MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP per la necessitat d'ampliar amb
urgència l'Àrea Bàsica de Salut de la Vall del Ges
Fa uns 18 anys que va entrar en funcionament el nou equipament sanitari de la Vall
del Ges ubicat a l’Avinguda Pompeu Fabra,8 de la nostre població i amb substitució de
la seva anterior ubicació a la Plaça Nova,11 lloc on actualment resta en funcionament
l’Hotel d’Entitats Josep Bardolet.
L’esmentat equipament i al marge dels consultoris locals de Borgonyà, Sant Vicenç de
Torelló i Sant Pere de Torelló dona servei a uns 18.900 habitants.
Ja finals de l’any 2010 es va plantejar al Departament de Sanitat i concretament a la
Regió Sanitària Centre, l’ampliació de l’esmentat equipament ja que molt possiblement
no es va dimensionar adequadament per a la població que havia d’atendre i també
perquè calia tenir amb compte les previsions de creixement com a mínim a uns 10
anys vista.
Des de la seva posta en funcionament fins ara, la població que atén ha augmentat
amb més de 2.200 persones.
A finals d’abril de 2018 es va tornar a posar damunt la taula l’ampliació de l’Àrea
Bàsica de Salut de la Vall del Ges. Reunits l’Ajuntament de Torelló, la gerent de la
Regió Sanitària Centre Sra. Marta Chandre, la directora del Sector Sanitari del
CatSalut Sra. Núria Puig i la direcció del CAP de Torelló, van acordar per a la seva
ampliació els espais necessaris i el seu dimensionat, seguint les directrius per als
centres d’aquests tipus i la conseqüent aprovació del Pla Funcionals. Ja en aquells
moments, la Directora de la Regió Sanitària Centre va confirmar que la “la previsió
d’inici de l’actuació seria l’any 2020.
Tothom és conscient i el primer d’ells el propi Departament de Salut, que els
professionals del CAP de Torelló treballen “en condicions que no són les més
desitjables”.
Falten consultes i és necessari separar sales d’espera de diferents
especialitats. Darrerament s’han convertit espais comuns en espais de consulta.
També aquesta manca d’espais, dificulta d’una manera important les tasques dels
propis professionals.
A banda del creixement de la població atesa (des de la posta en funcionament fins a
l’actualitat ha crescut en més d’un 13%) cal afegir-hi que cada vegada hi ha més
serveis que s’estan fer des de primària, per tant cal més espai i aquest molt més
funcional.
Tenint amb compte doncs la urgent necessitat d’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut de
la Vall del Ges com a referent dels tres municipis de la Vall i com a Centre d’Atenció
Primària de la població de Torelló , el grup municipal Partit dels Socialistes de
Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) proposa al Ple de l’Ajuntament de
Torelló l’adopció dels següents acords:
1er.- Tornar a reiniciar els contactes amb el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu de concretar l’ampliació de l’Àrea Bàsica de Salut de la Vall
del Ges.

2on.- Reprendre les reunions amb la gerent de la Regió Sanitària Centre Sra. Marta
Chandre i la directora del Sector Sanitari del CatSalut Sra. Núria Puig.
3er.- Que participi en les esmentades reunions amb Salut, la direcció del Centre
d’Atenció Primària de Torelló.
4art.- Que quedi constituïda una comissió amb un representant de cada grup
municipal, amb l’objectiu de poder participar amb les diferents reunions que s’hagin de
celebrar i fer-ne un acurat seguiment.
5è.- Que al marge de la comissió que es posi en funcionament, que el Regidor de
Salut Pública Sr. David Sánchez, tingui a bé informar en cada Ple Municipal de la
situació de les gestions amb els diversos responsables del Departament de Salut.

