
TAUL A DE CONT INGUT

Sessió informativa amb el conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions del 
departament
355-00010/11 3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · sèrie C · número 37

Comissió de Salut

Sessió 2, dijous 11 de febrer de 2016

Presidència de la I. Sra. Alba Vergés i Bosch



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès a Multitext, SL

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC C 37
11 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CS 3 

Sessió 2 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i set minuts. Presideix 
Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, i de la 
secretària, Montserrat Vilella i Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Montserrat Candini i Puig, Magda Casamitjana i Aguilà, Anna 
Caula i Paretas, Violant Cervera i Gòdia, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Llach i Grande i Ire-
ne Rigau i Oliver, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge 
Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Montaña, 
pel G. P. Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, Àngels Martínez Castells i Marta Ribas Frí-
as, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Marisa Xandri Pujol, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Salut, Antoni Comín Oliveres, acompanyat del 
secretari general, Albert Serra i Martín, i del director del Servei Català de la Salut, David El-
vira i Martínez. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
Punt únic: Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els 

objectius i les actuacions del departament (tram. 355-00010/11). Conseller del Departament 
de Salut. Sessió informativa.

La presidenta

S’inicia la sessió de la Comissió de Salut d’aquesta onzena legislatura.

Sessió informativa amb el conseller de Salut sobre els objectius 
i les actuacions del departament

355-00010/11

En primer lloc, bon dia a totes i a tots, i voldria saludar el conseller de Salut, el se-
nyor Antoni Comín, que va acompanyat a la taula del senyor David Elvira, director del 
Servei Català de la Salut, i del senyor Albert Serra Martín, secretari general del Depar-
tament de Salut. A més a més, també voldria saludar diferents membres del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i del Departament de Salut i altres organismes que hi són 
adscrits, així com també diferents col·lectius del sector sanitari, com pot ser el Consell 
de Col·legis d’Infermeres; sindicats –UGT, Comissions–; Coordinadora d’Usuaris de 
la Salut; ACES; Consorci de Salut i Social de Catalunya; USOC; la senyora Gemma 
Tarafa, que ara mateix no la veig, però em consta que assistirà a aquesta sessió, que és 
comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona; diferents convidats de diferents 
grups parlamentaris, des del Grup Parlamentari Socialista i des del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot, i em sembla que no em deixo ningú. Benvinguts, benvin-
gudes, tots.

Us explico una miqueta com anirà la sessió del dia d’avui. En primer lloc hi hau-
rà la intervenció de l’honorable conseller Toni Comín, per un temps aproximat d’una 
mica més enllà d’una hora. Quan acabi el conseller us preguntaré si desitgeu que es faci 
una aturada de com a màxim quinze minuts per poder preparar des dels grups parla-
mentaris dels vostres intervencions. Aleshores els grups parlamentaris tindreu un temps 
aproximat de deu minuts, que el senyor conseller podrà respondre, amb un màxim de 
trenta minuts, que generarà un torn de noves preguntes, si és el cas, per fer preguntes i 
aclariments, que potser no tothom en tindrà i que ja m’exposareu en aquell moment si 
és convenient per a vosaltres. Finalitzarà l’honorable conseller aclarint també aquestes 
preguntes i suggeriments.

Res més, cedeixo la paraula a l’honorable conseller Toni Comín; endavant.

El conseller de Salut (Antoni Comín Oliveres)

Gràcies, presidenta. M’agrada tornar a aquesta taula uns quants anys després, en una 
situació molt diferent de la que tenia quan m’hi asseia. Gràcies a tota la gent que heu 
vingut de les institucions, de la societat civil, del sector –patronal, sindicats, moviments 
socials... Comencem.



DSPC C 37
11 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CS 4

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Aquests dies que he tingut oportunitat de parlar amb molts dels actors rellevants del 
sector, amb alguns d’ells compartir la següent reflexió; és que el Departament de Salut 
és un departament molt complicat, però té una sort: que el seu principi de legitimació, 
el principi de legitimació de les nostres decisions és tan poderós, tan poderós, que pro-
bablement ni n’hi ha cap altre de tan poderós, que és el dret a la salut dels ciutadans. És 
a dir, nosaltres tenim un únic principi que orienta la nostra presa de decisions. I parlaré 
bastant en plural, en aquesta compareixença, i ho faré de manera deliberada, perquè, 
com podeu comprendre, un transatlàntic com el Departament de Salut només es pot 
dirigir amb un bon equip al costat; no vull dir ni tan sols darrere: amb un bon equip al 
costat, diguem-ne, i això explicarà el meu plural.

Nosaltres tenim un únic principi de legitimació, que és el dret a la salut, entès com a 
dret fonamental de totes les persones –director, posem la primera transparència, gràci-
es– que viuen al país, de totes les persones que viuen a Catalunya. Després veureu que 
això té una relació directa amb un dels principis que volem per al nostre model assisten-
cial, que és el principi d’universalitat.

I, a més, entenem la salut de manera integral, eh? Estem parlant de la salut en la seva 
definició integral, que és, per exemple, la definició de l’Organització Mundial de la Sa-
lut, que, per tant, està també reconeguda i estandarditzada; és un estat complet de ben-
estar físic, mental i social, i no sols l’absència d’afeccions o malalties.

I volíem començar aquesta meva primera presentació de quins seran els nostres ob-
jectius al llarg del mandat fent una reflexió..., no ens hi podem entretenir molt, però ens 
sembla que és imprescindible començar, obrir fent una reflexió sobre la desigualtat so-
cial i econòmica i la seva rellevància a l’hora de plantejar les polítiques de garantia del 
dret a la salut. És sobrerament conegut, eh?, el concepte dels determinants socials de la 
salut –l’ha consolidat també l’Organització Mundial de la Salut–, tots aquells factors, 
aquelles circumstàncies socials que tenen a veure amb la distribució del poder, amb la 
distribució dels diners, de les rendes, de les oportunitats, dels recursos socials, i que són 
factors absolutament rellevants a l’hora d’explicar l’estat de salut dels diferents ciuta-
dans.

Les ciències socials..., i ho vull plantejar no com una reflexió ideològica, sinó com 
una reflexió científica, en la mesura que les ciències socials siguin científiques, di-
guem-ne, no?, que si voleu ho són parcialment, científiques –parlem de ciències soft–, 
però hi ha evidència científica també en ciències socials. I què ens diu l’evidència cientí-
fica des de fa molt de temps? Ens podríem remuntar a l’informe Black, amb el qual van 
començar ja els anglesos a fer aquests tipus de reflexions, però jo a la que puc sempre 
cito un dels llibres que ha fet època en les ciències socials dels nostres dies, que és el 
llibre de Wilkinson & Pickett, eh?, dels psicòlegs socials que han fet un llibre que es 
diu Desigualtat: una anàlisi de la infelicitat col·lectiva. És un gran llibre de referèn-
cia en el món de les ciències socials –podria posar moltes d’altres referències–, i allà 
el que ens expliquen amb evidència científica, eh?, amb evidència científica estadística, 
és fins a quin punt la desigualtat és un factor absolutament decisiu a l’hora d’explicar la 
garantia del dret a la salut. Societats amb rendes per capita idèntiques –idèntiques– te-
nen nivells de salut notablement diferents, i el factor que explica aquesta diferència és, 
fonamentalment, l’índex Gini, eh?, el nivell de desigualtat d’aquestes societats. Els indi-
cadors d’esperança de vida, els indicadors de mortalitat infantil, indicadors d’obesitat, 
de cronicitat, indicadors d’addiccions, d’ansietat, de malalties mentals... Tota l’evidència 
estadística que hi ha amb relació a aquestes malalties demostra que hi ha una correlació 
directa entre no el nivell de riquesa de la societat, sinó el nivell de desigualtat d’aquella 
societat.

I això ho diem perquè creiem que ho hem de tenir en el centre de la nostra anàlisi 
i en el centre de la nostra presa de decisions. Si ho aterrem, ho aterrem al cas de Cata-
lunya avui, doncs, efectivament l’Aquas, eh?, a través de l’Observatori del Sistema de 
Salut, explica, en un informe que us recomano a tots perquè jo crec que és de lectura 
obligada, com la crisi econòmica a Catalunya, que ha estat un factor d’increment de les 
desigualtats econòmiques, s’ha traduït de manera més automàtica del que molts imagi-
narien en un increment de les desigualtats en salut.
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I els indicadors generals en salut de casa nostra han empitjorat a conseqüència de la 
crisi, però per causa de les desigualtats econòmiques que ha provocat la crisi, per cau-
sa de l’increment de la precarietat que ha provocat la crisi, per causa de l’increment de 
l’atur que ha provocat la crisi, per causa de l’increment de la pobresa que ha provocat la 
crisi. En aquest sentit no hem volgut tampoc..., perquè la compareixença no és curta i, 
per tant, no volíem abusar a l’hora d’aportar dades; ja us anirem fent les referències bi-
bliogràfiques perquè vosaltres pugueu aprofundir-hi més. Però, en tot cas, hi ha dades 
com per exemple la que explica la correlació directa entre el nivell d’atur de les comar-
ques de Catalunya i l’esperança de vida d’aquestes comarques. I això avui a Catalunya 
va així: les comarques amb menys esperança de vida són les comarques amb més atur.

Per tant, primera reflexió: la millor política de salut que pot fer un país és la llui-
ta contra les desigualtats econòmiques i socials i la construcció d’un estat del benestar 
avançat. I, per tant, nosaltres no estem treballant pel dret a la salut només des del Depar-
tament de Salut. D’això n’hem de ser molt conscients. Totes aquelles polítiques que ens 
serveixen, que fem cada dia des de fa trenta anys, des de la Generalitat de Catalunya, per 
construir un estat del benestar de primera divisió, que en molts àmbits encara no hi som, 
en molts àmbits encara ens falta per tenir un estat del benestar com els millors d’Europa, 
però, en qualsevol cas, totes les polítiques que fem en aquest sentit són polítiques de sa-
lut. La política fiscal és una política de salut, la política de treball és una política de salut, 
la política educativa, etcètera, totes i cadascuna d’aquestes polítiques són també políti-
ques de salut. Volíem que el marc inicial de partida de la nostra reflexió fos aquest.

De la mateixa manera, aquest factor de desigualtat nosaltres l’incorporem en totes i 
cadascuna, diguem-ne, de les polítiques específiques que fem des del Departament de 
Salut, és a dir, l’hem d’aterrar en el nivell de màxima concreció. En poso dos exemples 
que són només, com dic, dos exemples il·lustratius; en podríem posar molts més, eh? 
Per exemple, els criteris d’elaboració del mapa sanitari –després parlarem de CAP i de 
CUAP. Doncs, volem tenir en compte factors de desigualtat econòmica i social a l’hora 
de plantejar quins han de ser els principis de distribució de l’atenció primària en el ter-
ritori. I no només criteris de freqüentació, que han estat els criteris tècnics necessaris i 
imprescindibles, faltaria més, però normalment han estat criteris molt exclusius; nosal-
tres volem incorporar criteris que reconeguin aquesta importància de la desigualtat a 
l’hora de lluitar per la salut. En podríem posar més exemples, eh?: el de la distribució de 
la població assignada en l’assistència primària, també. S’està començant tot just fa poc, 
fa pocs anys, a tenir en compte les desigualtats en salut a l’hora de distribuir la població 
en les àrees bàsiques de salut.

Molt bé, feta aquesta reflexió general, entrem ja... Nosaltres, ho sabem tots, no cal 
que ho diguem però ho volíem recordar, tenim dues grans estratègies des del Departa-
ment de Salut a l’hora de lluitar pel dret a la salut dels nostres ciutadans. Jo a vegades, 
de manera molt simple –és una frase que he robat d’algú i ja no sé de qui–, explico que 
la salut té a veure amb allò que passa dins dels hospitals, però té molt a veure amb allò 
que passa fora dels hospitals. Molt bé; doncs, d’allò que passa fora dels hospitals i que 
té a veure amb la salut de la gent en diem «salut pública», eh? Per tant, nosaltres tenim 
tot el sistema assistencial i tenim totes les polítiques de salut pública, i és molt impor-
tant que les entenguem com dues estratègies complementàries, interrelacionades. Hi ha 
molt camí a recórrer, en aquest sentit, en la interrelació i en la integració de les estratè-
gies de salut pública, de les estratègies d’assistència sanitària, diguem-ne.

