Sanitat

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí – Agost 2011

FULL INFORMATIU

Contra el tancament a les nits del CAP d’Anglès
Amb data 3 d’agost del 2011, aquest Ajuntament va rebre una carta
del Servei Català de la Salut (CatSalut) en què s’anunciava que
“properament” el CAP d’Anglès estarà tancat cada dia de 9 del vespre
a 8 del matí, i que a la nit “els usuaris que requereixin assistència
sanitària hauran de trucar al telèfon d’urgències 902 111 444 o al 112
(...) o bé podran acudir directament al punt d’atenció continuada
(PAC) de Santa Coloma de Farners”.
Abans de rebre aquesta carta, però, aquest Ajuntament ja s’havia
manifestat en contra de la modificació de l’atenció continuada
de l’ABS d’Anglès:
En el ple extraordinari del 9 de juliol passat, es va aprovar per
unanimitat una moció del Grup Independent per mostrar el rebuig de
l’Ajuntament a una proposta de reunificació dels serveis d’emergències
mèdiques, i el 27 de juliol passat, l’alcalde, Marc Garcia Nadal, va
participar en una reunió amb representants municipals d’Amer, la
Cellera, Osor i Anglès, de la qual va sortir un manifest de
disconformitat sobre aquest tema.
Els motius per expressar el desacord amb la mesura adoptada són els
següents:
-1r. Els usuaris hauran de fer un desplaçament més llarg fins al centre
d’atenció continuada, amb la consegüent demora en l’atenció de la
urgència.
-2n. El tancament comporta un major temps en el desplaçament dels
serveis sanitaris des de Santa Coloma fins al lloc d’urgència. Això
implica no atendre amb la rapidesa necessària aquella emergència,
amb els riscos que això comporta per a la salut de les persones.
-3r. El fet que tots els usuaris de la zona de la Selva Interior (65.000
aproximadament), davant d’una urgència, hagin de dirigir-se al CAP de
Santa Coloma de Farners, suposarà una saturació en el servei i una
demora en l’atenció.
-4t. Amb aquesta mesura no s'evitarà el col·lapse als serveis
d'urgències dels hospitals; al contrari, encara s'agreujarà més.
-5è. Des d’algun punt dels municipis afectats fins al punt d’assistència
més proper hi ha una hora i mitja aproximadament, i no la mitja hora
que requereix l’atenció correcta als usuaris.
En pròxims Fulls Informatius us anirem informant d’aquesta qüestió.

Ple municipal
Ple ordinari el dissabte 10 de setembre
En el ple extraordinari del 9 de juliol passat es va establir que les sessions
ordinàries del Ple de la Corporació tindrien lloc el segon dissabte no festiu de cada
tres mesos, a les 11 del matí. El pròxim ple ordinari serà el dissabte 10 de
setembre, a les 11 del matí, al saló de plens de l’Ajuntament.

Oficines municipals
Nou horari d’atenció al públic
Per motius d’organització interna, les oficines municipals estaran tancades els
dilluns a la tarda i l’horari d’atenció al públic queda com segueix:
De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda
Dimecres, de 5 de la tarda a 8 del vespre (excepte el mes d'agost)

Medi Ambient
Enquesta sobre la recollida selectiva
El 30 de juliol va finaltizar el termini per entregar l'enquesta sobre la recollida
selectiva. Es van recollir 91 enquestes. Des de la regidoria de Medi Ambient estem
preparant un informe sobre les respostes obtingudes. Properament publicarem el
resultat. Voldríem donar les gràcies a tots els que heu participat en el sondeig.

Gent Gran
28è Homenatge a la Gent Gran – 11 de setembre del 2011
Programa:
- A les 11 del matí, missa a l’església parroquial de Santa Maria de Bonmatí i, tot
seguit, concert de la coral de Bonmatí.
- Sortint de l’església, concentració a la plaça Massana per commemorar la Diada
Nacional de Catalunya.
- En acabat, sortida cap al restaurant Janeret de l’Hotel Mirallac de Banyoles, on es
farà el dinar de l’Homenatge.
Inscripcions per al dinar, fins al 2 de setembre, a l’ajuntament, de 9 del matí a 2
de la tarda. Més grans de 70 anys: de franc. Acompanyants: 25 euros. Menors de
12 anys: 12 euros

