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dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.
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Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

Quin rol ha de tenir la societat civil en la sanitat pública?

Quan, als anys 80, es va 
configurar el sistema 
sanitari actual, es va 
comptar amb una gran 
quantitat d’entitats de 

la societat civil que, durant dècades, 
havien estat prestant els serveis de 
salut que l’Estat no podia cobrir per 
una insuficiència dels recurso*s ins-
tal·lats a Catalunya. Eren entitats 
gestionades sota el dret privat de di-
ferent naturalesa, com ara fundaci-
ons, mutualitats o ordes religiosos, 
les quals es van integrar en la xarxa 
d’entitats proveïdores del sistema 
públic de salut de Catalunya que 
s’estava constituint.  

És el cas de la Fundació Santa Te-
cla de Tarragona, amb més de 500 
anys d’història, o de la Mútua de 
Terrassa, una entitat creada fa més 
d’un segle i que encara avui és una de 
les empreses més importants de la 
ciutat. També n’és un exemple l’Ins-
titut Pere Mata, creat a la segona 
meitat del segle XIX per la societat 
civil reusenca davant de la falta de 
resposta de l’administració sobre els 
problemes de salut mental. És el cas, 
igualment, d’ordes religiosos com el 
de Sant Joan de Déu i la Congregació 
de les Germanes Hospitalàries del 
Sagrat Cor de Jesús, que van posar la 
seva tasca de beneficència al servei 
del sistema sanitari públic. Un altre 
exemple el trobem en l’Hospital del 
Sagrat Cor, de l’antiga mútua de for-
ners, el qual, a través d’un sistema de 
contribució, havia desenvolupat es-
tructures sanitàries per garantir 
l’atenció a aquest col·lectiu. Un altre 
exemple el trobem en aquelles insti-
tucions que, sent la seva gènesi pri-
vada, s’han integrat en el sector pú-
blic, com l’Hospital de Sant Pau. 

Així mateix, a Girona, tenim el cas 
de l’Hospital Santa Caterina, fundat 

el 1211, que el 1932 va 
passar a dependre de la 
Generalitat i, durant la 
dècada dels 90, arran 
dels traspassos en matè-
ria de sanitat, va passar a 
formar part de l’Institut 
d’Assistència Sanitària 
(IAS), empresa de la xar-
xa sanitària i social de co-
bertura pública de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

De manera comple-
mentària a la iniciativa de la socie-
tat civil, a finals dels anys 80, en 
col·laboració amb l’àmbit local, la 
Generalitat va impulsar la figura ju-
rídica del consorci per dotar les en-
titats sanitàries de millors instru-
ments de gestió. 

La diversitat d’institucions i de 
règims jurídics és una característica 
i una riquesa del nostre sistema sa-
nitari, i configura una xarxa d’utilit-
zació pública regulada pel contracte 

ció dels problemes de salut. La ges-
tió és bona o dolenta, però no públi-
ca o privada com a figures oposades. 
D’altra banda, aquestes opinions 
expressen menysteniment a les em-
preses i els seus treballadors per la 
seva condició jurídica.  

L’èxit del nostre sistema sanitari 
públic és l’èxit del treball en xarxa 
de totes les entitats que el configu-
ren, cadascuna amb les seves condi-
cions i circumstàncies específiques. 
En aquest marc, tenim la gran sort 
de comptar amb entitats privades 
que, molt abans de l’existència del 
sistema mateix, ja prestaven serveis 
de salut als ciutadans i sense les 
quals seria impossible donar una 
resposta eficaç i eficient a les neces-
sitats de salut de la població.  

Aquestes entitats, gestionades 
sota el dret privat, contribueixen al 
sistema sanitari públic, assumint-
ne les condicions i característiques, 
les dificultats i els reptes, i alineant 
la seva estratègia a aquesta voluntat 
de servei públic i de garantia del 
dret a la salut dels ciutadans que el 
Govern ha d’implementar. A més, 
estan sotmeses a un retiment de 
comptes a través del qual tothom 
pot comprovar els resultats que re-
gistren, tant a nivell assistencial 
com econòmic. Per tant, totes 
aquestes entitats són sector sanita-
ri, de finançament públic, del qual 
senten un gran orgull de pertinen-
ça, i tenir-les en compte a l’hora de 
prestar serveis de salut a la població 
no té res a veure amb el fet de pri-
vatitzar, sinó amb el d’aprofitar el 
capital professional i organitzatiu 
del nostre país i reconèixer les inici-
atives emprenedores que ens conti-
nuen aportant solucions innovado-
res de cara al futur del sistema pú-
blic de salut de Catalunya.

amb el Servei Català de la 
Salut. Totes les entitats, 
les públiques i les priva-
des, comparteixen avui 
les dificultats i els esfor-
ços d’eficiència i assu-
meixen, alhora, el dèficit 
que representa prestar 
els serveis que se’ls de-
mana quan les tarifes són 
insuficients i no se’ls pot 
finançar tota l’activitat 
que realitzen. 