Aquí hem intentat que l’estructura del departament, en aquest sentit, sigui més trans-
parent, amb la lògica de les nostres polítiques, i, per tant, una de les mesures, no l’única, 
una de les mesures que posa sobre la taula el Decret de reestructuració..., ens semblava 
que també era oportú en la compareixença d’avui fer esment, ni que sigui molt breu-
ment, de quina ha estat la reestructuració del departament que s’ha fet amb motiu del 
decret de constitució del Govern, el Decret de reestructuració 66/2016, doncs, efectiva-
ment, crea aquestes dues secretaries: la Secretaria d’Atenció Sanitària, que també és la 
responsable de participació –ara explicarem per què–, i la Secretaria de Salut Pública, 
que ja existia; molt bé.

La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació té un gran instrument per a l’opera-
tivització de les seves polítiques, que és el Servei Català de la Salut, i per això vinculem 
aquests dos càrrecs, per dir-ho així: el càrrec de secretari d’Atenció Sanitària i el càrrec 
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de director del Servei Català de la Salut. Això és una novetat, no havia passat en la his-
tòria del departament, i ens sembla que és allò que realment es correspon i transparen-
ta millor el que ha de ser la lògica de les nostres polítiques. En la mesura que el Servei 
Català de la Salut és qui té la interlocució amb els territoris, perquè té una estructura de 
gerents territorials, és evident que la participació ha d’estar també associada a aquesta 
funció, eh?, de responsabilitat del servei. Per tant, per això la Secretaria d’Atenció Sani-
tària és també la Secretaria de Participació. No m’entretinc; si de cas em poden fer vos-
tès després més preguntes amb relació a la nova estructura del departament.

Salut pública. La política de salut no ha de consistir només a curar els malalts, sinó 
que ha de consistir molt prioritàriament a evitar la malaltia. Sabem quins són els reptes, 
eh?; per tant, quan parlem de la salut pública parlem de prevenció, parlem de promoció 
de la salut. Sabem quins són els reptes: reduir les desigualtats en salut –ja ho hem expli-
cat–, controlar els riscos ambientals de més impacte... No cal que expliqui aquests dies 
el que hem hagut de fer, amb gran eficàcia i amb gran capacitat de reacció, com no pot 
ser d’altra manera, amb relació al virus Zika –ho poso com a exemple.

I en aquest sentit nosaltres el que hem volgut és exposar quins són els principis bà-
sics que han d’orientar les nostres polítiques de salut pública: polítiques orientades als 
determinants socials de la salut, polítiques comunitàries i participatives –seria absurd, 
al segle XXI, plantejar polítiques de salut pública que no fossin en aquesta clau comuni-
tària i participativa–, polítiques integrades i integrals, polítiques en xarxa amb tots els 
actors implicats, polítiques flexibles i adaptades a les necessitats, descentralitzades en 
el territori –ara parlaré també d’això–, transparents... Volem vincular l’Aquas i tota la 
capacitat, diguem-ne, de generar justificació científica de les decisions també a la Se-
cretaria de Salut Pública, i en aquest sentit parlem de polítiques basades en l’evidència.

A partir d’aquí ja anireu trobant en la presentació, en la meva exposició, els diferents 
objectius, alguns més estratègics, alguns més generals, d’altres molt més específics, que 
posem sobre la taula de cara a aquesta legislatura.

Objectius en salut pública. Volem recuperar l’estructura territorial de la Secretaria 
de Salut Pública i volem fer-ho ràpidament, eh? Volem impulsar el Pla nacional d’edu-
cació i promoció de la salut. Volem potenciar com Salut, en la mesura que, com us deia 
abans, és el que exemplifica millor aquesta filosofia que vincula la salut pública amb la 
salut comunitària. Tenim un instrument fonamental, estratègic, central, pel que fa a les 
polítiques de salut pública, que és el Pinsap. La salut a totes les polítiques és un pla in-
terdepartamental, ho sabeu perfectament, vincula a tots els departaments de la Genera-
litat, i sense Pinsap no podríem fer salut pública seriosament en l’actual context.

I, volem..., quan parlem de transparència, efectivament, l’Aquas també ens ha d’aju-
dar pel que fa a la central de resultats. I això és molt rellevant, eh? És a dir, ampliar la 
central de resultats a l’àmbit de salut pública, i fer-ho per territori, a més.

Després, efectivament, també hi ha un debat que posarem sobre la taula –hi ha un de-
bat que posarem sobre la taula–, que és el restabliment de la Llei de salut pública en la 
seva versió original, tal com es va aprovar, i ja sabeu a què em refereixo: la Llei de salut 
pública parla d’una agència de salut pública de Catalunya. Nosaltres voldrem posar aquest 
debat sobre la taula, com no podia ser d’altra manera.

Molt bé. Hem dit: «Tenim dues grans potes de les nostres polítiques de salut públi-
ca. Les polítiques que acaben centrant el debat –i és normal que sigui així– amb relació 
al nostre model assistencial, a quin és el nostre model sanitari, eh? La qual cosa no vol 
dir que el fet que el debat polític històricament dediqui més temps al model sanitari, 
no vol dir que sigui més important que les polítiques de salut pública. El que vol dir és 
que, efectivament, genera més controvèrsies polítiques, per dir-ho així, la pota assis-
tencial del sistema que no pas les estratègies de salut pública. En tot cas, volíem... –per 
endreçar una cosa que sempre sabem i sempre donem per feta, però que, a vegades, no 
està de més explicitar, volíem recordar quina és la lògica del nostre model assistencial, 
i, en aquest sentit, també, quin és el paper del departament en cadascuna de les fases 
d’aquest model assistencial.

Nosaltres tenim un departament que planifica, que fa la planificació estratègica, i 
això es fa des de la Direcció General de Planificació. I tenim un departament, que és 
l’autoritat sanitària, que inspecciona, que acredita, eh?, que és la Direcció General d’Or-
denació i Recursos.
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Tenim el servei. El servei no és un mer contractador de proveïdors. El Servei Català 
de la Salut, si anem a l’essència –si anem a la LOSC, fa vint-i-cinc anys, any 91–, és el 
garant de la prestació. El servei és qui converteix la planificació estratègica en planifica-
ció operativa. Aquesta és la gran funció del servei català.

Després, tenim una sèrie de proveïdors, que van des de la primària, passant pels 
hospitals, la salut mental, les oficines de farmàcia... –i tant que sí, també són proveïdors 
del nostre sistema de salut. I transversalment, l’Aquas, que ens ajuda a prendre decisions 
amb tots i cadascun d’aquests passos, de la manera més consistent possible, de la ma-
nera més científica. Ens proporciona l’evidència científica que ens permeti prendre les 
decisions de la manera més rigorosa i avaluar els resultats de les decisions que es prenen 
en cadascun d’aquests nivells.

Disculpeu, potser, cadascú, diguem-ne, peca per deformació professional d’allà on 
ve, i un ve del món de l’acadèmia, i llavors en algun moment direu: «El conseller de Sa-
lut en aquests moments sembla que faci una mica de classe.» Bé, doncs, una mica de 
classe. La diputada Rigau diu que «una mica no, que una classe del tot».

Pla de salut. Només fer una reflexió: és el nostre Pla estratègic. Per tant –ho deia la 
diputada Escarp l’altre dia en la interpel·lació–, volem construir el Pla de salut des del 
consens. Què tenim amb relació al Pla de salut? Un document de bases. És un document 
de bases que s’ha fet amb participació dels professionals? Sí, i tant!, s’ha fet amb partici-
pació dels professionals. Ara, precisament perquè s’ha fet amb participació dels profes-
sionals, aquests mateixos professionals tenen dret a posar sobre la taula la seva millora, 
la seva revisió, si cal, abans que sigui aprovat. Per tant, el nostre compromís és molt clar 
–a més, hi estem obligats per llei–: és l’aprovació del Pla de salut 2016-2020. Aquesta 
vegada anem relativament bé en el calendari, eh? Estem a principis del 2016 i ja hi ha 
un document de bases.

Sabeu, no cal que ho recordi, eh?, que el Pla de salut s’aprova al Govern, i després 
el Parlament el coneix; no l’aprova, però el coneix. Què vol dir això? Nosaltres podrí-
em... –i faig una consideració política en relació amb això–, podríem aprovar el Pla de 
salut. El Govern. I ja està. Volem consens parlamentari. Es votarà el Pla de salut al Par-
lament? No es votarà. La llei fa que es voti el Pla de salut al Parlament? No, la llei no fa 
que es voti el Pla de salut al Parlament. Però ens agradaria molt construir el Pla de sa-
lut amb una garantia política al seu voltant que es diu «consens parlamentari». Per tant, 
nosaltres ens arremangarem amb els professionals i amb els actor polítics, perquè ens 
sembla que el Pla estratègic que orienta totes les polítiques de salut dels propers quatre 
anys ha de comptar amb consens polític. I, per tant, reitero una oferta que ja vaig fer 
l’altre dia en la meva intervenció davant del Ple.

I, dit això, expliquem com entén aquest conseller que ha de ser el nostre model sani-
tari, el nostre model assistencial. Són nou principis que els serviran d’esquema, de guió, 
de tota la resta de l’exposició que els he de fer, de la meva compareixença.

Volem un model assistencial universal. El volem equitatiu, el volem públic, el volem 
de qualitat, el volem –això també té relació amb la qualitat– d’excel·lència, i, per tant, 
vinculat a la recerca i a la innovació. Entenem i volem, podem dir-ho així, que el nostre 
model assistencial té una característica específica, que és la seva diversitat: la diversi-
tat de proveïdors que conformen el nostre sistema sanitari. Ens sembla que aquest és un 
principi, ho elevem a la categoria de principi.

Volem transparència. És més, volem que aquesta legislatura sigui coneguda com la 
legislatura de la transparència en polítiques de salut. Serem tan ambiciosos... –anava a 
dir «agressius», però crec que és un adjectiu poc políticament correcte–, tan ambicio-
sos com puguem? No; més, pel que fa a la transparència. I qualsevol idea que vingui de 
qualsevol grup polític que ens serveixi per millorar en transparència serà immediata-
ment escoltada, i atesa, i rebuda per aquest departament i per aquest conseller, perquè 
ens sembla prioritària, per reconstruir el consens polític al voltant de les polítiques de 
salut, la transparència.

Volem un model participatiu i, evidentment, no per estar al final és el menys impor-
tant, volem un model de salut que sigui sostenible des del punt de vista financer. Sosteni-
ble a curt termini i a llarg termini. Per tant, aquí s’han de fer reflexions molt rellevants.

Com poden imaginar, amb l’hora curta que em queda d’intervenció no tenim temps 
d’aprofundir tot el que desitjaríem en cadascun d’aquests principis: necessitaríem una 
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compareixença específica per fer el debat que es deriva de cadascun d’aquests principis. 
Per tant, m’excuso del fet que exposarem de manera molt més breu del que convindria 
la reflexió amb relació a cadascun d’aquests principis, i el compromís dels objectius, les 
accions, les propostes que posem sobre la taula amb relació a cadascun d’aquests prin-
cipis.

Universalitat. Cap ciutadà exclòs del sistema –cap ciutadà exclòs del sistema. I sa-
bem perfectament que el Reial decret, aprovat pel Govern del Partit Popular, 16/2012, 
doncs, entre d’altres limitacions, que no la única, diguem-ne, va fer un pas enrere en el 
sistema nacional de salut de l’Estat espanyol, va trencar la lògica del model sanitari ide-
at pel ministre Lluch, eh?, i va deixar fóra del sistema de l’assistència sanitària les per-
sones d’origen estranger sense permís de residència.

