Nota de premsa
Terrassa, 17 de desembre de 2014

El projecte de MútuaTerrassa per ampliar el servei
d’urgències i traslladar consultes externes a l’edifici
de l’estació de FGC continua endavant
La construcció d’una passera de vianants no es considera imprescindible

L’Ajuntament de Terrassa va convocar ahir una reunió informativa en relació amb el
contingut de les al·legacions presentades per diverses entitats al projecte d’obres
d’ampliació de les dependències mèdiques i millora per a l’accessibilitat de les
instal·lacions de Mútua de Terrassa. La reunió, presidida per la tinenta d’alcalde de
Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, va comptar amb la presència de la
regidora de Salut, Josefina Soler, de representants de Grups Municipals, de
MútuaTerrassa i de les entitats que van presentar al·legacions al projecte.
Durant la reunió, MútuaTerrassa va explicar el seu projecte en resposta a les
al·legacions presentades i el va defensar afirmant que, en un context com l’actual, és
molt necessària la reforma i l’ampliació del servei d’urgències mèdiques i el trasllat
de consultes externes a l’edifici de la nova estació de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, a l’altra banda del Parc de Vallparadís.
En línies generals, les persones i entitats assistents a la reunió van acceptar la
necessitat del projecte per continuar prestant un servei sanitari de qualitat a la
ciutadania, valorant positivament aspectes com la millora de la ràtio de m2 per llit, o
la construcció de nous quiròfans i la modernització dels ja existents. Les entitats que
van presentar al·legacions al projecte també van reclamar que, donat el context
socioeconòmic actual, tota inversió hauria d'anar acompanyada de les garanties
necessàries per aconseguir una millora dels serveis a la població.
De la mateixa manera, es va considerar com a no imprescindible per a la continuïtat
del projecte la construcció d’una passera d’ús públic que connectés directament
l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa amb la l’estació dels FGC. Tot i no
considerar-se una actuació prioritària, s’ha parlat de poder replantejar-la més
endavant, mitjançant un procés deliberatiu obert i transparent, si les necessitats del
personal mèdic i de les persones usuàries així ho requerissin.
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Durant la reunió d’ahir, la regidora de Salut, Josefina Soler, també es va
comprometre davant de les entitats, a recuperar la figura del Consell Municipal de
Salut, on hi siguin representants del Servei Català de la Salut, dels proveïdors de
serveis sanitaris a la ciutat (MútuaTerrassa i Consorci Sanitari de Terrassa) i
d’entitats ciutadanes i de l’àmbit de la salut presents a Terrassa.
La previsió és que a principis d’any, als mesos de gener o febrer, es portin al Ple
municipal per a la seva aprovació definitiva el conveni regulador i concessió
administrativa d’espais, i també els expedients de l’ampliació del servei d’urgències
mèdiques i el trasllat de les consultes externes per a la seva aprovació inicial.
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