
Por una Asistencia Primaria (CAP) de calidad, 
con recursos humanos y económicos 

suficientes 

La Asistencia Primaria bajo mínimos. En Catalunya 
se han perdido más de 2.500 profesionales entre 

médicos/as, enfermeros/as y personal administrativo y el personal está 
sometido a unas condiciones de trabajo precarias y estresantes: han metido 
mano a sus sueldos (congelación, recorte de pagas); reducido de 37 a 25 horas 
la jornada de interinos/as y contratados/as; la casi nula sustitución en caso de 
vacaciones, baja por enfermedad, permisos de maternidad o jubilación obliga 
a asumir el cupo de sus compañeros/as aumentando las listas de espera; etc. 

La Generalitat menosprecia la Asistencia Primaria y potencia la 
atención de hospitales y telefónica. Pero ni el hospital, ni el 061 son 
apropiados para dar la atención continuada y a domicilio y lo que hace es 
aumentar la saturación de los servicios de urgencia y desaprovechar el 
potencial de la atención primaria para ofrecer una atención cercana y de filtro 
para las urgencias. 

La calidad asistencial de Asistencia Primaria (CAP) que reivindicamos. 
Una Asistencia Primaria al servicio de los/as pacientes no de los resultados 
económicos (nuestra salud no es un negocio); recursos de personal, 
económicos e infraestructuras suficientes (no a los recortes); cubrir 
automáticamente las bajas del personal; dotar de los especialistas necesarios 
(pediatría, ginecología, oftalmología,….); límite máximo de 48 horas para ser 
visitado; la construcción de los CAP que faltan en la comarca (Sabadell,…..); 
adaptación de los equipamientos a las necesidades crecientes por la 
evolución demográfica. 

Vecinos y vecinas: la sanidad pública comienza por 
una Atención Primaria DIGNA 

(Federacions Veïnals de Barberà, Cerdanyola, Sabadell, Sant Quirze, Santa 
Perpetua y AV de Badia) 

 

Per una Assistència Primària (CAP) de 
qualitat, amb recursos humans i econòmics 

suficients 

L'Assistència Primària sota mínims. A Catalunya 
s'han perdut més de 2.500 professionals entre metges 

i metgesses, infermers i infermeres i personal administratiu i el personal està 
sotmès a unes condicions de treball precàries i estressants: han ficat mà als 
seus sous (congelació, retallada de pagues); reduït de 37 a 25 hores la jornada 
d'interins i contractats; la gairebé nul·la substitució en cas de vacances, baixa 
per malaltia, permisos de maternitat o jubilació obliga a assumir la quota dels 
seus companys augmentant les llistes d'espera; etc. 

La Generalitat menysprea l'Assistència Primària i potencia l'atenció 
d'hospitals i telefònica. Però com sabem, ni l'hospital, ni el 061 són 
apropiats per donar l'atenció continuada i a domicili i el que fa és augmentar 
la saturació dels serveis d'urgència i desaprofitar el potencial de l'atenció 
primària d'oferir una atenció propera i de filtre per a les urgències. 

La qualitat assistencial d'Assistència Primària (CAP) que reivindiquem. 
Una Assistència Primària al servei dels pacients no dels resultats econòmics 
(la nostra salut no és un negoci); recursos de personal, econòmics i 
infraestructures suficients (no a les retalla  des); cobrir automàticament les 
baixes del personal; dotar dels especialistes necessaris (pediatria, ginecologia, 
oftalmologia, ....); límit màxim de 48 hores per ser visitat; la construcció dels 
CAP 's que encara falten en alguns municipis; adaptació dels equipaments a 
les necessitats creixents per l'evolució demogràfica.  

Veïns i veïnes: la sanitat pública comença per una 
Atenció Primària DIGNA 

(Federacions Veïnals de Barberà, Cerdanyola, Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpetua y AV de 
Badia) 

 