I sabem més coses: sabem que nosaltres hem esquivat, per dir-ho de manera explí-
cita, però prudent, simultàniament –de manera explícita però prudent–, aquest reial de-
cret amb unes instruccions que ens han permès no deixar a les portes dels ambulatoris i 
dels hospitals una part de la nostra població. Seria intolerable, contradiria tots els prin-
cipis del dret natural i de l’ètica, que són principis superiors als de l’ordenament jurídic 
positiu, deixar fora dels ambulatoris i dels hospitals persones en situació de malaltia.

Per tant, nosaltres volem recuperar la universalitat, però ho volem fer d’una manera 
–i poso ja sobre la taula un compromís– més sòlida que no pas les instruccions amb què 
hem anat resolent aquesta situació durant els últims tres anys. Volem una norma. Estem 
treballant amb els serveis jurídics per acabar de veure quin ha de ser el rang, quina ha 
de ser la naturalesa d’aquesta norma, però volem una norma que blindi la universalitat 
del nostre sistema sanitari, a l’atenció.

Equitatiu. En relació a l’equitat... –ara m’estalviaré entrar en el text, perquè, si no, no 
em donarà temps d’explicar-ho tot–, però, en tot cas, distingirem, a efectes conceptuals, 
diguem-ne, l’equitat d’accés de l’equitat pel que fa al temps d’espera. Per tant, hem de 
fer una reflexió sobre el mapa sanitari i hem de fer una reflexió sobre les llistes d’espera. 
Equitat, des del punt de vista territorial i des del punt de vista de l’espera.

Els objectius del mapa sanitari –l’actual va ser publicat en 2008– ja sabeu quin és, 
diguem-ne, eh?, és dimensionar la distribució dels recursos, justament amb criteris 
d’equitat, d’accessibilitat, d’efectivitat, d’eficiència i de qualitat a les necessitats de la 
població, tal com està distribuïda en el conjunt del país.

Què volem amb el mapa sanitari? Adequar-lo. Aquí no cal una gran reforma, di-
guem-ne, rotunda, de punta a punta, perquè l’instrument amb què estem treballant en 
aquests moments és útil però necessita adequacions, eh? I aquestes adequacions en base 
a..., hem seleccionat els criteris més rellevants, però el mapa sanitari s’ha d’adequar a 
una sèrie de tendències i a una sèrie d’objectius. Primer, l’envelliment progressiu de la 
població catalana, que, per altra banda, s’estabilitza. Per tant, hem de fer un mapa sani-
tari orientat a la cronificació i la dependència. 

L’increment d’activitat quirúrgica en els hospitals. L’hospitalització domiciliària és 
un dels canvis estructurals que hem de ser capaços d’introduir en el nostre model assis-
tencial. I, per tant, el mapa sanitari s’hi ha d’adequar. La contenció de la freqüentació de 
les urgències hospitalàries. Com? Desplegant recursos d’arrelament comunitari. Clar, el 
mapa sanitari ha de tenir en compte tots aquests objectius i totes aquestes tendències.

Un tema que està al centre del debat polític i, per tant, no el defugim –ha estat també 
en el centre d’algunes negociacions amb grups polítics–: què passa amb l’atenció primà-
ria?, amb els CAP?, amb els CUAP? És normal que en aquests moments sigui una de els 
principals demandes del territori. És normal, és normalíssim –és normalíssim.

Però aquí hauríem de tenir, les institucions –i penso molt particularment en els 
ajuntaments i en els alcaldes–, maduresa. Tots. I el departament. Tothom. Per fer què? 
Per intentar construir la solució a aquestes demandes des del punt de vista dels criteris 
generals, la qual cosa no ha d’excloure les reivindicacions específiques de cada territo-
ri. Però per resoldre la suma de reivindicacions específiques de cada municipi, només 
hi ha una solució sòlida –només hi ha una possible solució sòlida. Només prendrem 
decisions irreversibles, en això, si som capaços que aquestes decisions estiguin cons-
truïdes en base a què? En base a un procés de deliberació entre totes les institucions 
implicades –per tant, institucions territorials i departament– que ens permeti pactar, 
consensuar uns criteris.
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I aquí hem d’incorporar consideracions tècniques, de freqüentació, nivell d’activitat 
mínim observat, criteris socials... –ho hem dit al principi en coherència amb el marc 
de partida de la nostra reflexió–, criteris socioeconòmics. No ens limitarem a mirar el 
número de visites/setmana i d’altres xifres d’aquesta naturalesa previs al tancament. 
Hem de mirar més coses. Hem de mirar, fins i tot, l’estructura urbanística d’alguns dels 
nostres municipis abans de prendre aquesta decisió, i també hem de tenir en compte al-
ternatives assistencials diferents a l’obertura d’un centre d’assistència primària. Quan 
l’atenció domiciliària funciona bé, que és en la majoria de territoris, és una alternativa 
assistencial millor –millor– que l’obertura d’un centre d’atenció primària.

Nosaltres hem de pensar en la màxima qualitat assistencial per als ciutadans. I, tot 
això, són principis, que s’han de convertir en criteris específics, en cadascun dels quals 
hem de ser capaços de trobar els indicadors que ens permetin avaluar el conjunt del 
mapa territorial català. I hem de pactar-los, hem de ser capaços de pactar-ho junts, els 
principis, els criteris, els indicadors. Fem-ho –fem-ho– amb els grup municipals. Per-
què res serà irreversible si les decisions amb relació a l’atenció primària, al mapa sani-
tari d’atenció primària, no es pren en base a principis sòlids. Res serà irreversible. Si les 
decisions depenen del poder de negociació de cadascun dels actors i de la capacitat de 
pressió, el que obtindrem seran decisions fràgils i no decisions a llarg termini. Per tant, 
jo espero, estic convençut, tinc la confiança que tots els actors implicats en aquest debat 
serem capaços de treballar amb la maduresa que el tema requereix.

Equitat; equitat en l’accés, ja no a nivell de la proximitat, sinó pel que fa al temps 
d’espera. Una reflexió només; segurament és innecessària, però per si de cas. Llistes d’es-
pera: com a concepte, sempre i en tota circumstància, dramàtic, sí i no, perquè les llistes 
d’espera són consubstancials, per definició, eh? –ho sabem–, a un sistema sanitari públic, 
universal, finançat amb impostos. Per tant, el debat no és si hi han llistes d’espera o no; 
el debat és quin és el temps d’espera de la persona que està en una llista. Perquè no hi ha 
sistema sanitari públic finançat amb impostos sense llista, no existeix, eh? I això no vol 
dir –que ningú malinterpreti el conseller– que jo ara estigui justificant o deixant de jus-
tificar o intentant desdramatitzar les llistes d’espera; no vol dir, hi insisteixo, que jo esti-
gui desdramatitzant res. Perquè és evident que hi ha situacions dramàtiques amb relació 
a l’espera, absolutament, però també situem les coses en el seu marc, eh?: l’única manera 
d’adequar l’oferta i la demanda assistencial és una llista, on hi ha gent que espera ser as-
sistida.

Què tenim avui? –centrem-ho. Tenim una ordre de l’abril del 2015 que estableix uns 
temps d’espera màxims, un temps de garantia, per quines patologies? Per les patologi-
es més greus, eh?: oncologies, cirurgies cardíaques, i també per malalties que no posen 
la vida en risc –per dir-ho d’una manera potser massa col·loquial– però que tenen una 
afectació gran sobre la qualitat de vida dels pacients. Per tant, també hem ficat en els 
temps garantits cataractes, pròtesis de maluc, pròtesis de genoll, eh?, amb un temps de 
garantia específic, en aquest cas de 180; càncers, 45; pròstata i bufeta, càncer de pròsta-
ta i bufeta, 60, etcètera; cirurgia cardíaca, 90 dies. Per tant, s’han ampliat de catorze a 
vint-i-set, eh? Els procediments que tenen un circuit d’urgència, diguem-ne, sense espe-
ra, s’han ampliat de catorze a vint-i-set.

I després sabem també que tenim una segona ordre, també, de l’abril, de l’abril del 
2015, que ens parla dels temps de referència, eh?: intervencions programades, proves di-
agnòstiques, atenció especialitzada, etcètera. No els llegeixo els temps d’espera, simple-
ment, per situar on estem, perquè té a veure amb el compromís que jo ara agafaré amb 
els objectius que jo ara posaré sobre la taula amb relació a aquesta qüestió.

Què volem pel que fa a les llistes d’espera? Abans de parlar de la reducció del temps 
d’espera, volem posar cinc coses tan importants –tan importants, no diré «més», tan 
importants– com la reducció dels temps d’espera.

Primer. No m’ho feu tornar a explicar, perquè ho vaig explicar de manera breu –o, 
si voleu, ho torno a explicar en el torn de rèplica, diguem-ne, però ara no ho explicaré–, 
quin és el percentatge de compliment dels temps garantits. És alt, és molt alt, el percen-
tatge de compliment dels temps garantits. No és absolut, no és absolut en alguns..., en 
càncers sí que és del 100 per cent, eh?, però en alguns dels altres circuits no és del 100 per 
cent. En atenció primària, les quaranta-vuit hores, no és del 100 per cent, però, si ara la 
memòria no em traeix, crec que és del 88 per cent. Doncs, volem complir-los. D’entrada 
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complim un compromís que ja està establert en dues ordres i, per tant, complir els temps 
d’espera tant pel que fa als temps de garantia com als temps de referència.

És facilíssim?, es pot fer en tres dies? No –no. Es pot fer més ràpidament del que es 
pot fer? No. Ho farem tan ràpidament com es pot fer, eh?, i aquests processos d’excel-
lència, de compliment complet, tenen la seva complexitat, i ens enganyaríem si féssim 
veure que depèn només de la voluntat política i els diners. No és així. Té a veure amb la 
voluntat política? Sí. Té a veure amb el pressupost? Sí. Però hi han més determinants, 
més factors que condicionen el compliment absolut d’aquests objectius.

Després, evidentment, prioritzarem les persones no en funció de l’arribada, priorit-
zarem les persones en funció de la seva situació clínica i social –i social–, la situació 
clínica i social. I, per tant, aquí, l’última paraula la té el professional. Per tant, les llistes 
d’espera són el resultat de les decisions de molts professionals que, des de la seva res-
ponsabilitat i el seu compromís i la seva capacitat... I ho sabem, i ho hem dit milions de 
vegades, i ho tornarem a dir tantes vegades com calgui: en aquest país tenim uns profes-
sionals, en el nostre sistema sanitari, impressionants, –impressionants–, extraordinaris, 
i més te n’adones com més gent de fora ve i més gent coneix el nostre sistema sanitari i 
t’ho expliquen ells i et parlen dels professionals del nostre model sanitari i del seu com-
promís. Que ens ho diguin de fora; si no ens ho podem dir de dins, que ens ho diguin de 
fora. Però quan ens ho diguin de fora escoltem-los. I això és així. I jo porto tres setma-
nes al departament i ja us en podria explicar moltes, de converses, on a mi se m’ha ex-
plicat una cosa que ja sabia, que és aquesta. Doncs, una de les coses que fan els nostres 
professionals és construir les llistes d’espera amb les seves decisions. No els qüestionem 
–no els qüestionem. El que hem de posar és capacitat perquè les llistes es redueixin pel 
que fa al temps d’espera.

Important, i a vegades oblidat: la gestió de les cues. Clar, les patologies menys greus 
i les esperes són a vegades interminables. Aquells casos en què l’espera ja depassa un 
temps raonable, encara que des del punt de vista clínic i des del punt de vista social no 
hi hagi una prioritat –fixeu-vos que estem fent un criteri que complementa i, fins a cert 
punt, diguem-ne, xocaria amb el criteri anterior. La gestió de les cues: quan no hi ha 
prioritat per raons clíniques i socials, hi ha un factor temps que en ell mateix també és 
rellevant. Per tant, hem de gestionar les cues també, eh? Hem d’agafar la gent que està a 
la punta de tot i fer-la entrar, més endavant.

