Comunicat sobre l’acabament de l’ocupació del Consultori de la Floresta (CAP de
referencia de les veïnes i veïns de la Floresta i les Planes)
El Consultori de la Floresta ha estat ocupat des de la nit del passat dia 22 fins al matí del dia 26
per veïnes i veïns de la Floresta i les Planes per demanar la reobertura total del servei de salut.
Amb aquest tancament hem volgut, per tant, posar de manifest la nostra disconformitat amb la
decisió de la Mútua de Terrassa i del CatSalut de mantenir obert el servei un matí i una tarda amb
personal d’infermeria i d’administració i sense la presència de personal mèdic, en el cas de la
Floresta, i d’un sol dia en el cas de les Planes.
Els intents per fer que la Mútua de Terrassa i el CatSalut optessin per la reobertura dels serveis han
estat debades. Hem de recordar que ja hi va haver una reunió al juny en la qual la Mútua de
Terrassa es comprometia a reobrir els serveis a primers d’octubre, però només es van obrir de
manera parcial, la qual cosa no ha estat ben rebuda pel veïnat.
Valorem molt positivament la resposta veïnal i les múltiples mostres de suport també de fora del
barri, especialment dels barris germans de les Planes i Vallpineda i del municipi de Viladecavalls,
que pateixen una situació semblant a la nostra per part de la Mútua de Terrassa. També volem
agrair el suport de la Marea Blanca de Catalunya així com valorem el ressò que els mitjans han fet
de la nostres reivindicacions.
El veïnat, el passat divendres en assemblea va acordar posar fi al tancament avui dilluns atenent
diverses consideracions:
• Com a acte de responsabilitat atenent la situació causada per la pandèmia del Covid19.
• Per no dificultar l’accés a les instal·lacions de les persones que tenen programades proves
mèdiques demà dimarts.
• Per què avui hi ha convocat un Consell de Barri extraordinari per abordar la situació del
servei de salut de la Floresta.
• Per què hi ha el compromís de fer una reunió demà amb el CatSalut, amb la participació de
l’Ajuntament de Sant Cugat per tractar el tema.
Quedem a l’espera de la reunió amb CatSalut, la Mútua de Terrassa i amb la participació de
representants de l’Ajuntament de Sant Cugat de demà dia 26 i ens emplacem a valorar possibles
accions si no s’avança en una solució pactada.
Per acabar, ens refermem en la defensa de la sanitat pública com un dret i no pas com un privilegi i
mostrem el nostre desacord amb els arguments que volen fer-nos creure que la sanitat pública es
mesura només amb paràmetres econòmics. Amb aquesta iniciativa hem volgut posar de manifest
que l’atenció primària és el servei de salut més proper que tenim i que el seu tancament té efectes
negatius especialment sobre el col·lectiu de la gent gran, raó per la qual ens afecta a totes i a tots.

la Floresta, 26 d’octubre de 2020
Veïnes i veïns de la Floresta i les Planes per la reobertura del Consultori de la Floresta

