «el personal
assistencial i mèdic del nostre centre, i de tots els professionals de la
Sanitat en conjunt es mereixen un
respecte i reconeixement per la
seva persona i per la seva tasca
en benefici de la salut i del benestar de la població». I és que Josep
Casellas va assegurar que havia
rebut les queixes de diversos
usuaris i va exemplificar la seva
crítica amb dos casos concrets
de pacients. Ara, els membres
de la secció sindical, posen de
manifest que «les declaracions

La secció
sindical demana
respecte pels
empleats mèdics
i d’infermeria
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HOSPITAL SANTA CATERINA. Usoc defensa els treballadors del centre.

del senyor Casellas constitueixen
una agressió contra el personal
del Santa Caterina».
Sobre els casos que Casellas
va posar com a exemple, els
membres del sindicat asseguren
que «l’únic que reflecteixen és una
absoluta ignorància, tant de l’activitat mèdica, com de la dinàmica assistencial del centre». El
conseller comarcal va explicar el
cas d’una pacient que va anar al
centre hospitalari de Salt per
unes proves per la malaltia del
Parkinson i va criticar l’atenció
rebuda pel personal sanitari.
Usoc opina que «abans d’emetre
una opinió amb tanta lleugeresa,
hauria d’assebentar-se, per exemple de les particularitats del trac-

tament de la malaltia del Parkinson com ara què succeeix si per
raons terapèutiques es retira temporalment la medicació».
L’acusen de desconeixement

Per Usoc, Josep Casellas
«irromp en un escenari que, no
només desconeix completament,
sinó del que mai ha mostrat cap
mena d’interès». Per això, la secció sindical es pregunta on havia
estat el conseller «quan
s’havia criticat la gestió de l’anterior gerència, en política de selecció, adequació de l’anterior
edifici que va quedar pràcticament en estat ruïnós» o, en casos,
com el procés de construcció del
nou hospital.

Tot plegat porta als membres
d’Usoc, Josep Ruiz i Pedro López, a indicar que «les seves declaracions falten completament a
la veritat i se situen en una realitat fictícia amb l’única pretensió de denigrar els serveis públics». A més a més, afegeixen la
seva incredulitat pel fet que Josep Casellas «mai ha entrat en el
debat polític sobre la sanitat, i
amb una escandalosa ignorància
a més, passa a desqualificar obertament i sense fonaments la formació i vàlua del personal mèdic
i d’infermeria del nostre centre».
Josep Casellas va assegurar
que presentaria una moció al ple
del Consell Comarcal de la Selva i que faria arribar la petició
per demanar la intervenció del
departament de Salut de la Generalitat als ajuntaments de la
comarca de la Selva als quals
dóna servei aquest hospital.
Els advocats de la secció sindical d’Usoc de l’hospital Santa
Caterina del Parc Hospitalari
Martí i Julià de Salt estan ara estudiant el cas per presentar properament la denúncia contra el
conseller comarcal de la Selva,
actualment independent després que el Partit Popular li obrís
un expedient per unes manifestacions contra la formació.

Creuen que
el conseller ha
mostrat una
ignorància
contra el sector
■
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Els responsables de l’hospital de
Santa Caterina de Salt han assenyalat que el centre «diposa de
mecanismes de control de qualitat dissenyats per atendre les queixes que un usuari pugui fer amb
l’objectiu de millorar la seva
atenció».
Segons afirmen des de l’establiment sanitari, «aquests mecanismes es posen en marxa en el
mateix moment en què l’organització té coneixement de l’existència d’una disconformitat que pot
arribar per diferents vies. L’IAS
sempre dóna una resposta i així
ho farà també en aquest cas. Però
per poder donar resposta és necessari que la informació arribi
primer a l’organització, només
així podrem millorar l’atenció a
la persona».
D’aquesta manera, el centre
sanitari de Salt va respondre a
les queixes del conseller del
Consell Comarcal de la Selva, Josep Casellas, que va demanar al
Departament de Sanitat que investigui «l’elevat grau de descoordinació» de l’establiment sanitari.
Casellas, que ha assegurat
que el president del Consell, Jordi Iglesias, donarà supor t a la
mesura, també vol fer arribar
aquesta petició a la conselleria
de Sanitat de la Generalitat i a
cada un dels ajuntaments de la
comarca de la Selva adscrits a
aquest hospital per tal que «es
prenguin les mesures adients per
solucionar aquesta problemàtica
amb caràcter d’urgència».
Segons el conseller del grup
mixt, comentant aquests casos
amb un metge que presta els
seus serveis en l’equipament depenent de Salut, «em reconeix la
descoordinació a la que faig referència i, per això, presento la
moció al Consell».

TORDERA

L’Associació de
Voluntariat recull
1.500 euros per
dues ONG
DdeG, Tordera.
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OBRES. La rotonda de l’avinguda Just Marlés ha quedat afectada.

IRIS

TRÀNSIT. El desviament ha provocat que s’acumulin vehicles en hores punta.

Els talls a la carretera provoquen retencions
Les obres de la nova terminal d’autobusos faran desviar el trànsit durant gairebé un mes
J.A.G, Lloret de Mar.

Les obres de la nova terminal
d’autobusos de Lloret de Mar
han obligat a tallar la carretera
entre la rotonda de l’avinguda
Just Marlés i el carrer Sant
Pere. Des d’ahir i durant aproximadament un mes, es desviarà el trànsit per l’avinguda

Just Marlés i el passeig Marítim
per tornar accedir a la carretera de Lloret a Tossa per l’avinguda Pau Casals. Igualment,
també s’ha previst una altra ruta
alternativa en la que els condutors podran circular per l’avinguda Rieral i el carrer Mestres,
tot i que els vehicles de tercera

categoria hauran de desplaçarse pel carrer Senyora de Rossell
i l’avinguda de Vidreres.
La mesura, que es va posar en
marxa ahir, va causar nombroses retencions, sobretot a hores
punta, a la rotonda situada davant de l’antiga terminal d’autobusos, que durant els primers

dies també està afectada pels
treballs. Aquests consisteixen
en la construcció d’aigües pluvials per evitar inundacions a la
vorera del casino i la plaça de
braus. En aquest sentit, s’aprofitarà la inter venció per renovar
les voreres del centre d’oci fins
al costat del camp de futbol.

L’Associació de Voluntariat de
Tordera ha recollit més de
1.500 euros en el festival benèfic a favor de les dues ONG de
Tordera. El diners recaptats es
donaran a les entitats, Tordera
amb Luya i Agermanament
Tordera-Santa Rosa, que treballen impulsant projectes de
desenvolupament als països de
Bolívia i Nicaragua.
El festival va comptar amb
les actuacions de música, teatre i dansa de diverses entitats
i artistes locals, així com les Aules de formació artística del
Clavé.
La presidenta de l’associació
de voluntariat de Tordera, Nuria Clota, ha destacat, en declaracions a Ràdio Tordera, el
nombre d’assistents al festival.
La segona edició del festival
benèfic, que es va celebrar fa
uns dies a la localitat maresmenca, estava organitzat per
l’associació de Voluntariat, amb
el suport de les entitats locals,
el Teatre Clavé i l’Ajuntament
de Tordera.

