
 

Moció que presenta la Federació d’Associacions 

Veïnals de Sabadell per a garantir l’atenció pediàtrica 

als centres d’atenció primària 

A la Il·lustríssima Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell 

En els últims anys hem vist en l’Atenció Primària i Comunitària una progressiva pèrdua 

de la qualitat i de funcions per la manca de professionals, i pel deteriorament continuat 

a què està sotmesa. 

Hi ha evidència científica que l’Atenció Primària i Comunitària aconsegueix ser és la peça 

clau en la millora del benestar i dels nivells de salut, la disminució de la mortalitat de la 

població, aporta més qualitat i proximitat als usuaris i amb una adequada capacitat 

resolutiva contribueix a la sostenibilitat del sistema públic de salut i de l’equitat social. 

L'atenció per part de professionals experts en l’atenció (metges/esses especialistes en 

pediatria, medicina familiar i comunitària, infermeria) dels menors de 14 anys comporta 

substancials beneficis per al sistema sanitari i per als mateixos i les mateixes pacients, 

com és la millora de la diagnosi precoç, el millor control de les patologies cròniques i la 

disminució de realització de proves complementàries i de prescripció de fàrmacs que 

són innecessaris. 

L’atenció sanitària de l’infant durant el seu desenvolupament físic i intel·lectual té una 

part assistencial que s’ha de veure complementada pel coneixement del seu entorn 

familiar i comunitari (seguiment personal i familiar), que només una bona proximitat i 

accessibilitat pot garantir. Un abordatge precoç sanitari i social és una de les claus de 

l’èxit de les intervencions. 

Mantenir el servei de pediatria als Centres d’Atenció Primària permet fer el correcte 

seguiment longitudinal i la continuïtat assistencial de l’infant i del seu entorn familiar 

cuidador. 

El coneixement del nucli familiar, amb assistència al mateix centre, permet compartir 

entre els professionals possibles problemes en el marc del seguiment del nen sa 

(detecció de possibles problemes emocionals o psicològics, possibles problemes de 

l'àmbit familiar o d’altres) i les derivacions adients. 

Segons dades de l’Idescat, la població menor de 14 anys supera les 34.000 persones a la 

nostra ciutat, una dada que, per si mateix, justifica la necessitat d'augmentar la dotació 

de professionals dedicats a l’atenció.  

En aquesta línia, la Societat Catalana de Pediatria (SCP) estima que la Sanitat de 

Catalunya precisa entre 250 i 300 pediatres per a cobrir l'assistència mèdica als nens i 



també per a garantir una assistència de qualitat. Alerten, a més, que el nombre de 

jubilacions de pediatres és superior al nombre de nous professionals en formació i 

adverteixen que la taxa de reposició està per sota del I’1 per 1. 

Aquesta manca de pediatres a l’Atenció Primària és generalitzada a tot el territori català 

i són moltes les plataformes creades per defensar el manteniment de l’atenció 

pediàtrica als CAP’s. 

Quan es produeix una vacant, des de fa un temps, no es cobreix i són els metges de 

família els que atenen les necessitats de la població assignada. El treball en equip amb 

infermeria i una bona comunicació entre els diversos professionals implicats pot ajudar 

a resoldre la situació de manca d’especialistes. Al mateix temps que es van concentrant 

en el territori les consultes de pediatria, aquestes concentracions van en contra del 

criteri d’atenció de proximitat i moltes vegades es fa amb molt poca informació i 

transparència. 

Des de la Generalitat diuen que es plantegen "redefinir la cartera de serveis de 

pediatria", però sense donar més detalls, el que genera més dubtes a les famílies que 

veuen com les i els especialistes en Pediatria deixen d’estar als seus Centres d’Atenció 

Primària. Cal establir un diàleg i una profunda anàlisi de cada situació particular de les 

diferents Àrees Bàsiques de Salut i proposar mesures organitzatives que garanteixin les 

dimensions claus de l’Atenció Primària, treball en equip, abordatge comunitari, 

accessibilitat, continuïtat, longitudinalitat, capacitat resolutiva, eficiència i coordinació. 

Per aquests motius, la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell insta al PLE a 

adoptar els següents acords: 

1. Que aquest ajuntament, com administració local, assumeixi la seva responsabilitat 

en la planificació i ordenació dels serveis, com administració més propera i 

coneixedora de la realitat del territori tal com s’ha vingut fent històricament en les 

diverses propostes de planificació, Mapes sanitaris, plans de salut i de serveis. 

2. Deixar de concentrar serveis i acordar una proposta organitzativa que faciliti la 

permanència  de l’atenció pediàtrica a l’Atenció Primària. 

3. Establir les accions per reposar i dotar de l’especialitat de Pediatria als CAP’s, 

garantint l’equitat territorial. Establir un espai de treball amb participació de totes 

les parts implicades amb un calendari de treball que permeti adoptar la millor 

solució en el marc dels recursos disponibles.  

4. Informar de l’acord al departament de salut de la Generalitat i grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya. 

No obstant això, el Ple resoldrà 

Sabadell, gener 2022 
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