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El centre d’atenció
d’urgències 112
es traslladarà
a L’Hospitalet
El centre de recepció i de coor
dinació del 112, el telèfon d’a
tenció a les urgències, es traslla
darà al final del 2008 a la seu
central del Sistema d’Emergèn
cies Mèdiques (SEM), ubicada
al Districte Econòmic de L’H.
Així ho ha anunciat la consellera
de Salut, Marina Geli, en el de
curs de la seva darrera visita a
les instal·lacions del SEM.
El telèfon 112, únic per a tot
l’àmbit europeu i amb resposta
immediata les 24 hores del dia,
centralitza totes les trucades d’emer
gència i coordina les possibles res
postes mobilitzant els recursos pú
blics d’urgències sanitàries, d’extinció
d’incendis i salvaments, de seguretat
ciutadana i de protecció civil.
Segons ha assegurat la conselle
ra de Salut, els operadors que ate
nen les trucades del 112 i del 061,
el número d’atenció d’urgències que
depèn del Servei Català de la Salut,
treballaran conjuntament i en una
única sala a partir del 2009.
Aquesta nova ubicació del 112
té l’objectiu de consolidar un nou
model de resposta a les urgències
creat per la Generalitat ara fa dos
anys. El 112 coordina les actuacions
dels diferents mitjans que es mobi
litzen per solucionar qualsevol tipus
d’urgència, des de personal sanitari,
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fins a bombers, ambulàncies, equips
de rescat o fins i tot helicòpters. A
més, des del 112 s’ofereix atenció
telefònica fins que aquests mitjans
arriben al lloc indicat.
L’alcaldessa, Núria Marín, va visitar
recentment les instal·lacions del SEM
al Districte Econòmic per conèixer de
primera mà un servei que l’any 2007
va atendre 52.000 trucades telefòni
ques relacionades amb urgències
mèdiques, cosa que vol dir un miler
cada setmana. # r .

gabriel cazado

Aquest número de telèfon és únic per
a tot l’àmbit europeu

La seu del SEM acollirà en els propers mesos la central d’emergències 112

Acabado un nuevo centro para ‘gent gran’
La nueva residencia y centro de día de Collblanc empezará a funcionar en cuatro meses
En un plazo de 4 meses está
previsto que abra sus puertas
la nueva residencia y centro de
día de la calle de Benito Pérez
Galdós, en Collblanc. El edifi
cio está acabado y sólo falta
el mobiliario. El centro tendrá
90 plazas, 54 de residencia y
30 de centro de día, y tiene
una superficie total de 4.600
m 2 en tres plantas. El coste
es de unos 6 millones de euros y
el equipamiento podría entrar en
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funcionamiento entre final de 2008
y principio de 2009.
Para comprobar la marcha de las
obras, la alcaldesa Núria Marín visitó
el equipamiento este septiembre.
“Está quedando muy bien y más
teniendo en cuenta que fue difícil
encontrar un solar en este barrio.
Con mucho esfuerzo conseguimos
estos mil metros cuadrados difíciles
de edificar porque tienen forma
octogonal, por tanto creo que se ha
hecho un buen trabajo”, manifestó.

Acompañaron a la alcaldesa el
consejero delegado del Consorcio
Sanitario Integral, Josep Fité, la
tenienta de alcalde de Bienestar So
cial, Dolors Fernández, y el concejal
del distrito, Pere Según. El Consor
cio Sanitario Integral es la entidad
ejecutora de la obra y que, una vez
finalizada, gestionará el centro du
rante los próximos 75 años.
Marín ha añadido que “este
equipamiento es muy necesario y
ha sido muy reivindicado por las

entidades y los ciudadanos del dis
trito, por eso fue incluido en el Plan
Integral de Collblanc-la Torrassa. Su
pronta puesta en marcha es una
buena noticia”.
El Ayuntamiento tiene progra
madas dos residencias más para
‘gent gran’: una en Santa Eulàlia, de
140 plazas, que gestionará Prytanis
y cuyas obras podrían comenzar an
tes de que finalice 2008, y otra en
el Gornal, de la que aún está por
definir su ubicación. # marga solé

