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Per un gran acord sobre sanitat
No es poden ajornar els canvis estructurals i de la cartera de serveis i la contenció de la demanda

El futur d’un sector bàsic  

jectiu de dèficit és per tal 
de no veure’ns abocats  a 
unes retallades tan dràs-
tiques que, sens dubte,  
posarien en perill el siste-
ma sanitari i el social i la 
seva qualitat. Tots els es-
forços fets fins ara per 
part d’empreses i profes-
sionals, a fi d’assumir les 
retallades amb la míni-
ma afectació possible per 
als ciutadans, no hauri-
en servit de res.
 Hem de ser conscients 
que segons quina sigui 
la xifra del nou ajust i se-
gons com s’apliqui, pot 
tenir uns efectes devas-
tadors i irreparables per 
al nostre sistema sanitari, que in-
evitablement n’afectaran la quali-
tat. N’hem de ser conscients tots: go-
verns, empreses sanitàries, profes-
sionals, ciutadans, així com també 
totes aquelles institucions que els re-
presenten.
 A partir d’aquesta consciència 
col·lectiva de la greu situació econò-
mica, que no és conjuntural, l’úni-
ca via possible és trobar una sortida 
que permeti preservar tot allò que és 
essencial, i l’única via possible és la 
de l’acord:  un acord polític, sectori-
al i social.
 Des del punt de vista polític, ini-
cia el seu camí el Pacte Nacional de 
Salut de Catalunya en el qual parti-
ciparan l’Administració, les patro-
nals, els sindicats i els representants 
de professionals i usuaris del sector 
i també els partits polítics. Dema-
nem un acord a totes les forces so-
cials i polítiques per retrobar el con-

L
a greu crisi econòmica està 
comportant importants 
sacrificis, molt més difícils 
d’acceptar quan afecten  
serveis públics bàsics de la 

societat, claus per a la seva vertebra-
ció i per a la cohesió social. Aquest és 
el cas del sector sanitari, que és a més 
a més un important motor econò-
mic i de generació de coneixement, 
recerca  i innovació. Aquest sector ja 
es va veure afectat els anys 2010 i 
2011 per uns ajustos pressupostaris 
de més d’un 3% i d’un 10% i que van 
suposar disminuir retribucions i 
llocs de treball, sobretot, de substi-
tuts i temps parcials. La gran respon-
sabilitat de treballadors i empreses 
va aconseguir fer aquest esforç sense 
afectar la qualitat dels serveis tret de 
l’allargament lleu de les llistes d’es-
pera. També varen afectar la indús-
tria farmacèutica  i els proveïdors de 
béns i serveis, en forma de disminu-
ció dels preus i de retards en els paga-
ments. 

Malgrat aquests ajustos, la 
situació continua sent tan greu que 
una altra retallada en aquest sector 
sembla inevitable, atès el seu impor-
tant pes en el conjunt del pressupost 
de l’Administració catalana: sanitat 
suposa el 30% del pressupost de la 
Generalitat. Quan demanem amb 
insistència des de la Unió Catalana 
d’Hospitals la flexibilització de l’ob-

sens que va permetre aprovar la llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya. 
Aquella llei va consolidar un model 
propi que partint de la nostra rea-
litat i la nostra tradició ha permès 
desenvolupar un sistema sanitari 
d’excel·lents resultats tant assisten-
cials com d’eficiència.
 Des del punt de vista del sector 
sanitari, l’acord que reclamem ha 
de permetre repensar el model actu-
al i adaptar-lo als nous paradigmes 
tot garantint-ne el que és essencial i 
la seva sostenibilitat. Això significa 
que no es poden ajornar més els can-
vis estructurals, de la cartera de ser-
veis, de contenció de la demanda i 
de revisió de l’oferta amb criteris de 
cost/efectivitat que garanteixin un 
futur estable i sostenible del model 
sanitari a Catalunya.
 Des del punt de vista social, entre 
patronals i sindicats, l’acord ha de 
possibilitar, entre d’altres, disposar 

