
 

MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A L’ADHESIÓ DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

A LA CAMPANYA “NO PUC ESPERAR!”  

 

ANTECEDENTS 

 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les 

persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic 

no contagiós. 

 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 

intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 

colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots 

aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que 

cal incloure. 

 

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat 

contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa 

sortir de casa i fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible en el 

moment necessari. Tot això suposa una minva de la seva qualitat de vida.  

 

L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU 

Catalunya) emet les targetes “NO PUC ESPERAR!” perquè aquests pacients les 

utilitzin, però són els metges de les Unitats MII (malalties inflamatòries intestinals) 

i Serveis de l'Aparell Digestiu col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients 

quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però 

estan numerades per a seguir un control de lliurament.  

 

Des d'ACCU Catalunya, s'arriba a acords de col·laboració amb establiments i 

equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més 

ràpidament possible  als portadors de les targetes “NO PUC ESPERAR!”.  

 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte que té dues finalitats: 

 Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en 

qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.  

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 

necessitats que tenen qui les pateixen.  

 

El projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu de 

Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 

Catalana de Digestologia,  de l'Institut Català de la Salut, i del GETECCU (Grupo 

Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

 

http://docs.gestionaweb.cat/1160/peticio-adhesio-2.pdf
http://docs.gestionaweb.cat/1160/peticio-adhesio-2.pdf


ATESOS 

 

1. ATÈS que aquest projecte pretén fer més fàcil el dia a dia als pacients de 

malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa), pacients 

ostomitzats o colectomitzats, pacients intervinguts de càncer de recte i d’altres.  

 

2. ATÈS el caràcter totalment inclusiu de la campanya. “NO PUC ESPERAR!” 

que ha estat impulsada per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de 

Catalunya (ACCU Catalunya), s’hi han anat incorporant d’altres entitats i compta 

amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut, de 

l'Institut Català de la Salut i de les dues societats científiques de la matèria: 

Societat Catalana de Digestologia i GETECCU (Grupo Español de Trabajo en 

Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).  

 

3. ATÈS que s’estima que a Catalunya hi ha entre 25000 i 30000 persones 

afectades de malalties inflamatòries intestinals. 

 

4. ATÈS que són les metgesses i els metges de les unitats de MII i els serveis 

d’aparell digestiu (entre d’altres de l’Hospital Universitari de Bellvitge), els 

encarregats de lliurar les targetes d’acord amb criteris exclusivament mèdics i 

que el seu lliurament i utilització és totalment gratuït.  

 

5. ATÈS que es tracta d’un projecte amb presència i implantació a diverses 

ciutats dels Països Catalans i que compta amb ampli suport tant associatiu com 

facultatiu però que encara cal continuar ampliant i enfortint la xarxa 

d’equipaments i establiments adherits.  

 

 

Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès 

acordi: 

 

PRIMER.- Adherir el nostre Ajuntament a la campanya “NO PUC ESPERAR!” 

posant a disposició tots els lavabos possibles d’equipaments públics de manera 

gratuïta i promoure’n la difusió entre la ciutadania del municipi (posant especial 

èmfasi als CAP de Sant Cugat).  

 

SEGON.- Promoure l’adhesió dels comerços santcugatencs, de l’Associació 

Sant Cugat Comerç i de l’Associació de Comerciants Centre Vila a la campanya. 

 

 

TERCER.- Identificar tots aquells establiments que formin part de “NO PUC 

ESPERAR!” amb l’adhesiu corporatiu de la campanya, incloure’ls a la web 



(www.nopucesperar.cat) i a l’App a disposició de les persones beneficiàries de 

la targeta. 

 

QUART.- Col·laborar en totes les campanyes divulgatives sobre les malalties 

digestives per a tota la ciutadania de Sant Cugat del Vallès amb les entitats 

especialitzades. 

 

CINQUÈ.- Facilitar i impulsar contactes entre l’ACCU Catalunya i la resta 

d’entitats promotores amb les associacions de comerciants de la nostra ciutat 

per tal de promoure la incorporació dels seus associats i associades a la 

campanya.  

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Institut Català de la Salut, a l’Associació 

de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a 

l’Associació per la Incontinència Anal (ASIA) i l’Associació Catalana 

d’ostomitzats (ACO). 

 

Sant Cugat del Vallès, 14 de setembre del 2016 

http://www.nopucesperar.cat/

