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2.1. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, 

PODEMOS I CIUTADANS SANT ANDREU DE LA BARCA, A FAVOR DE LA 

PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

 

Vista la moció conjunta presentada pels grups municipals del 

PSC, PODEMOS i CIUTADANS SANT ANDREU DE LA BARCA, a favor de la 

protecció del sistema sanitari d’atenció primària, la qual, 

literalment transcrita, diu el següent: 

 

“Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que 

segons la OMS tindrà 780 milions de persones contagiades.  

 

Com era previsible, aquests darrers dies s’han anat produint, 

cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya, nous brots 

de la covid-19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la 

desescalada. Les indicacions de la conselleria de Salut eren 

confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 

protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat en mans 

dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans i mascareta. 

Però el govern de la Generalitat es va oblidar de la seva 

responsabilitat com a govern: prevenir, detectar, testar, 

seguir, aïllar i posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el 

seguiment de nous casos així com la identificació de contactes. 

No va preveure recursos humans, ni organitzatius, ni 

tecnològics. 

 

La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema 

sanitari. El millor, el personal sanitari que ha lluitat i estan 

està lluitant a primera línia, la seva implicació i la seva 

dedicació.  

El personal sanitari d’AP està assumint una càrrega insuportable 

amb recursos econòmics, materials i humans insuficients per 

atendre-la i que això està fent que aquests/es professionals 

pateixin estrès, ansietat, impotència i desànim en veure que no 

poden desenvolupar la seva feina com cal i, com tot això, 

repercuteix  sense garantir una assistència pública digna i de 

qualitat. 

 

El pitjor és el desmantellament del nostre sistema sanitari 

públic i les polítiques de privatitzacions que està portant a la 

pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya aprofitant amb 

l’excusa de la covid-19, especialment en l’atenció primària.  

 

 



 

 

 

 

La ciutadania està esgotada pel patiment provocat per les 

retallades i deficiències de l'atenció sanitària pública i, en 

especial en aquests moments, a l’Atenció Primària de L’Institut 

Català de la Salut.  

 

L’assistència pública s'ha vist agreujada per les continues 

retallades i per l'actual pandèmia i cada vegada s’allunya més 

del que hauria de ser la primera atenció, immediata i propera, 

clau i determinant per a respondre als nostres problemes de 

salut 

 

Als problemes, ja crònics, d'escassetat pressupostària, de manca 

de personal, d’equipaments obsolets, de tancament de serveis, de 

desviació de diners públics cap la sanitat privada,.... s'ha 

afegit ara la sobrecàrrega que suposa l'atenció de malalts de la 

COVID-19 i no, l'estudi i el seguiment de contactes, l’atenció a 

les escoles, l'atenció a persones que viuen en residències i les 

urgències sobrevingudes. Tot això ha fet que la qualitat 

assistencial del sistema públic de salut  s’hagi deteriorat i 

que el mateix accés ja sigui difícil. 

 

En els últims mesos, s’han anat eliminant les visites 

presencials ordinàries. No pot ser que haguem de ser atesos/as 

per telèfon (quan s’aconsegueix comunicar-se amb algú)  i cada 

vegada per un professional sanitari diferent, que no ens coneix 

i al que li hem de tornar a repetir els nostres problemes de 

salut, gairebé sense temps per a fer-ho, i sovint afegint 

problemes físics (d’audició o de parla) o altres problemes 

cognitius de comprensió, el que fa que moltes persones es poden 

trobar amb una incomunicació per aquesta via que suposa 

esdevinguda una barrera per a l’atenció real.  

 

Tanmateix s’està produint una escassa atenció creixent a 

persones grans o amb problemes crònics, o aguts no COVID, on 

s’estan produint retards en la realització de proves 

diagnòstiques i de tractaments, o sovint es produeixen 

anul·lacions d’aquestes proves sense terminis raonables que 

fixin recuperar-les a curt termini, amb la conseqüència de la 

no-resolució i l’empitjorament de les patologies, o bé que la 

solució sigui tardana amb el greu risc que això suposa per a la 

salut i la vida de les persones malaltes,  moltes fràgils o 

inestables i vulnerables. 

