
El dret dels ciutadans a la salut és una de les f ites bàsiques 
del nostre sistema polít ic i  així ho reconeixen tant la 
Constitució Espanyola, al seu article 43, com l’Estatut de 
Catalunya al seu article 23. És també responsabili tat dels 
poders públics desenvolupar i  aplicar aquestes normes per tal 
que aquest dret pugui fer-se efectiu en les mil lors condicions 
possibles i  així ho fa el Departament de Salut del Govern de la 
Generalitat que és l’encarregat a través del Servei Català de 
la Salut (CatSalut) i  de l’Institut Català de la Salut (ICS)  de 
distribuir els recursos necessaris per tal que els ciutadans 
puguin accedir als serveis sanitaris en les mil lors condicions. 
Però no es menys cert que els criteris que regeixen aquesta 
distribució no són infalibles i , en ocasions, deixen de banda 
criteris que en no poder-se quantif icar no tenen cabuda en el 
moment de prendre determinades decisions. 

En el cas de Barberà del Vallès pensem que s’ha donat 
aquesta situació. La nostra ciutat ha estat durant molts anys 
depenent d’un únic Centre d’Assistència Primària (CAP), un 
CAP  que ha treballat al l ímit de les seves possibi l i tats  als 
darrers anys i  que si  ha mantingut un elevat nivell  de qualitat 
ha estat   gràcies a la vàlua personal i  professional dels seus 
treballadors que han sabut pal· l iar la manca de mitjans 
humans i  tècnics d’aquest Centre. I quan després d’aquest 
temps problemàtic s’anuncia la obertura d’un altre CAP i es 
fan públics alguns dels serveis que tindrà, els ciutadans ho 
viuen amb i l· lusió i  esperança i es creuen les promeses 
electorals. Però resulta que les i l· lusions no es poden mesurar i  
quan el Departament de Salut f ixa els serveis que tindrà el 
CAP Rosa dels Vents, que no és una nova àrea bàsica sinó 
una prolongació del CAP Barberà del Vallès, moltes 
esperances es veuen insatisfetes: els que pensaven que 
tindríem més pediatres, el que creien que no s’haurien de 
desplaçar per fer-se una radiografia simple, els que creien 
que per f i  hi  hauria assistència continuada les 24 hores... Es 
clar que ha mil lorat el servei i  s’ha baixat la ràtio en 
medecina general i  podrem disposar d’alguns elements nous: 
càmera no midriàtica, ecògraf,  .... però les que podrien dir 
que són les grans reivindicacions de la població no s’han atès. 

Per aquest motiu el nostre grup municipal va encetar en el 
seu dia una campanya destinada a recoll i r s ignatures per 
poder forçar una nova negociació amb el Departament de 
Salut que acosti l’oferta de l’administració sanitària a les 
demandes dels ciutadans de Barberà.  

 

 



Per aquests motius el nostre grup vol presentar al Ple 
Municipal l’adopció dels següents acords: 

Primer: Instar a l’Alcaldessa de Barberà del Vallès a tornar a 
negociar amb el Departament de Salut per tal que es doti al 
CAP de Barberà del Vallès dels serveis de radiologia simple, 
un augment dels equips de pediatria  i  assistència continuada 
24 hores.  

Segon: Cercar els mitjans per tal de concertar amb el 
CatSalut un centre de rehabili tació a la localitat que eviti  els 
desplaçaments fora de Barberà de la gent que precisa 
d’aquest servei.  

Tercer: Fer arribar al Departament de Salut les signatures dels 
ciutadans de Barberà que reforcen aquestes demandes.  

 

Barberà del Vallès, 9 de juny de 2008. 

 


