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Posició de l’Ajuntament d’Aiguafreda sobre la situació del 

Centre d’Assistència Primària 

 
 

La situació actual del CAP d’Aiguafreda. 

Gestions i reclamacions per a la seva reobertura. 

  
.  .  . 

 
L’Ajuntament d’Aiguafreda ha fet arribar al Departament de Salut la seva queixa de 
manera reiterada pel fet que encara tenim el nostre CAP tancat. La petició que s’ha 
adreçat és que sigui obert de manera immediata. 
 
El mes de juliol de l’any passat, la gerent de l’Àmbit Metropolità Nord, Dra. Anna Aran i 
Solé va adreçar a l’Ajuntament una carta de presentació després del seu nomenament. 
En resposta, se li va reclamar més atenció per al nostre CAP, que havia anat perdent 
serveis i hores d’obertura. Ara farà un any i hem de dir que la situació que ens trobem 
no és la que esperàvem ni volíem, ja abans de l’actual situació. 
 
A partir de la situació de pandèmia i confinament pel virus Covid-19 el nostre CAP va 
ser tancat i se’ns va adreçar al CAP de referència de la nostra Àrea Bàsica de Salut (la 
Garriga). Inicialment es va creure que seria una mesura de curta durada però la 
perllongació en el temps ens ha abocat a una situació crítica per a veïns i veïnes del 
nostre municipi. 
 
Des de fa dos mesos que reclamem la reobertura del CAP d'Aiguafreda. Ho hem fet per 
totes les vies i adreçant-nos a tots els nivells de l’escala organitzativa del Departament. 
A la sra. Maite Ventura, cap de l’ÀBS de la Garriga; al dr. Joan Parellada, director de 
l’Àmbit Sanitari Metropolità Nord, a la dra. Anna Aran, gerent, i directament a la 
Conselleria. Ho hem fet per tots els mitjans, amb trucades, amb videotrobades i 
presencialment, i no hi hem esmerçat esforços per intentar revertir aquesta situació, 
lesiva i insostenible per als nostres conciutadans. 
 
Les sol·licituds trameses als dits responsables des del passat mes d’abril reclamant la 
reobertura urgent del centre van tenir resposta el passat 25 de juny amb una carta 
genèrica adreçada a tots els municipis que encara tenen el CAP tancat. Els arguments 
que des de l’Ajuntament s’han traslladat al Departament han estat els següents: 
 

1) El nostre municipi té una mica més de 2500 habitants, dels quals 600 persones 
que tenen més de 65 anys. El centre de referència on ara ens hem de desplaçar 
es troba a 11 km. 
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2) Aiguafreda té una piràmide poblacional on el percentatge de persones de més 
de 65 anys és 4 punts superior a la mitjana de Catalunya. La majoria d’aquestes 
persones no tenen mitjans per a desplaçar-se. És cert que en situacions 
d’urgència han estat atesos domiciliàriament, però en consultes de medecina 
de família, que habitualment es poden resoldre passant pel CAP, molta gent ha 
posposat la consulta per no haver d’afrontar el desplaçament i han esperat la 
seva reobertura. D’altra banda, les atencions domiciliàries no han estat una 
novetat per a cobrir la situació de tancament atès que ja es venien fent de 
manera regular a persones que no es podien desplaçar. 

 
3) Aquest fet ha omplert la nostra farmàcia local de consultes que no podien ser 

ateses i de peticions de medicacions que només podia resoldre personal 
sanitari. 

 
4) Per la situació de dificultat d’accés al CAP, ha augmentat el risc 

d’automedicació, dificultat que durant aquest temps s’ha agreujat per la 
pèrdua de servei i de freqüència en el transport públic regular que no ha 
permès l’accés al CAP de la Garriga amb facilitat. 

 
5) El passat 11 de maig, ja fa un mes i mig, des de la Conselleria es va anunciar que 

els CAPs agafaven el relleu en la crisi sanitària i que serien el primer punt de 
referència i atenció pel què fa a la sanitat del futur, esdevenint la punta de 
llança de la salut al nostre país. Això anava acompanyat, així se’ns va dir, de 
plans locals de salut, de participació en la presa de decisions i de la importància 
que en tota aquesta reformulació hi adquirien els ajuntaments. Per part de 
l’Ajuntament, compartim plenament aquest enfocament, però el que és 
paradoxal és que no s’hagi fet cap pas per a revertir la situació i reobrir el 
nostre CAP, després d’haver anunciat aquest enfocament. Ara necessitem fets. 

 
6) Tampoc escapa a la gent del nostre poble veure com pobles petits de la Terra 

Alta o del Ripollès, per posar dos extrems del país, o pobles d’Osona, més 
propers al nostre, han reobert els seus CAPs, tot i tenir una població molt 
menor. Els greuges i diferències en l’atenció sanitària entre persones segons el 
lloc on visquin no els podem admetre en un tema bàsic com és la salut. 

