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Centres de deficient Atenció Primària
Fa uns dies vam fer públic un document on exigíem
que es dotessin els Centres d’Atenció Primària del personal i els recursos necessaris per fer assistència presencial.
Dèiem que després d’uns quants mesos de la finalització de l’estat d’alarma, contemplàvem amb perplexitat
com els centres d’atenció primària dels barris continuaven restringint les visites presencials. Una nota de premsa de finals de juny informava que a partir d’aquell moment seria una persona del centre o d’una subcontracta
a través del telèfon qui valoraria si el motiu de la trucada
requeria o no una visita presencial. Sorprèn que s’apel·li
contínuament a la responsabilitat individual per tal d’evitar contagis i a la necessitat de complir les mesures de
prevenció, però en canvi no ens considerin responsables
quan necessitem una consulta.
El despotisme dels responsables de salut de la nostra
ciutat, i en general de tot el país, supera tots els límits. Es
vulneren drets fonamentals com l’accés al professional
de referència al·legant temes de seguretat quan altres
dispositius com, per exemple, els CUAPs, els hospitals
i les consultes privades no tenen aquestes mesures de
protecció. A més, les empreses continuen funcionant, el
transport públic també, inclús han obert les escoles perquè amb mascareta, separació i ventilació poden estar
unes quantes hores sense problema. ¿Com s’explica,
doncs, que les persones amb cita prèvia no puguin estar
degudament espaiades en una sala d’espera i no puguin
ser ateses pel professional que correspongui?
Es vulneren els drets:
• A ser atesos per l’atenció primària que, teòricament,
és la porta d’entrada al sistema. Recordem que és
un servei públic finançat amb diners de la població.
• A contactar i parlar directament amb els professionals sanitaris de referència que ens han assignat i
que coneixem i ens coneixen.
• A la intimitat, perquè hem d’explicar la nostra situació per telèfon a una persona que no coneixem i a
la qual prèviament hem facilitat les nostres dades o
explicar-ho a la porta del centre on ho escolta tothom
que s’hi espera.
• A participar en les decisions dels temes que ens afecten,
donar compte del funcionament dels serveis públics i fiscalitzar què es fa amb els nostres diners.
• A manifestar la nostra disconformitat: el Govern prohibeix concentracions a menys de 500 m. d’un centre sanitari.
Denunciem:
• Que les administracions (Generalitat, Ajuntament,
Consorci...) no compleixen amb les seves obligacions que, en aquest cas, serien les de dotar a

