


President Montilla
‘Calafell disposa d’equipaments avençats, que fins ara eren exclusius dels grans centres hospitalaris’
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continua a la pàgina següent

L’atenció sanitària a Calafell ha
fet un salt qualitatiu amb la
posada en marxa del  nou
Centre d’Alta Resolució (CAR),
un equipament sanitari a mig
camí entre un CAP i un Hospital,
que donarà servei a 21.400
persones. El passat 21 de juny,
el president de la Generalitat,
José Montilla, va inaugurar
aquest nou equipament, ubicat
a l’avinguda del Vilarenc.

El nou CAR compta amb els
serveis de medicina general,
pediatria, consulta
d'odontologia, rehabilització i
diagnòstic per a la imatge, per
la qual cosa evitarà molts dels

desplaçaments fora del municipi
per visitar-se o rebre tractament.

El president de la Generalitat va
destacar en el seu parlament
que, des d’ara, “Calafell
disposa d'equipaments
tecnològicament avençats,
que fins ara eren exclusius
dels grans centres
hospitalaris”, la qual cosa
“permetrà apropar els
serveis als ciutadans”.

El nou Centre d’Alta Resolució
(CAR) de Calafell compta amb
serveis que el converteixen en
un petit hospital en tot, llevat
del nom. Un dels elements que

ho faran més visible és l’estalvi
de desplaçaments per fer-se
proves diagnòstiques o rebre
tractaments. Es calcula que hi
haurà 14.000 desplaçaments
anuals que ja no caldrà fer.

Uns 2.000 viatges anuals es
feien fins ara per a la pràctica
de radiografies, concretament
a l’Hospital del Vendrell. Ara, ja
no seran necessaris ja que el
CAR comptarà amb servei de
diagnòstic per la imatge. Uns
altres 12.000 desplaçaments
s’havien de realitzar per accedir
a tractaments de rehabilitació.
La millora és especialment
significativa en aquest segon

cas, ja que les persones que
necessiten aquest servei han
de fer repetides sessions, de 15
a 18 de mitjana.

Són serveis “exclusius fins
ara dels hospitals, però
que a Calafell es prestaran
en un centre d’atenció
primària, a prop dels
ciutadans que en són els
usuaris”, va dir Montilla.

Un salt qualitatiu

En l’acte d’inauguració, la
consellera de Salut, Marina Geli,
va destacar precisament “la
proximitat a la ciutadania
que volem per als serveis
públics” i el fet que “el
model d’alta resolució es
basa justament en la idea
de solucionar ‘in situ’ la
gran majoria de necessitats
sanitàries dels usuaris”.

La consellera va recordar que la
inversió efectuada al CAR, 3,7
milions d’euros, és “la més
important que la Generalitat
ha fet en un model sanitari
nou com aquest”.

L'alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez, va manifestar que el
nou equipament representa
“un salt qualitatiu per al
benestar de les persones
que viuen a Calafell. Podem
dir que ara tenim cobertes
les necessitats sanitàries".

L'increment de població
experimentat a Calafell en els
darrers anys, a raó de més de
1.000 habitants per any,
requeria una actualització dels
serveis sanitaris, entre molts
altres. Ara, el CAR s’ha
dimensionat amb la previsió
d’evolució de la població.

La incorporació de rehabilitació i radiologia evitarà viatges al Vendrell

Els calafellencs s’estalviaran
14.000 desplaçaments anuals
per rebre atenció sanitària

salut

El president de la Generalitat, durant el seu parlament en l’acte d’inauguració del CAR.



salut

Maria Geli, consellera de Salut
‘El model d’alta resolució consisteix a solucionar ‘in situ’ la gran majoria de necessitats sanitàries’

El nou CAR
on i com

ve de la pàgina anterior

El nou CAR té una superfície
construïda de 2.055 metres
quadrats. El solar que va cedir
l’Ajuntament (l’antic dipòsit
municipal de vehicles) té una
superfície de 3.011 metres
quadrats. La pràctica totalitat
de l’equipament esta a peu de
carrer, en una planta baixa.

