
 

 

MOCIÓ DEL PSC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL PER INSTAR AL DEPARTAMENT DE 

SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN MANS D’ERC, A PRESTAR ATENCIÓ 

PEDIÀTRICA I UNA CARTERA DE SERVEIS COMPLETA AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 

CAN LLONG. 

 

Exposició de motius 

 

Dins de l'organització de les administracions sanitàries per a la provisió dels serveis, 

s'han creat entorns assistencials que són determinades activitats sanitàries agrupades 

en espais definits estratègica i tècnicament. Les fórmules emprades segueixen 

bàsicament dos esquemes: Atenció Primària / atenció ambulatòria en uns casos i 

atenció especialitzada  / atenció hospitalària en uns altres. I és en la primera, la 

d’Atenció Primària / atenció ambulatòria on volem centrar el contingut d’aquesta moció 

sobre els serveis assistencials insuficients del nou espai de salut al barri de Can Llong 

a Sabadell. 

La pròpia OMS indica la necessitat que aquesta atenció sanitària sigui «accessible a 

tots els individus i famílies de la comunitat a través de mitjans acceptables per a ells». 

Els serveis sanitaris de primer nivell han de tenir la capacitat d'abordar els problemes 

de salut de presentació freqüent, dotats d'una gran accessibilitat i de capacitat 

d'absorció de la demanda espontània dels ciutadans. Els barris de Can Llong i 

Castellarnau són dos dels 37 barris de Sabadell, situats al nord-oest de la ciutat, al 

Districte 4. Districte que està en continu creixement i amb molta població d’infants. 

L’actual ABS 4 que presta serveis als barris de Can Rull, Cifuentes, Can Llong i 

Castellarnau  amb una població que supera els 28.700 habitants censat, dels quals 

5.569 són menors de 15 anys, no té atenció pediàtrica. Obligant a les famílies a patir 

desplaçaments amb infants malalts de més de 25 minuts a peu. 

La concentració del servei de pediatria impulsada per la conselleria d’ERC també ho 

pateixen els veïns dels barris de Can Puiggener i La Creu Alta (districte 2) que també 

s’han de desplaçar al CAP Concòrdia. Ambulatori que  ha  augmentat 

exponencialment els usuaris del servei de pediatria tot i patir una manca notable de 

pediatres. O els veïns de Gràcia, que hauran d’anar al CAP Centre.  

Des del moment de la presentació de l’equipament al barri (2017), com al inici de la 

seva construcció  (finals 2020), el Departament de Salut de la Generalitat, en mans 

d’ERC, ha sostingut que aquest espai no neix per crear noves solucions d’atenció 

sanitària de proximitat al barri, sinó que es tracta d’un desdoblament (o com han volgut 

denominar en aquests últims temps previs a la seva posada en marxa, una extensió) 

del CAP Can Rull (com a única ABS).  

L’Ajuntament de Sabadell ha manifestat la seva disconformitat i oposició tant sobre la 

dimensió de l’espai construït com de la cartera de serveis que s’ha determinat prestar 



al mateix, així com la voluntat d’explorar totes les alternatives possibles per poder fer 

actuacions en la seva ampliació, que faciliti poder donar un servei d’atenció de salut 

primària complerta als barris, com abans.  

 

A dia d’avui, el Govern de la Generalitat d’ERC ha manifestat, tant a l’administració 

local com als veïns de Can Llong-Castellarnau, usuaris finals dels serveis de salut de 

proximitat que ha de prestar aquest nou centre, que no es preveu ni l’ampliació 

d’infraestructures, ni la dotació pròpia com a centre d’atenció primària pels veïns, 

necessària per garantir l’atenció mèdica necessària pels veïns i veïnes d’aquests 

barris. 

 

 

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista, Proposem l’adopció dels següents 

acords: 

 

1. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que garanteixi 

l’atenció pediàtrica al nou Cap Can Llong amb la dotació de personal adequada al 

nombre total dels infants censats per cobrir les demandes dels barris de Can Llong i  

Castellarnau, especialment en quan a l’assistència sanitària del grup edat 0-15 anys es 

refereix 

 

2. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la dotació pròpia, com 

a centre d’atenció primària, al nou CAP Can Llong.  

 

3. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que garanteixi que 

les necessitats i demandes sanitàries dels barris de Can Llong i Castellarnau siguin 

cobertes per un cartera de serveis pròpia, totalment dotada i acord a un barri en 

constant creixement. 

 

4. Continuar exigint una millora del servei sanitari de proximitat actual, amb dotació de  

l'atenció al barri. Igualment demanem que se solucionin els dèficits de professionals i 

especialistes a tots els CAP de Sabadell, sobretot en pediatria, de forma urgent. 

 

 

No obstant, el Ple resoldrà. 

 

 

 

 

 

Pol Gibert Horcas 

Portaveu del Grup Municipal Socialista  

Sabadell, 30 de novembre del 2022 
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