Transparència –transparència. Transparència, ja n’hi ha; en volem molta més. Es pu-
bliquen les llistes d’espera per centres hospitalaris? Sí. Però es publiquen d’una manera 
operativa des del punt de vista del ciutadà? No. Per tant, hem de posar la informació a 
disposició del ciutadà d’una manera diferent, d’una manera que el ciutadà pugui analit-
zar amb més facilitat la situació de les llistes d’espera. I això és el que farem. És a dir, 
el que farem nosaltres és un canvi –un canvi–, i entrarem en la dinàmica de les dades 
obertes, cosa que ara encara no es fa. I això no ho podrem fer demà passat, però ho fa-
rem durant aquest mandat, perquè aquí hi ha una gestió tecnològica rellevant. Però això 
és molt important. Pot semblar una decisió tècnica, però és una decisió política, eh? És 
a dir, que la transparència en la comunicació pública de les llistes d’espera es faci amb 
dades obertes, eh?

I després encara una altra cosa, que també pot semblar tècnica i també és molt im-
portant, i també és una decisió que a nosaltres ens sembla i que a mi em sembla molt 
de fons, que és la proactivitat. Que sigui en els centres, que sigui el sistema, que siguin 
les institucions qui gestioni l’espera del ciutadà; que siguin els centres qui li expliqui al 
ciutadà: «Miri, vostè està arribant al temps màxim garantit.» Perquè no tots els ciuta-
dans són igual d’informats, no tots els ciutadans tenen la mateixa capacitat per posar a 
favor seu la normativa aprovada i per fer-se protegir, diguem-ne, per la normativa, en 
aquest cas per les ordres, i per exigir o per demanar... I, per tant, proactivitat per part 
dels centres hospitalaris, per part dels centres assistencials amb relació a la informació 
als ciutadans.

I, ara sí, el que coneixem tots, per tant, crec que no cal..., ara ho exposo, eh?, però, 
vull dir, no és cap novetat el que diré ara: els objectius que preveu el pla de xoc, el pla 
de xoc social, que, com sabeu tots, està inspirat directament en el programa electoral de 
Junts pel Sí i acabat de definir en les converses polítiques que vam tenir amb les CUP. 
Doncs, el pla de xoc parla d’una reducció del temps d’espera del 50 per cent a la fase di-
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agnòstica –ho hem dit moltes vegades–, perquè creiem que la fase diagnòstica és la que 
genera una incertesa i una inquietud i un patiment psicològic més grans en els malalts. 
Per tant, el que volem és dissipar aquesta fase en què el pacient, l’usuari, la persona, el 
malalt, no pot tenir certesa de quin és el seu diagnòstic.

Aquí una precisió tècnica: amb la mateixa capacitat sempre podríem parlar, ate-
nent-nos al mateix percentatge, de temps o de persones –de temps o de persones. El que 
fem reduint al 50 per cent el temps d’espera a la fase diagnòstica és incrementar, lògica-
ment, la llista d’espera en nombre de persones pel que fa a la llista quirúrgica. Per tant, 
aquí fem una precisió tècnica, que és que, quan parlem d’un 10 per cent en la llista qui-
rúrgica, ens sembla que el que volem dir, que el més raonable, el més lògic és absorbir 
l’increment de demanda. Quan parlem del 10 per cent estem parlant no de reduir la si-
tuació actual, sinó d’evitar l’increment amb relació a la situació actual i, per tant, absor-
bir la demanda afegida derivada de la reducció del 50 per cent del temps d’espera. I, per 
tant, el 10 per cent de la llista diagnòstica és en persones, no en temps d’espera, eh?, en 
persones. La previsió pressupostària la coneixeu, perquè és pública.

Hi ha també un compromís que no hem volgut oblidar que té també a veure amb 
l’equitat en l’accés, que és que no hi hagi mai, mai, mai discriminació per cap causa 
de tipus cultural, geogràfica, social, demogràfica, de gènere, d’orientació sexual. I en 
aquest sentit hi ha un compromís que també procedeix del pla de xoc, que és garantir 
una igualtat d’accés de totes les dones lesbianes i/o sense parella masculina i/o dones 
soles a la reproducció assistida, eh? Això també té la seva dotació pressupostària, de tal 
manera que el protocol les cobreixi exactament igual que la resta de dones que sí que 
tenen parella masculina. Reproducció assistida.

Equitat en els resultats, eh?, seria l’altra cara de l’equitat. L’equitat en l’accés... Evi-
dentment, estan estretament vinculats. L’equitat en l’accés és una condició instrumental, 
però l’objectiu és l’equitat en els resultats. Volem que tothom, independentment de les se-
ves circumstàncies, vegi garantit el dret a la salut per igual. I això el que requereix és una 
anàlisi tècnica, estadística, seriosa, imprescindible, que s’ha de fer per tenir un diagnòs-
tic exacte des d’aquest punt de vista i veure, si cal, quins canvis s’han de fer en els nostres 
circuits assistencials per evitar aquestes desigualtats.

Per tant, aquí... Perdoneu, més que un compromís, que també en plantejaré un, el que 
volem és posar en valor una feina extraordinària que en el nostre país fa una peça fo-
namental del Departament de Salut, que, per cert, és de referència internacional, que és 
diu Aquas, que és l’Agència –ja ho sabeu– de Qualitat i Avaluació. La Central de Resul-
tats de l’Aquas és de referència internacional, la Central de Resultats de l’Aquas és única 
a Espanya i la Central de Resultats de l’Aquas és quasi única a nivell europeu, i sense 
aquest instrument, que pot semblar un instrument tècnic, seria impossible garantir una 
cosa tan important com la no-discriminació per causes socials en matèria de salut. I ho 
estem fent, i ho farem més i ho farem millor. Ho estem fent i ho estem fent molt bé. 
I hem de posar en valor això i ho hem de saber: Catalunya és dels pocs països del món 
que té un instrument que li permet dir, de manera rigorosa, que no discrimina per cau-
ses socials, perquè sense aquest instrument tècnic no es pot afirmar això; es pot  desitjar, 
es pot intentar, però no es pot garantir. I nosaltres ho podem garantir: no hi ha desi-
gualtats en els resultats en salut a Catalunya, perquè tenim l’instrument de mesura que 
ens ho permet confirmar.

A més a més, afegirem... L’Aquas ho fa tan bé, diguem-ne..., però tot és millorable 
en aquest món, només faltaria, l’excel·lència és un procés que no té final, el deu no exis-
teix, per dir-ho així, no?, la matrícula d’honor no existeix per definició. El que volem fer 
és afegir l’anàlisi dels resultats per gènere, en funció de gènere, que és un dels eixos es-
tratègics que la Central de Resultats tenia previst però que encara no havia implementat 
i que a partir d’ara, doncs, implementarà.

Molt bé. Tercer principi: volem un sistema públic –acceleraré una mica, perquè, si 
no, no sé si arribarem en el temps previst. Volem un sistema universal, volem un sistema 
equitatiu, volem un sistema públic. I què volem dir quan diem que volem un sistema pú-
blic? Doncs, volem dir això, quan diem que volem un sistema públic, volem dir que vo-
lem un sistema que en el punt de prestació és gratuït –en el punt de prestació és gratuït–; 
per tant, el dret a la salut està garantit independentment de les circumstàncies socials de 
les persones que s’adrecen al nostre sistema sanitari. Però això no vol dir que sigui gratu-
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ït, perquè el paguem entre tots; per això som els amos dels nostres hospitals. El paguem 
entre tots. Els amos –amb perdó de l’expressió, excessivament col·loquial– dels hospitals 
del Siscat som els ciutadans de Catalunya, són els nostres hospitals, perquè els financem 
nosaltres, però el sistema és gratuït en el punt de prestació.

I l’altre principi, que entenem que forma part del model, tal com va ser concebut 
amb la LOSC, ho repeteixo –aquesta frase no és baladí–, l’altre principi amb relació 
a la naturalesa pública del model assistencial, que entenem que forma part del model 
sanitari català, tal com va ser concebut amb la LOSC, és que en l’àmbit hospitalari els 
prestadors del servei han de ser de titularitat pública o sense afany de lucre. Han de ser 
–han de ser–, i, per tant, nosaltres posem un compromís sobre la taula, que és garantir, 
efectivament, que en l’àmbit hospitalari el Siscat no incorpora centres la titularitat dels 
quals no sigui pública o sense afany de lucre.

Hi ha un altre debat molt rellevant, que també ens cau aquesta legislatura, que ja 
està en procés, diguem-ne, i que no esquivarem, sinó tot al contrari, que és la transposi-
ció de la directiva europea. La Directiva europea sobre contractació pública, eh?, la 24 
del 2014, hi insisteixo, sobre contractació pública, s’ha de transposar, i s’ha de transpo-
sar pel que fa a nosaltres mitjançant una llei de contractació de serveis sanitaris i soci-
als. I aquest procés ja està en marxa. Ja hi ha un grup de treball en el Govern de la Ge-
neralitat amb relació a aquesta qüestió. I aquesta qüestió és molt rellevant i serà motiu 
de debat –espero que sigui motiu de debat polític i social–, perquè el tema s’ho mereix, 
que ens permeti arribar, també, a un consens amb relació a aquesta qüestió.

Valor central del nostre sistema assistencial, sense el qual res del que hem dit tindria 
sentit. Volem que sigui de qualitat, volem que curi la gent, volem que el nostre sistema 
sanitari curi la gent que es posa malalta, eh? Per tant, qualitat; model, d’entrada, centrat 
en la persona, orientat a la persona, eh?, no centrat en els recursos, centrat en la persona, 
d’excel·lència en els resultats. Una part de l’excel·lència, evidentment, és la seguretat de 
tothom, eh?, dels pacients i dels professionals.

Podríem ara –potser en les intervencions de vostès, potser hi faran esment i, per tant, 
jo tindré temps d’abundar-hi més– fer una reflexió sobre les vicissituds per les quals ha 
passat el nostre model assistencial els últims anys. Jo vull fer només tres pinzellades molt 
ràpides, la primera: ha aguantat amb una situació pressupostària complicadíssima –ha 
aguantat. Sense costos? No. Hi ha hagut costos durant aquests anys? Grandíssims. Cost 
número 1? Llistes d’espera, que van créixer i hem aconseguit que tornin a la situació del 
2010. Molt bé, llistes d’espera. Cost número 2: aturar les inversions. Ho dic perquè no 
hem d’amagar res, diguem-ne, no? Cost número 3: la situació dels professionals, la dis-
minució de les plantilles en alguns casos, la situació salarial dels professio nals en tots els 
casos. Per tant, la pressió assistencial, diguem-ne, no?

Però el sistema ha demostrat resiliència, eh? Jo crec que això és molt important po-
sar-ho en valor, perquè és una de les proves de la solidesa del nostre model assistencial, 
que hagi aguantat tot i..., tot i... –tot i..., tot i...–, eh? I per què ha aguantat? Doncs pel 
compromís dels nostres professionals, ho deia abans, als quals els hem de donar més 
que agraïment i reconeixement –més que agraïment i reconeixement; d’això, en parlem 
després.

I després, evidentment, la gent ha tingut paciència, la que ha pogut –la que ha po-
gut. Això no treu que quan mirem les enquestes de satisfacció, la dada de satisfacció no 
sigui altíssima. La gent que entra, surt molt satisfeta, 93 per cent de satisfacció, és una 
xifra..., és un servei públic..., ara no voldria equivocar-me, potser el director del servei 
m’ho confirmarà, però deu ser el servei públic que té un grau de satisfacció més alt de 
tot el sistema de benestar de Catalunya. El secretari i el director, si no, em corregiran.

Podríem posar molts indicadors –no m’hi entretinc–: la xifra dels quasi mil trans-
plantaments –908 transplantaments el 2014– és una xifra rècord –rècord, eh?; la caigu-
da de la mortalitat en infart agut de miocardi, en ictus i en fractura de fèmur, entre el 
2009 i el 2014, són proves del compromís dels nostres professionals i de la resiliència 
del nostre model assistencial, del nostre sistema sanitari.