HELENA

Ris
d’un conveni col·lectiu per al sec-
tor concertat, que aporti estabili-
tat i un mínim d’homogeneïtat en 
les condicions laborals dels profes-
sionals.
 El sector sanitari és un element 
clau de l’economia productiva del 
nostre país i estem convençuts que 
serà un factor determinant en el 
moment de la recuperació econò-
mica. Del total de recursos inver-
tits en el sistema, un 40% es desti-
na a la remuneració de personal, 
un 40%, a la compra de serveis i in-
versions, i un 20% retorna a l’Ad-
ministració (Seguretat Social i im-
postos). A més a més, suposa el 6% 
del valor afegit brut del total de 
Catalunya.

aQUESt graN pacte 
ha de ser fruit de la voluntat col-
lectiva i s’ha de fer el que toqui  per 
tal de preservar-lo de la picabara-
lla política. Hem de tirar endavant 
tots els pactes que calguin per su-
perar aquestes difícils circumstàn-
cies i enfilar el camí de l’esperança 
i del futur. Assolir un gran acord  
sanitari és un exercici de respon-
sabilitat: cal allunyar la demagò-
gia del necessari debat i centrar la 
discussió en les mesures concretes 
que, de manera inajornable, cal en-
gegar per enfortir la viabilitat i la 
perdurabilitat del sistema sanitari 
i social català. 
 Un gran acord és l’única sorti-
da possible, però per arribar-hi se-
rà imprescindible la voluntat, la 
generositat i el coratge de tots els 
agents implicats. H
Directora general de la
Unió Catalana d’Hospitals.

NUALART

H
o copiaré literalment: 
«L’actor Matthew Per-
ry ha estat guardonat 
per l’Oficina de Políti-
ca Nacional per al Con-

trol de Drogues de la Casa Blanca 
per la seva feina antiestupafaents». 
L’actor ha dit que en el seu període 
més fosc no s’hauria imaginat mai 
que acabaria rebent un premi a la 
Casa Blanca. Ha donat suport a la 
reinserció i a la rehabilitació dels 
drogaaddictes que porta a terme 
Obama. Ha hagut de ser ingressat 
diverses vegades en centres de re-
habilitació i ha acabat convertint-
se en portaveu dels riscos que supo-
sen els abusos de certes substànci-
es. Reconec el mèrit de l’exestrella 
de Friends i em sembla molt bé que 
per la seva lluita contra les drogues 
hagi rebut el premi al campió de la 
recuperació. Però hi ha un detall  
–¿és només un detall?– que no em 
sembla gens bé. El titular de la no-
tícia no parla del premi al campió, 
sinó que la Casa Blanca premia 
Perry com el millor exaddicte. Si 

fos així, si Perry ha estat premiat 
com «el millor exaddicte», no em 
sembla gens bé. Som víctimes de la 
mania del «millor». Ens agrada 
molt fer llistes de mèrits: el primer, 
el segon, el tercer... i, presidits tots 
pel «millor».
 ¿Algú pot dictaminar, honrada-
ment, que el millor cantant d’òpe-
ra ha estat Callas, Pavarotti, Josep 
Carrerras o Montserrat Caballé...? 
¿Es pot afirmar quina ha estat la 
millor pel·lícula de la temporada? 
¿I quin és el millor restaurant? Ens 
agrada sentenciar. Com si la nos-
tra opinió fos la veritat, indiscuti-
ble. Està molt bé honorar algú pels 
seus mèrits, això és propi d’una so-
cietat civilitzada. Però ens deixem 
arrossegar per l’exaltació publici-
tària, incapaç de dir «és una bona 
nevera», «és un bon viatge». Diuen 
aquella màquina de rentar és la mi-
llor, i aquell sabó, naturalment, és 
el millor. El millorisme és germà de 
la inflació. Amb premi o sense pr-
mi, no podem saber quin és «el mi-
llor exaddicte». Em poden dir que és 
una exageració ja admesa. D’acord. 
Però Perry és un campió de l’anti-
droga. Això està bé, perquè el seu 
mèrit és compatible amb el d’altres 
campions. H

