
MOCIÓ PEL RETORN I MILLORA DE LA PRESENCIALITAT I DE LES 
ESPECIALITATS MÈDIQUES A l’EAP DE PREMIÀ DE MAR-PREMIÀ DE 
DALT. 

 

L’Atenció Primària (AP) és el primer graó del ciutadà per accedir al 
sistema sanitari. Consisteix en una xarxa d’equips de professionals 
sanitaris i de suport i d’equipaments de salut que històricament han 
representat bona part de l’èxit a l’hora d’implementar el concepte de 
salut universal a l’abast de tothom. Però alhora, l’AP és la baula més 

feble d’aquest sistema sanitari públic a Catalunya. Mai ha assolit el desplegament complet de 
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació pressupostària que 
requereix. 

En la darrera dècada hem vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva pèrdua de la 
qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament continuat a què està 
sotmesa. Les retallades del 2015 en són l’exemple més clar. Però el darrer gran sotrac que l’AP 
ha hagut de suportar ha estat una pandèmia global, que encara a dia d’avui no tenim resolta, i 
que com en la majoria d’Equips d’Atenció Primària (EAP) ha suposat una pèrdua negativa en 
l’atenció presencial. Exemples de les conseqüències d’aquesta manca o reducció de l’atenció 
presencial en són la frenada en el seguiment de les patologies cròniques, la reestructuració 
organitzativa respecte serveis importants com el de pediatria o especialitats mèdiques que 
s’han traslladat a Mataró, la reducció d’accions en matèria de salut comunitària i promoció de 
la salut, etc. 

En els darrers 2 anys s’han debatut en el Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar diverses 
mocions, totes elles amb l’interès principal de col·laborar, des del municipi, en la millora de l’AP 
en la nostra zona. Avui considerem necessari tornar a portar a Ple aspectes concrets del CAP de 
Premià de Mar i dispensaris del barri Cotet i Premià de Dalt.  En aquets centres sanitaris, les 
accions que fa més d’un any es van haver de desplegar van anar dirigides a combatre 
l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. Aquestes accions han deixat a dia d’avui una 
clara deficiència en la qualitat assistencial que reben les nostres veïnes i veïns. Una situació 
agreujada per un situació de manca de direcció de l’EAP, que sabem que en breu el Departament 
de Salut resoldrà a través d’un concurs selectiu que ja està en marxa. 

En qualsevol cas, les seqüeles de la Covid-19 han suposat perdre bona part del seguiment de la 
patologia crònica per una disminució clara de l’atenció presencial i manca de metges i 
infermeres, també per una pèrdua de 5 dies setmanals d’especialitats mèdiques com la 
pneumologia, cardiologia, digestologia, oftalmologia i altres. També, i des de fa més d’un any, 
es va concentrar l’atenció pediàtrica al consultori del barri Cotet amb el que va comportar per 
la població que no viu en aquella zona i que s’hi ha de traslladar per consultes rutinàries o 
urgències. 

Com a situació positiva, cal ressaltar que serà un gran benefici comunitari que l’AP a Premià de 
Mar i Premià de Dalt pugui disposar ben aviat del nou ambulatori mancomunat. Esperem i 
desitgem que aquest nou equipament ajudi a facilitar l’accés de veïnes i veïns d’aquella zona al 
seu metge o pediatre de capçalera.  

 



L’actual pandèmia ens demostra que tenim poca capacitat per fer planificació sanitària a mig i 
llarg termini. La situació canviant de la Covid-19 ens exigeix una adaptació constant i sabem i 
reconeixem el gran esforç que fan els professionals sanitaris i de suport per afrontar aquesta 
etapa inestable. Però també cal dir que en la capacitat d’adaptació també s’hi ha de poder 
incloure fer tot el possible per retornar als estàndards de qualitat en l’atenció a veïns i veïnes, 
combinat amb l’acció concreta adequada a cada moment de la pandèmia. 

 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar 
l’adopció dels següents acords:  

 

1. Que l’ajuntament intercedeixi amb la nova direcció de l’EAP de Premià de Mar – Premià 
de Dalt i el Departament de Salut, si s’escau, perquè retornin, el més aviat possible, les 
consultes d’especialitats mèdiques que estaven en funcionament abans de la pandèmia 
i aquelles que la direcció de l’EAP consideri interessants obrir per millorar l’atenció de 
veïnes i veïns. 
 

2. Que l’ajuntament intercedeixi amb la nova direcció de l’EAP de Premià de Mar – Premià 
de Dalt i el Departament de Salut, si s’escau, perquè el servei de pediatria torni a estar 
present en el CAP de Premià de Mar i consultoris de Premià de Dalt el més aviat possible. 
 

3. Que l’Ajuntament de Premià de Mar promogui, en les seves futures relacions – 
converses amb la propera nova direcció de l’EAP i el Departament de Salut, si s’escau, 
una reorganització territorial dels equipaments de l’Àrea d’Atenció Primària que faciliti 
l’accés de veïns i veïnes al seu metge de família o pediatre, principalment. 
 

4. Que l’Ajuntament continuï col·laborant i ajudant amb tot el que estigui al seu abast per 
fer possible el projecte que encapçali la propera nova direcció de l’EAP. 
 

5. Traslladar aquets acords a la nova direcció del EAP Premià de Mar – Premia de Dalt i 
Departament de Salut. 

 

 


