
LA POLÍTICA DE SALUT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Amb el canvi de Govern a la Generalitat de Catalunya i el nomenament de Boi Ruiz 
com a nou conseller de Salut, que fins ara havia estat el màxim responsable de la 
patronal hospitalària de Catalunya, s’estan proposant i començant a introduir una sèrie 
de canvis que perjudiquen la salut pública i el sistema sanitari públic.

El  conseller anuncia retallades en les prestacions, augment en les llistes d’espera, 
paralització d’obres de nous hospitals i centres d’atenció primària (CAP), desgravació 
de les assegurances privades, nous re-pagaments, precarització de les condicions de 
treball dels treballadors i treballadores del sector...

L’any 2003 CiU va deixar un dèficit de 1.850 milions d’euros -el 30% del pressupost de 
Salut- i  unes deficiències molt  importants en serveis,  CAP,  hospitals  i  plantilles de 
professionals. En els darrers set anys de govern d’esquerres s'ha produït un important 
increment de recursos i d’equipaments sanitaris. Ara CiU, en el marc de les retallades 
als serveis públics, utilitza en el seu discurs conceptes com la culpabilització de la 
ciutadania i que les persones malaltes fan un mal ús del sistema sanitari. El que no diu 
és que a l’Estat espanyol es dedica un 8,4 % del PIB a despesa sanitària i a Catalunya 
el 4,3% , molt per sota de la mitjana de la Unió Europea (9,6% del PIB).

Apareix amb insistència la col.laboració público-privada i l’externalització de serveis, 
que no farà més que incrementar els costos sanitaris.

Ens anuncia l’implementació de les EBA com a model de gestió als Centres d’Atenció 
Primària.

S’anuncien més i noves exigències en la jornada i condicions laborals de les persones 
que treballen al  sector,  que ja  estan molt  precaritzades.  A la  baixada del  5% dels 
salaris cal afegir la restricció o la no renovació de baixes i suplències, només una de 
cada deu (Instrucció 1/2011 de la Direcció General de Funció Pública de mesures en 
matèria de personal).

Es tancaran i desplaçaran serveis sanitaris, tipus de cirurgies i proves diagnòstiques, 
amb el conseqüent augment de les llistes d’espera.

Tots els centres recorreran amb més o menys intensitat al tancament d'allò no urgent a 
l’estiu. Els nou hospitals que són propietat de l’ICS (Vall d’Hebron, Germans Trias i 
Pujol, Bellvitge, Josep Trueta, Joan XXIII… entre d’altres) suspendran entre un 40% i 
un 50% de les intervencions de cirurgia no urgent.

Tancaran una mitjana de 12 plantes d’hospitals, el que suposarà no contractar a 1.300 
infermeres suplents pel període de vacances. 

Es paralitzen noves inversions,  hospitals,  CAP, CUAP, algunes ja  pressupostades i 
acordades per l’anterior Govern d’Entesa.

El  decret  que  regula  les  demores  per  a  14  intervencions  quirúrgiques no  urgents 
encara no ha sigut derogat, però a la pràctica amb aquestes retallades restarà sense 
aplicació. 



El conseller invita la gent a subscriure pòlisses i assegurances sanitàries privades, 
segons ell per “gastar” menys recursos públics. Però la mesura va acompanyada de la 
reducció  d’impostos -com l’impost  de successions-  i  la  desgravació  de les mútues 
sanitàries privades, que reduirà encara més els ingressos públics i per tant reduirà els 
mecanismes de cohesió social  i  la garantia del dret als serveis públics i  a la salut 
pública universal.

Continua  amb  el  propòsit  d’introduir  el  'co-re-pagament'  sanitari,  la  qual  cosa 
augmenta les desigualtats en salut perquè penalitza les persones més malaltes i les 
que tenen menys recursos,  sense tenir  en compte que la ciutadania ja hem pagat 
mitjançant els impostos.

Totes aquestes mesures tindran unes conseqüències molt negatives per als drets i les 
necessitats de les persones.  El  que pretén CiU és canviar  el  model  de l’estat  del 
benestar i substituir els serveis universals i  la igualtat d’oportunitats per la reducció 
dels  serveis  públics,  la  seva mercantilització  i  privatització,  i  el  retorn  a  les  velles 
polítiques assistencials. 

Front aquesta situació és prioritari (donant continuïtat i actualitzant el Pla de treball 
acordat):

• Fer de les retallades en Salut de CiU un element de mobilització social i 
política i d’unitat per a defensar la salut pública.

• Impulsar  i  organitzar  espais  unitaris  de  participació  i  de  mobilització, 
comptant amb els professionals del sector, les entitats, els sindicats, les 
associacions  de  veïns,  amb  l’objectiu  de  defensar  el  sistema  sanitari 
públic universal, de qualitat, proper, equitatiu i sostenible.

• Concretar territorialment, des del sector i amb la comissió d’organització 
(definir quines): xerrades i experiències de treball/plataformes unitàries i 
quines persones de les assembles s'hi dediquen.

• Constituir, obrir i fer créixer el Sector de Salut d’EUiA. 

• Programar  visites/trobades  amb  entitats  (Dempeus  i  d’altres),  a 
equipaments sanitaris, amb professionals i usuaris de la Salut.

• Donar suport i participar del treball parlamentari de Mercè Civit.

Comissió Nacional d’EUiA, 4 d’abril de 2011.

Informe presentat per Lola Castro, responsable de l'Àrea de Salut d'EUiA.