El nou edifici pràcticament
duplica el servei que s’oferia
fins ara. El CAR disposa de
cinc consultes de medicina
general, cinc consultes
d’infermeria, dues consultes
de pediatria, dues consultes
d’infermeria pediàtrica, una sala
de consulta d’odontologia i una
de treball odontològic i tres
consultes polivalents.

L’àrea d’atenció continuada
(urgències) disposa de dues
sales de consulta, una sala de
tractaments, cinc boxes
polivalants i una sala de presa
de mostres. Aquesta àrea inclou
un espai de transport sanitari,
amb accès cobert per a
ambulàncies. A més de
radiologia i rehabilitació, els
serveis es completaran amb una
àrea d’atenció a la salut sexual
i reproductiva, dues sales de
consulta polivalent, i una escola
de mares i de preparació al part.

La dotació de personal del CAR
està formada per cinc metges
de família, dos pediatres, set
infermeres, una treballadora
social i cinc persones de gestió
i serveis. L’equipament serà
gestionat per la Xarxa Sanitària
Santa Tecla.
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La inversió
efectuada és de
3,7 milions
d’euros

On està
El Centre d’Alta Resolució és situat a
l’avinguda del Vilarenc, a la cantonada
amb el Passeig de la Unió. S’hi pot
accedir amb l’autobús municipal, amb
vehicle privat i a peu.

Demanar visita per telèfon 977 691 418
                                                de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Demanar visita per internet www.xarxatecla.cat

Heu de tenir a mà la targeta sanitària,
ja que el sistema us demanarà el vostre
CIP, que és la combinació de lletres i
números que apareix damunt del vostre
nom i cognoms.

altra informació d’interès

Atenció telefònica Xarxa Santa Tecla 902 013 410
Hospital del Vendrell (centraleta) 977 257 900
Hospital del Vendrell (citació) 902 013 410
Regidoria de Salut Ajuntament de Calafell 977 699 009 (ext 676)
Agència de Protecció de la Salut 93 551 39 00



4

entrevista

El Centre d’Alta Resolució
(CAR) és un nou model
d’atenció primària del
departament de Salut de la
Generalitat. Un model que es
basa a resoldre la major part de
problemes de salut sense
desplaça-se a centres sanitaris
fora del municipi. “Per això,
l’avenç que significa per a
Calafell és tan important”,
explica en aquesta entrevista
l’alcalde de Calafell, Jordi
Sánchez.

Quina diferència existeix
entre un CAR i un CAP
tradicional?
En el fet que un CAR és un petit
hospital en tot, excepte en el
nom. I excepte també en què
no s’hi ingressen malalts. Però
la idea és que més del 90% de
les demandes dels usuaris
puguin atendre’s “in situ”.

El president de la Generalitat,
José Montilla, va dir-ho durant
la inauguració: al CAR de
Calafell hi ha un equipament
tecnològic que fins ara només
estava disponible als grans
hospitals.

Calafell ha estat pioner en
aquest nou model.
Sí, a Catalunya només hi ha un
altre CAR, el de Vila-seca.
Quan vam gestionar davant la
Generalitat la creació dels nous
centres de salut que necessitava
Calafell, vam reclamar el CAR.
I és que la recuperació del retard
històric que arrosseguen els
serveis del municipi no es resol
únicament amb allò que ja té
tothom, sinó amb uns nous
equipaments que signifiquin
un salt qualitatiu. I s’ha d’afegir

que el departament de Salut
no havia fet mai una inversió
tan alta en un nou model
d’atenció.

Quins nous serveis ha
introduït el CAR?
Dos dels més destacats són
els de radiologia i els de
rehabilitació, que són els que
estalviaran més desplaçaments
als usuaris. Però, entre altres,
també hi haurà odontologia i

un, l’atenció continuada les 24
hores (és a dir, urgències
autèntiques), que valorarem
amb el temps, veient-lo
funcionar.

