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Sanitat. Les obres de construcció del nou centre d’assistència primària, que s’ubicarà al carrer de l’Alhambra, ja estan en marxa

El nou CAP de Santa Eulàlia
estarà acabat a final del 2020
infants, consulta de salut mental de
suport a l’atenció primària i atenció
odontològica.
El futur equipament de Santa
Eulàlia ha estat llargament reivindicat pels veïns. “És el que necessitava el barri”, ha explicat Miguel
Mansergas, vocal de sanitat de la
Federació d’Associacions de Veïns
de L’Hospitalet. Tot i això, ha recordat que “el centre també ha d’anar
acompanyat de la incorporació del
personal necessari”.

L’equipament, que
substitueix el de Jacint
Verdaguer, tindrà
el doble de metres
quadrats i ampliarà el
nombre de consultes
La construcció del nou Centre d’Assistència Primària (CAP) de Santa
Eulàlia ja està en marxa. L’alcaldessa Núria Marín i el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia
i Hisenda, Pere Aragonès, van visitar el passat 31 d’octubre les obres
del futur equipament que s’ubicarà
al carrer de l’Alhambra, 20. “Aquest
centre permetrà adaptar-se a les noves necessitats i al creixement de la
població que ha experimentat el barri”, ha explicat l’alcaldessa.
El futur CAP substituirà l’actual,
situat al carrer de Jacint Verdaguer,
que després de 20 anys de servei
ha quedat petit per a les gairebé
20.000 persones que s’atenen a la
zona. L’equipament es construeix en
un solar cedit per l’Ajuntament i el
gestionarà l’Institut Català de la Salut (ICS). Està previst que el centre
d’atenció primària, que compta amb
una inversió de 3,1 milions d’euros,
estigui enllestit a final del 2020.
“Tirar endavant aquest projecte
no ha estat fàcil perquè és precisament als barris més densament poblats i que ja estan urbanísticament

L’alcaldessa, Núria Marín, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, reben explicacions del projecte

consolidats, on l’obtenció d’espais
és més difícil”, ha afegit el vicepresident. “És important que Ajuntaments i Govern anem de la mà en
aquests aspectes tan importants
com la salut”, ha conclòs Aragonès.
Per tal d’atendre l’augment demogràfic del barri, el nou CAP doblarà la superfície. Comptarà amb
2.123 metres quadrats construïts i
1.574 útils, molt per sobre dels 689

metres quadrats actuals. A més,
s’augmentarà notablement el nombre de consultes, que passaran de
les 18 actuals a les 35 que preveu
el nou equipament.
El centre oferirà activitats preventives (vacunacions, educació
sanitària i consells de salut), atenció
i seguiment de les malalties agudes
i cròniques, atenció domiciliària,
atenció i seguiment de la salut dels

El nou centre, amb
una inversió de 3,1
milions, s’emmarca
en el Pacte de salut
i benestar

Pacte de salut i benestar
La construcció d’aquest centre
s’emmarca en el Pacte de salut
i benestar que Ajuntament i Departament de Salut van signar al
setembre i que preveu una inversió
en infraestructures de 59 milions
d’euros fins al 2021. D’aquests,
15,5 milions es destinaran a l’atenció primària i comunitària. “L’atenció
primària és la columna vertebral i
l’element fonamental del sistema
de salut català, és la primera porta
d’entrada dels ciutadans”, ha afirmat Aragonès.
Per la seva banda, l’alcaldessa
ha recordat que “després d’un
temps sense inversions, la ciutat
porta un cert retard” i ha afegit que
“el nou CAP de Santa Eulàlia és la
primera actuació que s’executa d’un
seguit de projectes que impliquen
la construcció, la remodelació i
l’equipament de diversos centres
sanitaris de la ciutat”. y

Equipamientos. La construye Prytanis, que ya gestiona otra instalación similar en L’H, y se prevé que funcione en enero de 2020

En marcha las obras de una
nueva residencia geriátrica
concertada en Santa Eulàlia
La nueva residencia geriátrica y
centro de día de Santa Eulàlia ha
iniciado su construcción en la calle
Amadeu Torner. Con el acto protocolario de la primera piedra se ha iniciado la cuenta atrás para disponer
de 144 nuevas plazas de residencia
–100 concertadas y 44 privadas– y
40 públicas de centro de día. El proyecto, que se licitó por concurso, lo
construye la empresa Prytanis con
un presupuesto de 8 millones de
euros en un solar municipal cedido.
El nuevo equipamiento se prevé que entre en funcionamiento
en enero de 2020. Dispondrá de
comedor, salas de rehabilitación,
peluquería, servicio de podología
y atención sanitaria y psicológica.
Esta será la segunda residencia
de Prytanis en L’Hospitalet, que se
unirá a la que ya dispone en la calle

Aprestadora, también en Santa Eulàlia, y que fue inaugurada en 2002.
Cuando se ponga en marcha,
la residencia Prytanis Plaza Europa
aliviará las listas de espera de plazas
públicas de residencia geriátrica. En
estos momentos en L’Hospitalet hay
1.148 plazas de residencia asistida
(en tres instalaciones públicas, seis
colaboradoras y cuatro privadas),
pero harían falta 688 plazas más
para llegar a la ratio de 3,5 por cada
100 personas mayores de 65 años.
Este déficit supone que la lista de
espera para una plaza pública supere los 4 años. La mayoría de los inscritos en esa lista no pueden asumir
el coste de la plaza privada.
También hay un déficit en los
centros de día, aunque en este caso
es menor. Actualmente L’Hospitalet
dispone de 493 plazas, frente a las

524 que corresponderían a la ratio
aconsejada de una por cada 100
mayores de 65 años. Estas plazas
se distribuyen en tres centros de día
públicos, 10 colaboradores y tres
privados.
Al acto de colocación de la primera piedra asistieron, entre otros,
la alcaldesa, Núria Marín; el secretario general de Afers Socials de la
Generalitat, Francesc Iglesias, y la
fundadora de Prytanis, Concepción
Ramos. La alcaldesa ha indicado
que este nuevo equipamiento “se
sumará al resto de servicios de los
que ya dispone la gent gran de
L’H, que ha trabajado mucho por la
ciudad y entendemos que debemos
retornarles todo lo que han hecho”.
El proyecto también incluye la
construcción de un aparcamiento
subterráneo de rotación con una

En la primera piedra se introdujo un cilindro con prensa y otros objetos

cuarentena de plazas. Precisamente, el presidente de la Federación de
Asociaciones de Vecinos, Manuel
Piñar, se ha mostrado disconforme
con el modelo de gestión de este
aparcamiento, aunque ha celebrado
el inicio del equipamiento: “mientras
la Generalitat no se avenga a hacer

residencias de gent gran totalmente
públicas habrá que buscar soluciones donde las haya”. El representante de la Generalitat, por contra,
defendía el modelo concertado "que
permite que entre todos pongamos
recursos al servicio de las personas”. y

