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“Defender la sanidad pública es
defender la salud de todos y todas”
Durante este año y medio de pandemia las pantallas, los teléfonos móviles, ordenadores o tabletas han
servido para acercarnos, para conectarnos y para hacer llegar nuestro cariño, apoyo y comprensión a aquellos
seres queridos con los que no podíamos tener contacto directo, aquellos con los que no podíamos abrazarnos.
Es paradójico que estos mismos elementos tecnológicos que permiten acercarnos virtualmente, generen
también un aislamiento importante en nuestra sociedad. En las redes sociales creamos una comunidad virtual
con la que compartimos aficiones y preferencias, pero que nada tiene que ver con la comunidad real con la que
compartimos el día a día en nuestra ciudad. Esta comunidad del día a día es diversa, compleja y desigual. Una
comunidad que exige empatía, solidaridad, civismo, responsabilidad.
El reto es construir desde esa diversidad y complejidad una comunidad cohesionada. Aunque
el capitalismo individualista y competitivo nos diga lo contrario, lo intrínseco al ser humano
es cooperar, buscar soluciones conjuntas, usar la palabra para resolver
conflictos, apelar a la inteligencia para progresar y tejer redes de
confianza y reciprocidad a las que acudir cuando las necesitamos.
Cooperar para defender el bien común.
Después de décadas de reducción del estado del bienestar
seguimos defendiendo lo público. Los servicios públicos de
calidad son la garantía de la gente trabajadora para acceder
a derechos elementales como la salud o a la educación.
En ediciones anteriores de esta revista hemos
reflexionado sobre el papel de la educación pública en
el contexto pandémico. En esta edición abordaremos la
defensa del sistema público de salud y en concreto el
papel de la atención primaria como elemento nuclear
de la salud comunitaria, preventiva y de proximidad.
Defender la sanidad pública es defender la
salud de todos y todas, ampliar plantillas, mejorar
recursos, reducir listas de espera, reabrir determinadas
especialidades, garantizar la presencialidad de todo
aquel que lo precise, etc. son reivindicaciones que
profesionales,

asociaciones,

sindicatos

y

vecinos

y

vecinas reclaman para garantizar el derecho a la salud. A
las viejas reivindicaciones se suman nuevas necesidades como
el abordaje de la salud mental o incrementar la atención en salud

Vicky Martín i Claudio Carmona

bucodental.
Debemos seguir luchando, debemos seguir defendiendo lo público.
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“l’Atenció Primària ha demostrat que hem
de ser l’eix vertebrador del sistema sanitari”
Miguel Reche Bibiloni
Metge de família i Director CAP Sant Ildefons

Eva Puig de la Bellacasa Bueno
Directora CAP Jaume Soler

Aquesta pandèmia és una cursa de fons i fa
temps que hi esteu lluitant. Com us trobeu i quin és
el sentir dels treballadors i treballadores?

de la Covid persistent. És essencial en perquè hem
detectat símptomes que poden persistir setmanes com
la tos, dolor articular o la pèrdua d’olfacte o gust.

Afortunadament la situació actual no pot compararse a la de l’inici. Tenim més eines de diagnòstic i plans
de contingència que varien en funció de l’evolució
de la pandèmia. A més, hem incorporat nous perfils
professionals, circuits interns i de relació amb l’hospital,
espais i distribucions dels centres.

Quan hem detectat una mala evolució com
persistència de sensació d’ofec, pèrdua de la gana i de
pes i mal de cap s’ha fet estudi i/o derivació al servei
especialitzat corresponent.

