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representa la porta d'accés al dret a la salut per a la majoria de la població, 

es eficaces 

 

t la pandèmia. Hi ha hagut 

no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen una major 
dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones migrants o amb malalties 

prevenir i promoure la salut, ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç per a 
detectar problemes de salut abans que s'agreugin. 

es als seus professionals. La seva 
situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En aquests 
moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut 
física i mental. Els alts nivel
un efecte molt perillós en un sistema infradotat i amb dificultat per trobar nou personal. Els 

 

19.Moció
CP 21/10/2022



 

la -ne les 

sanitària. 

satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida. Malgrat 
això, els pressupostos del Govern per al 2022 només destinen només el 17%, sense desglossar 

augment respec

l i, per tant, cal que 
es reflecteixi en els pressupostos. 

que serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir indicadors 
es seves necessitats per tal determinar la distribució dels recursos, i cal 

transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses en el seu pressupost. Per 
mb les 

necessitats sanitàries de la població. Els sistemes de salut basats en una atenció primària forta 
garanteixen nivells de salut més alts a la població, són més equitatius i eficients en l'ús de 
recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat. 

A la ciutat de Tarragona, al municipi i al seu veïnat, cal donar-li una sanitat pública digna, la 
que van reclamant des de mitjans de l'any 2020, en les diferents concentracions a les portes 
dels equipaments sanitaris. Atenció presencial, proves i especialitats als CAPS de la ciutat. 

professionals de l'hospital Joan XXIII. Començar les ampliacions i arranjaments dels diferents 
edificis d'atenció primària i dotar de personal suficient per desllorigar les llistes d'espera per 
les intervencions quirúrgiques. 

Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la 

per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l'accés al dret a la salut. Són moltes les 
dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida 



 

resistència 
del sistema sanitari davant les noves necessitats i amenaces. 

Per tot això, el Ple municipal acorda instar el Govern de la Generalitat a: 

1. 
i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i 
personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret 
a la salut. 

2. Garantir la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de 
ria en els pressupostos anuals. 

3. Comunicar aquest acord municipal al President de la Generalitat de Catalunya, al 

Internacional Catalunya (info@amnistiacatalunya). 

Entitats promotores: Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi Mediterrània, 

Catalunya, Metges de Catalunya.  

 

Sra. Àngels Pérez Penalba 

 

 

Portaveu Grup Municipal En Comú Podem 


















