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- Nota de premsa -

Mollet, capital de la Salut Laboral del Vallès Oriental i
Occidental
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, juntament amb el director de l’Hospital
de Mollet, Jaume Duran i el Secretari de Salut Pública del Departament de
Salut, Antoni Mateu, han presentat la nova Unitat de Salut Laboral que
posiciona la ciutat de Mollet com a referent d’aquest servei a l’àrea dels
dos vallesos.
L’Auditori de l’Hospital de Mollet ha acollit aquest dilluns al matí una jornada
amb motiu de la inauguració de la Unitat de Salut Laboral Vallès de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya, ubicada des del passat 1 de febrer a l’Hospital
de Mollet. La USL Vallès és la unitat de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya referent per al Vallès Oriental i el Vallès Occidental i té una població
de referència d’1 milió de persones.
La bona ubicació de Mollet, a la frontera entre el Vallès Oriental i l’Occidental, i
la qualitat dels serveis i instal·lacions de l’Hospital de Mollet han fet que
l’Agència de Salut Pública de Catalunya hagi escollit la ciutat per ubicar-hi la
Unitat de Salut Laboral del Vallès.
L’alcalde ha remarcat que amb l’obertura d’aquest nou servei seguim amb
l’objectiu de dotar l’Hospital de serveis de capitalitat amb voluntat de servei
públic. En aquests moments, l’Hospital dóna cobertura a una població de
150.000 persones de municipis del Vallès Oriental i Occidental, per tant, té molt
sentit poder oferir aquest servei de salut laboral a les dues comarques des de
l’Hospital.
El director de l’Hospital, Jaume Duran, ha destacat que el fet de posar a
disposició de l’Agència de Salut Pública un espai dins mateix de l’Hospital per a
la Unitat de Salut Laboral, ha estat tingut en compte com a una fortalesa a
l’hora d’atorgar aquest nou servei a Mollet.
Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha explicat la
importància de la prevenció en matèria de salut laboral i ha explicat que Mollet
es troba en una zona amb que compta amb una indústria important i una bona
situació entre els dos vallesos.
La Unitat de Salut Laboral està integrada en el Servei de Salut Laboral de
l'Agència de Salut Pública i, com les altres USL de Catalunya, forma part de la
xarxa sanitària pública i s'adreça als professionals de l'atenció primària i de

l'atenció especialitzada per coordinar i dinamitzar les seves actuacions i les
dels principals agents de salut laboral. L'objectiu principal és donar eines i
suport per a la detecció de problemes de salut relacionats amb el treball,
contribuir a resoldre'ls i proposar actuacions preventives.
Adjuntem fotografia (llegenda: d’esquerra a dreta, Antoni Mateu, Josep Monràs
i Jaume Duran obrien la jornada de presentació de la USL del Vallès a
l’Hospital de Mollet).
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