Ara impera l’optimisme gràcies a la millora en
prevenció i control de pacients amb malaltia crònica i a
la vacunació, que ha demostrat ser eficaç per disminuir
la malaltia i la mortalitat.
Us ha estat possible fer un seguiment de la
salut dels pacients que han superat la Covid? Heu
detectat seqüeles i quines són les més comunes?
Una de les prioritats ha estat garantir l’assistència
de tots els pacients. Als que han superat la Covid s’ha
fet un seguiment pels seus professionals de referència.
Partíem d’una malaltia nova amb molt poca evidència
científica. S’ha anat aprenent amb els estudis i amb
l’experiència de seguiment. Alguns ambulatoris de
Cornellà col·laboren en un assaig clínic pel tractament

Fa la sensació que la pandèmia ha fet figa tot el
sistema i estructura de l’atenció primària i que, on
hi havia uns processos i mecanismes normalitzats,
ara funciona com un sistema on tot s’adapta als
indicadors de covid. Es podrà recuperar l’atenció
primària? Tindrem recursos suficients per fer front
als reptes de salut?
Hi haurà un abans i un després d’aquesta pandèmia.
Tot i que la vacunació i els tractaments enfront de la covid
ajudaran a controlar la malaltia, haurem de conviurehi i adaptar-nos. El repte de l’Atenció Primària és no
perdre l’essència de prevenció i educació sanitària,
salut comunitària, control dels pacients crònics, etc.,
però estar preparada per fer front a la propera onada o
variant del virus.
La pandèmia ens ha plantejat nous reptes que
hem hagut d’afrontar amb l’ús de noves tecnologies
que d’altra manera haguessin trigat molt temps a
implementar-se i ja quedaran pel futur. Ens ha permès
reflexionar cap on orientar els esforços per ser més
eficients. Hem augmentat les plantilles amb perfils
professionals que han potenciat el seu
rol als equips i ens han d’ajudar a fer
una primària multidisciplinària, on
no tota l’activitat se centri en la
metgessa de família.
Respecte
als
recursos
l’Atenció Primària ha demostrat
el que ja sabíem, que hem de
ser l’eix vertebrador del sistema
sanitari, però encara hi ha una
visió “hospitalocentrista” que és
complicat canviï a curt termini.
Al principi del confinament es
van fer populars els aplaudiments
a les vuit del vespre, però us heu
sentit sostinguts i reconeguts per
la societat i la classe política?

CAP Sant Ildefons

El suport social va ser brutal.
Tot i que s’ha anat diluint amb
el temps i ja no el sentim. És un
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procés natural on la covid ha deixat de ser una novetat i
ja es dona per fet que estem per això, i realment és així.
La gestió ha estat complicada per a tots, i per la classe
política també. Les incerteses i el desconeixement ens
han fet viure moments molt complicats en els CAP.

“El problema de salut mental per la
pandèmia ha estat enorme i anirà en
augment.”
En l’àmbit municipal se’ns han facilitat espais per
fer PCR i per vacunar i s’ha mostrat en tot moment una
actitud de col·laboració amb nosaltres.
La salut mental és un tema d’actualitat arran
de la pandèmia. Com veieu la salut mental de la
població en general, dels i les joves i dels mateixos
professionals? Què es pot millorar?
El problema de salut mental per la pandèmia
ha estat enorme i anirà en augment. Principalment
preocupant són els casos d’ansietat i depressió per
les conseqüències econòmiques com per l’efecte de
l’aïllament en els joves i els dols tan complicats.
Entre els professionals, tot i que ha estat molt dur,
ens hem donat suport uns als altres, però sí que molts
s’han plantejat deixar la professió per l’angoixa que van
haver de viure, sobretot a la pitjor etapa de la pandèmia.
Creiem que s’haurà de destinar més recursos per
fer front a l’increment de casos amb patologia mental
que s’han produït i es produiran.
Parlem del futur del sector. De les successives
mobilitzacions i reclamacions de la professió
mèdica i sanitària per impulsar millores laborals i de
servei que repercuteixin en una millora de l’atenció
a la població i de les condicions dels professionals,
què és el que s’ha aconseguit i què resta pendent?
I a Cornellà, què es podria millorar?