Però volem fer canvis. Hem de fer canvis. Tenim l’obligació de fer canvis. I el primer 
dels canvis, evidentment, torna al centre del nostre model assistencial, que és la primà-
ria. Aquí no sé si la comparació és vàlida, però sabeu que els teòlegs, diguem-ne, des de 
la patrística fins als nostres dies, van, diguem-ne, fixar aquell adagi que diu ecclesia sem-
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per reformanda, eh? L’església ha d’estar permanentment en estat de reforma. Doncs, jo 
diria «primària semper reformanda». La primària..., ah!, sempre parlem de la primària, 
sempre parlem de la reforma de la primària..., és que per definició, és tan central la pri-
mària –és tan central la primària– que ha d’estar en estat de reforma permanent, perquè 
és la columna vertebral del nostre model assistencial, ho és.

I quina primària necessitarem en els propers anys? Doncs, aprofundir moltíssim el 
vincle estructural entre primària i l’atenció comunitària, i, per tant, en salut pública. És 
inimaginable un estat de salut pública que no passi per la integració en la primària, és im-
prescindible per afrontar –ara en parlarem– un dels grans reptes del nostre moment so-
cial, que és l’envelliment de la població, i, per tant, un sistema assistencial que deixa de 
tenir en el centre l’agut i passa a tenir en el centre el crònic. I això, sense la primària no 
ho podrem fer, diguem-ne; el social i sanitari, sense la primària, no el podrem fer; sense 
redefinir les capacitats i les funcions de la primària, que és clau en l’atenció domiciliària, 
és clau en la reducció de les llistes d’espera... La primària és la clau, la condició necessà-
ria de tots els canvis i de totes les reformes que volem fer en el nostre sistema sanitari i el 
nostre model assistencial.

Per tant, apoderarem la primària, i tant! Tot allò que es pugui fer en divuit mesos per 
apoderar la primària ho farem, ho començarem a fer, perquè són canvis tan de fons que no 
es poden fer en un dia, perquè els canvis més profunds mai o quasi mai es poden fer en un 
dia. Per tant, nosaltres començarem aquest procés i farem tot allò que es pugui fer en di-
vuit mesos, que ja me n’acabo de regalar un, perquè em sembla que ens en queden disset, 
ja, no?

Però què hem de fer? Un pla estratègic –un pla estratègic. Volem institucionalitzar 
en un pla estratègic –per tant, hi hauran uns documents, uns objectius estratègics, uns 
objectius específics, uns responsables, una operativització– aquesta reforma de la pri-
mària, eh?

I què li podem fer? Li volem donar més autonomia de gestió, més participació dels 
professionals en la gestió dels centres. Ens ho diuen tots, i vosaltres ho sabeu tan bé 
com jo. Digueu-me si heu trobat un sol professional de primària que no us hagi dema-
nat més autonomia de gestió. Jo, en un mes, i en els mesos que també havia parlat amb 
ells abans de ser conseller, no n’havia trobat mai cap. Hem de fer-ho, els hem de donar 
més capacitat de resolució, els hem de donar més capacitat de compra. La integració en-
tre els diferents nivells assistencials s’ha de fer des de la lògica d’apoderar la primària, 
precisament; la relació entre l’atenció especialitzada i la primària ha d’anar en la lògica 
de donar-li més capacitat a la primària, eh? Tot això seran els principis, si voleu, molt 
generals –ara no ens dóna temps d’aprofundir-hi més–, d’aquest Pla estratègic d’atenció 
primària i comunitària.

Un altre repte importantíssim i que, a més, ha agafat tot el protagonisme mediàtic 
arran del decret, del Real Decreto sobre la prescripció infermera que va aprovar amb..., 
perdó, amb nocturnitat, el Govern espanyol, un 23 de desembre, quan ja era un govern 
en funcions. Va aprovar, no, el va publicar un 23 de desembre el Govern espanyol quan 
ja era un govern en funcions, malgrat que havia aprovat el Real Decreto en un consell 
de ministres del mes d’octubre. Es va mantenir el Real Decreto aprovat en secret, de la 
ciutadania, almenys d’una part important de la ciutadania –potser hi havia alguns privi-
legiats que tenien notícia d’aquesta aprovació–, però la notícia general que es fa publi-
cant-ho en el BOE, la vam tenir un 23 de desembre, eh?

Llavors, més enllà del cas específic del decret sobre la prescripció infermera, del 
Real Decreto, el que hem de fer són coses molt centrals, eh? Hem de construir, tal com 
s’ha fet històricament, el model sanitari des de la cooperació entre les diferents professi-
ons sanitàries. Aquí no hi ha una competició entre metges i infermeria –entre «metges-
ses», que dic jo últimament perquè són majoria a les facultats, i infermeres–, metgesses 
i metges i infermeres i infermers, mai hi ha sigut ni hi serà, ni permetrem que hi sigui. 
Per tant, estem parlant de com construïm la interacció, que és un joc de suma positiva 
per les dues parts, lògicament, tothom hi guanya, tothom aprèn, hi guanya el malalt, bà-
sicament. I aquí volem polítiques de desenvolupament professional.

Abans ho he saltat ràpidament, però, si us mireu el nom de l’antiga DGORS, de 
l’antiga Direcció General d’Ordenació i recursos sanitaris, veureu que hi ha una pe, ara 
és la DGOPRS, impronunciable: Direcció General d’Ordenació Professional i recur-
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sos sanitaris. I això també ho hem fet els que estem en aquesta taula, amb el decret de 
reestructuració. I per què? Perquè hem volgut definir o rescatar o potenciar una com-
petència nova, que estava desdibuixada i que l’hem volguda precisar molt més, que és 
la competència d’ordenació professional que serveixi per construir un pla de suport als 
professionals.

Als professionals del nostre país, en una situació de restricció salarial, se’ls poden 
donar moltes coses molt importants per ells que no tenen a veure amb el salari, i ho 
hem de fer. I hem de crear un sistema d’incentius, per dir-ho així, i de reconeixement, 
si voleu, que no estigui exclusivament focalitzat en el salari. Que, evidentment, quan els 
escenaris pressupostaris ens ho permetin hem de fer un pla de recuperació salarial –en 
parlaré després, quan parli de la sostenibilitat–, però als professionals del nostre país els 
agrada formar-se i els agrada fer recerca –als metges i a les infermeres, a les metgesses 
i als infermers–, i els agrada fer docència i tenen molt per explicar, amb una experiència 
professional a l’esquena de desenes d’anys, en molts casos, i els agrada fer cooperació 
internacional.

Per tant, hem de ser capaços de construir i hem creat una direcció general que tindrà 
la responsabilitat de construir això, de construir un pla de desenvolupament professio-
nal. I, a més a més, protegirem els nostres professionals amb tots els instruments jurídics 
que les nostres actuals competències ens proporcionen quan siguin atacats. I per això 
hem recorregut, eh?, així com el pla de desenvolupament professional és una mesura, 
per dir-ho així, estructural, hi ha una mesura més conjuntural, si ho voleu dir així, que 
és protegir les infermeres en la seva capacitat d’indicació i de prescripció. Per tant, ja ho 
hem anunciat, és públic, hi ha la nota de premsa del departament. Hem recorregut en el 
contenciós administratiu el real decreto. Creiem que per raons de fons i de forma hi ha 
base jurídica de sobres per fer aquest recurs. Esperem que el Suprem sigui capaç d’actu-
ar amb neutralitat –esperem que el Suprem, ho repeteixo, sigui capaç d’actuar amb neu-
tralitat.

Dos, farem un decret català. Ja ho anuncio: estem treballant amb el Col·legi d’Infer-
meres i estem en converses, també, amb els col·legis de metges. Volem fer un decret ca-
talà per protegir la indicació i la prescripció infermera, la indicació autònoma i la pres-
cripció col·laborativa de les infermeres.

Perquè, si no, sabeu què passarà? Ho sabeu, el que passarà, si no, oi? Que bloque-
jarem els nostres centres assistencials. Ho sabeu? I posarem en risc la seguretat clínica 
dels nostres malalts. Ho sabeu? No és només un problema de seguretat jurídica de les 
infermeres, és un problema de la seguretat clínica dels malalts del nostre país. En som 
conscients de en quina situació ha posat el Real Decreto als nostres centres assistencials 
i el nostre model sanitari? Per tant, farem tot allò que puguem amb la capacitat jurídica 
de la qual disposem avui. I esperem que algun dia –i que no falti gaire– la capacitat ju-
rídica la tinguem tota per fer allò que volem fer, tota; avui malauradament no la tenim 
tota.

Qualitat. Escolteu, al nostre país tenim un programa que en aquests moments està..., 
resideix, per dir-ho així, en el Departament de la Presidència, que és central a l’hora de 
repensar el nostre model assistencial, que és el PIAISS, eh? És a dir, hem d’abordar..., 
estem abordant –perdoneu, eh?, «hem d’abordar», no–, s’està abordant des de fa temps, 
és més, som referent internacional en l’abordatge de la cronicitat i de l’atenció integra-
da. O sigui, estem parlant que avui no hi ha malalts i prou; hi han persones que durant 
una estona, bàsicament a mesura que arriba el seu envelliment, tenen necessitats assis-
tencials, sanitàries, que a vegades s’intensifiquen, però en algun altre moment tenen ne-
cessitats d’assistència més aviat de tipus social. I tots aquests circuits, eh?, els nostres 
departaments, per dir-ho d’una manera molt col·loquial, de salut i els nostres departa-
ments de benestar, aquest repte no l’havien tingut. Quin és el repte? El repte de la inte-
gració; el repte de la integració entre dispositius assistencials que històricament s’han 
construït l’un al marge de l’altre. I era normal, perquè la situació demogràfica de la nos-
tra societat no era l’actual. I, per tant, no anem tard, eh? No, no estic dient que anem 
tard; el que estic dient és que aquest canvi és estructural, aquest canvi és imprescindi-
ble, i l’atenció integrada està al centre del debat avui, eh? Com som capaços de posar la 
persona al centre del sistema i organitzar, diguem-ne, els circuits assistencials tenint en 
compte totes les capacitats que el nostre sistema de benestar ens posa a disposició, eh?
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Podríem posar moltes xifres –me les salto–, però: 83 per cent de les persones de més 
de setanta-cinc anys tenen algun trastorn crònic, i en cinc anys hem crescut un 15 per 
cent; l’any 2010 aquesta xifra, doncs, era un 67, no? Quatre-cents per cent d’augment 
dels ingressos en centres de subaguts... És a dir, les xifres parlen per si soles; la magni-
tud d’aquest repte és incommensurable. Si tanquéssim els ulls davant d’això, cometríem 
la irresponsabilitat més gran del món, i ens hi hem d’anticipar. I anem per davant, i som 
bastant referent, eh?, des del punt de vista, si voleu, de la teorització, de quin és el pro-
blema amb què ens hem trobat i quines haurien de ser, diguem-ne, les revolucions en els 
circuits assistencials que hauríem de ser capaços de fer. Ara ho hem de fer –ara ho hem 
de fer–, està per fer.

En aquest sentit, hi ha una sèrie d’objectius estratègics..., són evidents, eh?, ja us els 
he dit. Els objectius estratègics –passem transparència...– són ser capaços d’integrar sa-
lut i dependència, per dir-ho de manera senzilla, ràpida i col·loquial, eh?, ser capaços 
d’integrar salut i dependència, sempre potenciant l’autonomia; per tant, superar la frag-
mentació, confluència de recursos... I en això ja hi som, ja ho estem fent. Ho estem fent 
a través del PIAISS. El PIAISS ha complert la primera etapa i ara ha d’entrar en una 
segona etapa, que ja és de passar dels plans pilot, per dir-ho d’una manera simplificada, 
al seu desplegament, que serà llarg, que serà lent. Tenim extraordinaris experts, comen-
çant pel secretari general del departament, l’Albert Serra, en aquesta matèria. I ja hi ha 
una taula de treball interdepartamental, entre el Departament de Salut i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, ja estem treballant de manera coordinada en rela-
ció amb això. Però hem de ser molt explícits en relació amb això. Sense consens no ho 
farem, sense consens dels professionals d’un sector i de l’altre no ho farem, i el consens 
entre els professionals d’un sector i de l’altre jo crec que necessita, sí o sí, consens social 
i consens polític. Per tant, pensem també de manera molt responsable sobre la magnitud 
del repte i el nostre paper en l’acompanyament d’aquesta reforma estructural.