 

És, per això, que demanem la restauració de tots els serveis que 

proporcionaven els CAP’s als veïns i a les veïnes, considerant 

indispensable i urgent retornar a oferir la totalitat dels 

serveis sanitaris que s’hi prestaven i de forma presencial, com 

a pilars de l’atenció primària de proximitat que es mereix la 

ciutadania i que reconeix la Constitució com a dret fonamental. 

Si aprimem l’atenció primària, perdem els efectes de la 

protecció i la prevenció de la salut i amb la possibilitat de 

diagnosticar abans que sigui tard. 

 

 



 

 

 

 

Considerem que és necessari que el Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya recuperi l’atenció presencial, horaris, 

no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han deixat de 

prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre 

d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està 

produint de serveis i d’atenció a la ciutadana en els centres de 

salut públics.  

 

Així mateix, denunciem la disminució de la freqüència d’atenció 

i demanem que s’acabin les cues al carrer per a  fer la tria 

entre covid i no covid. 

 

Ara, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de 

salut amb els serveis socials per a poder detectar aquelles 

possibles persones transmissores i que a la vegada, per la seva 

vulnerabilitat social, els hi cal que se’ls faciliti recursos 

socials. Entre aquests col·lectius, més concretament la gent 

gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot 

fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense poder-se 

desplaçar lluny del seu hàbitat, en moltes ocasions. 

 

Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, 

però que no es pot fer un canvi de model aprofitant la pandèmia 

actual del covid-19 i sense justificació ni avís previ, amb 

molta atenció telefònica que provoca retards importants i que 

impedeix l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que 

també està causant problemes amb el seguiment, prevenció, 

diagnosi i tractament de malalties cròniques.  

 

No podem permetre que el sector sanitari públic no tingui a 

disposició tots els recursos econòmics, humans i materials 

necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, 

investigació dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament 

dels pacients positius per poder fer front a aquesta nova 

situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos per 

part dels professionals dels centres de salut, sigui recuperada, 

i que disposin de metges/ses i infermers/es suficients. 

Recordem que en els darrers 10 anys, la inversió de la 

Generalitat de Catalunya en Salut ha baixat un 27%, fet que ha 

comportat la pèrdua de 920 facultatius d’AP, que serien són més 

necessaris que mai en la situació d’emergència sanitària que 

avui patim.  

 

Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris 

d’aquestes setmanes, juntament amb els moviments socials com la 

Marea Blanca de Catalunya o la Plataforma por la Sanidad 

Pública, ens indiquen els veritables punts febles d’unes 

polítiques que han sobrecarregat i tensionat en excés el sistema 

i les estructures professionals, i que, si avui funciona, és per 

la gran vocació de dedicació i de servei públic del nostre 

personal sanitari. 

 

 

 



 

 

 

 

Recentment, el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya ha presentat un «Pla d'enfortiment de l'atenció 

primària» per a millores tecnològiques i de personal d'aquí fins 

acabar el 2022. Hem de manifestar que a més de llunyà, aquest 

Pla és del tot insuficient doncs no recupera, ni de lluny, les 

retallades del 2011: 350 milions anuals i 3.000 professionals 

menys. 

Es segueixen ajornant respostes i solucions que són 

urgents. Calen unes accions tangibles, definitives i immediates 

per a l'Atenció Primària pública, que han de garantir els 

elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra 

salut: l'accessibilitat per a tothom, la universalitat, la 

relació continuada al llarg del temps amb l’equip professional, 

l'abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots 

els serveis i atencions de salut que rebem.  

El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no 

deixar orfes d’assistència a milers de veïns i veïnes de la 

nostra ciutat posant especial atenció als col·lectius més 

vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i 

veïnes que tenen més dificultats per a realitzar desplaçaments i 

amb problemes de salut. 