OCTUBRE 2021
la comunitat necessitem temps i recursos.
L’atenció sanitària a les Residències de la
3a edat també ha donat mostres de fer fallida en
el més cru de la crisi pandèmica, quines millores
penseu que es poden fer per evitar que es tornin a
donar situacions similars en un futur?
Creiem que ha estat fonamental que les Residències
hagin passat a dependre de Salut. Ha propiciat tot un
seguit de millores que han permès que actualment el
territori s’hagi organitzat per establir un protocol únic a
l’entorn residencial i una supervisió contínua de totes i
cada una de les residències de Catalunya.
De cara al futur és molt important que l’Atenció
Primària assumeixi el seguiment dels usuaris que viuen
en centres residencials. Penso que s’ha de garantir
que l’accés als serveis sanitaris sigui el mateix amb
independència que estableixis el teu domicili a una
residència o no. A Cornellà s’està treballant en aquest
sentit.
Davant l’expressió “Cos de dona, medicina
d’home”, penseu que les desigualtats de gènere
en l’àmbit de la salut pot portar a errors en els
diagnòstics i els tractaments mèdics a les dones?
Creieu que la incorporació plena de la perspectiva
de gènere en els professionals sanitaris pot ajudar a
reduir aquestes desigualtats? S’està aconseguint?
Això passava ja fa molts anys pel que fa a les
malalties cardiovasculars, ja que van lligades a factors
de risc que s’atribuïen exclusius d’homes com el tabac
i l’alcohol, entre d’altres. Ara tenim clar que aquests
factors no distingeixen gènere.
En l’àmbit de la salut les dones representen el 6575% de les plantilles amb la qual cosa cada vegada
aquestes desigualtats van disminuint.

A finals del 2018 el col·lectiu mèdic de primària es
va mobilitzar d’una manera massiva per millorar les
condicions laborals i donar millor servei als pacients.
Es va avançar ajustant la ràtio de pacients per metge,
estandarditzant el temps mínim per visita presencial,
telefònica i domiciliària i augmentant la retribució
per hora d’atenció continuada. Moltes d’aquestes
condicions no s’han pogut mantenir doncs la pressió
assistencial s’ha vist molt incrementada.
Cal que les condicions laborals de tots els
professionals de l’atenció primària millorin i que es
reconeguin les noves tasques que estan assumint
algunes categories professionals per aconseguir unes
condicions laborals que facin que, sobretot metges i
infermeres, vulguin quedar-se a treballar a Catalunya i
no marxar a altres comunitats o a l’estranger.
Pel que fa a Cornellà creiem que tots hauríem
de fer un esforç per treballar el vessant de l’atenció
comunitària dels nostres centres. Potenciar el treball
amb la comunitat pot ser eficaç per millorar el servei.
L’objectiu és copsar de més a prop l’opinió dels usuaris,
millorar la informació sanitària en temes d’estils de vida
i d’autocura i explicar els nous reptes de futur d’una
manera directa i propera. Però per crear una xarxa amb
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El departament de Polítiques
d’Ocupació va atendre més de
2.100 consultes d’orientació
i inserció laboral durant el
primer semestre de 2021.

El Ple Municipal de Cornellà
exigeix una nova llei per
garantir el dret a l’habitatge

El departament d’Ocupació,
sota la direcció del regidor
d’En Comú Movem Cornellà,
Sergio Gómez, treballa amb
diferents projectes d’ajuda a la
contractació, així com un complet
acompanyament a les persones
situació de recerca activa de feina,
realitzant entrevistes d’acollida,
tutories i canalitzacions cap a algun
dels plans i ofertes de què disposa
l’administració municipal.

La moció promoguda per la PAH i presentada en el Ple del mes
de juny pels grups municipals d’En Comú, Podemos i ERC, que es
va aprovar amb l’abstenció del PSC, demana assegurar l’accés a un
habitatge digne a partir de la construcció d’habitatge públic social,
regular els lloguers, incrementar el control als grans tenidors i blindant
l’accés als subministraments bàsics per part de famílies vulnerables.

Recentment també es va posar
en marxa la Borsa de Treball Oline,
que permet arribar a més perfils de
persones en situació d’atur i que
ofereix un entorn més accessible
i senzill per a les empreses que
busquen treballadors i treballadores.

Record a Joan N. García-Nieto
Com cada 23 de juliol, el sindicat CCOO i les organitzacions
local i comarcal de Catalunya en Comú van celebrar l’homenatge i
ofrena floral en record de Joan N. García-Nieto. Recordem amb
estima l’activista, intelectual i líder polític i sindical del PSUC i CCOO
que segueix sent una gran referència de compromís cívic i social, de
lluita contra les desigualtats i de construcció d’utopies necessàries
per avançar cap a un món més just i fratern. A l’acte va participar la
responsable d’organització de Catalunya en Comú del Baix Llobregat,
Sílvia López Valentín.
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Més que mai Sanitat pública.

