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MARESME

TARRAGONÈS

Salut confirma que a l’octubre
tancarà tres CAP més a la nit

Dos anys
d’espera per als
especialistes
dels CAP

a Malgrat de Mar, Canet i Tordera deixaran de donar servei continuat les 24 hores a partir del 17
d’octubre a Pineda centralitzarà les urgències i a l’estiu està previst reforçar puntualment Malgrat

TARRAGONA

Blanes, Lloret i
Tossa també
tancaran

MALGRAT DE MAR

El Departament de Salut
va fer oficial ahir la data en
què els CAP de Malgrat de
Mar, Canet i Tordera, a la
zona nord de la comarca,
deixaran de donar servei
durant la nit. Serà a partir
del dilluns 17 d’octubre
quan aquests serveis sanitaris establiran un nou horari de dilluns a diumenge,
inclosos festius, que anirà
de les 8 del matí a les 9 de la
nit. A partir d’aquesta hora els usuaris hauran
d’adaptar-se al nou funcionament establert per la
Generalitat: trucar al telèfon 902 111 444 per a informació sanitària o al telèfon 112 per a urgències.
Tot i això, si els malalts volen ser atesos presencialment s’hauran de desplaçar o bé fins a l’hospital de
Calella o bé fins al CAP de
Pineda, que serà l’únic de
la zona on es mantindrà el
servei d’atenció continuada.
En el comunicat emès
des del departament, s’a-
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A la Selva Marítima, a tocar
del Maresme, els canvis en
l’atenció continuada també
començaran a aplicar-se a
mitjan octubre. Els CAP de
Blanes, Lloret de Mar i Tossa
deixaran d’oferir servei les 24
hores i assumiran el nou horari de 8 del matí a 9 de la nit.
Les urgències presencials es
deriven totes a l’hospital de
Blanes i com també es vol
amb Malgrat, a l’estiu es reforçarà el CAP de Lloret i a
Tossa s’atendrà fins a la mitjanit.
El CAP de Malgrat de Mar és un dels que tanquen a la nit a partir del dia 17 ■ T.M.

La xifra
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CAP del nord del Maresme:
Malgrat, Canet i Tordera tancaran a la nit des del 17 d’octubre.

vança que donada la particularitat de la zona nord
de la comarca, eminentment turística, durant
l’estiu està previst reforçar el CAP de Malgrat de
Mar les 24 hores “a causa
de l’augment de la població”. Malgrat les contínues
crítiques dels usuaris i algunes mobilitzacions per

aturar la nova reordenació
de l’atenció primària al
Maresme –els CAP de Vilassar de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres i Argentona ja van tancar les
urgències de la nit al juliol–, Salut insisteix que la
nova política “garanteix
l’atenció primària als
usuaris amb els mateixos

SEGRIÀ

BARCELONÈS

Els metges de
l’hospital de
Lleida, a favor
de fer vaga

Conflicte en una clínica
inaugurada fa quinze dies

Joan Tort

a Els treballadors de

LLEIDA

L’assemblea de metges de
l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, amb la participació d’uns 200 facultatius, va acordar ahir per àmplia majoria secundar la
possible vaga indefinida
que es convoqui si fracassa
la negociació amb l’ICS.
Igualment, el sindicat Metges de Catalunya a Lleida
va denunciar que el tancament de serveis en dies festius i ponts provocarà que
aquest any s’hagin d’ajornar més de 200 intervencions quirúrgiques a l’Arnau de Vilanova. ■

la clínica Sant Antoni
de Barcelona intenten
ocupar el centre

Eva Garcia Pagán
BARCELONA

Els treballadors de la clínica Sant Antoni de Barcelona, que aplega el personal
de les antigues clíniques
Provença i Figarola, van
intentar ahir tancar-se a
les instal·lacions del carrer Sant Eloi en protesta
per la reducció del 35% en
la nòmina del mes de setembre, tot i que l’empresa havia contractat perso-

Una treballadora de la clínica protestant ahir a la tarda a la
porta del centre sociosanitari ■ ANDREU PUIG

nal de seguretat per fer
avortar la iniciativa i havia
amenaçat els treballadors
que l’ocupació “podria ser
constitutiva de delicte i,
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per descomptat, una infracció laboral molt greu”.
Al final, els treballadors
van portar la protesta al
carrer. Segons va explicar

criteris de qualitat i de resolució, mantenint equips
de professionals amb una
sòlida experiència”.
De moment, només
l’Ajuntament de Malgrat
ha manifestat públicament el seu desacord per
la reducció de l’horari del
CAP que considera un perjudici per als ciutadans. ■

Els usuaris del CAP La
Granja, a Tarragona, han
d’esperar 582 dies perquè
els atengui el dermatòleg,
400 dies per al traumatòleg, gairebé dos anys per
una visita a l’oftalmòleg
(650 dies) i dos anys perquè els atengui l’uròleg
(742 dies). La Federació
d’Associacions de Veïns de
Tarragona (FAVT) va demanar l’hora de visita per
a aquestes especialitats dimecres passat amb l’objectiu de demostrar que
“el sistema sanitari es comença a col·lapsar”, com
explicava el president de
la FAVT, Antonio Peco. La
federació, que forma part
de la plataforma ciutadana en defensa dels drets
públics, va informar ahir
dels horaris de visita en la
nova tanda de concentracions que es van iniciar davant els CAP de Bonavista
i Sant Salvador. La convocatòria es repetirà els divendres i serà el punt de
trobada per a l’organització de la manifestació del
15 d’octubre, que tindrà
dues columnes que sortiran des dels barris amb el
lema Defensem l’exercici
dels nostres drets. ■

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

una membre del comitè,
Margarita Capitán, delegada de CCOO, l’empresa
Hucasve, que gestiona el
centre, els va proposar
presentar un expedient de
regulació d’ocupació que
el sindicat va rebutjar i
unilateralment ha abonat
únicament el 65% de les
nòmines del setembre, adduint la retallada en la
subvenció del Departament de Salut als centres
concertats. Així, un auxiliar de clínica que hauria
d’haver cobrat 1.170 euros n’ha cobrat només
698. Es dóna el fet, a més,
que les instal·lacions de la
clínica Sant Antoni, que té
250 llits i 170 treballadors, van ser inaugurades
fa escassament quinze
dies per l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i pel
conseller de Salut, Boi
Ruiz. ■

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26
de setembre de 2011, va aprovar inicialment els expedients següents:
Exp 88/11. Reglament regulador de les
normes de funcionament del registre
municipal d’unions estables de parella
de Santa Margarida i els Monjos.
Exp 113/11. Ordenança d’intervenció
municipal ambiental, de seguretat i de
salut pública de Santa Margarida i els
Monjos (coincident amb el text publicat
al BOP de 15/07/2011 per la Diputació
de Barcelona).
Exp 114/11. Ordenança d’intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Santa Margarida i els
Monjos Normativa (coincident amb el
text publicat al BOP de 15/07/2011 per
la Diputació de Barcelona).
Per la present s’exposen al públic de
conformitat amb els articles 49 i 70.2
LBRL, 178 TRLMRLC i 60 a 66 del ROAS, per a la presentació al·legacions o
observacions pel termini trenta dies hàbils comptats des de l’endemà de l’última publicació del present anunci al BOP,
al DOGC i al diari El Punt. En el cas que
no es produïssin al·legacions, els acords
d’aprovació inicial esdevindran definitius
sense necessitat de nou pronunciament
i es procedirà directament a la publicació
dels documents normatius aprovats.
L’alcaldessa, Imma Ferret Raventós
Santa Margarida i els Monjos,
27 de setembre de 2011
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