
Respostes a la ciutadania d’ERC al Ple de 15/03/2017 

El senyor Fernández: 

“Buenas noches. Yo me vengo a referir, tanto de izquierda a derecha como de 
derecha a izquierda, a la tribuna que nos representa, que para eso está, para 
representarnos públicamente. Entonces, hoy he ido al médico –hoy he ido al 
médico– y me ha dado, para mi médico de cabecera, 45 días –45 días. Yo pregunto 
a todos los regidores, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si creen ellos 
que es oportuno o es negociable, a las alturas que estamos, en el 2017, cómo 
tenemos, con los recortes de Sanidad y los ladrones que hay en Sanidad. Ya está 
bien. Por lo tanto, quiero que me contesten todos los regidores, referente a esta 
pregunta y a los 45 días de espera para ir a tu médico de cabecera.” 

La senyora Villena: 

“Bueno, no me acuerdo de cuantos meses hace que hicimos una reclamación con el 
señor Fernández, porque había tenido que esperar 20 días. Li vaig ajudar jo a fer la 
reclamació. (Veu de fons.)  

Más del doble. Jo he demanat hora al Nadal per al neumòleg, i me l’han donat per al 
juliol. Com que no és urgent... I jo sempre guardo la cua corresponent, doncs, fins el 
juliol.  

Té tota la raó. S’estan, d’alguna manera, carregant l’atenció primària, i és un dels 
determinants socials de la salut més important per augmentar la qualitat de vida dels 
ciutadans, l’accessibilitat a la sanitat, la d’atenció primària. Té tota la raó. 

Aleshores, els metges de Can Vidalet i els equips d’allà s’han adherit, ja ho sabreu, 
han signat un manifest que han entregat a la conselleria de Salut; ja s’hi estan 
afegint moltes àrees bàsiques, perquè és veritat que estan ficant molts diners a 
l’atenció terciària, que està molt bé, per als càncers i tot això, però s’obliden 
constantment de l’atenció primària. Jo sóc una de les que sempre advocaré per 
l’atenció primària, perquè ha sigut la meva professió, i penso que és bàsic, bàsic i 
fonamental. I ho seguiré defensant. 

Demà hi ha un acte a Can Vidalet, i ve la presidenta de la Comissió de Salut del 
Parlament de Catalunya, i bé, allà li llegiré el manifest i reclamaré d’alguna manera, 
com a metge, i com a política també, que prenguin mesures per salvar l’atenció 
primària.” 