Darrerament se senten veus que, 
amb més vehemència que argu-
ments, fan de l’instrument jurídic 
públic un objectiu en si mateix, so-
ta la demagògia de la privatització. 
Aquest plantejament és totalment 
injust perquè, a Catalunya, la titula-
ritat jurídica de les estructures no 
ha constituït mai un fi en si mateix, 
sinó un mitjà per assolir la missió 
que els és pròpia: atendre la pobla-
ció i treballar per a la millor resolu-
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DIRECTORA GENERAL DE LA UNIÓ 
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PERE VIRGILI

La solidaritat necessària 
 

Davant la precària situació en què viuen 
moltes famílies, ens assabentem de la so-
lidaritat de les persones que, sense anar 
sobrades, ajuden les que tenen moltes 
dificultats. Són persones anònimes que 
no són notícia, però que alleugen la po-
bresa i el dolor de persones a les quals re-
coneixen com a iguals. 

Aquesta setmana és notícia que 
Amancio Ortega ha fet donació a Càri-
tas de 20 milions d’euros, que es destina-
ran a cobrir necessitats primàries com 
ara lloguers, llum, aigua, gas. I també ha 
donat 4 milions d’euros més al Banc 
d’Aliments per a l’adquisició i el lloguer 
de naus, frigorífics, furgonetes, etc. Sí, 
també està molt bé que els que tenen 
molt siguin generosos. 

De vegades penso com es gasten, o es 
malgasten, els diners les grans figures 
del futbol. També m’agradaria que fossin 
notícia per la seva solidaritat, com ho ha 
sigut el Rayo Vallecano, i no només pels 
seus fitxatges milionaris.  

M. PILAR FARGAS SALVADÓ 
RIUDOMS 

Llista de país? 
 
Vaig participar al 9-N, vaig dubtar si vo-
tar sí-sí, i al final vaig votar sí i en blanc, 
perquè tinc clar que vull que Catalunya si-
gui un estat, però no puc definir-me sobre 
com vull que sigui fins que no tinguem un 
debat clar i obert en totes les posicions.  

És per això que no puc estar d’acord 
amb la proposta d’Artur Mas. Aquesta 
proposta d’eleccions plebiscitàries ens 
deixaria sense el debat necessari i no ens 
asseguraria un procés civilitzat i demo-
cràtic de discussió dels avantatges i els 
inconvenients de la independència o de 
qualsevol altra solució, i s’incrementaria 
així el risc de trencament de la societat 
catalana. L’única via segueix sent un re-
ferèndum en què totes les opcions comp-
tin amb les mateixes possibilitats d’ex-
pressió. No hi ha cap drecera. 

Però, a més a més, amb la seva propos-
ta de llista única el president Mas ens vol 
treure la capacitat de decidir quin tipus 
de govern volem per a aquests 18 mesos 
d’excepcionalitat de què parla. Perquè 
en aquests 18 mesos, ¿seguiran les reta-
llades? ¿Se seguirà privatitzant la sani-

tat? ¿Continuarà la corrupció? No vull 
una llista única, o potser sí, però seria 
una llista única de tots els que volem can-
viar les polítiques d’aquests últims anys 
i construir una Catalunya socialment 
justa, lliure de desnonaments, de pobre-
sa, i també de corrupció. 

JAUME ROVIRA I MARSAL 
BARCELONA 

Declaracions valuoses 
Ja fa temps que es parla d’independèn-
cia, però es veu que hi ha molta feina per 
aconseguir-la, sobretot pels entrebancs 
que hi posa el Sr. Rajoy.  

Fa temps em van explicar que un ge-
neral de l’exèrcit va dir que perquè Espa-
nya anés bé cada cinquanta anys calia 
bombardejar Barcelona. També m’havi-
en explicat que un ministre espanyol ha-
via dit: “La mejor manera de gobernar Ca-
talunya es no gobernarla”. La declaració 
del general potser més hauria valgut que 
no l’hagués escrit, no fos cas que els do-
ni una idea, però la declaració del minis-
tre penso que no estaria malament. Una 
Catalunya independent ens estalviaria 

molts maldecaps. Si tinguéssim els di-
ners suficients, esclar. 

CONCEPCIÓ PUIG SANAHUJA 
TERRASSA 

Un agraïment 
No sempre tot funciona tan malament. 
Els familiars de la Maria Àngela Calls 
Blancafort volem agrair profundament a 
tot l’equip sanitari de la secció de geriatria 
de l’Hospital de Granollers i, en especial, 
a la doctora Barrera, el tracte que van dis-
pensar a la mare. En els últims dies de la 
seva vida, hi va trobar confort i professi-
onalitat, però, el que és més important, 
també tendresa en moments molt difícils. 
Estem segurs que ella hauria volgut adre-
çar-los aquestes paraules. Moltes gràcies. 

JOAN GASULL I CALLS I 14 FAMILIARS MÉS 
LA GARRIGA


