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La inversió sanitària i les
infraestructures: les grans
problemàtiques del Solsonès
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

Tot i que les administracions locals no tenen capacitat de decisió en la gestió dels serveis sanitaris
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179806) , sí que en són responsables de la seva administració i
de la negociació amb l'ICS. En aquests moments, la manca de liquiditat i de recursos ha provocat
un enfrontament amb els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès, els quals en reclamen el
pagament dels complements salarials pendents de l'any passat.
També les baixes i jubilacions sense relleu estan deixant sense metges i professionals al centre
solsoní. A tot això, el Consell Comarcal reconeix que cal un canvi de model i, des de la societat
civil, s'alerta que el Solsonès podria perdre molts dels serveis sanitaris de què ha gaudit durant
aquests anys, obligant als usuaris a traslladar-se al centre de referència, a Manresa.
Superar l'aïllament
Les comunicacions, tant viàries com digitals, són una de les reivindicacions que, any rere any, es
posen damunt la taula en una comarca i la seva capital que, malgrat tot, es troba al centre de
Catalunya. Estudiants i treballadors que es desplacen a altres ciutats (Manresa, Lleida,
Barcelona...) reclamen més i millor transport públic i unes carreteres més segures. També la
tecnologia de comunicacions digitals triga més a arribar, i aquest és un aspecte pel que lluiten
les empreses que volen implantar-se a la comarca, la qual, de retruc, veu l'ombra del
despoblament i l'envelliment de la població.
L'esclat de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica van tallar en sec la construcció de nous
habitatges i promocions. El panorama econòmic, però, ha canviat al final d'aquesta legislatura. Els
indicadors econòmics comencen a ser molt positius, l'atur ha baixat a nivells d'abans de la crisi,
una nova empresa es vol situar a les antigues instal·lacions de Tradema, que el 2012, en tancar,
va deixar a l'atur 142 persones, i algunes de les empreses existents a Solsona estan ampliant
plantilla i producció.
Possibles tensions habitacionals
Aquesta bonança econòmica, però, pot provocar tensions al mercat de l'habitatge, i els gestors
municipals hauran de vetllar perquè els habitatges siguin assequibles per a tothom.
D'altra banda, la ciutat afrontarà en aquesta legislatura la construcció, si no hi ha cap nou
entrebanc, d'una nova escola de primària, El Vinyet, que transformà urbanísticament el nord del
municipi. Com també transformarà la trama urbana de Solsona el projecte del nou tanatori i
l'urbanització del Camp del Serra, dos grans projectes de l'actual equip de govern.
Per tornar a la notícia principal, amb tots els enllaços a les 42 comarques i les 10 problemàtiques,
pots clicar aquí (https://www.naciodigital.cat/noticia/179711) .
https://www.naciodigital.cat/noticia/179663/inversio/sanitaria/infraestructures/grans/problematiques/solsones
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