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M’ADHEREIXO AL MANIFEST ELABORAT PEL CONSELL DE POBLE DE MONTMELÓ PER
RECUPERAR EL SERVEI DEL CAP.
Les veïnes i els veïns de Montmeló estem profundament preocupats per l’atenció que
actualment rebem al nostre Centre d’Atenció Primària (CAP).
Mentre a la pròpia plana web del Cat Salut es pot veure que l’horari ‘habitual’ és tots els dies
de 8 a 24h. Ens trobem que de forma “excepcional” atenent la COVID, aquest horari ha estat
reduït de dilluns a divendres de 8h a 20h, desapareixent el tram nit i el tram festius i cap de
setmana. No hem d’oblidar que el CAP de Montmeló està classificat com a “atenció
continuada” i per això l’horari que hauria d’estar fent és de dilluns a diumenge de 08:00h a
24:00h.
Es per aquest motiu que considerem fer arribar la demanda a l’Ajuntament de Montmeló, i
que aquest es faci receptor d’aquestes propostes i iniciï les accions necessàries amb la resta
d’administracions i en especial amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
per fer efectives les nostres demandes.
Aquesta pandèmia que dissortadament estem vivint ha evidenciat el millor del sistema
sanitari. Les i els seus professionals, dones i homes que han lluitat i estant lluitant a primera
línia, gràcies a la seva implicació i la seva dedicació.
Ara bé, per atendre als i les malaltes s’ha prioritzat l’atenció telemàtica i telefònica i s’han
deixat de prestar serveis. La salut no pot dependre de l’accés a les noves tecnologies, a fer-te
entendre per telèfon quant ets malalta o la disposició d’un mitjà de transport privat. La
bretxa digital és present i dificulta l’atenció a tothom i especialment als col·lectius de més risc
(gent gran, persones soles, gent amb pocs recursos...).
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Considerem indispensable l’augment urgent i recuperació de les hores d’atenció
pediàtriques i de medicina general que ja es van veure retallades prèviament a la situació de
pandèmia al nostre poble.
També els programes de salut comunitària i de prevenció de la salut han pràcticament
desaparegut i actualment no s’està desenvolupant cap amb garantia, des de la preparació al
part a programes de foment de l’esport, la dieta saludable, el tabaquisme...
A aquesta situació del nostre Centre d’Atenció Primària, hem d’afegir la manca de llits
hospitalaris a la nostra disposició, la reducció d’horari d’especialitats tals com ginecologia,
traumatologia, salut mental, etc... Actualment viure a Montmeló es sinònim de tenir pitjor
qualitat d’assistència sanitària que a qualsevol municipi de l’àrea metropolitana, qüestió
inadmissible.
Tanmateix la pèrdua de l’assistència en caps de setmana, nits i festius ha comportat també la
manca de farmàcies de guàrdia al nostre municipi, dificultant l’accés als medicaments
necessaris en moment d’urgència mèdica.
Ara que s’anuncia el tram final de la situació de pandèmia degut a les vacunacions els
sotasignants demanem:
1- El retorn immediat a l’atenció presencial al CAP Montmeló i la recuperació també
immediata de l’horari d’atenció de 8h a 00h de dilluns a diumenge, festius inclosos.
2- L’augment urgent i recuperació de les hores d’atenció pediàtriques i de medicina
general que ja es van veure retallades previ a la situació pandèmica al nostre poble.
3- Recuperar i augmentar els recursos en salut comunitària i en els programes de
promoció de la salut.
4- El necessari augment pressupostari i de recursos humans i materials al sistema
sanitari del Vallès Oriental, tant en medicina especialista com en llits hospitalaris,
urgències hospitalàries, etc...
5- La recuperació del servei de farmàcia de guàrdia en caps de setmana, festius i hores
nocturnes.
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