Sí o sí Atenció primària
El passat dimecres 30 de juny vam participar en la mobilització
convocada pel Fòrum Social del Baix Llobregat al CAP de Sant
Ildefons, reclamant recursos per garantir una atenció sanitària pública
i de qualitat i exigint la tornada a la presencialitat de tots els serveis
sanitaris. Vam comptar amb la presència del diputat d’En Comú
Podem, Lucas Ferro.

No a l’ampliació de l’aeroport
Catalunya en Comú del Baix Llobregat ha participat activament en les
mobilitzacions en contra de l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport
del Prat i en defensa del Delta del Llobregat. En aquestes mobilitzacions
del passat 9 de setembre hi van participar tres figures clau de la política
local, autonòmica i nacional: la vicepresidenta segona Yolanda Díaz,
Ada Colau, Aldaldessa de Barcelona i Lluís Mijoler, Alcalde del Prat de
Llobregat. Acompanyats d’altres càrrecs electes d’En Comú-Podem al
Baix Llobregat, van visitar l’espai protegit de La Ricarda, amenaçat per
l’ampliació de l’aeroport de BCN-El Prat.
El Baix Llobregat, i concretament el Delta, és un espai ja fortament
tensat per diferents infraestructures. En el context actual cal protegir
infraestructures verdes amb un alt valor ecològic com és l’espai de La
Ricarda que es plantejava destruir. També, una mesura com aquesta
aniria en contra dels objectius de reducció d’emissions establerts.
Per la salut i el clima, no a l’ampliació!

El semàfor

El Banc dels Aliments ha registrat

La Llei de l’Audiovisual no recull

A partir de novembre arriben

augments del 40% degut a la

les llengües cooficials. Per això el

els esperats nous contenidors

última crisi. Els diputats Lucas

grup d’EC-P al Congrés exigeix

de residus a Cornellà. Amb

Ferro i David Cid van registrar

una revisió per blindar el català i

aquests contenidors es facilitarà

una proposta de ple monogràfic

les altres llengües cooficials a la

i millorarà la recollida selectiva i

per abordar el debat.

producció audiovisual.

el reciclatge a la ciutat.
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Aina Vidal remarca que pujar el
SMI no és un caprici, sinó una
necessitat i ja no hi ha excuses.

Ernest Urtasun participa
en un debat al canal
France24 sobre la crisi
humanitària a l’Afganistan

Aina Vidal ha remarcat el compromís del grup
parlamentari al congés d’En Comú Podem amb
la pujada del salari mínim interprofessional, ja que
“Actualment un de cada cinc espanyols es troba en
situació de risc de pobresa. El comitè d’experts designat
pel govern recomana una pujada d’entre l’1,3% i el 2%
aquest 2021”. Per EC-P, la pujada de l’SMI no és cap
caprici, ja que tots els estats de la UE han dut a terme
una pujada durant aquest any. D’altra banda, el passat
27 de setembre l’agrupació de Cornellà En Comú va
organitzar una xerrada sobre l’SMI amb els diputats
Joan Carles Gallego i Núria Lozano.

L’eurodiputat dels Verds Europeus i Catalunya
en Comú Ernest Urtasun va participar en un debat
organitzat pel canal de notícies francès France24
sota el títol “Refugiats Afganesos: la Unió Europea
està a l’altura?”. Al debat hi va participar l’eurodiputat
d’ultradreta Nicolas Bay. Urtasun va fer una defensa de
l’acollida dels refugiats de qualsevol nacionalitat com a
senya d’identitat europea, tot destacant que els estats
de la Unió tenen la capacitat d’acollir els refugiats que
està causant la crisi humanitària a l’Afganistan.

La vinyeta
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T’esperem dilluns a dijous de 17 a 20h
C/Bonestar, 30 - 08940 - Cornellà de Llobregat

