
Respostes a la ciutadania d’ICV 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 Millà: 

“Senyor Fernández, nosaltres també anem al metge, tenim els veïns, els familiars 
que van al metge, i que passen aquestes coses. Ens passen a nosaltres. Potser 45 
dies no, és una exageració, però és que també és una exageració 20 dies i 10 dies. 
Quan un va al metge és perquè ho necessita, i ho necessita ja. Llavors, què passa? 
Doncs, que acabem anant a urgències, i passa el que passa.  

Què hem de fer? Doncs, com deia la companya de la CUP, fer queixes formals. Ens 
hauríem d’acostumar a fer reclamacions cada vegada que ens trobem amb 
problemes d’aquest tipus –bé, de qualsevol tipus. Queixes quan ens criden que 
sortim al carrer, quan s’està reclamant que l’ambulatori o que els serveis que hi 
havia a Can Vidalet, que no se’ls emportessin. Doncs, si en lloc de 300 persones n’hi 
haguessin 5.000, doncs, potser les coses les resoldríem millor, no ho sé. Tots, en 
aquest aspecte, hauríem de prendre consciència. 

Després, penso que tenim molta sort del personal que tenim, tant a nivell dels 
serveis mèdics, els metges, tot el personal que hi treballa, igual que a nivell escolar. 
Ens estan retallant la sanitat i l’educació, i molta sort tenim dels professionals que hi 
treballen. I gràcies a això, passen coses com la que explicava l’Albert Comellas. 
Gràcies als professionals que fan el que fan, que fan més del que els toca, i amb un 
somriure a la cara. 

Per tant, d’on ve tot això? Doncs, ve de molts anys d’un govern que ha estat implicat 
i afavorint que la gent es fes la mútua privada, perquè així, quan tens una mica de 
mal de queixal te’n vas a la mútua i t’ho resolen. Totalment d’acord amb el que diu, i 
no sé, posem-nos totes les piles i anem-hi.” 