Més objectius. No acabaríem, i, per tant, hem fet una selecció, i segurament tota se-
lecció és una mica un petit..., no, anava a dir un «petit suïcidi», un gran risc, tampoc ara 
no ens posem tràgics, però és un gran risc, perquè correreu a dir-me que m’he deixat al-
guna cosa imprescindible. Les que hem portat aquí són imprescindibles, les altres coses 
que hem portat aquí que tenen a veure amb la qualitat són imprescindibles. Pot ser que 
n’hi hagi alguna altra, d’imprescindible, que no hi sigui, eh?

Però, en tot cas, els plans directors vigents –impuls; impuls, eh?–: tenim els de res-
piratori, el circulatori, el locomotor, el d’oncologia, el sociosanitari i el de salut mental. 
Una cosa és el Pla director de salut mental i una altra és el pla integral, eh? El pla direc-
tor és del departament, el pla integral és interdepartamental. I en salut mental, i tant que 
hi ha una feinada ingent, eh?, i molt a aprendre d’altres processos, per exemple el ma-
teix PIAISS, que donen algunes línies de treball des del punt de vista de la gestió de les 
transicions en l’assistència del pacient, d’acord amb la seva evolució.

Cal –i en el pla de xoc així apareix– un pla d’atenció als malalts de fibromiàlgia, de 
síndrome de fatiga crònica, a totes les persones afectades per síndromes de sensibilitat 
central. I jo aquí només puc dir que vaig treballar nit i dia sense fatiga perquè s’aprovés 
una ILP al Parlament de Catalunya en la legislatura 2006-2010; alguns ens hi vam dei-
xar la pell. Jo en aquell moment no hauria pogut ni imaginar que algun dia em tocaria 
ser conseller de Salut. M’hi vaig deixar la pell, la qual cosa va..., i ara no vull entrar en 
reflexions de caràcter personal, diguem-ne, però menys segrestar l’equip directiu del 
departament, doncs, vaig fer poc menys que tot el que vaig tenir a les meves mans com 
a diputat per aconseguir l’aprovació d’aquella ILP. I es va aprovar. Es va aprovar amb 
consens de la comissió promotora, perquè sense el consens de la comissió promotora 
aquella ILP no s’hauria pogut aprovar, perquè una ILP només s’aprova si la comissió 
promotora no la retira, i el dret de retirada es manté fins a l’últim segon abans de la seva 
votació.

Per tant, el consens amb relació a la ILP de fibromiàlgia no només implica els grups 
polítics que hi van votar a favor, que em sembla, si mal no ho recordo, que van ser tots, 
sinó també les associacions que estaven darrere de la comissió promotora, la qual cosa, 
hi insisteixo, va ser una de les satisfaccions més grans que jo hagi tingut mai en la meva 
etapa de diputat; diria que és la satisfacció més gran que jo he tingut mai en la meva eta-
pa de diputat. Perquè ens hi vam deixar la pell, i, quan després de deixar-s’hi la pell hi 
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ha resultats positius, un se sent molt satisfet. Què estic dient amb això? Que el nucli del 
Pla d’atenció a la fibromiàlgia serà el que preveia la ILP. Per tant, rescatem la ILP, po-
sem-la sobre la taula i operativitzem-la a través d’un pla d’atenció a la fibromiàlgia.

Una cosa molt important: un nou pla director d’urgències. No vol dir que ja n’hi hagi 
un; vol dir que no n’hi ha, de pla director d’urgències. I volem fer un pla director d’ur-
gències. Central, importantíssim, eh?

I una altra cosa. Abans he parlat que amb la crisi havíem aturat la inversió en equi-
paments. Doncs, hem d’intentar recuperar una part del temps perdut –una part del 
temps perdut. Als professionals, quan els demanes: «Què és el que us dol més d’aquests 
anys de crisi?», molts, la majoria no et diuen: «La retallada salarial», molts et diuen: 
«Les meves condicions de treball.» I això té a veure amb les instal·lacions i amb la tec-
nologia, i, per tant, hem de fer, en la mesura que les nostres disponibilitats pressupostà-
ries ho permetin, un pla d’equipaments tecnològics –accelero, perquè la presidenta està 
sent molt comprensiva amb mi, però la seva comprensió no és infinita.

Un model assistencial vinculat a la recerca. Només dir que sense recerca curarem 
menys –sense recerca curarem menys–, i, per tant, la recerca és central; hi estem tots 
d’acord, en això. Però també hem de dir un altra cosa: que sense innovació curarem 
menys, perquè el que porta el coneixement derivat de la recerca a la capçalera del malalt 
no és la recerca, és la innovació. Per tant, hem de posar-nos seriosament en la innovació 
per una raó molt senzilla: perquè Catalunya és un país que està en una situació anòma-
la des d’aquest punt de vista. Som líders europeus en recerca, i tots els països europeus 
que són líders en recerca també són líders en innovació, i els països que no són líders en 
innovació no són líders en recerca. I Catalunya és una excepció: som líders en recerca, 
tenim alguns dels millors investigadors en biomedicina del món, m’atreveixo a dir, i no 
som prou líders en innovació, i ho hem de ser. Per tant, en recerca hem de mantenir po-
sicions, per dir-ho de manera ràpida, i en innovació n’hem de guanyar.

I, a més a més –perdoneu, eh?–, la recerca i la innovació són motors de creixement 
econòmic. Volem ocupació de qualitat? Doncs, una de les estratègies principals perquè 
la gent visqui amb dignitat, perquè tingui una feina digna, és promoure la recerca i la 
innovació. També és una política social. No és només una política sofisticada, de cien-
tífics que expliquen coses rares; també és una política social, la política de promoció de 
la recerca i la innovació, perquè crea ocupació de qualitat, que entenc jo que és el que 
desitgem tots els que estem aquí.

Què farem en recerca i innovació? Un projecte de país, en el qual es trobaran molts 
dels actuals centres de recerca, molts dels actuals projectes de recerca. Un projecte de 
país. Impulsarem, en la mesura que està en les capacitats del departament, un projec-
te nacional de recerca en medicina personalitzada, basada en la genòmica, eh? Aquest 
seria el projecte central de l’estratègia del Pla de recerca i innovació que hem de fer en 
els propers anys.

Però també hem de fer una altra cosa relacionada amb la innovació, que és un acce-
lerador, eh?, un accelerador que complementi, no en competències, sinó en complemen-
tarietat –quedi dit–, les estructures de les quals ja disposen els actuals centres hospita-
laris.

També és important en innovació que el Pla estratègic de recerca i innovació pensi 
molt, particularment, en les innovacions incrementals, que potser no ocupen titulars de 
diari, però són clau a l’hora de millora la qualitat assistencial.

I totes aquelles línies de recerca d’excel·lència..., i ara no em posaré a dir noms i 
cognoms, perquè sempre te’n deixes, i llavors tens un disgust tu, perquè tenen un dis-
gust ells; doncs, no posaré noms i cognoms, però els tenim tots al cap: gent de referèn-
cia internacional, gent que el món mira, gent que Europa mira, a veure com evoluciona 
la seva recerca, perquè són líders internacionals en algunes de les línies de recerca de 
més interès social.

Una altra característica –accelero, presidenta, només em queden tres principis, dels 
nou que he anunciat; per tant, això està arribant al final–: la diversitat de proveïdors. És 
una característica específica la que diferencia, la que singularitza el nostre model assis-
tencial. Sí, això és una constatació. Què ens fa diferents d’altres sistemes sanitaris? Què 
ens fa diferents d’altres models assistencials? La diversitat de proveïdors. Tenim l’ICS, 
tenim les empreses públiques del Servei Català de la Salut, l’ICO, Santa Caterina, el 
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SEM. Tenim els consorcis, tenim les fundacions. En algun àmbit, com el sociosanitari, 
tenim també empreses. I això no és perquè sí, això ve d’algun lloc, això ve de la nostra 
història, això ve de la República, això ve de la Mancomunitat, i això, en alguns casos, 
ve d’abans, eh? No cal explicar que Sant Pau es va fundar al segle XI, etcètera. Hi ha una 
història; no hi ha model sanitari enlloc al món, en cap país del món, que es pugui ex-
plicar al marge de la seva història. La nostra és aquesta. El que hem de veure és si això 
està bé, ens va bé, en quina mesura ho hem de mantenir i en quina mesura ho hem de 
modificar o no.

I jo crec que les dades, l’experiència, la informació disponible, l’evidència, ens diuen 
que aquesta diversitat ha estat clau de la qualitat del nostre model assistencial. No ente-
nem la diversitat com una limitació, no entenem la diversitat com un problema, no en-
tenem la diversitat com un inconvenient. No, no entenc –si voleu, ho diré en primera per-
sona– la diversitat com un problema ni com un inconvenient, sinó com una oportunitat i 
com una garantia de qualitat, eh? I el Clínic i Vall d’Hebron no serien ni el Clínic i Vall 
d’Hebron i no estarien en el lloc que ocupen en el rànquing internacional –perdoneu, 
ho faré com una tautologia– si no hi haguessin el Clínic i Vall d’Hebron –i m’heu entès 
perfec tament.

I, per tant, entenguem-ho així, us convido que ho entenguem així, com una oportu-
nitat del nostre sistema de salut i de la seva qualitat. Entenem que és una font de forta-
lesa, és una font de proximitat en el territori, d’arrelament territorial, aquesta diversitat 
de proveïdors. És una font de flexibilitat, és una font de participació. De qui? De la so-
cietat civil, que es coresponsabilitza del nostre model sanitari.

Per tant, aquí tenim un repte molt, molt, molt gran, que el plantejarem d’una manera 
que us semblarà, potser, molt abstracta, que és: aquesta complexitat no ha de ser confu-
sió; aquesta complexitat no ha de ser l’excusa de l’opacitat –i, seguidament, parlaré de 
transparència. I, per tant, què hem de fer? Clarificar la governança, aclarir la governan-
ça, cadascú ha de fer el seu paper; el Servei Català ha de fer de Servei Català i l’ICS ha 
de fer d’ICS, i els proveïdors concertats han d’ocupar el lloc que els correspon.

I, si clarifiquem la governança, jo espero que aconseguim d’una vegada una cosa 
que anirà en millora de la gent i del seu dret a la salut, que és de l’alineació territorial 
dels diferents proveïdors. Perquè quan volem alinear en un mateix territori els diferents 
proveïdors, no volem fragmentar res, volem millorar la garantia del dret a la salut de la 
gent. I no podem renunciar-hi. No podem renunciar a cap projecte el resultat del qual 
sigui curar més i millor. No ho faré. Aviso –com un avís–: no ho faré, renunciar a pro-
jectes dels quals sabem que el seu resultat és que el dret a la salut de la gent estigui més 
ben garantit, gratuïtament i de manera universal. No ho hem de fer. Vosaltres tampoc 
ho voleu fer. Ningú vol renunciar a millorar la qualitat assistencial. I si l’alineació terri-
torial serveix per això, no hi hem de renunciar.

Això, per tant, té a veure amb la transparència, que seria el setè principi. En trans-
parència... Ja us ho he dit, si a mi m’agradaria..., ho diré jo, diguem-ne, no?, vosaltres 
no, ho diré jo... Ha arribat l’era de la transparència. No sé si ha arribat; en tot cas, estem 
en l’era de la transparència, i anirem fins al final en transparència. I tota idea concreta 
que ens serveixi per millorar la transparència, a por ella, perquè és l’única manera que 
superem una mica, també, l’estat d’ànim en què ens hem situat tots plegats els últims 
anys. Prou; sospites, prou. Llum i taquígrafs, focus, llum, tot.