 

Per tot això, el Ple de la corporació, per unanimitat, acordà: 

 

PRIMER: Exigim al Departament de Salut, el retorn immediat a la 

normalitat dels serveis d’atenció primària pública amb la 

reobertura urgent de tots els serveis que s'han tancat total o 

parcialment des de l’inici de la pandèmia a Sant Andreu de la 

Barca i a Catalunya. Cartera complerta de l’Atenció Primària 

pública, amb atenció pediàtrica inclosa als CAP’s. 

 

SEGON: Demanem l’habilitació d'espais i circuits segurs per a 

evitar contagis i mesures de protecció segures per a tot el 

personal  i pacients als accessos i als locals dels centres 

d’atenció primària públics degudament equipats. 

 

 

TERCER: Limitar l’ús de la consulta telemàtica, bàsicament 

telefònica, reservada només per a aquelles qüestions 

administratives que es poden resoldre per aquesta via i que no 

impliquin mai la substitució de una visita presencial 

necessària. I instar el Govern de la Generalitat i al 

Departament de Salut perquè garanteixin un procediment àgil de 

sol· licitud de cita prèvia amb els CAPs,  especialment per a 

aquelles persones que tenen dificultat per a l'ús de mitjans 

informàtics i electrònics. 

 

QUART: Recuperar i agendar les visites presencials, en temps 

raonable i sense llistes d’espera abusives a càrrec dels equips 

assistencials complerts d’AP de referència assignats a cada 

pacient. 

 

 

 



 

 

 

 

CINQUÈ: Recuperació i contractació de les plantilles de personal 

facultatiu i d’infermeria, auxiliars diversos, psicòlegs, 

pediàtrics, treballadors/es socials i personal de suport 

administratiu perduts amb les retallades dels anys enrere. 

Recuperació dels llocs d’ocupació amb condicions dignes i 

estables. 

 

SISÈ: Reclamem al Departament de Salutque aporti els recursos, 

tant econòmics, materials i d’instal·lacions, per al reforçament 

i restabliment de l’atenció primària pública a tota la 

ciutadania, base per a la lluita contra la propagació de la 

pandèmia.  

 

SETÈ: Instem a millorar, als departaments de Salut i d’Afers 

Socials i Família, la seva coordinació interna dels serveis de 

salut amb els serveis socials per a poder detectar aquelles 

possibles persones transmissores i que a la vegada, per la seva 

vulnerabilitat social, tinguin dret a recursos socials.  

 

VUITÈ: Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en 

el sector sanitari dels metges/ses interns residents,  metgesses 

i metges a l’atenció sanitària i transport sanitari com les 

mobilitzacions dels moviments socials. Exigim, per tant, al 

Departament de Salut que treballi per a cuidar a qui ens cuida, 

recordant que tenen els pitjors sous i les pitjors condicions 

laborals d’Europa. 

 

NOVÈ: Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte 

que sigui consensuat amb tots els agents implicats. Un pacte per 

a un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat 

on la salut pública i l’atenció primària siguin els pilars 

fonamentals de la nostra sanitat. I reclamem la participació 

ciutadana en el funcionament, gestió i control de la sanitat i 

l’atenció primària donada la titularitat pública del sistema i 

el dret ciutadà de codecidir. 

 

DESÈ: Demanem la priorització i l’increment de la inversió 

sanitària pública destinada a l'atenció primària, amb una 

dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost global de 

Salut, tal com recomana l'OMS i com es dóna a la mitjana de la 

UE-15 

 

ONZÈ: Notificar aquests acords al Departament de Salut i al 

Departament de Treball, Afers Socials i Família de la 

Generalitat de Catalunya. A la delegació del govern de l’Estat, 

a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis, al Consell Comarcal, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels 

CAP’s del municipi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOTZÈ: Així mateix, a la Federació i l’Associació de Municipis 

de Catalunya, la CONFAVC, als estaments responsables dels dos 

Centres d'Atenció Primària de la nostra ciutat, als agents 

socials, a les associacions de veïns i veïnes del municipi , a 

la Marea Blanca de Catalunya i a la Plataforma por la Sanidad 

Pública del Baix Llobregat. 
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