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TENSIÓ A LA SANITAT MOBILITZACIONS PELS CAP
CARLES COLOMER

Prohibeixen la
manifestació pel
CAP de Blanes per
sol·licitar-la tard
 Els usuaris faran una concentració a la

mateixa hora però anuncien que organitzaran
una altra marxa pel proper dia 15 d’octubre
BLANES | F.B.

Les autoritats van prohibir ahir
la manifestació que la plataforma
ciutadana contra les retallades tenia convocada per avui a Blanes
amb l’objectiu de protestar contra
el tancament de les urgències dels
CAP. El motiu principal de la
desautorització es deu al fet que els
organitzadors no la van demanar
amb suﬁcient temps d’antel·lació
com perquè fos legal. Segons va indicar un dels usuaris, Pere Lopera, la plataforma hauria entrat la
sol·licitud a l’Ajuntament el dimecres 28 de setembre. Tantmateix, la Direcció General dels Mossos d’Esquadra la va estimar que
no era vàlida perquè, tal i com aﬁr-

«Hem fet molta publicitat i
ara no podem deixar la gent
tirada. Serem allà a l’hora
prevista», diu l’organitzador

ma Lopera, «la vam entregar amb
només tres dies de retard, i això per
ells és massa poc temps».
En un principi la manifestació
consistia en una marxa que anava
des del CAP on es tancaven les urgències nocturnes, ﬁns a l’altre
ambulatori del municipi. Amb
l’ordre de la policia, els usuaris de
la plataforma han optat per desconvocar-la i reconvertir la protesta
en una concentració a la mateixa

Els centres de la Selva
Marítima tancaran els serveis
nocturns el 17 d’octubre
GIRONA | DdG

El Departament de Salut iniciarà una ordenació de l’atenció urgent que s’ofereix des dels centres
d’atenció primària a partir del pròxim 17 d’octubre. Amb aquesta restructuració, en tots els centres de
la Selva Marítima (Lloret de Mar,
Tossa de Mar, Blanes) es mantindrà l’oferta assistencial en l’horari de màxima aﬂuència de dilluns
a diumenge, mentre que els canvis afectaran únicament l’horari
nocturn dels centres amb baixa activitat i que disposen d’alternatives
properes i accessibles.
La ﬁta d’aquesta propera ordenació és ser més eﬁcient i sostenible, alhora que també es busca potenciar la capacitat de resolució i l’atenció domiciliària tot
adequant els serveis a la demanda habitual dels ciutadans en horaris de baixa activitat, que es corresponen amb l’horari nocturn.
Amb aquest procés d’ordenació,
tanmateix, es garanteix l’atenció
primària als usuaris amb els mateixos criteris de qualitat i de resolució, mantenint equips de professionals amb una sòlida experiència.
Així doncs, a partir del proper
dia 17 d’octubre els centres sanitaris dels municipis selvatans tindran uns horaris que oscil·laran

Tots els centres mantindran
l’oferta assistencial en
l’horari de màxima afluència
de dilluns a diumenge

entre les 8 del matí i les nou del vespre, cada dia de l’any inclosos dissabtes, diumenges i festius. D’altra
banda, l’atenció domiciliària a la
zona de la Selva Marítima s’assumirà des d’un equip de professionals que es situarà al servei d’urgències de l’Hospital Comarcal
de Blanes.
El nou model també afectarà
l’Alt Maresme i, en concret, les poblacions de Malgrat de Mar, Tordera i Canet de Mar. Pel que fa a
aquesta zona, l’atenció domiciliària es durà a terme des d’un
equip situat al CAP de Pineda de
Mar.
Moció a Lloret de Mar
A la localitat de Lloret de Mar tots
els grups han aprovat una moció
per tal d’evitar que es tanquin les
urgències nocturnes i, d’altra banda, per assegurar que el CAP estigui obert les 24 hores dels 365
dies de l’any. Pel que fa a Blanes,
PP i ICV-EUiA també han presentat una moció en contra del tancament de les urgències.
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Usuaris dels CAP de La Selva tallen la carretera a Blanes el 3 de setembre.

hora davant del CAP, per denunciar la prohibició de la manifestació i lamentar a la vegada el tancament del servei nocturn d’urgències. «Hem fet molta publicitat,
i ara no podem deixar la gent tirada. Serem allà a l’hora prevista per
mostrar el nostre rebuig a la prohibició de la manifestació, i també per fer una crida contra el tancament nocturn dels CAP», va
aﬁrmar Lopera. En aquest sentit,

els usuaris de la plataforma ciutadana van anunciar que tornarien
a convocar una manifestació,
aquest cop amb suﬁcient temps, el
proper dia 15 d’octubre.
Segon tall de carreteres
La d’avui no és l’única protesta que
els ciutadans de la comarca de La
Selva tenen prevista en contra del
tancament nocturn de CAP. La
plataforma Ter Brugent ha tornat

a impulsar un tall massiu de carreteres com a senyal de rebuig
per les mesures del departament
de Salut.
En aquest cas el tall afectarà els
municipis de Blanes, Amer, Hostalric i Breda, un nombre inferior
al de l’aturada de circulació efectuada el passat 3 de setembre. En
aquesta ocasió, els manifestants
tallaran vies des de les 10 a les 13
del migdia.