Què notaran els usuaris
del CAR?
Doncs principalment que no
hauran d’anar amunt i avall
per aconseguir un diagnòstic
o rebre tractament. Sempre hi
haurà casos que requereixin
una atenció especialitzada,
que no pot oferir-se localment.
Però la gran majoria de casos
s’han de resoldre aquí, perquè
aquesta és la filosofia del CAR.
Hi haurà un estalvi de temps i
de diners en desplaçaments que
ja no caldrà fer. I comptant que
estem parlant de milers de
desplaçaments anuals, es
produirà fins i tot una millora

de la  mobilitat comarcal. Sense
oblidar que l’atenció amb la
fórmula de l’alta resolució ajuda
a descongestionar l’atenció que
es presta als hospitals.

Amb el Centre d’Alta
Resolució, ja queden
cobertes les necessitats
sanitàries del municipi?
No. Que el CAR sigui una fita
tan important no implica que
haguem acabat la feina. Tenim
un altre projecte vital per
recuperar el retard i equilibrar
el municipi. És el Centre
d’Atenció Primària del nucli
de Segur.

En quina fase es troba
aquest projecte?
L’Ajuntament ja ha fet els

‘El CAR significa un avenç
importantíssim per a Calafell’

Jordi Sánchez i Solsona, l’alcalde

L’alcalde, durant la seva intervenció a l’acte d’inauguració del CAR, el passat 21 de juny

continua a la pàgina següent

la frase
‘Els serveis de
salut han fet un
salt qualitatiu’



seus deures. Vam adquirir uns
terrenys a l’avinguda d’Espanya,
que hem cedit al departament
de Salut. La Generalitat té
incorporada a les seves
previsions la construcció del
CAP de Segur. És més, el mateix
dia que inauguràvem el CAR
vam signar un acord amb la
consellera Marina Geli que,
entre altres mesures, preveu la
materialització d’aquest
projecte.

Posar al dia el municipi

Són bàsics els equipaments
de salut per a posar al dia
el municipi?
Efectivament. Dels molts
retards que arrossega Calafell,
potser els més peremptoris
eren els que afectaven els
serveis educatius i els sanitaris.
En tots dos àmbits hem fet
molta feina, en allò que toca a
l’Ajuntament, que és posar a
disposició de la Generalitat els
terrenys necessaris. Voldria
recordar que, després de dos
procediments urbanístics de
gran complexitat, hem cedit al
departament d’Educació els
solars necessaris per a construir
l’edifici definitiu de l’Institut de
Secundària de Segur, al carrer
Brasil, i per a fer el col·legi del
nucli de la Platja, a l’actual
aparcament del nucli de la
Platja.

Què cal més per recuperar
el retard històric?
La llista és llarga, perquè s’ha
perdut massa temps i massa
temps, errors històrics inclosos.
Però ens hi hem de posar i
aquest és el principal objectiu,
el principal compromís, de
l’actual equip de govern de
l’Ajuntament. Hem començat
a fer les coses bé, planificant i
avançant-nos a les necessitats,
tot deixant enrera la fórmula,
tan habitual a Calafell en els
darrers 25 anys, de posar
pegats als problemes sense
resoldre’ls realment.

entrevista

ve de la pàgina anterior
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La nova sala de rehabilitació començarà a funcionar
abans d’acabar aquest any

Un dels nous serveis amb què compta el Centre d’Alta Resolució és el de rehabilitació.
Amb aquesta finalitat, s’ha habilitat una sala equipada amb aparells gimnàstics i
rehabilitadors. El servei es posarà en marxa abans d’acabar l’any, ja que l’arrencada
del CAR, per motius organitzatius, s’està fent de forma gradual. A les imatges, dos
moments de la visita al servei que van fer les autoritats durant l’acte inaugural, el
passat 22 de juny.
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La inauguració del nou Centre
d’Alta Resolució culmina un
treball de tres anys, que la
regidora de Salut de
l’Ajuntament, María Victoria
Ortigosa, ha viscut en primera
línia. “Però la feina no s’ha
acabat. Ara, l’objectiu és
que comencin les obres del
Centre d’Atenció Primària
de Segur”, explica Ortigosa.

