
El CAP des de la finestra 

 

Ara la nostra població ens mira des de la finestra i sembla que el CAP estigui adormit, 

fins i tot pot semblar que no hi estiguem. Hi ha poca activitat? Què ha passat? 

Habitualment, els metges de família, pediatres, infermeres i altres professionals de 

l’Atenció Primària estem molt a prop dels nostres pacients, som el primer nivell 

d’atenció, la porta d’entrada, diuen, però ara no volem ser la porta d’entrada del 

coronavirus per a ells, ara ens ha tocat reinventar-nos en dos dies i crear un nou model 

d’atenció, un model més telemàtic i telefònic que sembla que ens distancia però que és 

un model de seguretat, un model àgil i ràpid per resoldre al màxim totes les necessitats 

de salut, preservant el confinament de la població, evitant que els CAP i consultoris 

siguin un focus de transmissió i, per tant, contribuint a disminuir la velocitat de 

propagació, vetllant un cop més pels nostres pacients, sense posar-los en risc. 

 

Sí que hi estem, estem molt a prop, com sempre, i hi volem estar fins al final, per això 

ens organitzarem fent llargues jornades de 12 hores i sacrificant la nostra vida personal i 

familiar, si cal. Anirem rotant per tal de limitar el nombre de professionals apartats de la 

tasca laboral i poder garantir fins al final d’aquest malson els serveis mínims per als 

nostres pacients. Ara ens hem de deixar la pell per aquells que més ens necessiten i no 

podem permetre’ns el luxe d’estar confinats a casa ni de baixa laboral perquè tenim i 

tindrem feina: haurem de detectar de forma precoç els infectats i, sobretot, els que no 

evolucionin bé; haurem de preservar al màxim els hospitals, que tenen una tasca molt 

important -hem d’evitar el seu col·lapse i haurem de resoldre en aquest primer nivell 

d’atenció el màxim nombre de problemes-, haurem de cuidar la nostra gent gran per 

evitar que es contagiïn i, per tant, garantir els equips d'atenció domiciliària, haurem de 

controlar i tranquil·litzar aquells pacients infectats que es trobin al domicili fins a la 

seva total recuperació i també resoldre aquells problemes importants que no tenen res a 

veure amb el coronavirus, perquè també n'hi haurà i, tot això, amb el mínim risc per a 

professionals i pacients. Certament és un equilibri difícil -tenint en compte també 

l’escassedat del material de protecció-, però que hem de ser capaços de fer-ho i puc 

afegir que fins ara tenim una activitat diària no presencial frenètica amb un altíssim grau 

de resolució que fa que gairebé ningú s’hagi de desplaçar. 

 

Estem al vostre costat, estem aquí per vosaltres i anirem canviant i organitzant-nos 

potser de manera diferent cada setmana per adaptar-nos a les necessitats ràpidament 

canviants. Intentarem fer-ho fer de manera impecable, no sé si serà la millor manera o 

no perquè no hi ha precedents, no teníem aquesta experiència abans, però sí amb la 

millor de les intencions. 

 

Els aplaudiments diaris a les sortides de guàrdia ens arranquen llàgrimes, no ho puc 

negar, i ens omplen molt. Els professionals m’ho han transmès i us ho vull agrair, però 

ens caldrà alguna cosa més d’ara endavant per fer front a tot això, ens caldrà 

col·laboració, coordinació i comprensió per part de tots, cal que algú ens estengui una 

mà virtual per dir-nos en què ens pot ajudar, com diem nosaltres als pacients. I no és un 

ajut per a nosaltres, a nosaltres només ens cal força i us asseguro que en tenim molta, és 

un ajut per als habitants del barri, de la ciutat i dels nostres pobles per poder estar més 

connectats amb els nostres pacients amb mitjans tècnics, per poder monitorar els nostres 

pacients infectats que es trobin pitjor i fer un seguiment més acurat...D'idees en tenim 

moltes i és que ara ens faran falta totes i més; alguns ajuntaments ja han contactat amb 



nosaltres per treballar conjuntament i ens han ajudat en tot el que han pogut, cosa que 

els agraeixo moltíssim perquè només sumant idees, esforços, col·laborant tots junts 

podem ser més forts davant d’aquesta situació i protegir al màxim els nostres pacients. 

Els vostres professionals d’Atenció Primària seguim aquí, no podem tenir por, estem 

forts i amb energia però amb prudència. 

 

Moltes gràcies de part de la vostra Atenció Primària. 
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