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Editorial

Retallades a les  urgències  del 
Vallès Oriental

Nou episodi de protestes a la salut pública. Desenes 
de persones s’han concentrat aquest passat dimarts 
als  centres  d’atenció  primària  de  Caldes  de 
Montbui, La Garriga i Lliçà d’Amunt per mostrar el 
seu rebuig al tancament de les urgències de nit.

Els usuaris estan indignats i volen fer una tancada a 
l’interior dels CAP per seguir expressant les seves 
queixes.  I és  que  a  partir  d’ara,  els  usuaris  que   
necessitin  atenció  urgent  en  aquests  municipis 
hauran de conformar-se amb trucar al 061 i esperar 
a rebre atenció domiciliària si cal.

Els  professionals  que  rebin  les  trucades  del  061 
faran una primera selecció i decidiran quina és la 
millor solució. Aquesta pot ser des d’un consell per 
part  d’algun  membre  de  l’equip  mèdic  fins  a 
l’enviament  d’una  ambulància  per  traslladar  el 
pacient a l’hospital.

El Departament assegura que que incrementarà els 
equips d’atenció domiciliària  per aquells  casos  en 
els  quals  un  ciutadà  necessiti  ser  atès  per  una 
urgència però no li calgui haver d’anar a l’hospital.
Tot i això, els vallesans no accepten la proposta i se 
seguiran  manifestant  per  demostrar  el  seu 
descontentament.

El departament de Salut de la Generalitat ha seguit 
amb els seus plans de canviar  el model d’atenció 
nocturna d’urgència i des de dimarts ja no obriran 
els  serveis  d’urgències  durant  la  nit  als  Centres 
d’Atenció Primària (CAP) de de La Garriga,  Caldes 
de Montbui  i  la  Vall  del  Tenes,  a  Lliçà  d’Amunt. 

Aquests tres ambulatoris donen assistència sanitària 
a unes 75.000 persones i a diferents municipis, ja 
que l’ambulatori de La Garriga també ofereix servei 
a l’Ametlla, el Figaró, Tagamanent i Aiguafreda, i el 
de la Vall del Tenes a Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, 
Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana. Aquests 
CAP han seguit el mateix camí que els de Cardedeu, 
Llinars  i  Montornès,  que  també  han  tancat  les 
urgències nocturnes durant els darrers mesos, el que 
suposa  que,  a  banda  de  Granollers,  on  es  centra 
tota l’atenció amb tres metges i dues infermeres, 
l’ambulatori  de  La  Llagosta  és  l'únic  que  queda 
obert d'urgències durant la nit a tota la comarca.

Salut explica que aquest canvi de model suposa un 
estalvi,  perquè  mantenir  obert  cada  ambulatori 
durant la nit costa uns 250 euros i, segons dades del 
departament, rebien una mitjana de visites per nit 
inferior a dues. A partir d’ara, les ambulàncies del 
Servei  d’Emergències  Mèdiques  (SEM)  cobren  un 
gran  protagonisme  amb  la  despesa  pertinent  en 
gasolina ja que, segons explica Salut, aquests cinc 
professionals  “concentrats  a  Granollers  es 
distribueixen en xarxa per atendre tota la població 
afectada”. Els habitants dels municipis afectats, si 
tenen una urgència nocturna, a partir d’ara hauran 
de trucar al 061. En funció de la gravetat del seu 
cas  se'ls  atendrà  directament  per  telèfon,  se'ls 
enviarà  un metge de guàrdia  des  de Granollers  o 
podran fer ús del SEM que, per ara, es manté.

Els manifestos que s´han lliurat s´han preparat amb 
pancartes,  mantenint  assemblees  regulars  cada 
vespre i fent costat a les professionals que allarguen 
el servei fins les 00h, el nou horari. S'han recollit ja 
més de 1.000 signatures per a la reobertura del CAP 
del Vallès Oriental.

 


