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L’hospital construirà al 1997 un nou centre sociosanitari amb 120 llits

El centre hospitalari de la Creu
Roja celebra les noces de plata

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Els veïns
tornen a sortir
al carrer per
la guerra de
l’aigua
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El Consorci de l’hospital de la Creu
Roja celebra els seus vint-i-cinc
anys d’història amb una sèrie d’actes culturals, socials i científics. Per
commemorar el seu aniversari, el
consorci ha organitzat jornades
científiques, taules rodones i cursets que es van iniciar el passat
mes d’octubre i que es desenvoluparan fins al desembre, amb assistència d’especialistes en cadascuna de les matèries. Hi hauran
taules rodones sobre atenció farmacèutica, tant hospitalària com
ambulatòria i domiciliària; informació sobre nous tractaments contra
la sida; la donació d’òrgans; la política antitabac als hospitals i la infermeria a la Creu Roja, seguint
una evolució històrica i repassant
els programes educatius.
En un àmbit més lúdic, el 13
de desembre tindrà lloc la festa del
25è aniversari amenitzada per l’orquestra La Salseta del Poble Sec.
El lloc triat per fer-la és el Centre
d’Activitats La Farga. En el decurs
de l’acte es lliurarà una distinció als
treballadors amb 25 anys d’antiguitat a l’hospital.

L’hospital de la Creu Roja construirà el nou centre sociosanitari en uns terrenys pròxims
També durant el mes de desembre es farà la presentació de
la maqueta i el projecte del nou centre sòciosanitari que es construirà
en uns terrenys que el consorci té
al costat de l’actual recinte hospitalari. La presentació anirà a càrrec del conseller de Sanitat, Eduard

Rius. Les obres s’iniciaran, probablement, al principi de 1997 i s’espera poder inaugurar el centre al
final del mateix any. El servei estarà destinat a malalts amb problemes socials i sanitaris a la vegada,
especialment malalts crònics, de
llarga durada i geriàtrics. L’edifici
tindrà cinc plantes, amb una superfície de 5.000 metres quadrats. Els
120 llits que s’hi destinaran volen
cobrir les necessitats de L’Hospitalet on no hi ha cap servei amb
característiques. El doctor Joan
Barri, director mèdic de l’hospital
de la Creu Roja, indica que “fins
ara els afectats havien d’anar a

poblacions del voltant de la ciutat
com ara Cornellà o Esplugues. A
partir de l’any vinent omplirem un
buit molt necessari envers aquests
malalts”, afirma el doctor Barri.
Amb el nou edifici, la Creu Roja
completaria el servei que ja ofereix
en matèria d’investigació i docència, rehabilitació, consultes externes, urgències i el propiament hospitalari. Precisament, les últimes
obres de millora es van fer a urgències. La inauguració del nou servei es va efectuar al febrer de 1995.
Les instal·lacions disposen de 600
metres quadrats i van suposar una
forta inversió econòmica.

Les associacions de veïns tornen
a portar al carrer les protestes de
la coneguda com a guerra de l’aigua. El proper dia 7 es tallarà el
trànsit a diferents carrers i no es
descarten altres mobilitzacions. La
Federació d’AAVV de L’Hospitalet
s’ha adherit a les protestes decidides a l’assemblea convocada per
la Confederació de Federacions
d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC). En aquest acte, al que van assistir 2.000 hospitalencs, es van analitzar els cinc
anys de protestes per obligar les
administracions a què eliminin els
impostos del rebut de l’aigua. Juan
García, president de la Federació
d’AAVV de L’Hospitalet, va criticar
els polítics que no han sabut valorar la força de les associacions i
que creien que aquesta protesta no
arribaria lluny. Per a García, “el moviment veïnal està portan a terme
una mobilització que feia molts
anys que no es donava i està dedemostrant la seva força”.
Els adherits a la campanya només paguen el consum de l’aigua
més l’IVA i deixen de pagar els tributs. El volum de factures impagades puja a 682.000 milions de
pessetes. Aquest 1996 es compleixen cinc anys de l’inici de les protestes i podria començar a prescriure el deute dels veïns. Tot i això,
encara hi ha dubtes sobre la legalitat de la prescripció tributària.

