Ambulància amb base a Anglès
Al mes de novembre de 2015, la Generalitat ens va anunciar que reduirien les hores de presència de
l’ambulància d’Anglès a la meitat, és a dir, 12 hores menys, quedant sense ambulància entre les 20
h i les 8 del matí. A canvi, ens deien que hi haurien nous vehicles d’intervenció ràpida amb base a
Santa Coloma i Salt que vindrien en 12 minuts en cas d’urgència i que anaven equipats amb metges
i tot el necessari per estabilitzar el pacient greu, és a dir, que seria com una UCI mòbil.
Els alcaldes i regidors del Ter Brugent vam decidir reclamar que no ho fessin. Vam estudiar
l’impacte en els nostres pobles, analitzant dades del padró, com per exemple quants nadons tenim,
quantes persones grans viuen soles, quin és l’índex de sobre-envelliment de la població. També vam
demanar als serveis socials quantes persones eren dependents i als CAPs dels nostres pobles,
quantes persones amb malalties cròniques o greus hi havia al territori. També vam calcular els
minuts entre Santa Coloma, Salt i els nostres pobles.

Tal com veureu en el quadre adjunt, Anglès és el poble menys
perjudicat. Vam assenyalar en groc tot el que passava de 15 minuts.
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Amb un document de 5 pàgines a les mans, els alcaldes del Ter Brugent vam tenir una reunió de
més de 3 hores amb el Director del Departament de Salut de la Generalitat a Girona, la Directora
tècnica del SEM i el CatSalut.
Al cap de pocs dies ens comunicaven que, enlloc de 12 hores, només ens en traurien 8 (entre la
mitjanit i les 8 del matí) i que al cap d’un any revisaríem plegats el funcionament del servei
d’intervenció ràpida.
És per això que no podem acceptar l’afirmació que va fer en un Ple una persona de la CUP dient
literalment que «davant de la inacció de l’equip de govern d’Anglès» ells farien una campanya per
exigir les 24 hores de l’ambulància. Vam respondre que qualsevol acció per reclamar l’ambulància
ens semblava bé, però que no era cert que hi havia hagut inacció i li vam ensenyar el document en
el mateix Ple. No tant sols no es va disculpar, sinó que a sobre, l’endemà va sortir una notícia al
Diari de Girona amb aquest mateixa afirmació, fruit de la ignorància que, per començar, no és un
tema que sigui responsabilitat de l’equip de govern d’Anglès exclusivament, sinó de tots els
equips de govern del Ter Brugent, que hem anat plegats des de l’inici i continuarem el camí
plegats.

De fet, fa un mes aproximadament, un parell d’alcaldes, en representació de tot el Ter Brugent, vam
tornar a reunir-nos amb el departament de Salut i el SEM per demanar dues coses: la recuperació de
les hores perdudes i una solució als problemes de funcionament del transport sanitari no urgent. Ens
van presentar uns primers anàlisis de temps de resposta i de servei que, un cop examinats, no
acabem de veure clars i en els propers dies els tornarem a demanar més informació. A més, per
tercera vegada, els ajuntaments portarem a Ple una moció, que aquesta vegada serà molt més
contundent. Per part d’ells, hi ha el compromís de venir al nostre territori a explicar els resultats del
primer any en una reunió oberta a tots els grups polítics. Ens diuen que vindran un cop tinguin els
resultats finals de l’anàlisi del primer any, tal com s’havia acordat en un principi.
Cal explicar també que la CUP ha repartit per les cases un model d’instància que podeu emplenar i
presentar a l’ajuntament per demanar l’ambulància. Per a que aquesta instància no porti a confusió,
és necessari explicar que els ajuntaments no gestionem les ambulàncies ni podem decidir les hores
que les tenim. El repartiment d’ambulàncies depèn exclusivament del Departament de Salut de la
Generalitat. Per tant, aquesta instància només servirà per comptar un nombre aproximat de persones
que reclamen el servei 24 hores. En canvi, el que sí que ens seria molt útil, és que qualsevol
persona que hagi trucat al SEM entre la mitjanit i les 8 del matí (O inclús fora d'aquest
horari), comuniqui a l'ajuntament que pertoqui, com han estat atesos i el temps d'arribada de
l'ambulància. En aquest sentit, habilitarem un formulari online per recollir dades o bé ens
podeu trucar per telèfon.
Treballar i insistir en la necessitat de la presència de l’ambulància les 24 h és una tasca que estem
duent a terme igualment des de fa mesos i de manera coordinada entre els ajuntaments del
Ter Brugent.