Què representa l’obertura
del CAR?
És una millora per a tot el
municipi, ja que tots els
avantatges del CAR ho són
per al conjunt dels seus
habitants. L’avantatge més
visible, com hem explicat, és
que no caldrà marxar fora de
Calafell per a fer-se les proves

diagnòstiques més habituals o
seguir tractaments, com els
de rehabilitació.

Pot posar en xifres aquesta
millora?
He de dir, en primer lloc, que el
CAR ha estat dimensionat per
atendre 21.000 usuaris. És un
càlcul que s’ha fet preveient el
creixement demogràfic futur.

Lògicament, la creació del
Centre d’Atenció Primària de
Segur de Calafell completarà
la xarxa bàsica d’atenció
sanitària. Però ja ara hem
aconseguit un nivell de
cobertura molt elevat.

Perquè es parla de millora
qualitativa, potser més
que quantitativa?
La millora és quantitativa,
perquè estem parlant que, en
línies generals, es duplica el
servei que s’oferia fins ara. Però
hi ha una millora qualitativa,
perquè s’introdueixen nous
serveis. En particular serveis
molt necessaris, com el
diagnòstic per la imatge i la
rehabilitació, que estalviaran
els desplaçaments que s’havien

de fer, generalment a l’hospital
del Vendrell. Estem parlant de
14.000 viatges anuals, només
per aquests dos conceptes.

Urgències les 24 hores

El CAR incorpora també
l’atenció continuada les 24
hores del dia. En què es
notarà aquesta novetat?
L’atenció continuada les 24
hores no vol dir altra cosa que
un servei d’urgències que
funciona permanentment. Fins
a l’obertura del CAR teníem
urgències de 8 del vespre a 8
del matí i la resta del dia calia
anar al Vendrell. La naturalesa
d’aquest servei, que té una
demanda imprevisible, no fa
fàcil calcular els desplaçaments
que s’estalviaran, però segur
que seran uns quants milers
més. Puc afegir una cosa?

Digui.
Que poder accedir a tots
aquests serveis sense moure’s
del municipi és un gran
avantatge i una gran
tranquil·litat, perquè quan
algú està malalt el que menys
necessita és anar amunt i avall.

Hi ha més serveis nous?
Vull destacar també que
comptem amb servei
d’odontologia i que hem
reforçat el de pediatria, que
eren dues demandes que
també calia atendre. I el CAR
té també un accès cobert per a
ambulàncies, que garanteix la
privacitat dels pacients i evita
el que passava fins ara, que
havien de ser “descarregats”
al carrer, amb sol, pluja o fred
i a la vista de tothom.

Ha parlat del futur CAP de
Segur. Per quan s’espera
tenir-lo disponible?
Per part de l’Ajuntament la feina
està feta. Hem comprat i cedit
els terrenys i estem molt a sobre
del tema per garantir que les

‘I ara, l’objectiu és
començar les obres
del CAP de Segur’

María Victoria Ortigosa, regidora de Salut

La regidora, entre l’alcalde i el president de la Generalitat, el dia de la inauguració del CAR.

continua a la pàgina següent

la frase
‘El que menys
necessita un
malalt és anar
amunt i avall’
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obres s’iniciïn tan aviat com
sigui possible. Una alternativa
que estem estudiant per agilitar
el projecte és que la inversió
sigui assumida per un operador
sanitari privat. Hem signat un
compromís amb la Generalitat
que inclou el CAP de Segur com
una prioritat i no volem acabar
aquest mandat municipal
sense que les obres estiguin
en marxa i, si pot ser, ben
avançades.

