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Col·lapse, manca de personal i de seguretat al CAP 
Nord, denuncia l’associació veïnal
El CAP tenia l’objectiu d’atendre una població de 28.000 persones, avui ja són 42.000 les persones usuàries.

Els bancs continuen buidant la ciutat d’oficines i caixers
L’Associació de Veïns i Veïnes del Pla de Bonaire es queixa del darrer tancament d’una oficina del BBVA a l’Avinguda del Parlament, i com 
s’està deixant d’oferir un servei bàsic a la gent malgrat els beneficis dels grans bancs.

Miquel Gordillo

E
l tancament d’oficines 
bancàries és una situació 
ja denunciada i estesa des 

de fa un temps arreu (fa poc 
vam parlar de la mateixa pro-
blemàtica patida a Les Fonts). 
Després de conèixer la intenció 
del BBVA de tancar l’oficina de 
l’Av. Parlament el passat 18 de 
juliol, l’AVV del Pla de Bonaire 
denuncia “les mentides de l’en-
titat bancària quan afirma que 
els nostres clients han deixat 
d’utilitzar el servei presencial i 
prefereixen la comunicació on-
line per fer les seves operacions 
bancàries”, resa el comunicat 
que van repartir pel barri i la 
ciutat. 

Aquest tancament afecta 
també els barris de Sant Pere, 
Can Tusell, Sant Llorenç i Can 
Roca, a banda del Pla de Bo-
naire. El passat 15 de juliol tin-
gué lloc una marxa de protesta 
que va sortir del barri, passant 
per la central del BBVA a la 
Rambla, i finalitzant a l’oficina 
que el banc manté al Portal de 
Sant Roc. La marxa va ser se-
cundada per la Federació d’As-
sociacions de Veïns i Veïnes de 
Terrassa (FAVT) i la Marea 
Pensionista, entre altres.

Clam per una banca pública

“Volem que les oficines donin 
un servei públic, i que atenguin 
les persones que tenen més difi-
cultats”, afirmà Jesús Castillo, en 
representació de l’associació veï-
nal. I es referí als més de 15.000 
treballadors acomiadats: “els de-
manem que s’uneixin a nosaltres 
en les reivindicacions”. Un altre 
lament, les “comissions abusi-
ves” a què sotmeten els bancs als 
seus clients. “Tot això passa per 
què no miren els interessos col-
lectius, només miren pels seus 
beneficis: en tot l’any 2020 de la 
pandèmia van superar els 9.000 
milions d’euros”, segons Castillo, 
tot afegint que “el primer trimes-
tre de 2021, han obtingut uns 
beneficis de 8.839 milions”, i que 
amb els tancaments d’oficines i 
acomiadaments, els bancs s’es-
talviaran més de 1.500 milions 
d’euros anuals.

Denuncien sobretot com 
aquests tancaments afecten les 
persones de més de 70 anys, 
“concretament en el nostre barri 
superen el 26% dels veïns”, re-
corda l’AVV. Per la seva banda, 
el BBVA ha anunciat que no-
més mantindrà tres oficines a 
Terrassa.

“Ens han pujat la llum, ens tan-
quen els CAP, ens privatitzen la 
sanitat… O reclamem els nostres 
drets o haurem d’anar a Barcelo-
na a fer una gestió bancària”, la-
menten l’AVV i les altres entitats 
convocants. Durant la marxa, el 
crit més escoltat fou per exigir una 
banca pública que reguli el sistema 

Redacció

E ntre les retallades a la Sa-
nitat i, ara, la crisi pandè-
mica «l’estan acabant de 

rematar», el CAP Terrassa Nord, 
denuncia l’associació veïnal del 
barri de Sant Pere Nord en un 
comunicat fet públic el passat dia 
26 de juliol, on s’explica amb detall 
la degradació de les condicions del 

centre, que havia estat «de referèn-
cia», asseguren.

Informen que, ara, fa més d’un 
mes que el centre no té direcció, 
«provocant una situació d’au-
togestió forçada en un context 
assistencial advers, el que no és 
precisament la situació ideal per 
afrontar el repte de la pandèmia 
actual».

