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tara~m

uan, als anys 80, es va
configurar el sistema sa-
nitariactual, esva comp-
unagran quantitat d’en-

titats de la societat civil que, du
rant d~cades, havien estat prestant
els serveis de salut que l’Estat no
podia cobrir per una insufici~n-
cia dels recursos instal.lats a Ca-
talunya. Eren entitats gestiona-
des sota el dret privat de diferent
naturalesa, com ara fundacions,
mutualitats o ordes religiosos,
les quals van passar a ser prove-

"/dores del sistemapfiblic. ATar-
ragona tenim el cas de la Funda-
ci6 Santa Tecla, constitu’/da fa
mks de 50o anys per l’arquebis
be Pete d’Urrea, amb el consen-
timent i cooperaci6 del Capitol
Eclesihstic i l’Ajuntament muni-
cipal. N’ks un exemple, igual-
ment, l’Institut Pere Mata, que
va set creat ala segona meitat del
segle XIXper la societat civilreu-
senca davant de la falta de res-
posta de l’Administraci6 sobre
els problemes de salut mental.
Un altre exemple ~s el Centre
M~dic Quirfirgic de Reus.

Darrerament, se sentenveus
que, amb mks vehem~ncia que

arguments, fan de ]’instrumentju-
rldic pfiblic un obj ectiu en si ma-
teix, sota la demag6gia de la pri-
vatitzaci6.Aquest plantejament
ks totalment injust perqu~, a Ca-
talunya, la titularitatjuridica de

pant, no ofereixen propostes de
millora ni assumpci6 de cap res-
ponsabilitat,menystenint les em-
presesiels seustreballadors per
la seva condici6 jur/dica.

L’~xit del nostre sistema sani-
taft pfiblic ks l’bxit del treball en
xarxadetotesles
entitats que el
configuren, ca

les estructures no ha constitul’t dascunaambles
maiunfi, sin6 un mitjhper asso- seves condicions
lir la missi6 que els ks pr6pia: i circumsthnci
atendre la poblaci6 i treballar per
a la millor resoluci6 dels proble-
mes de salnt.A’tx6 no pot ser qfies-
tionat amb arguments sobre la
titularitat ’bona’ o ’dolenta’ de
les entitats o que anteposen els
drets laborals i estatutaris adqui-
fits coma paradigma de la con
tinffffat i, el que ks mks preocu-

es especifiques.
En aquest marc,
tenimlagran sort
de comptaramb
entitats privades
que, molt abans de l’existbncia
del sistema mateix, ja prestaven
serveis de salut als ciutadans i
sense les quals seria impossible

donarunarespostaefica~iefici-
ent ales necessitats de salut de la
poblaci6. Cal recordar, per exem-
ple, que en hmbits com el socio-
sanitarii el de la salut mental pr~tc
ticament el ]00% de l’atenci6 es
d6na atravks de recursos concer-

tats.
Aquestes enti-

la societat civil va tats, encara que
gestionades sota

con ribuira la creaci6 eldretprivat, con-
tribueixen al sis

de/nostre sJstema tema sanitari pfi-
.... blic, assumint-ne

sanitari des dels inicis les condicionsica-
racterlstiques, les
dificultats iels rep

tes, i alineant la seva estrat~gia
a aquestavoluntat de servei pfi-
blic i de garantia del dret a la sa
lut dels ciutadans.
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