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MAREA BLANCA crida a la mobilització per a la defensa de l’Atenció 
Primària el proper dimecres dia 30 de juny a les portes dels CAPs. 
 
 
 

Degut a que es partia d’una situació d’un sistema sanitari debilitat pel baix finançament públic 
i per la dinàmica de privatització imposada els darrers anys i afectat per totes les retallades 
d’anys ençà, el sistema sanitari i tots els seus professionals han fet un enorme esforç per 
atendre les noves necessitats que s’han presentat degut a la pandèmia de la Covid-19. 
 

És necessari i imprescindible un reforçament de l’Atenció Primària en tots els conceptes i 
s’ha d’actuar ja! I per això reclamem: 

Hem vist el tancament d’alguns CAPs i la meitat de consultoris locals, alguns dels quals 
segueixen encara sense obrir; s’ha perdut la figura del/a metge/essa i infermer/a referents i 
ara ens atenen professionals diferents cada vegada i que moltes vegades ni coneixem;  
molts centres continuen amb poques visites presencials fent abusiva la consulta telefònica 
o telemàtica;  demora per a proves i exploracions així com per a les consultes als 
hospitals... Tot això repercuteix en una pitjor qualitat de l’atenció i menys resolució als 
problemes de salut. 

La part del Sistema que més ha patit ha estat l’Atenció Primària, que ha hagut d’assumir 
noves funcions amb menys recursos. 

 Posada en marxa de Consells de Participació a les Àrees Bàsiques de Salut amb 
representació de pacients i ciutadans com a instrument de millora 

 Programes d’atenció comunitària 
 Recuperació de visites presencials a criteri del pacient 
 Recuperació del/a metge/essa i infermer/a de referència 
 Redimensionament i capacitació dels equips d’Atenció Primària en funció de la 

població a atendre i condicions dignes per a tots els treballadors i treballadores del 
sector que permetin acabar en la precarietat laboral existent 

 Reobertura de tots els CAPs i consultoris locals 
 Destinar un 25% del pressupost de Salut per a la Primària 

Ens hi va la salut i la vida! 

 


