• Nota de premsa •

Obres amb impacte en els accessos a l’hospital
Durant aquest mes de novembre es concentren obres que tindran impacte en els
accessos exteriors i circulacions internes de l'hospital.
El dia 12 de novembre i amb una durada aproximada d’una setmana, la constructora
procedirà a la implantació dels mòduls provisionals en l’exterior del recinte hospitalari
(accés principal). Aquesta obra és necessària per poder procedir a l’enderrocament de
l'edifici d'administració.
Durant aquest
període, estarà
prohibida la circulació
de vehicles per
l’entrada principal de
l’Hospital (Avinguda
de Gavà).
Tot l'accés rodat
haurà de realitzarse per l'Avinguda de
Josep Tarradellas.

Els pacients que acudeixin a Urgències en aquesta setmana també hauran d'accedir per
l'entrada posterior (en Avinguda Josep Tarradellas).
A més, els dies 15, 16 i 17 de novembre cap vianant podrà accedir per l'accés principal
(Avinguda de Gavà).
Els usuaris que durant aquests 3 dies hagin d'acudir al centre hauran de dirigir-se a
l'entrada d'Urgències (pel seu accés posterior) i allà seran dirigits a les diferents àrees del
centre (consultes externes, proves diagnòstiques, àrea quirúrgica, hospitalització, etc.).
Aquestes mesures s'han adoptat amb l’objectiu de garantir el trànsit segur per als
vianants durant l'execució dels treballs (descàrrega de mòduls).
En segon lloc, durant la segona quinzena de novembre es realitzarà la reordenació de
l'àrea d'Admissió d'Urgències, que afectarà a Admissió, Triatge i sala d'espera i també
afectaran a l’entrada a aquest servei. Aquestes obres s’executen com a conseqüència del
nou accés a Urgències que s'està construint des de l’Avinguda de Gavà.

Està previst que
aquestes obres durin
des de el 19 de
novembre a l’1 de
desembre i durant
aquest període
l'entrada de pacients
a Urgències es
realitzarà per la porta
principal.
De fet, l'entrada a Urgències per la porta principal, a causa de les dues obres es tancarà
el dia 12 de novembre i no es reobrirà fins a l'1 de desembre, quan està previst que
concloguin.
Aquestes actuacions tindran impacte en les circulacions i/o accessos a l'hospital i per això
és important respectar al màxim les mesures adoptades i seguir les recomanacions dels
tècnics i professionals de l’hospital per evitar riscos i poder continuar prestant
l'assistència amb les mínimes interferències.
La informació es donarà a conèixer a través de fulletons, cartells informatius,
senyalització de recorregut de pacient amb línies de color i augmentant el personal per a
l'atenció directa.
També s'ha activat el protocol de comunicació amb els serveis d'ordre públic,
emergències sanitàries, protecció civil i ajuntaments dels municipis als quals dona servei
l'Hospital de Viladecans perquè col·laborin amb nosaltres en l'ordenament dels circuits,
mantenir la seguretat ciutadana i que ens ajudin en la difusió d'aquestes actuacions.
Calendari resum
Dates
Tancat accés vehicles per Avinguda de Gavà

12-17 de novembre
12-18 de novembre

Tancat accés usuaris urgències per Avinguda de Gavà

Tancat accés complert per a la resta de vianants per
Avinguda de Gavà

Recorregut alternatiu
Avinguda Josep
Tarradellas
Per Urgències per
Avinguda Josep
Tarradellas

19 novembre – 1 de
desembre

Entrada principal

15-17 de novembre

Per Urgències per
Avinguda Josep
Tarradellas

Addicionalment, durant aquests mesos, poden haver-hi talls puntuals de subministrament
(calefacció, aigua, electricitat) que es calendaritzaran en horaris on l’ impacte és menor.
La col·laboració de tots vosaltres és fonamental per a la realització dels treballs amb el
menor impacte possible. Som conscients de les molèsties que aquestes obres poden

generar i necessitem que ens ajudeu a minimitzar els riscos
continuar prestant assistència durant l'execució dels treballs.

i l'impacte derivat de

Agraïm el vostre esforç i flexibilitat durant l'execució dels treballs.

L’Hospital de Viladecans
L’Hospital de Viladecans és l’hospital de referència per als municipis de Castelldefels,
Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent de Llobregat, amb una població de més de
185.000 habitants. Juntament amb l’Hospital de Bellvitge i la Direcció d’Atenció Primària
Costa de Ponent formen la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS. Ha rebut el
premi TOP 20 a la Gestió Hospitalària Global els anys 2015 i 2016 i 2018.
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