23 d’octubre de 2020
RESOLUCIÓ

Resolució de suport als moviments de defensa de la
salut pública a Sant Cugat

L’OMS va declarar la Covid-19 com una pandèmia l’11 de març del 2020. En
aquell moment el nostre sistema de salut estava afeblit per anys d’unes
polítiques que el maltractaven, retallant els recursos públics, degradant les
condicions de feina dels treballadors i treballadores, i fent una aposta per un
sistema mixt i segregador. Aquestes polítiques tenen noms i cognoms, i van
ser promogudes des del Govern de la Generalitat per CiU.
A Sant Cugat, la declaració de l’estat d’alarma va suposar el tancament dels
consultoris de La Floresta i Les Planes sense que des de la Conselleria de
Salut ni l’empresa que els gestiona, Mútua de Terrassa, preveiessin una data
de represa de la normalitat. En aquell moment des de Sant Cugat en Comú ja
vam denunciar la situació, que posava en risc el dret a la salut, alhora que
contribuïa a la desigualtat territorial de la nostra ciutat. El passat mes de
setembre aquests serveis van ser reoberts de forma parcial, equiparant-se a la
situació que ja vivien tant el CAP de La Mina, com el de Can Matas i Valldoreix,
a mig gas i prioritzant l’atenció telefònica.
Ens trobem en una situació molt greu, l’atenció primària es troba en risc i és el
millor escut que tenim per protegir la nostra salut. Hem de garantir que
aquells que ens cuiden i ens atenen puguin fer-ho en les millors condicions
possibles.
És en aquest sentit que l’Assemblea de Sant Cugat en Comú acorda mostrar
la seva solidaritat amb tots els moviments de defensa de l’atenció primària a
la nostra ciutat, des de la creada de poc Marea Blanca Sant Cugat, com la
tancada que en les passades 24 h s’ha impulsat al Consultori de La Floresta.
Defensar la salut pública és defensar a tothom!
Sant Cugat del Vallès, 23 d’octubre de 2020