 
7) Segons se’ns ha traslladat des dels òrgans més immediats i intermedis de la 

Conselleria, la solució a aquesta disfunció, que sembla el futur de l’atenció 
sanitària al nostre país, passa per nous canals de contacte amb el pacient: 
videoconsultes, consultes telemàtiques i telefòniques, etc. Hem de dir  
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8) que no ho compartim del tot atès que si bé no podem deixar d’utilitzar la 
tecnologia fins allà no calgui en benefici d’una millor atenció, com ho fem amb 
les persones grans ? I la bretxa digital en la que es troben la majoria d’elles que 
els impossibilita d’accedir a aquests nous canals d’atenció ? Justament els més 
necessitats d’atenció sanitària són els que menys hi poden accedir. 

 
9) Al nostre municipi, a més, hi tenim dues residències, verdes durant tota la 

pandèmia mercès a la tasca extraordinària que han realitzat les professionals 
que hi treballen, adoptant mesures preventives des del primer moment. També 
reclamen l’obertura del CAP per la immediatesa de l’atenció en cas de 
necessitat. 

 
10) D’altra banda, Aiguafreda rep durant els mesos d’estiu un augment de població 

flotant pel fet de comptar amb segones residències, població majoritàriament 
gran que fa créixer les necessitats d’una atenció mèdica propera. Encara hi 
afegirem una casa de colònies, i que cada any acull diversos torns d’estada. 
També necessiten un centre de referència proper per les incidències que poden 
tenir amb la població infantil allotjada. 

 
11) La resposta rebuda a les nostres peticions de reobertura s’ha centrat en què cal 

vetllar per la salut dels treballadors del CAP i que el local no té prou espais per 
a mantenir les mesures preventives. En relació al segon punt, manifestem la 
nostra queixa per les obres que s’hi havien de dur a terme i no s’hi han fet. 
Durant les vacances d’aquest Nadal passat s’havien acordat amb l’Institut 
Català de la Salut unes obres menors que anaven a càrrec del mateix 
Departament. Per part de l’Ajuntament es va preparar tota la logística 
necessària per a facilitar-les. Aquestes obres no s’han fet i res no se’ns ha 
comunicat. D’haver-se dut a terme, ara tindríem una reconfiguració de l’espai 
que hauria permès el manteniment obert del local. 

 
12) Moltes persones grans no es poden desplaçar pels motius que s’han exposat. 

Per a totes elles el metge de capçalera és un referent: és el contacte directe, el 
sentir-se escoltat presencialment, la proximitat visual, l’atenció directa que 
sempre reverteix en favor de la salut integral com a persones. Tot això 
representa un principi bàsic en aquesta proximitat que reclamem. 

 
13) I encara hi hem afegit un greuge contrastable: hi ha algun altre municipi de la 

regió metropolitana de Barcelona amb més de 2500 habitants i a més de 10 km 
de la seva àrea bàsica de salut que continuï amb el CAP tancat? I de Catalunya ? 
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14) Per tots aquests motius necessitem que el CAP d’Aiguafreda es posi en 
funcionament de manera immediata i amb tots els seus serveis. 

 
Aquest passat dijous 25 de juny vam tenir una nova trobada amb la cap de zona i 
tècnics d’infraestructures de l’ICS per a valorar la idoneïtat del locals que l’Ajuntament 
d’Aiguafreda ha posat a disposició del Departament per a facilitar la reobertura del 
centre (locals annexos a l’actual CAP que si calgués, servirien com a local alternatiu). 
 
A la trobada se’ns va anunciar que aquest proper mes d’agost es durien a terme de 
manera urgent aquelles obres menors que s’havien d’haver fet per Nadal i que 
permetrien, segons se’ns va dir, que en cas de nous episodis de pandèmia a la tardor, 
no s’hagués de tornar a tancar el CAP. 
 
Mentre, aquest mes de juliol es procedirà a obrir de nou el CAP, tot i que amb serveis 
mínims. 
 

.  .  . 
 
En un altre ordre, l’Ajuntament d’Aiguafreda no vol deixar de reclamar que 
s’enllesteixin tots els tràmits per a la construcció del nou CAP, que ha de suplir les 
mancances que té l’actual. La cessió d’un terreny era la petició que ens havia fet 
CatSalut per a poder-ho tirar endavant atès que també hi estan interessats, tal com 
se’ns va reclamar a la reunió del 2 d’octubre de 2019 amb la direcció de salut de 
l’Àmbit Metropolità Nord i amb la directora dels Serveis d’Atenció Primària del Vallès 
Oriental. En aquest sentit, la desafectació i cessió del terreny ja ha estat efectuada i es 
troba en mans de CatSalut. La seva construcció i posada en funcionament s’han 
d’accelerar tant com sigui possible. La salut de qualitat és un dret bàsic i Aiguafreda 
necessita un centre assistencial acordat a les seves necessitats. 
 
Aiguafreda, 26 de juny de 2020 
 
 


