
QUÈ PASSA amb la sanitat?
La sanitat pública a Sabadell i la seva demarcació pateix una situació intolerable. Les urgències, les llistes

d’espera, la manca de llits hospitalaris, les mancances de la xarxa d’assistència primària, la salut mental, etc.
suporten des de fa anys greus dèficits a conseqüència d’una insuficient dotació de recursos.

Promeses incomplertes
L’any 2005, després de llargues reivindicacions ciutadanes, la Consellera Marina Geli

anunciava el Pla de Xoc 2005-2006 i el Pla Sanitari del Vallès Occidental i es compro-
metia a resoldre aquesta situació amb tot un seguit d’actuacions prioritàries.

Quatre anys després bona part de les actuacions més necessàries encara no
s’han realitzat. Els alcaldes, entre ells Manuel Bustos, aviat es van oblidar
de fer acomplir els compromisos de la Generalitat per donar solucions als
problemes que dia a dia patim els usuaris i usuàries de la sanitat pública. 

A més, l’ENTESA reclama per a la ciutat
• Augmentar els serveis d’atenció domiciliària per a la gent gran i l’adequació dels seus habitatges. 

• Construcció dels Casals i Centres de dia del Sector Sud,  Covadonga i la Plana del Pintor.

• Construcció d’un complex per a gent gran i per a malalts crònics

• Construcció d’un complex de serveis als malalts mentals, amb atenció personalitzada.

• Pla d’atenció integral a les persones autistes, amb atenció especialitzada i recursos per a les famílies

• Dotació del nombre d’especialistes necessaris per evitar les llistes d’espera

• Suport als professionals sanitaris del sistema públic
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QUINES SÓN LES ACTUACIONS PENDENTS
CAP Gràcia, s’havia d’iniciar el 2006 i encara no s’ha iniciat

CAP Can Llong, s’havia d’iniciar el 2006 i encara no s’ha iniciat

CAP Sud a Campoamor, s’havia d’inaugurar el 2008 i es troba a mig construir

Clínica l’Aliança, les obres havien de finalitzar el 2006 i ara encara falta un any

Hospital Cerdanyola-Ripollet, havia d’entrar en funcionament el 2010 i encara no hi ha projecte

Davant d’aquesta insostenible situació, a proposta de l’Entesa, el Ple municipal va
aprovar la creació d’una comissió específica de seguiment per exigir a la Generalitat
l’acompliment del Pla Sanitari i la construcció de nous equipaments.


