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SANITAT CONSIDERA QUE LA PROPOSTA ANTERIOR TENIA «PENDENTS INADEQUADES»

L’APUNT

El nou CAP de Blanes a Quatre
Vents tindrà una nova ubicació

Centre de
Salut Mental

Es calcula que les obres comencin al desembre i estiguin enllestides en dos anys
CRISTINA GONZÁLEZ

CRISTINA GONZÁLEZ
BLANES

L’Ajuntament de Blanes ha canviat la ubicació del que en un futur serà el segon centre d’Assistència primària de la població.
L’actual equip de govern, encapçalat per Josep Marigó (PSC)
situa l’espai de construcció a la
zona que fa cantonada amb el que
és l’Avinguda Europa. Això suposa la reducció de gran part de la
pujada que abans es preveia amb
l’anterior ubicació, proposada per
l’antic govern de CiU i ERC, amb
el suport del PP. El terreny que la
proposta preveia se situava a la
cruïlla entre el carrer Sant Pere i
l’Avinguda Europa, també a prop
de l’estació d’autobusos.
El preu de la construcció del nou
ambulatori serà d’1.600.000 euros
i s’espera que les obres es comencin al desembre i que en dos anys
ja estigui en funcionament. L’alcalde de Blanes ha indicat que encara s’està ajustant quants metres
es necessiten per la cessió però probablement seran uns 1.500. Respecte a la construcció, es calcula
que es necessitaran més de 2.000
metres quadrats i es deixaran uns
espais per si s’han de fer futures
ampliacions.
«Pendents inadequades»

Segons l’alcalde de Blanes, Josep Marigó, aquest estiu es va rebre una comunicació de Sanitat
dient que les pendents dels carrers
no eren adequats per fer un ambulatori. Va ser llavors quan es va
oferir un tram més abaix, que fa

Marigó i Geli. L’alcalde i la diputada en els terrenys on s’ha d’ubicar el CAP.

cantonada amb dos carrers i estarà
al costat d’on s’haurien construït
les Sales d’Assaig. Per Sanitat, la
nova proposta és un «lloc magnífic per les bones comunicacions,
pels bons accesos amb els barris
d’Els Pins, La Plantera i El Racó
d’en Portes i també pels bons accessos amb els vials que comuniquen les carreteres més comarcals».
Marina Geli, Diputada al Parlament de Catalunya i responsable
del PSC en temes de Sanitat i Serveis Socials ha indicat que, en
aquests moments, Blanes «és la

prioritat» pel gran increment de
població que s’ha produït al municipi. A més, per Marina Geli,
«s’ha de fer un canvi en el model
dels centres de salut i s’han de potenciar més». En aquest sentit, segons la Diputada al Parlament de
Catalunya, el CAP oferirà més serveis a part de l’assistència primària, com són les urgències, ja que
s’ha de «descongestionar» l’Hospital Comarcal. Així s’han de deixar d’atendre «urgències banals»
a l’hospital i traslladar-les al nou
CAP per tal de millorar la qualitat

en el temps d’espera dels pacients.
Tanmateix, es faria una atenció
continuada d’urgència durant tot
el dia ja que es tindrà més espai
al nou CAP i també hi haurà més
possibilitats d’aparcar que al Centre situat prop del Mercat Municipal.
Josep Marigó també ha destacat
que és possible que el nou CAP tingui algun servei supramunicipal
d’àmbit comarcal, «per tant és important que tingui bones comunicacions». La nova ubicació permet aquestes comunicacions.
J.C.MAS

DÓNA SUPORT A LES PETICIONS D’UNA PLATAFORMA

EUiA-ICV de Blanes
reclama millores a
les línies ferroviàries
DdeG
BLANES

El grup municipal d’EUiA-ICV
davant la problemàtica derivada
de les insuficiències en el servei
ferroviari a les comarques gironines i a Blanes en particular ha
presentat una moció a debatre en
la propera sessió plenària on reclama diferents millores a les línies ferroviàries.
Una de les peticions que EUiAICV pretén que s’acordin en la
propera sessió plenària hi ha el suport a la Plataforma per la defensa i millora de la mobilitat en tren
de les comarques gironines i les
seves demandes. Entre les sol·licituds d’aquesta entitat hi ha que els
trens procedents de Barcelona per
la costa arribin a Girona, per enllaçar amb els trens Regionals o
Catalunya Exprés, que tenen parada a Sils, Caldes de Malavella i
Girona.
Això alleujarà ara els problemes