Petit observatori

Ens deixem arrossegar 
per l’exaltació de la 
publicitat, incapaç que  
res sigui només bo

El còmode
i injust
‘millorisme’
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Espinàs

Dues mirades

Barba, 93%

lació d’instants sense neguit tinc 
la sensació que s’acosten al pa-
roxisme. És com una pel·lícula 
de Rohmer sense diàleg, és a dir, 
sense el punt de foscor que enter-
boleix tanta gatzara. No entenc 
gaire com cuinen la paella (això 
de fregir primer les gambes no 
em sembla un mètode ortodox), 
però sí que sóc capaç de captar 
que la lluminositat de l’escena 
és (per a mi: dec està passant uns 
dies fluixos) excessiva. ¡Tothom 
és tan feliç i tothom riu tant! Per 
no parlar dels petons a dojo, de la 
parella que avança tota nua pel 
bosc, de la verbena. Això sí: he 
calculat que el 93% dels perso-
natges masculins porten barba. 
Deu estar de moda. És l’única es-
perança que tinc de ser com ells. 
L’última.  H

L
es imatges que ens arriben 
cada any en la campanya 
d’estiu d’una marca de cer-
vesa ens informen, sobre-

tot, de la possibilitat de ser feliços 
en un entorn amable i marítim, 
vagament alcohòlic i festiu. És es-
plèndid. Tothom pot emmirallar-
se en aquests joves atlètics i aques-
tes noies vaporoses i etèries –com 
l’aire que respiren, com els movi-
ments que executen a la platja o en 
una piscina– per arribar a la con-
clusió que això de la crisi és un mi-
ratge i que, en el fons, el que ens 
anuncia la calor és un arrelament 
en la cultura més genuïnament 
mediterrània: gaudim del mo-
ment i deixem la reflexió, en el mi-
llor dels casos, per més endavant. 
 Aquest any, però, la prolifera-
ció de cossos perfectes i l’acumu-

JOSEP MARIA Fonalleras

dia havia contractat preferents va 
descobrir que havia estat víctima 
d’una estafa. I que els seus estalvis 
s’havien esfumat en el pervers joc 
d’uns banquers sense escrúpols. 
 Llavors van arribar les pàgines 
fosques d’aquest drama. Baixa per 
depressió és el dictamen dels met-
ges. Traïció és el que ell sent. Per-
què aquests bancs rescatats amb 
els seus diners, aquests banquers 
prejubilats amb indemnitzacions 
obscenes i aquests polítics que els 
emparen són els creadors d’aques-
ta catàstrofe. Ara acaba de redactar 
un episodi de bogeria. El trist acte 
en què la víctima s’erigeix en cul-
pable i enfonsa el punyal de la des-
raó en l’home que la va animar a fir-
mar la seva sentència. ¿Quants ca-
pítols queden per patir fins al final 
d’aquesta tragèdia? H

Q
uatre punyalades. Qua-
tre ganivetades que 
l’agressor mai hauria 
hagut d’assestar a la víc-

tima. Perquè en aquesta tragèdia 
ni l’un ni l’altre haurien hagut de 
tenir mai cap paper. Hi va haver un 
dia, anys enrere, que un empleat de 
Bankia va vendre a un home unes 
participacions preferents. Potser 
sabia que estava enganyant el seu 
client o, potser, només obeïa ordres 
i no era conscient d’estar redactant 
el primer acte de la tragèdia. Van 
arribar els dies d’incertesa i tot va 
començar a tacar-se. El que sembla-
va sòlid trontollava. Les ostentoses 
façanes dels bancs s’esquerdaven. 
I les esquerdes dels seus comptes 
falsejats es van convertir en ferides 
de l’ànima per als seus clients. Va 
ser així com aquest home que un 

tragèdia escrita
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