Agència de Protecció
de la Salut a Calafell

El CAR allotja, a més, una
delegació de l’Agència
Catalana de Protecció de la
Salut. Quina missió tindrà
aquesta oficina?
L’Agència de Protecció de la
Salut és un organisme que té
competències sobre la salut
ambiental i l’alimentària o les
activitats contaminants, i també
en matèria de vigilància
epidemiològica. Per posar uns
exemples, són tasques dels
professionals de l’Agència el
control sanitari dels mercats,
el comerç, les noves activitats
econòmiques o els menjadors
col·lectius.

Amb l’Agència vam signar
temps enrera un coveni per
coordinar la seva tasca amb
l’Ajuntament, ja que tant
l’Administració catalana com
la local tenim competències
de salut pública.

Quina utilitat pràctica
tindrà aquesta delegació?

L’oficina de l’Agència a Calafell
tindrà caràcter comarcal i
donarà servei als catorze
municipis del Baix Penedès.
Comptarà amb un equip format
per cinc professionals, que
inclouen veterinaris, metges i
infermers. Molts tràmits que
calia anar a fer a Tarragona, ara
es podran fer sense moure’s de
Calafell.

ve de la pàgina anterior
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Nou servei de diagnòstic per la imatge
Una de les principals novetats del CAR és la incorporació del servei de diagnòstic per
la imatge. El servei està operatiu des de l’obertura del centre. Es calcula que es faran
unes 2.000 radiografies a l’any i, per tant, s’estalviaran sengles desplaçaments fora de
Calafell, la immensa majoria a l’Hospital del Vendrell.

I nou servei d’odontologia
El CAR introdueix, a més a més, el servei d’odontologia. És un dels serveis, com
rehabilitació, que s’implataran gradualment fins a final d’any. Tot i que no s’ha
quantificat el nombre de desplaçaments que s’estalviaran, es calcula que seran alguns
milers al cap de l’any.
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Maria del Mar Artigau és
llicenciada en Medicina i
Cirurgia per la Universitat Rovira
i Virgili. És especialista en
Medicina Familiar i Comunitària.
Ha treballat a l’Arboç i al
Vendrell. Des de fa cinc anys,
exerceix de metge de família i
de directora de l’Àrea Bàsica de
Salut de Calafell.

La ciutadania habitualment
no diferencia què és un CAP
i què és un CAR. Quina
diferència hi ha entre
ambdós equipaments?
Un CAP és un Centre d’Atenció
Primària on hi desenvolupen la
seva tasca els següents
professionals: metges de família,
pediatres, infermeres,
llevadores, treballadora social i
serveis administratius. En canvi
en un CAR (Centre d’Alta
Resolució) s’hi ofereixen altres
serveis. En el nostre cas, a part
dels esmentats anteriorment, hi
ha radiologia, tant programada
com urgent, rehabilitació,
odontologia i totes les
prestacions que comporta el
programa PASSIR (programa
d’atenció a la salut sexual i
reproductiva).

Ja no serà necessari anar a
l’Hospital del Vendrell o
encara caldrà desplaçar-s’hi
per alguna visita o
tractament?
Tota aquesta cartera de serveis
evitarà un número elevat de
desplaçaments a l’Hospital del
Vendrell,  tot i que els usuaris
hauran de seguir desplaçant-se
per determinades exploracions
complementàries, així com per
consultes als especialistes.

Un cop posat en marxa, és
tot en funcionament o hi ha
algun servei o aparell
pendent?
Actualment el CAR no està
funcionant al 100%, sinó que
s’ha previst una posada en
marxa progressiva. En aquests
moments ja està en
funcionament el servei de
radiologia i abans de finalitzar
aquest any, s’incorporaran el
servei d’odontologia i el de

rehabilitació. També s’ha ubicat
de manera provisional dins del
CAR l’Agència de Salut Pública,
tot i que la seva ubicació
definitiva està prevista en el
futur CAP de Segur de Calafell.
L’Agència de Salut PÚblica té
com a funcions conèixer l’estat
de salut de la població i els seus
factors determinants. Aquestes
funcions es desenvolupan en
els àmbits de la protecció i la
promoció de la salut i la
vigilància epidemiològica.

