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A la cerimònia inau-
gural dels Jocs
Olímpics de Lon-
dres 2012 es va fer
una referència des-

tacada al seu Sistema Nacional
de Salut, entre altres fets i insti-
tucions que representaven la
identitat i els valors del país. A
Catalunya, no tenim una consci-
ència col·lectiva tan clara sobre
la importància del nostre siste-
ma com la que tenen els brità-
nics, i no hauria de ser així.
En primer lloc, és nostre, fruit

d’una història en què l’Església,
el mutualisme, fundacions, el
món local, entitats privades...
han construït una xarxa territo-
rialitzada, propera i diversa que,
amb una vocació clara de servei
públic, ha possibilitat que l’Ad-
ministració s’hagi estalviat cons-
truir i gestionar la majoria de
centres sanitaris. Això explica,
en gran part, que tinguemmolts
menys funcionaris que altres au-
tonomies.
En segon lloc, és fruit de la vo-

luntat col·lectiva, que es concre-
ta en la llei de 1990, en la qual es
defineix unmodel basat en la se-
paració de funcions de l’Ad-

ministració de la provisió de ser-
veis fets per proveïdors diversos
que han d’actuar amb autono-
mia de gestió, orientats a resul-
tats de qualitat i eficiència i que
s’inspira en valors com la trans-
parència (Central de Balanços i
Central de Resultats), l’avalua-
ció i el control. Aquest model ha
suposat una modernització de
la governança i la gestió que no
s’ha produït en altres serveis
públics.
Un tercer motiu i essencial,

els resultats de salut. Alguns
exemples: l’esperança de vida
en néixer és de 84 anys en les
catalanes i de 77,5 en els cata-
lans, superant la mitjana euro-
pea. La mortalitat infantil és de
3,5 per mil nascuts vius, inferior
a l’estatal. La taxa de mortalitat
per cardiopatia isquèmica ha dis-
minuït una mitjana anual de
5,5%; la de malalties vasculars
cerebrals s’ha reduït de manera
contundent en els últims vint

anys (de les més baixes d’Euro-
pa) i la de càncer té una evolu-
ció decreixent per la millora en
la detecció precoç i la qualitat
dels tractaments. Pot ser per ai-
xò, la satisfacció dels catalans és
de 8,3 sobre 10, mentre que a
l’Estat és de 6,6, segons el Barò-
metre Sanitari del 2011.
I tot això amb una despesa de

1.251 euros per habitant, per so-
ta de la mitjana estatal, 1.300.
En termes del PIB, la despesa sa-
nitària pública catalana suposa
el 4,4%; l’estatal, el 5,4%; la bri-
tànica, el 6,7%, i la d’Europa, el
6,5%. Aquests resultats són grà-
cies al nostre model; als mem-
bres dels òrgans de govern dels
centres, que hi dediquen temps
i assumeixen responsabilitats,
sovint de forma desinteressada;
a directius que fan esforços per
ajustar els recursos mantenint
la qualitat, i, sobretot, als profes-
sionals que aporten la seva gran
capacitat tècnica i vocació de
servei.
Per fer sostenible el sistema

s’ha de superar el subfinan-
çament crònic; abordar canvis
estructurals pendents i els greus
problemes de tresoreria de les
entitats. Per aconseguir-ho, cal
més consciència col·lectiva,
com la britànica, sobre la impor-
tància del nostre model sanitari
pel progrés i la cohesió social.

Per fer sostenible
el sistema sanitari
s’ha de superar
el subfinançament
crònic

Elmodel sanitari català,
unmotiud’orgull

M. JOVELLS, president
de la Unió Catalana d’Hospitals
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LaConselleria d’Educació de la
Generalitat valenciana obrirà
un expedient informatiu per
aclarir l’origen d’un vídeo pen-
jat a internet en el qual es veu
uns alumnes d’una escola d’Ori-
ola (Alacant) fent la salutació
feixista mentre escolten l’him-
ne espanyol amb la lletra no
oficial. L’Administració autonò-
mica assegura que hi ha “ver-
sions contradictòries” sobre
aquestes imatges, mentre que

la direcció del centre declara
que es tracta “d’un clarmuntat-
ge”. En el vídeo penjat a la xar-
xa –i presumptament gravat el
2010– es veuen uns joves que
salten al pati del col·legi per par-
ticipar en un partit de futbol.
En l’enregistrament se sent en
primer lloc l’himnede la Cham-
pions League i, posteriorment,
sona l’himne espanyol, mo-

ment en què els jugadors aixe-
quen els braços. La Conselleria
d’Educació ha assenyalat que
investigarà si les imatges estan
manipulades o no. En aquest
sentit, la directora de l’escola,
un centre concertat d’Oriola,
s’inclina per aquesta hipòtesi i
afirma que la música que sona
en el vídeo no és el so ambient
sinó un afegit. De fet, ha preci-
sat que, encara que el pati i els
alumnes són de l’escola, el cen-
tre “no posa cap himne ni fa
apologia de cap classe, i menys
la feixista”.
La directora, que dirigeix el

centre des de famés d’una dèca-
da, s’hamostrat “molt estranya-
da” per aquests fets i creu que
obeeixen al “desig de fer mal”.
Tot i així, ha asseverat que no
vol prendre represàlies, i s’ha li-
mitat a dir que “tant de bo es
pogués esbrinar qui n’és el res-
ponsable per demanar que es
retirés el vídeo de la plataforma
YouTube”.
La notícia ha transcendit

quan la diputada autonòmica
d’Esquerra Unida del País Va-
lencià Esther López Barceló ha
emès un comunicat en el qual
reclama a la Conselleria d’Edu-
cació que ordeni amb caràcter
urgent una inspecció sobre
aquests fets.c

La directora
del centre assegura
que es tracta d’un
muntatge que només
busca “fer mal”

Unvídeoescolaramb
lasalutació feixista
sacsejaAlacant

Manel Jovells
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