
L’Atenció Primària tenim ga-
nes de poder tornar a fer la 
nostra feina, per la qual es-
tem formats i és el que ens 
agrada. A Igualada estem ti-
rant endavant projectes nous, 
estem treballant en com ens 
organitzem a parir d’ara. Per 
exemple, l’e-consulta es que-
darà perquè segurament ha-
gués arribat igualment amb el 
temps i la pandèmia no va fer 
res més que accelerar-ne l’ar-
ribada. Als professionals ens 
agrada molt la presencialitat 
però el que et permet l’e-con-
sulta és fer bé la presencia-
litat perquè filtra els temes 
en què no és necessària. Ara 
hem d’organitzar dins de les 
agendes com encabim i coor-
dinem la presencialitat i la no 
presencialitat perquè ambdu-
es siguin el màxim de ràpides 
possible en resposta.
En l’àmbit personal penso 
també que la comunicació 
via telèfon, que ja s’anava fent 
abans, hem de replantejar-la i 
veure què es pot fer per telè-
fon i què no. 
Ara és el moment de fer val-
dre la figura de l’administra-
tiu sanitari, una figura que 
ha guanyat molta autonomia 
i importància aquests darrers 
temps i que l’ha de continuar 
tenint, perquè hi ha tasques 
que el metge no cal que faci 
i fins ara feia, i que l’adminis-
tratiu sanitari és el professi-
onal preparat per fer-les. La 
situació ideal és que cada per-
sona tingui assignats un grup 
sanitari compost per metge, 
infermera i administratiu.

Fent una mica de retrospec-
tiva, què creus que s’ha fet 
bé i que no tan bé durant 
aquests dos anys?
Crec que el que es va fer bé 
en un inici va ser el confina-
ment, va ser una bona decisió 
i ens va permetre treballar en 
clau Conca, centralitzar-ho 
tot a Igualada i que pediatria 
es traslladés a Vilanova per 
separar-la. També penso que 
la carpa medicalitzada que es 
va instal·lar davant del CAP 
va ser una bona decisió així 
com la capacitat de fer eco-
grafies pulmonars. Jo diria 
que fer-se, el 90% de les co-
ses s’han fet bé. Altra cosa és 
que ens va venir una pandè-
mia que era molt dolenta, feia 
cent anys que no hi havia una 
pandèmia, produïda per un 
virus que no coneixia ningú. 
No hem de perdre-ho de vista 

perquè sempre és molt fàcil 
criticar.
És veritat que en algun mo-
ment vam anar a batzegades, 
donant una sensació d’imme-
diatesa: avui tenies un proto-
col, demà un altre... Però cal 
pensar que tots els protocols 
es van començar a fer des de 
zero, no coneixíem el que te-
níem a sobre.
Jo hauria demanat, això sí, 
tenir proves abans a la Pri-
mària: vam tardar molts dies 
a tenir PCR, tenint en compte 
que a la carpa fèiem el mateix 
que es feia a l’Hospital i allà 
en tenien i nosaltres no.
Posats a demanar m’hagués 
agradat també que la vacuna-
ció hagués arribat una mica 
abans, però cal dir que des-
prés s’ha fet molt bé.
I una utopia: hauria preferit 
tenir els coneixements que 
tinc de la covid ara, tres me-
sos abans que comencés la 
pandèmia.
Però, en definitiva, penso que 
a l’entorn que conec, que és el 
que de la Conca, hem intentat 
fer les coses el màxim de bé 
possible, a tots els nivells.
D’aquests dos anys destacaria: 
el treball en equip, la capaci-
tat de la Primària de reinven-
tar-se, l’actitud de la població, 
la paciència que ha tingut, 
l’aprenentatge i ús de la vir-
tualitat, la reorganització que 
ara farem a la Primària, l’or-
ganització per la vacunació 
-que ha sigut brutal-. També 
destacaria el suport que ens 
ha fet els mitjans a la Primà-
ria, veient la importància que 
hem tingut.
En resum: el dolent ha estat la 
pandèmia.