Per tant, primer, eh que estem en el debat dels greuges entre proveïdors? Eh que sí? 
No cal que dissimulem. Eh que en els últims anys ens hem instal·lat en el debat del greu-
ge entre proveïdors, que uns proveïdors es pensen que els agreujats són ells i els altres es 
pensen que són els altres? Doncs, això té solució, que és agafar el registre de contractes 
i canviar-lo, i ho farem; un registre de contractes que ens permeti avaluar amb facilitat i 
claredat. I ho fareu vosaltres, ho farà qui fa el control, ho farà la societat civil, ho faran 
tots els stakeholders del nostre model sanitari; tindran la informació que es necessita 
per dissipar qualsevol ombra de greuge. No hi haurà avantatges ni favors a cap proveï-
dor, ni d’una naturalesa ni de l’altra, a la sanitat catalana a partir d’avui. No ho sé, si hi 
ha sigut, ni m’interessa –crec que no–; el que sé és que no n’hi haurà més –no n’hi haurà 
més. No sé si hi ha sigut, crec que no n’hi han hagut, però, en tot cas, el meu compro-
mís és pel present i pel futur: no n’hi haurà més. I la llista de contractes permetrà veri-
ficar-ho d’aquesta manera.
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I una altra cosa, tant o més important que aquesta, perquè també ha de donar solució 
a una de les discussions, també, que més ens han ocupat en els últims anys: analitzem 
les derivacions, totes, analitzem-les, i quan les derivacions no responguin al principi 
d’eficiència, no estan justificades –quan les derivacions no responguin al principi d’efi-
ciència, no estan justificades–, i quan hi responguin, llavors discutirem. Però en qualse-
vol cas si una derivació suposa un increment de costos per als pressupostos públics, nin-
gú la voldrà, jo no la voldré, i, per tant, no la farem. Ho repeteixo: quan una derivació 
suposi..., i podem demostrar amb tot el rigor tècnic..., puguem demostrar amb tot el ri-
gor tècnic que una derivació suposa, ho repeteixo, amb tota la solemnitat, un increment 
de costos per als pressupostos públics, no s’ha de fer. Per tant, aquí també posarem una 
avaluació –parlem de la paraula que us agradi més–, una auditoria, una anàlisi de flu-
xos, en relació amb les derivacions.

Participació. La participació seria el broche, eh?, de moltes de les coses que hem 
dit fins ara; és a dir, no pot haver-hi qualitat, no pot haver-hi bona governança, no pot 
haver-hi transparència, no pot haver-hi sostenibilitat sense participació. I, pel que fa a 
la participació, el primer que s’ha d’intentar és revitalitzar els consells de participació 
existents... Me n’estalvio la lectura, però sabem que tenim uns consells de participa-
ció amb relació a les professions, uns consells de participació amb relació als pacients 
i unes altres estructures de participació on actuen els stakeholders principals del nostre 
model sanitari.

Volem promoure la participació dels professionals en la governança dels centres. 
N’he parlat abans amb relació a la primària. Però no només val per la primària, això val 
per tothom: també val per l’especialitzada, val per la salut mental, val pel sociosanitari, 
val per tots els dispositius del nostre model assistencial.

I, després, la participació directa dels ciutadans. I la participació en un sentit molt 
específic. Hi ha una petita..., no petita, una gran perla, en aquests moments, que és el 
portal La Meva Salut. El portal La Meva Salut està ja en fase de..., diguem-ne... –com 
ho diu el secretari general? (veus de fons)–, operativa; en fase que sigui realment cone-
guda –coneguda; l’altre dia vas dir un verb que em va agradar molt, ara no el recordo–, 
utilitzada massivament, diguem-ne, per part de la ciutadania al nostre país. Perquè això 
els donarà un nivell de protagonisme en la gestió de la seva situació, com a pacients i 
com a usuaris del sistema, molt gran. I això és un salt endavant. Això és la sanitat 2.0, 
per dir-ho així. I l’instrument ja el tenim, i ara el que hem de fer és fer així a la ciuta-
dania, que el coneguin, que se’l facin seu i que l’utilitzin. Per tant, sentireu a parlar del 
portal La Meva Salut.

Presidenta, amb la seva vènia, cinc minuts i acabo. (Pausa.)
Sostenibilitat; sostenibilitat a curt i a llarg. A llarg, tenim pressions estructurals de 

les quals s’ha parlat a bastament, eh? Recordo compareixences els anys, els sis anys 
que jo vaig ser diputat, en aquesta mateixa sala, de la consellera de Salut, del conseller 
d’Economia, explicant-nos, monogràficament, les pressions estructurals a les quals es-
tan sotmesos els pressupostos de salut, aquí i a tot arreu. I dues de principals: la demo-
gràfica, que té a veure amb l’envelliment –la demogràfica té a veure amb l’envelliment 
no amb el creixement, sinó amb el canvi del perfil de la nostra població–, i la tecno-
lògica. Escolteu, per sort, la ciència avança. I, per sort, trobem nous tractaments que 
curen més i millor, i que salven més vides, i que allarguen l’esperança de vida. I molts 
d’aquests tractaments són més cars. I no hi renunciarem. Hem de fer una anàlisi sem-
pre, sempre, sempre de cost-efectivitat, sempre. Però en molts casos aquesta anàlisi de 
cost-efectivitat ens diu «endavant». I quan diem «endavant», això suposa una pressió 
des del punt de vista financer.

I, després, evidentment que tenim una situació financera específica del que és el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; una situació financera específica 
des de fa trenta anys, des de fa trenta-cinc anys, que és que hem estat en estat de subfi-
nançament crònic permanent des de l’inici de la transferència de les polítiques i de les 
competències en salut: 600 milions d’euros –ho dic de memòria– de desviació mitjana, 
al llarg dels últims vint anys; 900 euros de desviació l’any 2015. (Veus de fons.) No, 900 
euros, no; 900 milions d’euros. Això és així. I això és un problema de tots. Meu segur. 
Però de tots. I, a més a més, la situació financera durant els anys de crisi, evidentment, 
és una realitat conjuntural que no podem obviar des del punt de vista de la sostenibilitat.
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Aquí, hem de reprendre la reflexió anterior. Moltes de les reformes estructurals que 
hem plantejat durant l’exposició tenen com a objectiu millorar la qualitat assistencial, 
però tenen també com a objectiu fer més eficient el sistema, i, per tant, tenen un impac-
te en termes de sostenibilitat financera. La reforma de l’atenció primària no la fem per 
estalviar, però, si la fem bé, té una derivada financera que és estalvi. I el desenvolupa-
ment de l’atenció integrada no el fem per estalviar, però, si ho fem bé, té una derivada 
financera que és estalvi. Perquè resulta que, per sort, en salut, moltes vegades, la millora 
de la qualitat suposa un estalvi de recursos. I això ens ho hem de ficar al cap: la millo-
ra de la qualitat, moltes vegades, suposa un estalvi de recursos, eh? I ara no puc entrar 
a parlar de desmedicalització, etcètera.

Però, en tot cas, un compromís concret en això, que me’l demana el sector; un pla 
plurianual, de què?, d’escenaris pressupostaris, que no pot no ser obert, perquè això de-
pèn del context macroeconòmic. Nosaltres no ens podem inventar quin serà l’evolució 
del PIB català en els propers cinc anys. No ens ho podem inventar. Depèn del que passi 
a Àsia. Ens entenem, oi? I depèn del que passi a l’Amèrica llatina. Estem en una econo-
mia globalitzada, hi ha interdependències. Per tant, no podem fer un escenari pressu-
postari, perquè el pressupost de la salut dependrà del de la Generalitat, i el pressupost 
de la Generalitat dependrà del creixement del PIB català, i el creixement del PIB català 
dependrà del que passi a Europa i del que passi a la resta del món. Per tant, posarem so-
bre la taula en els propers mesos..., perquè hem de poder fer alguna mena de planifica-
ció els actors concernits, heu de poder fer alguna mena de planificació, alguna mena de 
previsió amb relació a la recuperació pressupostària. La voluntat de recuperació pressu-
postària hi és? Per descomptat. Si jo tingués una vareta màgica ens posaríem en el pres-
supost del 2010? No, per sobre. Només faltaria. Però això no va així. Sabeu tots, sabem 
tots que això no va així. Eh, pots fer tota la política que es vulgui, eh? Vull dir, no serà 
la primera vegada ni l’última. Però de poc serveix, perquè la situació pressupostària és 
la que és, diguem-ne, no?

Podríem entretenir-nos –ara ho passo– que també en el nostre marc financer, doncs, 
hi ha unes quantes deslleialtats de l’Estat cap a Catalunya, eh?: l’increment de l’IVA als 
productes sanitaris; hepatitis C, s’aprova la prestació i no es transfereixen els recursos, 
170 milions. Qui els ha posat? Nosaltres. Fent què? Doncs superant el sostre de dèficit.

Estem en un moment –ja estic– de transició nacional. Estem en un moment de transi-
ció nacional. Jo faig una reflexió que potser és una mica més audaç del compte en relació 
amb això, però que com a mínim crec que és il·lustrativa, que és la següent –a veure si 
ho ser dir molt breu. En salut a vegades un té la sensació que ja ens assemblem molt a la 
situació pròpia d’un estat independent, perquè tenim un nivell d’autonomia competencial 
molt alt –un nivell d’autonomia competencial molt alt. Quina és la gran diferència entre 
la situació del Departament de Salut, de les polítiques de salut, en un estat independent 
i la que tenim avui? La disponibilitat financera, el pressupost; és a dir, si no fos per la 
insuficiència financera, Déu n’hi do que a prop que estaríem, nosaltres, de la situació 
pròpia d’una república, com ho és Suècia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Àustria, etcè-
tera..., Escòcia..., Escòcia encara no. Etcètera.

Per tant, llistem: què ens falta? I el que ens falta ho volem anar fent. Què ens falta?, 
quines estructures d’estat ens falten en salut de les quals no disposem avui? Ens falta 
una agència catalana del medicament i de productes sanitaris. Ja ens hi hem posat –ja 
ens hi hem posat. Seria la més important de les estructures d’estat que ens falten.

N’hi ha una altra que és la que està al final de la llista. Nosaltres no definim avui 
la cartera de serveis, ens ve definida des de l’Estat. I, per tant, nosaltres hem d’anar 
treballant en la lògica que un dia serem nosaltres qui definirem la cartera de serveis. 
I com la volem? Equitativa, d’excel·lència, de cobertura pública, d’acord amb criteris de 
cost-efectivitat, etcètera, eh?; principis evidents.

Ens falta una competència, que és la de la salut pública internacional i diplomàcia 
sanitària, i ens falta encara l’ordenació de les professions, MIR, etcètera; és a dir, com-
petències plenes en formació i en homologació de títols, eh?, en formació de pregrau i 
postgrau. Molt bé. Per tant, treballem en això en el marc jurídic actual.

En tot cas –deixeu que ho digui–, la política de salut a Catalunya els últims trenta 
anys s’ha fet bé? Hi ha hagut de tot; hi ha hagut debats, hi ha hagut controvèrsies. Però 
quan tu mires els resultats, els indicadors, un dels sistemes de benestar en què estem 
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més equiparables als nòrdics, per posar-los com a exemple, és salut. I perdoneu que ho 
digui així, però les circumstancies institucionals, financeres, competencials, etcètera, 
han dificultat que el nostre sistema educatiu estigui al nivell dels nòrdics –estem avan-
çant, els estem atrapant, però encara no hi som–, que el nostre sistema de benestar esti-
gui al nivell dels nòrdics, que les nostres polítiques actives d’ocupació siguin escandina-
ves –anem avançant, però encara no hi hem arribat. I, en canvi, senyors, els suecs vénen 
aquí, i els danesos, a mirar com ho fem en sanitat –vénen aquí a mirar com ho fem 
en sanitat. Ens falten diners, però vénen aquí a mirar com ho fem en sanitat.

