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Benvolguda consellera,  
 

Des del Pinell de Brai, Terres de l’Ebre, ens dirigim a vostè per la preocupació que tenim 
molts municipis rurals envers la manca de servei que es dona actualment als consultoris 
locals. 
 

Des del primer moment, vam entendre i respectar la decisió de reorganitzar els centres 

d’atenció primària, mentre va durar l’estat d’alarma i el confinament obligatori, però un cop 

passats els moments més crítics en què hi havia perill de col·lapse del sistema sanitari, 

denunciem que actualment l’atenció sanitària als consultoris locals no cobreix les 

necessitats de la població. 

Quan parlem d’un servei que no dona resposta a les necessitats de la població, en 

responsabilitzem exclusivament el departament de Salut i eximim de tota responsabilitat els 

professionals sanitaris, cosa per la qual ens adrecem a vostè.  

Abans de la pandèmia, la sanitat s’havia retallat al límit, cosa per la qual la situació 

actual és una nova retallada damunt de les que ja portàvem, i la conseqüència més greu és 

que actualment ja no hi ha metge diàriament als consultoris locals. Com totes les retallades 

de serveis públics, aquesta perjudica principalment els col·lectius més vulnerables, i entre 

d'altres i particularment als nostres pobles,  la gent gran. 

A dia d’avui, la major part de visites mèdiques es fan via telefònica, però aquest  mitjà 

no és adequat per insuficient i elimina un component de qualitat com és la confiança i 

l'empatia entre els professionals i els usuaris. A banda, aquesta retallada a la presencialitat 

ha comportat que s’han deixat de fer seguiments i controls rutinaris d’algunes malalties, en 

part, medicina preventiva, com per exemple el seguiment de la hipertensió. Amb aquesta 



 

fórmula actual d’atenció mèdica primària es posa en risc el dret fonamental a la salut.  

És per tots aquests motius que, des de l’Ajuntament del Pinell de Brai, us demanem 

reactivar l’assistència sanitària presencial al consultori local de manera immediata, tornant 

a programar-hi totes les visites. Així mateix, reclamem la presència d’un equip sanitari format 

per metge o metgessa i infermer o infermera de dilluns a divendres, igual que estava abans 

de la pandèmia. 

I encara voldríem fer notar la necessitat que aquesta reobertura dels consultoris es 

face indiscutiblement en un espai d’assistència segur per als professionals que atenen, 

perquè puguen treballar amb tota seguretat i salut, i per a les persones usuàries.  

Cal recordar que les competències de gestió recauen exclusivament sobre el Govern 

de la Generalitat, que pot actuar autònomament en totes les matèries del seu àmbit 

competencial. Així mateix volem reiterar la nostra disposició com a Ajuntament a col·laborar 

i participar activament amb els nostres limitats recursos, però cal que la Generalitat i més 

concretament el departament que dirigiu impulsen i lideren aquests canvis.  

Esperem que tinga en compte les demandes de la Catalunya rural, tants cops oblidada, 

i que el departament de Salut garantixca el mateix accés a la sanitat  per a totes les persones, 

visquen o visquen, sobretot pensant en la gent més gran i més vulnerable dels nostres pobles.  

 

Atentament,  

 

 

 

 

Eva Amposta Serres 

Alcaldessa del Pinell de Brai 

 

 

 

El Pinell de Brai, dijous 3 de setembre de 2020 
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