
MANIFEST CAP MANSO 
 
DEFENSEM L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 

Les polítiques del Departament de Salut d’ eliminació de l’ Institut Català de la Salut (ICS), la 

empresa pública  de la que depèn el CAP Manso,   amb el propòsit de afeblir la Atenció 

Primària de Salut,  estan  propiciant decisions contraries als interessos de la població,  com 

limitar l’accés dels veïns i veïnes  per a  ser atesos  pels seus metges de capçalera  o  la 

derivació dels especialistes del CAP a la multinacional privada Quirón-Salut Hospital Sg. 

Cor. (empresa privada que especula i guanya diners gràcies al diners públics).    

Aquestes decisions preses sense cap  informació ni consulta prèvia als usuaris, que són els 

reals propietaris d’un sistema que paguen amb els nostres impostos, perjudiquen i 

retallen els drets d’accés del ciutadans tant a l’atenció primària com a la especialitzada.  

Els usuaris del CAP Manso ens hem manifestat  contraris a les retallades de professionals i 

recursos, a la disminució d’accés al metge de capçalera el divendres a la tarda i  hem 

aconseguit paralitzar momentàniament el trasllat de especialistes però no hem guanyat la 

batalla, malgrat les més de 1000 signatures recollides a les portes d’aquest centre i de les 

reunions efectuades amb els responsables. 

Sabem que  el projecte del Departament  de Salut és retallar recursos de l’ atenció primària 

pública per disminuir l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció  i derivar el diners a la empreses 

privades  especuladores con ho és Quirón-IDCSalut i altres centres que ofereixen sanitat 

privada. Volen acabar amb l’atenció pública  i per això privatitzen la gestió de serveis,  

l’atenció domiciliaria, les ambulàncies, la rehabilitació...en un entramat d’empreses proclius 

als interessos d’uns pocs que a més practiquen las “portes giratòries”, surtin de la gestió 

pública per passar a les empreses a les que han beneficiat. 

En manifestem contraris als plans del Govern i del Departament de Salut i a favor d’una 

atenció primària i comunitària pública 

 Accessible: sense barreres ni discriminacions....  

 Integral: Amb una visió global de les persones i de la seva comunitat....  

 Amb capacitat resolutiva que permeti resoldre la majoria de problemes i necessitats de 

salut dels nostres veïns i veïnes...  

 Que ofereixi Atenció continuada i longitudinal que significa  atendre durant tota la vida a 

les persones,  en les diferents etapes vitals i en els diferents problemes de salut...  

 Amb treball en equip i coordinació amb altres serveis de cura de les persones. 

 Que ofereixi atenció comunitària i participativa prenent parts  els ciutadans en las 

decisions dels centres. 

Ens declarem partidàries de desmedicalitzar i  de fer un ús adequat dels recursos, amb 

independència i transparència, amb gestors i professionals lliures de conflictes d’interès amb la 

indústria farmacèutica o tecnològica....  

Aquestes són les bases d’una atenció primària de qualitat. Per això serà necessari recuperar el 

pressupost i el personal dels equips retallats i avançar progressivament cap a una dotació  

pressupostaria per l’atenció primària del 25% mantenint la titularitat i la gestió públiques.              

Sanitat  100x100 pública i universal  

Sense interessos ni beneficis privats !! 

 