derivats de les obres i també de
forma permanent millorarà la comunicació de la costa amb l’interior.
També reclamen que els trens
millorin en qualitat, puntualitat
i freqüència de pas entre Barcelona-Girona-Portbou i viceversa, així com recordar que es consideri imprescindible que hi hagi
personal de Renfe a les estacions
de Sils, Caldes de Malavella, Llançà
i Portbou, per la venda de tot tipus de bitllets (abonaments mensuals, ordinaris, pensionistes, etc.)
i per donar la informació i el servei necessari.
Finalment, tamé es demana que
els trens de grans línies (Talgos,
Estrellas, per exemple) parin a l’estació de tren de Caldes de Malavella.
EUiA-ICV de Blanes afirma que
la cal donar suport a aquestes peticions atès que la mobilitat no
para de créixer i pel fet que el tren
és un dels mitjans més ecològics.

Estació de Blanes. EUiA reclama millores a les línies ferroviàries.

VULNERACIÓ DELS DRETS DELS CIUTADANS

Contra la cessió del padró
El grup municipal d’EUiAICV –un dels integrants de
l’equip de govern– també vol
que el plenari de l’Ajuntament
de Blanes reclami al Govern de
l’Estat espanyol la supressió de
la proposició de Llei orgànica de
modificació de la llei d’estrangeria i de la llei reguladora de
bases de règim local, en relació
amb el Padró municipal per
considerar que vulnera drets fonamentals dels ciutadans de països tercers i l’autonomia mu-

■

nicipal.
En aquest sentit, l’Ajuntament
de Blanes afirma que si s’aprova la moció, rebutjarà qualsevol
petició de cessió de les dades del
padró municipal amb finalitats
policials al Ministerio del Interior de l’Estat espanyol.
També es demanarà al Govern
de l’Estat espanyol que traspassi a la Generalitat de Catalunya
de les competències i recursos
en totes les disciplines relacionades amb la immigració.

■ Un altre dels serveis que
oferirà el Centre d’Assistència Primària és un centre de
Salut Mental. Actualment,
aquest està ubicat als espais
de la plaça d’Argentina, on hi
ha el servei de Serveis Socials
de l’Ajuntament. Segons Josep Marigó, «es necessiten uns
espais més dignes i que, tant
els professionals com l’assistència, es puguin desenvolupar amb qualitat», ja que,
on està ara hi ha «limitacions
bàsiques» i a més les dependències han quedat «obsoletes». Tanmateix, aquest
equipament no serà només
a nivell blanenc sinó que també serà a nivell comarcal.
Segons el PSC, la petició
d’un nou centre de Salut ja es
va fer a l’any 1999, durant
l’anterior legislatura, ja que
llavors Blanes tenia una població de 30.000 habitants. El
fet és que, des de llavors, la
població blanenca ha augmentat en 5.000 habitants
més. Per tant, segons l’alcalde de Blanes, Josep Marigó,
les necessitats del municipi
han augmentat i ja «és imprescindible» la construcció
del nou Centre d’Assistència
primària, «i més tenint en
compte que d’aquí dos anys
probablement la població al
municipi haurà tornat a augmentar». Per una altra banda, la Diputada al Parlament
de Catalunya, Marina Geli, ha
informat del fet que a Lloret, igual com a d’altres municipis gironins, també s’està
estudiant la possibilitat de fer
un altre ambulatori. Des de
l’equip de govern es vol construir quan abans millor.

Tordera impulsa un
nou programa de
sortides per conèixer
espais naturals
TORDERA.- La regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de
Tordera començarà aquest proper diumenge, dia 28 de setembre, un nou programa d’activitats anomenat «Una passejada al mes».
Aquest nou programa impulsat per l’Ajuntament de Tordera pretén donar a conèixer els
paisatges i les zones naturals
més emblemàtiques del municipi i les seves rodalies mitjançant visites guiades i gratuïtes.
La primera passejada serà la
zona protegida de la Roureda,
prop de Can Verdalet. Aquesta
passejada tindrà una durada de
tres hores i serà oberta a tothom. Per assistir-hi no caldrà
inscripció prèvia. La sortida serà
a dos quarts de deu del matí des
del polígon industrial de Can
Verdalet.
La intenció de la regidoria de
Medi Ambient de Tordera és repetir les visites guiades el primer diumenge de cada mes. De
cara al 5 d’octubre es prepara
una sortida a l’Estany de Can
Torrent. DdeG

