LA TRILOGIA DE LA VERGONYA
El món sociosanitari vilafranquí té greus mancances de places públiques de residència
assistida, problemes associats a la implantació del nou CAP o insuficiència del centre
Ricard Fortuny. Les polítiques públiques municipals hi haurien de posar solucions, però
miren cap una altra banda.
Tres articles del Grup de treball de Salut i drets socials de Vilafranca en Comú
publicats el darrer mes als mitjans de comunicació denuncien aquests fets i criden
l’atenció sobre una manera de fer del govern municipal que no resol els problemes de
les persones.

UN CAP FET AMB ELS PEUS?
La metge de família i la seva infermera ens van anticipar de paraula que es quedaven al CAP
antic, a la plaça Penedès, i que ja no podrien seguir atenent-nos: com que vivim al barri de les
Clotes, ens destinen al CAP nou. Trista notícia després de més de 10 anys de relació.
Fa 5 dies vam rebre les cartes que ens informaven dels canvis de metges: un per a la
Margarida i un per a mi, dos de diferents; un altre inconvenient, és inadmissible que et canviïn
de metge sense haver-ho demanat. A més, ens queda més lluny el nou CAP. En el nostre cas i
en el de la meitat de la població, s’ha conculcat el nostre dret a elegir centre i metge a la sanitat
pública.
Em consta que els professionals estan molestos per com s’han fet les coses i que també ho
estan molts ciutadans. La concentració de la Pediatria al CAP2 i el fet que no s'ampliï la dotació
de personal són problemes afegits.
Sempre que des de Vilafranca en Comú hem plantejat temes relacionats amb el nou CAP al
Consell Municipal de Salut, els membres del govern municipal han mirat cap a una altra banda,
excusant-se que no tenen competències. Obliden una competència principal: defensar els
interessos dels vilafranquins i vilafranquines, procurar que amb el canvi no sortíssim
perjudicades les persones.
Aquest CAP sembla fet amb els peus. Després de tants anys d’espera, ni el Departament de
Salut, ni l’equip de govern de l’Ajuntament, han estat capaços de cercar una solució que anés
be als metges i als usuaris. El què dèiem: un CAP fet amb els peus.
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UN XIC MÉS D’INFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE RICARD FORTUNY.
A propòsit de l’article “El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny compleix 10 anys” publicat fa vuit
dies a aquest setmanari, des de Vilafranca en Comú voldríem afegir algunes informacions.
Efectivament, tal com cita l’article, el centre va significar un pas endavant respecte de l'activitat
que realitzava fins llavors la clínica del Carme. Ara bé, posem en qüestió que aquest
equipament cobreixi les necessitats reals de la vila a l’actualitat. Com és clar, en els serveis
d’aguts no hi ha llista d’espera. Però, què passa amb la Residència assistida i el Centre de dia,
que no es mencionen en cap moment? Ambdues activitats tenen una alta demanda d’usuaris i
l’oferta és del tot insuficient.

L’article tampoc esmenta l’increment del preu per l’estada al Centre. Sí, l’estada s’ha reduït a
30 dies per convalescència i 80 dies per llarga estada. Això implica: a partir d'un mes dins d'un
període de 12 mesos, l'usuari o usuària ha de pagar per estar-s'hi. Un usuari té dret a ingrés
gratuït un sol mes a l'any. El temps superat és cofinançat entre l'usuari i el Departament de
Salut. Quan el Centre es va posar en marxa, Salut es feia càrrec de l’estada sencera. El pas al
copagament perjudica la igualtat de possibilitats de la població a accedir a aquest servei públic.
Quant al personal, el text obvia l’evolució que ha viscut la plantilla aquests 10 anys. Entre 2010
i 2015, període més punyent de les retallades, s’hi van perdre 22 places entre infermeria i
auxiliars, algunes no han estat cobertes i d’altres, només parcialment i amb contractes
eventuals. Tot i el context de crisi econòmica general, el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny ha
obtingut més de 500.000 € de superàvit el 2013, quasi 1 milió € el 2014 i prop de 800.000 € el
2015. Cap menció sobre aquest aspecte en l’article.
Pensem certament que el Centre Ricard Fortuny ha aportat un salt qualitatiu en l’atenció
sociosanitària a Vilafranca, és un centre de referència per la vila i per la comarca. Però en un
balanç dels seus 10 anys de funcionament, oferir només la cara amable ens sembla una visió
molt complaent. Hauria estat bé trobar-hi alguna reivindicació, algun propòsit de millora, per
part de la gerent o de l’alcalde.
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VOLEM L’HOSPITAL VELL DEDICAT A LA GENT GRAN
El govern CiU-PSC de l’Ajuntament de Vilafranca preveu en el pressupost del 2017 destinar
600.000 euros perquè l’edifici de l’Hospital vell aculli les dependències municipals. L’antic
hospital de Sant Francesc, històricament dedicat a activitat assistencial, perdrà doncs aquesta
vocació i utilitat.
Per a Vilafranca en Comú, té molt més sentit recuperar la idea de fa 10 anys, de destinar
l’edifici Sant Francesc a serveis per a la gent gran. Això implicaria, de ben segur, una
transformació molt menor de l’equipament actual i, sobretot, oferiria a les persones grans de
Vilafranca una alternativa d’assistència pública al centre de la vila.
Vilafranca necessita prioritàriament un augment de places públiques de residència assistida per
a gent gran. Actualment la llista d’espera és de més de 2 anys; en centre de dia, la demanda
també supera de llarg l’oferta. D’altra banda, segons dades de l’IDESCAT, abans de 20 anys la
població major de 65 anys haurà crescut un 50% i representarà un 37% del total d’habitants.
Reivindiquem, doncs, més places públiques de residència assistida i centre de dia a Vilafranca i
defensem que aquestes noves places siguin al centre de la vila. Perquè volem que la gent gran
no resti apartada dels nuclis d’activitat comunitària, sinó que tingui totes les facilitats per
prendre-hi part de manera activa. Cal que la Conselleria de Benestar Social i l’equip de govern
de l’Ajuntament de Vilafranca es posin, ja, a planificar i executar.
Exigim que l’equip de govern aturi el projecte de traslladar l’Ajuntament a l’Hospital vell i que es
reprengui el projecte de convertir-lo en un centre modern d’atenció a les persones grans.
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...continuarà....