l’atenció primària de personal, mitjans i espais suficients perquè pugui fer la seva feina de forma digna,
presencial i amb els estàndards de qualitat.
• Que aprofiten les llibertats de contractació que permetia l’estat d’alarma i el traspàs de competències
a les comunitats autònomes per, entre altres coses,
destinar 18 milions d’euros a contractar una empresa per fer rastreig de casos quan sabem que majoritàriament això ho està fent l’atenció primària. O per
anunciar a bombo i plateret la construcció de cinc
hospitals de fireta per 50 milions (això d’entrada, ja
sabem el que passa amb el sobrecost), sense aclarir
amb quin personal funcionaran.
• Que se segueixin mantenint contractes amb empreses com MUTUAM per atendre les persones que
viuen a residències quan s’ha demostrat l’incompliment de les seves obligacions.
• Que s’aprofita el sentiment de desprotecció i incertesa de la població per fomentar indirectament les
assegurances i les consultes privades.
L’excepcionalitat de la situació i l’amplitud de les responsabilitats no fa factible demanar la dimissió dels responsables polítics, però sí exigir el reconeixement que
els dèficits actuals són conseqüència d’un consens polític que va crear un marc que ha permès desprestigiar el
sistema sanitari públic, fomentar l’assegurança privada
i prioritzar els interessos polítics sobre el benestar de la
gent. Mai hauríem pensat que arribaríem a la situació de
destrossa actual que supera els temps de les retallades
i posa en perill el sistema sanitari públic i la nostra salut.
Segurament les retallades eren una etapa més del procés de descapitalització i aniquilació del sistema públic.
Ens indigna que en una situació de vulnerabilitat extrema de la població, els responsables vagin a la seva.
Plans i més plans que no s’avaluen ni es duen a terme,
diners que no se sap on van a parar, gestors amb carnet
polític que no saben gestionar més enllà de la seva continuïtat. I mentrestant hi ha gent que no pot accedir als
serveis als quals hi té dret.
Com a propietaris del sistema exigim que aquest
respongui a les nostres necessitats, que en aquests
moments són la resolució de molts problemes de salut
ajornats per altres prioritats, el control adequat per evitar
contagis de Covid-19, ser atesos com ens mereixem, replantejar el sistema de cures i participar en les decisions
de tot allò que ens afecta.
Ens reafirmem en la necessitat d’una participació real
dels usuaris en les decisions que ens afecten, aquesta
participació ha de ser activa en l’exigència als responsables pel que fa a poder exposar les necessitats i en el
rendiment de comptes de les seves actuacions.
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Erradicació de l’amiant de Catalunya
L’amiant mata. Segons l’OMS és un cancerigen
de grau 1. A Espanya va ser declarat il·legal per al
seu ús, producció i comercialització el 2002, i la
Unió Europea insta els governs dels països membres (Resolució 2013 i predictiva 2015) a erradicar
l’amiant l’any 2028 de les instal·lacions públiques
o d’alta concurrència i tot l’amiant el 2032.
Davant d’aquesta situació i per iniciativa i impuls de Jubilats de Macosa-Alstom afectats pel
amiant, l’Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
va aprovar a l’abril del 2019 un Pla d’acció para
erradicar tots els materials que tinguin amiant en
les 36 municipis metropolitans i mesos més tard,
el 22 d’octubre, el Govern de la Generalitat va
aprovar l’Acord GOV/149/2019 per a l’erradicació
de l’amiant de Catalunya. Per complir amb aquest
objectiu es crea la CEAC (Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya) i la comissió
Desamiant-Cat. Des del mes de gener de l’any
2020 aquestes comissions estan treballant per
organitzar el desamiantat de Catalunya de forma
segura, garantint la salut dels treballadors, la salut
pública i seguint el calendari de la Unió Europea.
Davant d’aquesta situació, des de la FAVB i a
través de la Comissió de Medi Ambient vam decidir impulsar i donar suport activament a les iniciatives dels Jubilats de Macosa-Alstom afectats pel
amiant i vam crear la Comissió Contra l’Amiant
de la FAVB.
Des d’aquesta comissió hem donat suport i
impulsat totes les iniciatives que a Barcelona
garanteixin el desamiantat de tot el material
que contingui amiant, tal com insta la UE, i que
es faci garantint que no hi hagi dispersió de les
fibres d’amiant en l’ambient, fibres que tenen una
gran capacitat de provocar diferents tipus de càncer, fibres que poden matar, que han matat milions
de persones al llarg de la història i que si no es
retiren de les nostres instal·lacions seguiran desprenent-se en el medi ambient amb el consegüent
risc per a la salut dels ciutadans.
Però aquesta dinàmica que ha posat en marxa l’administració no està al marge, tot al contrari,
de la pressió de la ciutadania que està denunciant les greus repercussions sanitàries que provoca la dispersió de fibres d’amiant en l’ambient
aconseguint en alguns casos imposar mesures
adequades per la seva erradicació. Una munió de
conflictes que van des de l’àmbit laboral, com és
la lluita dels treballadors del metro, a l’àmbit veï-

nal com els que s’han donat en el cinema Urgell,
tallers Sagrera, pàrquing Sagrera, benzinera Maresma, fàbrica Maresma, Mercat de L’Abaceria... i
en l’àmbit dels equipaments escolars (en els districtes de l’Eixample, Nou barris, Sant Martí i Sant
Andreu). També el veïnat organitzat ha reaccionat
per demanar el desamiantat de grans superfícies
contaminades com és el cas del Turó de la Rovira.
El moviment veïnal constata que les bones intencions, inclús els acords del Parlament de Catalunya que fa anys ordenava la retirada d’aquests
elements de les escoles, continuen sense complir-se. Tenim infants exposats, equipaments i
hospitals malalts, treballadors sense revisions mèdiques a les quals hi tenen dret...Un desastre.
Hem d’exigir:
1. Potenciar la participació de totes les administracions catalanes (ajuntaments, diputacions, etc.)
a les comissions CEAC i Desamiant-Cat per tal de
poder obtenir un ordenament jurídic que garanteixi
l’erradicació de l’aminat conforme a les directrius i
terminis que observa la Unió Europea.
2. L’Ajuntament i la Generalitat avui han d’assumir la responsabilitat de controlar i fer complir
que el desamiantat es faci amb mesures estrictes
de seguretat, que impedeixin la dispersió de fibres
d’amiant en l’ambient. No s’ha d’autoritzar cap
desamiantat sense un pla de treball que garanteixi
la salut dels treballadors i la salut pública.
3. Amb caràcter prioritari i urgent volem cens
d’escoles amb amiant a Barcelona i calendari de
retirada.
4. Fer amb caràcter prioritari i urgent revisions
mèdiques pertinents a tots els antics treballadors
afectats per l’amiant.
5. Tenir recursos per a la investigació de les
malalties que provoca l’amiant, especialment el
mesotelioma.
6. Que l’Ajuntament de Barcelona obri canals
d’informació i consulta perquè la ciutadania conegui els seus drets i la manera adequada a procedir
en cada cas.
Comissió Contra l’Amiant de la FAVB
3 d’octubre 2020 – Assemblea de la FAVB
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Demanar a l’Ajuntament que urbanitzi el Passeig Marítim de
la Nova Mar Bella
INSTAR a l’Ajuntament de Barcelona, perquè
acabi d’urbanitzar el Passeig Marítim, entre Bac
de Roda i Josep Pla, davant de les platges de la
Nova Mar Bella i Llevant.
Fins fa tres mesos estava fent d’aparcament a
cel obert, a peu de platja i gratuït, que feien servir
els banyistes, però sobretot, la gent ho feia servir,
com park and ride, i sempre ple, fins i tot de nit.
En aquest indret, van estar els contenidors de residus, (nous i vells), quan es van fer el canvi a tot
Barcelona. També vàries Fires d’Abril. També de
cimentera, etc, etc, etc.

