
EXCLUSIÓ SANITÀRIA, NI AL CAP 

DE SANT ANDREU NI ENLLOC! 

Recentment, al CAP de Sant 
Andreu vam presenciar un 
greu cas d’exclusió sanitària 
cap a una dona embarassada. 
Un intent de violació d’un 
dret que va poder evitar-se 
gràcies a les pressions 
exercides per part dels 
acompanyants i d’altres 
persones que van presentar 
dos fulls de reclamacions.  

Més informació del cas http://tinyurl.com/Exclusio1 i http://tinyurl.com/Exclusio2 

Avui volem denunciar la invisibilitat i la normalitat en la que es produeix l'exclusió 
sanitària. Arran d’aquest cas, membres del PTAC i de Jo Sí Sanitat Universal ens 
vam reunir amb persones responsables del CAP que van demostrar tenir una 
percepció ben diferent del que significa exclusió sanitària. Defensen i afirmen 
l’assistència a tota dona embarassada, tanmateix, ignoren i neguen l’existència de 
casos com l’exposat més amunt. Per això, exigim un comunicat per part de les 
persones responsables admetent la gravetat d’aquests fets i comprometent-se a que 
això no torni a passar. A més, a la reunió van quedar preguntes sense resposta: qui 
donava les ordres a les administratives de negar l'assistència en contra del que diu la 
llei? I per què? Es tractava d'un error puntual? Si és així, per què no ho volen 
reconèixer?    

Aquest és només un dels més de 70 casos d’exclusió sanitària enregistrats a la ciutat 
de Barcelona en els últims dos anys. Des que l’any 2012 es va aprovar el RDL 
16/2012 del govern espanyol i la Instrucció 10/2012 del govern català no han parat 
d’augmentar de manera silenciosa i gradual els casos d’exclusió entre els sectors 
més vulnerables de la població. Els casos enregistrats només són la punta de 
l’iceberg de la quantitat de persones que cada dia perden l’accés a l’assistència 
sanitària. 
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