A quina població atendrà?
Si algú no està empadronat
a Calafell, caldrà que
aporti algun document
quan faci la visita?
La població que atendrà el nou
CAR és la mateixa que la de
l’anterior CAP, o sigui, els
usuaris assignats per RCA

(Registre central d'assegurats),
que permet la identificació
única dels assegurats del
CatSalut, mitjançant el Codi
d'Identificació Personal (CIP),
empadronats o no a Calafell.
Els que no estan empadronats
poden fer una lliure elecció
d’Àrea Bàsica de Salut).

Com s’han de fer les cites
prèvies? Per telèfon, per
correu electrònic?
Els usuaris poden sol·licitar
visites amb cita prèvia pel seu
metge de família, pediatre,
infermera, llevadora o
treballadora social, via
telefònica, per Internet o
acudint directament al centre.
Díaltra banda, els usuaris que
no estan assignats al Centre,

‘El CAR és un equipament
més complet que un CAP’

Maria del Mar Artigau Rofes, directora mèdica de l’Àrea Bàsica de Salut de Calafell

La doctora Artigau, primera per l’esquerra, durant la visita a les instal·lacions del CAR, el dia de la inauguració.

continua a la pàgina següent
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gradual d’aquí
a final d’any’
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se’ls atén en horari d’atenció
continuada (de 15 h a 8 h).

A l’estiu es multiplica per
cinc i per sis la població de
Calafell. Afectarà això al
CAR? Com podran fer-hi
front?
Durant els mesos d’estiu (des
de 21 de juny fins el 7 de
setembre), donat l’augment de
població, l’horari s’amplia i la
cobertura d’atenció continuada
és de 24 hores. De la mateixa
manera també s'incrementa el
nombre∫de professionals, tant
mèdics i d’infermeria com
administratius. És important
recordar que tota persona que
sol·licita visita al CAR, ha
d’acudir-hi degudament
identificat amb la seva targeta
sanitària.

Amb quin personal compta
el CAR de Calafell?
Actualment, hi treballen cinc
metges de medicina familiar i
comunitària, cinc infermeres,
una treballadora social, dos
pediatres i dues infermeres
pediàtriques, un auxiliar
d’infermeria, dues llevadores i
set administratius.

Quines atencions ofereix?
Les activitats en consulta
inclouen el control i seguiment
de les patologies agudes i
cròniques; el control de
l’anticoagulació oral; les cures
i injectables; immunitzacions;
electrocardiogrames; els
programes d’ajut als fumadors
i als bevedors; l’atenció a
pacients diabètics (exploració
de peus i dispensació de tires);
consulta específica d’obesitat
infantil; consulta d’asma infantil;
espirometries; consulta de
prevenció del càncer de cèrvix,
i prevenció i promoció de la
salut a l’edat pediàtrica. A més,
oferim atenció a domicili, que
inclou analítiques, cures
pal·liatives i control
d’anticoagulació oral, entre
altres.

ve de la pàgina anterior
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Un edifici lluminós per dintre
El Centre d’Alta Resolució de Calafell és un edifici espaiós i molt lluminós per dintre.
Tot i que exteriorment té l’aparença d’una capsa, amb poques obertures, la distribució
interior i un seguit de patis donen una gran sensació d’amplitud i de llum, que ha sorprés
els primers usuaris.

Equipament sense barreres arquitectòniques
A l’edifici no hi ha barreres arquitectòniques. És més, tota l’atenció als usuaris es fa
a la planta baixa. El CAR només té una petita planta superior, però que es destina
a usos interns del centre. Que tot estigui a peu de carrer ha estat molt ben valorat
pels primers usuaris.
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opinió ciutadana

L’obertura del Centre
d’Alta Resolució (CAR)
ha estat ben acollida
en general per la
ciutadania. La impressió
més habitual és que ja
tocava que Calafell
comptés amb un servei
d’aquestes
característiques.

