Comunicat de valoració de la resposta del CatSalut a la proposta de
reobertura en forma d’unitat funcional del consultoris de la Floresta i
les Planes
En la reunió mantinguda el passat 30 d’octubre de 2020, les representants dels moviment
veïnal contra el tancament dels consultoris de la Floresta i les Planes vam fer arribar una
proposta de reobertura parcial dels consultoris amb presència de personal mèdic i vam
restar a l’espera d’una resposta per part del CatSalut i Mútua de Terrassa (podeu consultar
comunicat anterior i proposta aquí)
La resposta del CatSalut a la proposta de mínims ha estat negativa.
La gerent de l’Àmbit Metropolità Nord del CatSalut confirma que NO es recuperarà l’atenció
mèdica als consultoris i emmarca aquesta decisió en la voluntat de reforçar l’atenció en el
marc del desplegament del Pla d’Enfortiment i Transformació de la Primària.
Mostrem a continuació les dades facilitades per Mútua de Terrassa sobre les visites
realitzades pel personal assignat a pacients de la Floresta i les Planes durant la setmana del
20 d’octubre de 2019 (prepandèmia) i la mateixa setmana de 2020.

* Les visites mèdiques d’octubre 2020 s’han fet al Cap de Valldoreix
**No es comptabilitzen les atencions a pacients COVID centralitzades al CAP de Sant
Cugat.
Les dades ens mostren una clara disminució de les visites d’atenció primària als barris
de la Floresta i les Planes.
És per això que sembla encara més inacceptable que CatSalut no torni a obrir els
consultoris i que argumenti aquesta negativa en el desplegament del Pla d’Enfortiment i
Transformació de l’Atenció Primària.
L’atenció primària s’enforteix dotant-la dels professionals necessaris per garantir una
atenció correcta a la ciutadania. Denunciem el cinisme i la mala fe d’una administració

privatitzadora que ha venut els serveis públics a empreses privades i ha permès que un dret
fonamental com la salut, es convertís en un bé de consum.
Per això exigim al CatSalut:
➔ La reobertura total i immediata dels consultoris de la Floresta i les Planes
➔ La revisió i fiscalització dels contractes amb el proveïdor Mútua de Terrassa
La pandèmia ha posat al descobert una desinversió i una deixadesa que ja fa massa anys
que s’arrosseguen. El Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària seria una gran
idea, si no fos que sembla el vestit nou de l’emperador: totes veiem que el CatSalut està
despullat, només la consellera Vergés creu que porta un vestit nou.
Per tot això, convoquem una assemblea oberta dimarts 1 de desembre a les 17.30 a la
plaça del Poble, per valorar la situació i planificar futures accions.

Moviment veïnal per a l’obertura dels consultoris de la Floresta i les Planes
17 de novembre de 2020
[A continuació la resposta del CatSalut]

Àmbit Metropolità Nord
Regió Sanitària Barcelona
Av. Lluís Companys, 44
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 551 57 00
dacrsb@catsalut.cat
https://catsalut.gencat.cat

Benvolguts,
En relació a la vostra preocupació per l’atenció sanitària a La Floresta i Les Planes i les
propostes que hem estat valorant, voldríem subratllar que estem en una pandèmia que ens
exigeix actuar, per damunt de tot, en un entorn de seguretat. La situació epidemiològica és molt
crítica: necessitem mantenir circuits diferenciats per a pacients Covid i no Covid; hem d’atendre
la demanda d’una manera agendada (no continuada ni espontània) i en cal assegurar molt bé els
fluxos de net i brut que ja hem comentat altres vegades.
Al mateix temps, estem treballant per desplegar al territori, de manera ordenada, el Pla
d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció Primària, amb el que això significarà de millores
assistencials per als usuaris.
En aquest context, el prioritari és assegurar una atenció sostenible en el temps (no subjecte a les
exigències de la pandèmia) i això passa per mantenir les condicions actuals dels consultoris de
La Floresta i Les Planes. Mantindrem la dotació de professionals d’infermeria i d’administració i
continuarem amb la cartera de serveis i els horaris implementats a l’octubre, quan vam poder
reobrir les instal·lacions. A més, seguirem reforçant l’atenció a domicili del pacient crònic sota el
desplegament d’aquest nou Pla d’Enfortiment i Transformació de la Primària
D’acord amb aquest Pla també hem començat a orientar l’obertura dels consultoris cap a una
atenció de cronicitat de qualitat; en tant que la infermeria és cabdal en la gestió de la demanda;
així com en la realització de les cures i les analítiques, els controls del Sintrom, etcètera..
Estem convençuts que amb l’atenció presencial que oferim als consultoris locals, amb els
recursos mèdics i pediàtrics disponibles al CAP Valldoreix, i amb l’ajuda de les noves tecnologies
i la telemedicina, podrem desplegar tot aquest nou Pla d’Enfortiment i Transformació de l’Atenció
Primària que vindrà a cobrir les necessitats assistencials dels veïns de La Floresta i Les Planes.

Atentament,
Anna Aran Solé DNI 43707008Q
(SIG)
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Anna Aran i Solé
Gerent de l’Àmbit Metropolità Nord
Sant Cugat del Vallès a 2 de novembre de 2020.