DEMANEM A L’AJUNTAMENT QUE L’URBANITZI, després de vint anys sense acabar el Passeig Marítm, en els quals cap dels partits que han
governat, no ho han fet.
A aquestes platges ve gent de tot Barcelona, de
tot Catalunya i moltíssims turistes, de tot el món
(menys aquest any de Covid19).
Creiem que Barcelona es mereix un Passeig
Marítim acabat i digne de la Ciutat. Ampli, amb carril bici, carril per corredors i un bon tros pels que
caminen. JA HI HA PROU DE DEIXADESA.
AV del front Marítim

NO a la cimentera a cel obert,
al Passeig Marítim de la Nova Marbella
INSTAR A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA,
que les obres, molt necessàries, de la infraestructura del Port Olímpic de Barcelona ES FACIN PER
VIA MARÍTIMA. Des del Port de Vallcarca on la
cimentera, pot fer els blocs de ciment i emmagatzemar-los; tal com es va fer en l’ampliació del port
de Barcelona (fabricació i assecat a la mateixa cimentera i trasllat per via marítima, de port a port,
estalviant-nos el trasllat per carretera i pels carrers
de Barcelona).
El mateix Ajuntament va demanar, per la prolongació de l’espigó de la platja de Sant Sebastià,
que l’emmagatzemat es fes en zona no habitada
i el trasllat per via marítima, per tal de causar les
mínimes molèsties als veïns (Veure “Resolución
de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente, por la que se formula,
informe ambiental del Proyecto de Prolongación,
del espigón de San Sebastián, Puerto de Barcelona”, Publicat en el BOE nº 238 de 3 d’ctubre de
2017, pàgines 95973 a 95982).
El 17 de desembre de 2019, s’ha aprovat per
part de la Generalitat, la delegació de la gestió del
Port Olímpic a l’Ajuntament de Barcelona. Aques-

tes obres tenen previst que tinguin afectacions al
Front Marítim, en tota l’antiga zona d’aparcament
de Bac de Roda fins a Josep Plà, que s’utilitzarà
com a dipòsit de materials d’obra i per a la confecció i assecat dels blocs de formigó, que es posaran al dic del Port Olímpic. També està previst un
moviment de vehicles pesats per Passeig Garcia
Faria i Passeig Calvell, per portar els blocs (2000
blocs de 25 tones cadascú) a l’espigó de la Base
Nàutica, on embarcaran fins a anar al dic del Port
Olímpic.
TOT AQUEST TRANSIT DE CAMIONS I CONTAMINACIÓ AMBIENTAL I ACÚSTICA, es pot evitar, si es fa la fabricació a la cimentera i el trasllat
per via marítima, directe del Port de Vallcarca al
Port Olímpic. Així evitarien molèsties greus als
veïns i als usuaris de les platges del Bogatell, La
Mar Bella, Nova Marbella i Llevant, que són persones que van a banyar-se i prendre el sol, corredors i passejants de tota Barcelona, que fan ús del
Passeig. També als usuaris de la Base Nàutica,
Pavelló de La Mar Bella, Camp d’atletisme i Camp
de futbol Agapito Fernández..
AV del front Marítim