Els usuaris, no obstant,
volen veure com
funcionarà el CAR abans
de pronunciar-se sobre
el servei. Les primeres
impressions són, però,
positives. També apunten
algunes deficiències,
normals en qualsevol
obra nova. També
esperen que la carta de
serveis del centre es
desplegui totalment,
perquè l’estalvi de
desplaçaments es noti de
forma efectiva.

L’enquesta adjunta va
realitzar-se a finals del
mes de juny. Als usuaris
se’ls van fer aquestes tres
preguntes:

1. Què li semblen les
instal·lacions del nou
Centre d’Alta Resolució?

2. Com valora el servei?

3. El fet de tenir a
Calafell un Centre
d’Alta Resolució li evita
a vostè, com a usuari,
haver de fer
desplaçaments?

Els usuaris
puntuen
amb nota
el CAR

Lourdes Ruiz
30 anys

Administrativa

1. És el primer cop
que vinc. Molt noves.

2. Em sembla bé.

3. Sí, m’estalvia
desplaçaments.

Antonio Prea
79 anys
Jubilat

1. Les instal·lacions
són magnífiques.

2. Bé fins al moment.

3. Sí, hi ha
desplaçaments que

no hauré de fer.

Ángeles Farrona
48 anys

Cambrera

1. Les instal·lacions
del CAR em semblen bé.

2. No les he usat
gaire encara.

3. Sí, me n’estalvia.

Ángel Luis Martínez
42 anys

Transportista

1. Bé. És la primera
vegada que vinc.

2. Espero fer una
bona valoració

quan l’hagi usat.

3. No. Vinc de Segur
i he hagut d’agafar
l’autobús fins aquí.

Aquest servei fa
falta a Segur.

Núria S. Bázquez
38 anys

Agent de viatges

1. Molt bé, completes
i còmodes.

2. De vegades,
molt lent en els

tràmits administratius.

3. No, continuaré
anant a la mútua,
que va més ràpid.

Ricardo Díaz
42 anys

Transportista

1. Les instal·lacions
les veig bé.

2. Espero que bé. És
el primer cop que vinc.

3. Sí, hi haurà
desplaçaments que

no hauré de fer.

Andreu Manrique
61 anys

Laboratori de cine

1. No les conec. És el
primer cop que vinc.

No està acabat del tot
i es veuen deficiències.

2. Està per veure,
sembla que anirà bé.

3. Sí, espero que a
partir d’octubre.

Carmen Caballero
54 anys

Dependenta

1. Bé, ja era hora.
És molt còmode perquè

no hi ha escales.

2. Bé. Bon tracte.

3. De moment no
noto el canvi perquè fins

a l’octubre no s’obre
la rehabilitació i fins
llavors continuaré
anant al Vendrell.



salut

La construcció i equipament del Centre
d’Alta Resolució (CAR) s’ha allargat una
mica més d’un any. La inversió efectuada
pel departament de Salut de la Generalitat
ha estat de 3,7 milions, que inclou l’obra
civil i l’equipament tècnic sanitari. Un dels
elements característics del CARC és que
l’àrea d’atenció als usuaris es troba situada

a peu de carrer, a la planta baixa de l’edifici.
Només hi ha una petita planta elevada, que
allotja serveis i dependències interns. De
dins, l’edifici es veu més ampli que la
impressió que dóna des de fora. I malgrat
que de fora sembla compacte, les
dependències tenen molta llum solar,
gràcies a uns patis interiors.

Cronologia
de les obres
del CAR
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9 de febrer de 2009 5 de març de 2009

23 de març de 2009 18 de maig de 2009

13 de juliol de 2009 29 d’octubre de 2009