L’entitat veïnal alerta sobre un 

«problema continuat d’espai», 
i afirma que «no s´hi cap». El 
CAP, recorda, va ser construït 
amb l’objectiu d’atendre una po-
blació de 28.000 persones, però 
avui ja són 42.000 les persones 
usuàries.

D’altra banda, afegeix el comu-
nicat, la plantilla és la mateixa de 
fa 10 anys, sense renovació i, per 
tant, relativament molt reduïda 

 ▪ Protesta protagonitzada per l’AVV Pla de Bonaire, FAVT i Marea Pensionista, a la seu del BBVA al Portal  
de Sant Roc, el passat 15 de juliol. 

i, a més, envellida; assegura que 
s’anuncien jubilacions i dificul-
tats a l’hora de renovar personal. 
«No es poden cobrir les necessi-
tats reals de la població», cons-
tata l’associació. «Per donar ser-
vei a les necessitats més urgents 
els metges i infermeres es veuen 
obligats a fer hores extres de ma-
nera estructural, això comporta 
molt desgast i estrès per part de 
la plantilla. Per tot això, no poden 
fer com ells voldrien el seguiment 
dels seus pacients. Hi ha una 
dada demolidora, demanar hora 
al teu metge de capçalera significa 
una espera de 2 mesos».

A causa de la manca 
de personal sanitari, 
demanar hora al teu 
metge de capçalera 
significa una espera 
de 2 mesos, indica 

l’AVV de Sant Pere 
Nord

Un altre problema afegit és el 
de la seguretat, entre altres «en-
frontaments amb pacients amb 
una certa agressivitat», alerta 
l’associació veïnal, segons la qual 
«tota aquesta situació pandèmi-
ca està creant nerviosisme a la 

població, però no ho podem pa-
gar precisament amb els metges i 
infermeres».

Més personal i més seguretat
El personal sanitari, asseguren, 

fa temps que demana als respon-
sables del Consorci Sanitari de 
Terrassa que contracti personal 
de seguretat per a fer front a 
aquest «augment de la conflic-
tivitat», però totes les respostes, 
fins avui, han estat negatives.

Les solucions, planteja final-
ment l’entitat veïnal, començari-
en per «posar més personal, més 
seguretat i, sobretot, per l’ampli-
ació d’espais, i de construcció de 
més CAP a la ciutat». En relació 
amb això, assenyalen el fet que 
amb el CAP Can Roca, que té 
anunciada la seva obertura pel 
gener, solament està previst que 
absorbeixi la quantitat de 6.000 
pacients de la zona del CAP 
Nord. Que és molt poc, però 
que, a més a més, tampoc té en 
compte el fet que la prevista 
construcció de pisos a la zona 
de l’antiga fàbrica de l’AEG, en 
aquesta mateixa zona Nord, sig-
nificaria un augment de 2.600 
persones que haurien d’anar al 
CAP Nord.

Davant d’aquesta situació, pro-
blemàtica des de fa anys i amb 
perspectives d’empitjorar, l’Asso-
ciació Veïnal de Sant Pere Nord 
reclama al Consorci Sanitari de 
Terrassa que prengui «mesures 
urgents».

 ▪ Entrada d’accés al CAP Terrassa Nord 

bancari i vetlli pels interessos de 
les persones. A més de demanar 
a totes les administracions que 
s’exigeixi al BBVA i la resta d’en-
titats bancàries que mantinguin 
les oficines presencials i els caixers 
automàtics. “Recordeu quan ens 
donaven una vaixella per obrir un 
compte, i ara que tot s’ha de fer pel 
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banc, ens imposen les seves condi-
cions” afegí Castillo.

Arran de l’ERO plantejat pel 
BBVA, que provoca un ajusta-
ment de personal considerable 
de quasi 4.000 treballadores, l’ob-
jectiu de l’entitat és que a la ciutat 
només quedin operatives tres ofi-
cines.


