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22 de gener del 2007

Informació
sobre la llei de
dependència

El Consell
Municipal de
Salut revisa
la situació
sanitària

La informació es pot
obtenir de dilluns a
divendres, de 9 a 13h, i
els dimarts i dijous, de
16 a 18.30h, o trucant
als telèfons 012 o al
900 40 60 80

L’Ajuntament de L’Hospitalet,
mitjançant el Centre Municipal
d’Atenció a les Famílies, ofereix
als ciutadans informació sobre
el contingut de la Llei de pro
moció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en
situació de dependència, que
va entrar en vigor l’1 de gener
i que es desenvoluparà de ma
nera progressiva fins al 2015.
L’Ajuntament ha editat un tríptic
en el qual s’informa del grau de
dependència que estableix la llei i
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Gabriel Cazado

Al Centre d’Atenció a les Famílies
les prestacions i serveis als quals es
poden accedir. Les persones depen
dents són principalment gent gran,
però també persones joves que tenen algun tipus de discapacitat com
a conseqüència d’una malaltia o
d’un accident. A L’Hospitalet hi ha
46.000 persones de més de 65
anys.
El Centre Municipal d’Atenció a
les Famílies, que està situat al carrer
de Santiago de Compostel·la, 10, a
Sant Josep, ofereix atenció persona
litzada a tots els ciutadans interes
sats a obtenir informació sobre la
nova llei, la qual garanteix atenció i
cura a les persones dependents.
Les persones que ho desitgin
poden obtenir aquesta informació
de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, i els dimarts i dijous, de 16 a
18.30 hores. També es pot obtenir
informació trucant al telèfon d’informació de la Generalitat de Cata
lunya, el 012, o al telèfon gratuït del
Ministeri de Treball i Afers Socials, el
900 40 60 80.
L’Ajuntament treballa des de fa

El Consell Municipal de Salut ha
tractat, a la seva darrera reunió,
la tercera des de la seva fun
dació, els temes més puntuals
de la gestió sanitària local. Se
gons el regidor de Benestar i Família, José Vicente Muñoz, “hi
ha hagut una sèrie de recomanaci
ons i propostes per tal que siguin
traslladades al Govern municipal,
com ara la celebració d’una jornada
sobre drets i deures dels usuaris de
la sanitat pública i una altra relativa
a la inserció sociolaboral de les per
sones malaltes mentals. També s’ha
plantejat la necessitat de dedicar un
major temps a les persones en aten
ció primària”. Aquestes propostes,
segons el regidor, es traslladaran a la
Conselleria de Salut, unes, i a la Con
selleria d’Acció Social i Ciutadania, les
altres, atès que tenen a veure amb
temes de benestar social.
A la reunió va assistir el doctor
Tresserres, director mèdic de la Fundació Benito Menni, que va explicar
l’estat actual del projecte de Centre Polivalent de Salut Mental que
començarà a construir-se a la Flori
da la pròxima primavera. Tindrà 60
places i estarà ubicat al carrer de
Sant Rafael. # redacció
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El Centre d’Atenció a les Famílies informa sobre la llei

molt temps, juntament amb d’altres ad
ministracions, per tal de situar L’Hospitalet al capdavant de l’atenció a
les persones amb dependència.
Així, cal destacar el Servei Integral
d’Ajut a Domicili (SIAD), el qual va
atendre, al llarg de l’any 2006, més
de 1.800 persones. El pressupost
municipal per a aquest servei és
un dels que més s’ha incrementat
per a l’exercici 2007, situant-se en

2.200.000 euros. El SIAD ofereix els
serveis de treballadores familiars,
neteja, bugaderia i menjar, a domi
cili o als casals de gent gran.
Entre d’altres iniciatives previs
tes cal destacar el programa de
s e g ui me n t  s o c i o s ani t ar i d e s t i 
nat a les persones majors de 80
anys que viuen soles a Collblancla Torrassa i el servei de telealarma,
per a majors de 75 anys. # redacció

