
    COMUNICAT  ALS  MITJANS  LOCALS:

L’ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  DE  ROCAFONDA  VOL EXPRESSAR EL  SEU  DESCONTENT  
PEL  SEGÜENT FET:
En un barri densament poblat, amb quantitat de persones grans de salut precària, una forta població nouvinguda 
d’arreu del món i joves i infants amb problemàtiques socials i de salut diverses, la Conselleria de Salut desplaçarà, 
el dia 15 de gener, dues de les metgesses que hi porten més anys i que son puntals a l’equip mèdic del CAP.

Són les doctores  REGINA ROMEU I Mª JOSÉ MERINO, (19 i 7 anys en el CAP respectivament) que ja no 
continuaran al CAP per motius administratius. Són també dues doctores molt estimades pels seus pacients, gràcies a 
la seva correctíssima, sòlida i amable actuació professional.

Ahir dia 30, l’AV convocà una primera reunió a la qual assistiren  més de 40 persones, sobretot pacients de les 
dues doctores, i en la qual s’acordà de fer les accions que calguin per impedir aquests desplaçaments.

L’AV vol expressar el seu agraïment a tot l’equip del CAP per la seva excel·lent tasca, des de fa molts anys,  en 
pro de la salut i per la seva generosa aportació, que va més enllà del deure professional,  en el camp de la medecina 
preventiva i comunitària, fet que ha portat a una intensa i positiva col·laboració entre l’AV i el CAP, materialitzada en 
cursets, xerrades, anàlisi compartida de problemes, etc... 

Aquests desplaçaments van units a diverses retallades prèvies que ja ha patit aquest CAP en el darrer any, com el 
de despatxar la mediadora intercultural, la inestabilitat en les substitucions i l’intent de treure el servei d’urgències  
de cap de setmana, fet que s’impedí gràcies a l’actuació d’aquesta AV.

Hem iniciat  una recollida de signatures per presentar la demanada al Conseller de Sanitat,  exposarem el cas a 
l’Alcaldia, per demanar el seu suport i  no desestimarem cap mitjà per aconseguir que aquestes dues doctores es 
quedin al CAP, ja que considerem que l’equip mèdic ha de ser complet i estable per poder afrontar les necessitats de  
salut de Rocafonda i El Palau.

La tasca de l’AV és treballar per la millora del barri, i creiem que aquests desplaçaments són un nou atac a la cohesió  
social d’un barri amb severes necessitats sociosanitàries. Com a AV, convidem els  pacients de les dues doctores, a 
tot el veïnatge de Rocafonda i El Palau i en general a tota la ciutadania de Mataró a assistir a la propera reunió per 
tractar aquest tema i organitzar-nos, que farem el  proper 

DIVENDRES,  DIA 3 DE GENER A LES 8 A CAN NOÈ
Per ser un tema de barri, però d’interès general de Mataró, demanem també el suport 
de tota la ciutat. Les retallades en salut afecten tothom! No les podem permetre!
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