Resposta a la invitació del Regidor de Salut de l'Ajuntament de
Sabadell
En relació el seu escrit manifestem el següent
1. Respecte a la "nova" composició del Consell de Salut i el mateix que
succeeix amb els Consells de Districtes, volem insistir que,
lamentablement es tracten d'organismes de nul·la o poca operativitat
pel que des de la FAVS hem manifestat en repetides ocasions que
urgeix repensar la seva utilitat i en qualsevol cas, que és imprescindible
redactar nous reglaments consensuats en la línia de convertir-los en
òrgans essencialment ciutadans on la participació entesa entre altres
coses com capacitat de decisió sigui un fet. Mantenir aquests òrgans
amb els paràmetres actuals significa seguir ancorats en la ineficàcia i la
burocràcia, una cosa contrari al que s'ha d'entendre per una
participació ciutadana digna d'aquest nom. Quedem a l'espera de
resposta part de l'Equip de Govern
2. Respecte al Pla Estratègic 2016-2020 que pel que sembla està
elaborant la Coporació Sanitària del Parc Taulí i la invitació (tarda) que
se'ns fa perquè "aportem idees" dir que en nom de la transparència que
teòricament es defensa, primer haureu d' donar-se resposta a temes
com ¿qui ho estan elaborant, els actuals gestors de la Corporació?
¿Sols o juntament amb entitats i / o administracions ?, quin paper es
"atorga" a les entitats, moviments i plataformes socials i veïnals que
durant anys porten treballant amb fermesa contra l'espoliació de la
sanitat pública, les urgències consignes al Taulí , etc.? ¿Que participin
en un concurs de "idees" ?, la invitació al concurs d'idees és per a
entitats de Sabadell (totes, algunes, quals) o també per a la resta
d'entitats (quals) d'altres municipis que utilitzen el Taulí?
No obstant això per il·lustrar i aportar antecedents per si es
desconeixen, s'ometen o s'han oblidat, recordar que el greuge
comparatiu de la nostra comarca en matèria soci sanitari va ser
reconegut per la Generalitat i els ajuntaments de la comarca que
després de les mobilitzacions del moviment veïnal va portar a la
signatura entre les administracions al Pla de Xoc 2005/06 i al posterior
Pla Sanitari del Vallès

En la mateixa línia, a Sabadell i en municipis de la comarca del Vallès
Occidental Est durant aquests últims anys s'han presentat i aprovat
diverses mocions recollint les reivindicacions respecte a la sanitat
pública, així com els múltiples manifest ciutadans sense que la
Coporació les hagi tingut en consideració. Es tracten de documents que
sense cap dubte disposen les administracions locals i autonòmica i la
pròpia Coporació.
I últimament hi ha un Pla de Xoc signat entre els partits que conformen
el Govern de la Generalitat que apunten línies generals i algunes
concretes que s'han de tenir en compte
És a dir que no es pot partir de zero com si res hagués passat fins ara.
Són molts anys d'incompliments, de retallades, de lluita ciutadana que
realitzem com perquè ara se'ns proposi un concurs d'idees. Sembla una
broma de mal gust
De tot el que s'ha exposat, entenem que a trets generals les tres grans
línies de treball serien


El primer que ha de recollir en Pla Estratègic que es preï és tirar mà
dels Plans que l'han precedit per incorporar el que s'ha quedat
incomprensiblement a la cuneta com l'hospital Ernest Llull, obertura
de plantes i llits, dotació de recursos, .. .....



El segon recollir/atendre/analitzar els diversos documents i
manifestos difosos per entitats i entitats que defensen la sanitat
publica



El tercer, establir un mecanisme de participació permanent entre la
Corporació, les Administracions Publiques, pacients/usuaris, i
treballadors de la Corporació i en particular per definir un Pla
Estrategic 2016/2020 que contempli i reculli les reivindicacions dels
pacients i treballadors del sector

Un altre dels temes que afecten directament a qualsevol pla estratègic que
es preï és el d'incorporar els recursos necessaris per pal·liar o evitar les
conseqüències que presumiblement suposarà el tallar amb les derivacions
a la Clínica del Vallès i l'Hospital General
Per cert i dit sigui de passada, fa mes de tres setmanes que el Comitè del
Tauli, la FAVSabadell i la PATT va remetre un escrit a l'Alcalde sobre temes
de sanitat i encara esperem resposta
Sabadell, 23 de febrer 2016
FAVSabadell

