A l’atenció de l’Institut Català de la Salut i a les persones responsables de la regió
Metropolitana Nord,
Ens posem en contacte amb vostès des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
per presentar una queixa formal davant el tancament del Centre d’Atenció
Primària del nostre municipi. Santa Eulàlia és un poble de 7.426 habitants el qual
no pot permetre’s tenir el CAP tancat de manera indefinida i fins a nova ordre en una
situació com la que estem vivint, enmig de repunts de Covid-19 i amb onades de
calor intermitents. A més a més, el centre és un punt de referència i tranquil·litat
entre la població, sobretot aquella d’edat avançada.
Amb anterioritat a aquest tancament també s’hi ha d’afegir la falta de personal a
l’ambulatori i la reducció d’hores d’atenció pel reajustament dels centres per la
pandèmia i, com succeeix cada any, amb l’aplicació de l’horari d’estiu, que obliga a
la ciutadania de Santa Eulàlia a desplaçar-se a altres centres mèdics. Aquest fet no
ha de passar desapercebut, ja que ens trobem en una situació en la qual s’està
intentant evitar la mobilitat innecessària de la població i precisament la seva decisió
de tancar el CAP avoca al contrari.
Posem de manifest la nostra disconformitat amb la decisió de tancar el Centre
d’Atenció Primària de manera unilateral i sense consultar-ho amb l’Ajuntament, qui
ha rebut nombroses queixes provinents de persones usuàries molt descontentes amb
la gestió del CAP, i que se sumen a aquesta comunicació.
Des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana també exposem la falta
d’informació a la qual ens trobem sotmesos per part de l’ICS en tot moment pels
temes relacionats amb el Centre d’Atenció Primària del nostre municipi.
Amb tot, des de l’Ajuntament mostrem la nostra comprensió amb la situació actual i
brindem, com sempre, la nostra ajuda a l’ICS en tot allò necessari, tal com vam fer
amb la cessió del vehicle elèctric municipal a l’ABS de la Vall del Tenes durant l’estat
d’alarma de la pandèmia.
Tot i ser coneixedors durant el matí del dia d’avui que demà, dijous dia 6, el CAP
reobrirà amb l’horari reduït d’estiu, ens veiem obligats a fer-los coneixedors
d’aquestes inquietuds i malestars.

Cordialment,
Francesc Bonet Nieto
Alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Dimecres, 5 d’agost del 2020
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