Aquests dies s’està parlant 

de treure les mascaretes de 
les escoles i posteriorment 
a la resta de llocs. Ens estem 
precipitant?
És evident que el coronavirus 
fins ara ha demostrat que en 
els nens és molt lleu i ha de-
mostrat que, en determinades 
franges d’edat, que els nens 
portin la mascareta tal com 
s’hauria de portar per ser se-
gura, és molt difícil i hem de 
ser realistes. Estic d’acord en 
què l’escola pot ser un àmbit 
de contagi però no sé si és un 
gran àmbit de contagi, hi ha 
altres àmbits que han demos-
trat ser més contagiosos.
En l’àmbit personal, crec que 
a l’exterior es pot anar sen-
se mascareta (a no ser que 
hi hagi una aglomeració de 
gent), penso que les escoles 
han de tenir un tracte espe-
cial i s’ha de treure la mas-
careta, tot tenint en compte 
que aquells nens més fràgils 
s’hauran de valorar individu-
alment, tal com es feia amb 
els constipats i les grips ante-
riorment. 
I sobretot, el que hem d’enten-
dre i ser més curosos és que 
si estem malalts ens hem de 
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quedar a casa perquè com a 
societat hem de ser més soli-
daris, pensar que les malalties 
infeccioses s’encomanen i que 
si anem a treballar o portem 
al nen a l’escola, perjudiquem 
els altres. Això és aplicable 
no només amb el coronavi-
rus sinó amb qualsevol altra 
malaltia vírica que podem te-
nir. I també agafar el costum, 
que si no ens podem quedar 
a casa, posar-se la mascareta, 
no per protegir-te a tu sinó 
als que t’envolten. 
La mascareta s’ha de conver-
tir en una eina de responsabi-
litat individual.

Encara no estem sortint 
d’aquesta crisi sanitària 
mundial que entrem en una 
crisi bèl·lica. Des de l’Aten-
ció Primària esteu detectant 
un augment dels problemes 
psicològics? La gent té por?
Fins ara ens hem centrat molt 
en la pandèmia mèdica, en la 
lluita contra el virus però tot 
el que envolta la pandèmia, la 
pandèmia psicològica ha que-
dat una mica en segon terme. 
La gent ho ha passat i ho està 
passant malament i a la gent 

gran, sobretot, només els fal-
tava una guerra... Han mirat 
i continuen mirant molt la 
televisió, tots els imputs que 
els arriben són negatius i te-
nen por. I després hi ha l’altra 
franja d’edat, que són els joves 
que també estan patint molt i 
estan molt descol·locats. 
En l’àmbit general podem dir 
que les persones actualment 
no estem en el nostre millor 
moment a nivell psicològic i 
això és preocupant. 

La manca de personal sani-
tari a l’Atenció Primària és 
un llast per a vosaltres. Com 
creus que es podria resoldre?
Penso que una oportunitat ara 
és la de redimensionar l’Aten-
ció Primària. Els problemes 
ja venen de fa temps: la me-
dicina familiar és una de les 
més infravalorades que hi ha 
i aquest dèficit no és perquè 
no hi hagi gent que la vulgui 
estudiar sinó que és perquè 
no es generen places. Ara som 
en un punt d’inflexió perquè 
després de tot el que ha estat 
fent la Primària aquests dos 
anys ens hem d’asseure, qui 
s’hagi d’asseure, i treballem 
per millorar-la i que el Pla 
que es decideixi es respecti 
durant els anys que hagi d’es-
tar establert, que no es canviï 
cada dos per tres. El dèficit de 
professionals no el resoldrem 
en un any però en un temps 
més llarg es podria resoldre i 
és necessari fer-ho perquè en 
deu anys es jubilarà més un 
50% de la plantilla actual i el 
problema serà molt més gran.
Hem d’aprofitar les siner-
gies que hi ha actualment, 
ser valents i dimensionar 
l’Atenció Primària d’una ve-
gada per totes.

“Aquests dos anys s’han fet moltes coses bé, el que ha sigut dolent 
ha estat la pandèmia”