Per què ho dic, això? Perquè això és la demostració que, en aquella política en què 
hem sigut propers a la independència, ho hem fet bé. En aquella política en què hem 
sigut propers a la independència, que és la política sanitària, en la qual teníem una si-
tuació similar a la d’una república independent, ho hem fet bé. I tenim un bon model 
sanitari.

I, per tant, jo crec que això és un factor de confiança de la població que pot tenir en 
aquests moments dubtes sobre «ho sabrem fer?» Si, efectivament, el procés democràtic 
d’aquest país ens porta a tenir una república independent, ho sabrem fer? Poso un exem-
ple sobre la taula, que són trenta-cinc anys en polítiques de salut. I els resultats crec que 
en aquest sentit són eloqüents.

Acabo. No volem tant definir un nou model, volem definir de nou el model –volem 
definir de nou el model–, i ho hem de fer en tres sentits alhora: passat, present i futur. 

Passat, tornem a l’essència, vint-i-cinc anys de la LOSC, hem de fer una nova llei; 
però, en tot cas, tornem a l’essència i mirem quines són les bases de les quals no hau-
ríem d’haver marxat mai; dos, aprenguem de l’experiència, aprenguem de l’experiència 
d’aquests trenta-cinc anys, i, tres, adaptem-nos a les circumstàncies socials, als paradig-
mes propis del segle XXI. El segle XXI no és el segle XX, per tant, no ens podem quedar 
amb la LOSC, que es va fer durant el segle XX. I hem de fer la llei de salut del segle 
XXI, i, efectivament –i així figura en el programa electoral de Junts pel Sí–, aquest és un 
compromís central, que els resumeix tots, que els culmina tots, que els aplega tots, que 
els sintetitza tots.

Farem, iniciarem el procés per fer una llei de salut i social de Catalunya. I aquí sor-
tiran tots els debats que he posat sobre la taula i tots els objectius que he posat sobre la 
taula al llarg de la compareixença. És el nostre procés constituent en matèria de salut. 

I aquesta llei no es pot fer des del Departament de Salut. Aquesta llei ni tan sols es 
pot fer des del Parlament de Catalunya. Aquesta llei només pot ser el resultat d’un gran 
debat col·lectiu. Perquè el que fem, en la mesura que és la nostra responsabilitat, és cri-
dar a tots els actors implicats i cridar a tots els agents implicats i cridar la ciutadania a 
construir una gran aliança. Això és el que fem. 

Volem que la gent se senti convocada. Volem que la gent sàpiga quin és el projecte, 
els professionals, els metges, les infermeres, els ciutadans, els pacients, els partits, els 
centres hospitalaris, públics, les fundacions. Volem que tothom sàpiga a què el cridem. 
El projecte amb totes les lletres de la paraula. A què el convoquem. I que entre tots si-
guem capaços de construir aquesta gran aliança. Les empreses? I que entre tots siguem 
capaços de construir aquesta gran aliança que ens ha de donar com a resultat una llei, 
que, de fet, és, per dir-ho d’alguna manera, la culminació del que en podríem dir «un 
gran pacte nacional en salut». Convidem a tothom. «A tothom» vol dir «a tothom», per-
què tothom té el dret a ser-hi: els moviments socials són imprescindibles, les associa-
cions d’usuaris són imprescindibles, les associacions de pacients... Que cadascú sàpiga 
què se li demana.

Una gran aliança i, evidentment, torno al principi, un únic objectiu, no en tenim 
d’altre: una salut millor per a tothom, que és una de les condicions per fer un país més 
just.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. En primer lloc, demano disculpes per si algú s’ha pogut 
sentir una mica ofès per si no he sigut prou estricta, però em semblava que en aquesta 
sessió era molt interessant que des del Departament de Salut, amb el nou Govern, po-
guessin explicitar clarament les seves línies, i em sembla que això també és interessant 
per a tots els grups parlamentaris.
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En segon lloc, voldria saber si consideren que volen fer un recés de màxim quinze 
minuts? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) Deu minuts? (Pausa.) Us semblaria correcte a tots? 
Sí? (Pausa.) Doncs, quedem de fer un recés de deu minuts i, per tant, tornem a engegar 
a les onze cinquanta-dos. 

Se suspèn la sessió. 

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i onze minuts i es reprèn a les dotze 
i un minut.

La presidenta

Molt bé, es reprèn la sessió de la Comissió de Salut.
Com he comentat abans, els grups parlamentaris tindran un temps de deu minuts, 

que seré una mica flexible, atès que també ho he estat amb la intervenció del conseller, 
però pregaria si es poden ajustar a aquest temps, i als quinze minuts sí que hauré d’ad-
vertir d’acabar la intervenció.

Abans de començar, voldria saber si en algun grup parlamentari hi ha substitucions 
que s’hagin d’anunciar o alguna cosa.

Àngels Martínez Castells

Sí. Si em permet, estic substituint Marta Ribas.

La presidenta

Molt bé, gràcies.

Montserrat Candini i Puig

Sí, per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Magda Casamitjana 
substitueix el diputat Carles Prats, i la diputada Montserrat Fornells substitueix el dipu-
tat Jordi Orobitg.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies.
Doncs, començarem les intervencions, de major a menor, i acabant amb el grup par-

lamentari que dóna suport al Govern. Per tant, té la paraula el senyor diputat Jorge So-
ler, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Jorge Soler González

Dir que molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta, i moltes gràcies per l’hora de la 
convocatòria, que us vaig dir us ho agrairia. Conseller, autoritats, membres de la Mesa, 
diputades, diputats i companys que ens acompanyen en aquesta compareixença, benvin-
guts tots. En primer lloc, conseller, gràcies; gràcies per estar aquí i enhorabona pel seu 
càrrec. Us vaig felicitar en privat el primer dia que vau ser designat, no?, i vau entrar 
aquí al Parlament; vam estar parlant una estoneta, però m’apetia, doncs, felicitar-vos en 
el meu nom i en el nom de tots els meus companys i desitjar-vos molts encerts.

Ja ho sabeu, sóc Jorge Soler, metge de família i professor a la Facultat de Medicina 
de Lleida, i, per tant, aquest és el meu perfil. I, com sempre faig, m’agrada destinar els 
primers segons o minuts, doncs, a donar les gràcies, i per això li feia la felicitació a vostè.

També voldria fer un reconeixement de gràcies a la meva predecessora al lloc que 
estic ocupant jo aquí ara, la doctora Carmen Pérez. Ella va fer una gran feina aquí al 
Parlament. Molta de la documentació que jo he treballat és gràcies a ella, i jo crec que 
és just, doncs, donar les gràcies a la gent que ha treballat bé.

I voldria fer un gran i efusiu esforç de donar les gràcies als professionals de salut, 
eh? A pesar de les retallades, del personal decebut, indignat, sobrecarregat, tenim un 
gran sistema sanitari. Vostè ho ha comentat, potser d’altres formes, d’una altra manera: 
tenim un gran sistema sanitari. Però jo crec que ningú dels que estem aquí, ningú ha 
d’oblidar que aquest gran sistema sanitari és gràcies a tots ells i a la seva forma de tre-
ballar. Encara que els han castigat, hi ha hagut injustes retallades, hi ha hagut molt mal-
estar i moltes vegades no s’han entès bé els motius de per què tot això era així, encara 
i així, ells cada dia anaven i treballaven per tenir el que tenim, que és un gran sistema. 
Per tant, jo els vull donar des del Parlament les gràcies a tots ells.

Vostè comentava l’altre dia, a la compareixença, sobre recuperar la confiança i l’or-
gull... Miri, jo tinc absoluta confiança i orgull, eh?, en el sistema sanitari. Quan algú em 
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sent parlar, se’m veu, eh?: sóc orgullós professionalment del sistema sanitari. Per tant, 
jo crec si hem de no tenir confiança o no tenir orgull o desconfiar d’algú, jo crec que 
és, doncs, per les experiències acumulades que tenim, no?, de gestió, que ens han por-
tat on ens han portat. Per tant, quan vostè ara comentava, fa pocs minuts, el tema de la 
resilièn cia, jo crec que la resiliència és un estat, evidentment, no?, que molt bé han tin-
gut els professionals però que no revertirà en cap cas la situació; la gent no està satisfeta 
amb el que s’està fent. Per tant, hem de fer molt més del que s’ha fet.

En segon lloc, voldria donar les gràcies als pacients. I jo utilitzo sempre el terme 
«pacients» per l’arrel llatina de patiens. Segur que a la seva conselleria, als seus docu-
ments, ho veurà sovint, eh?: «usuaris», «personal usuari», «personal atès», «persona 
que accedeix»... Per mi són pacients, eh? Pacients, bàsicament, per la paciència que han 
de tenir per suportar, estant malalts, les nostres injustes llistes d’espera, eh? I, per tant, 
si són injustes, innecessàries i, a més a més, fomenten la desigualtat, crec que hem de 
treballar molt en aquest sentit per, evidentment, evitar-ho.

El missatge principal amb què voldria que sortís vostè avui d’aquí, de la meva in-
tervenció, el missatge principal l’hi donaré ara, que és ficar-me a disposició de la vostra 
conselleria, de la vostra feina, de tot el que heu explicat, em fico i ens fiquem a la vos-
tra disposició per governar en aquest sentit, eh? I, per tant, crec que és un propòsit clar 
d’aliança, doncs, amb el Govern, perquè entenc que estem a la Comissió de Salut; jo sóc 
metge i, per tant, en la meva vida poques coses són més importants que aquí puguem 
arribar a grans consensos. I, per tant, serem molt bons aliats sempre que, evidentment, 
no perdem de vista dos eixos, els dos eixos amb què jo feia les gràcies: professionals –i, 
per tant, tot allò que ha comentat d’apoderar jo ho tinc ben clar també– i, evidentment, 
amb els pacients, a qui crec que cal que els tractem com es mereixen.

Per tant, un apunt: crec que no s’ha d’equivocar, com l’altre dia; va dir una frase que 
a mi em va costar molt de pair, no?: «No parlarem del passat.» Bé, jo crec que no, jo 
estic plenament convençut que hem d’aprendre molt de la història, i en el cas sanitari, 
que és el que en ocupa, cal saber d’on venim i cal saber on volem anar. Venim –i ho dic 
d’una forma potser reduccionista, però bé– d’una època de mal tracte al sistema sanita-
ri, i jo crec que hem d’anar a un gran sistema sanitari, eh? I, per tant, no perdem aquest 
procés. 

D’igual forma, amb les herències rebudes, útils, que va comentar, doncs, jo crec que 
no va rebre gaires bones herències. En tot cas, podia haver dit «un testament» però bo-
nes herències, en absolut, eh? Cal canviar moltes coses, i, a més a més, moltes de les 
propostes que jo penso fer al llarg de la legislatura, no totes són econòmiques, són can-
vis que sense cost millorarien el sistema sanitari. Per tant, amb aquesta aliança que jo li 
proposo, intentem que a més a més siguin això, perquè no tinguem sempre l’excusa de: 
«No hi ha diners, no hi ha coses...», d’acord?

Voldria repetir, per acabar amb aquest missatge, llegir el que va dir textualment al 
Ple de salut extraordinari el nostre president, diputat Albert Rivera, el dia 17 de juny del 
2015, quan va dir: «Nosaltres volem que, governi qui governi a Catalunya» –i va repetir 
«governi qui governi a Catalunya»–, «hi hagi un model sanitari que tots defensem.» Em 
sento molt a gust amb aquestes paraules, per això les he llegit textualment, i m’agrada-
ria, eh?, que això sigui, doncs, en aquesta comissió, la Comissió de Salut, quelcom que 
puguem fer tots junts.

Per això em sorprèn que vostè, després d’una magnífica ponència com la que ha fet, 
llarga, contundent i amb uns punts que comparteixo pràcticament en gran grau o en 
molts punts, hagi acabat fent aquí un míting independentista..., bé, que jo crec que no és 
a la Comissió de Salut, que tenim altres fòrums, altres llocs, doncs, on en podríem par-
lar, no? Jo crec que aquí hauríem de buscar tot això que ens uneix per anar més lluny i 
per tenir un fort sistema sanitari.

De què parlaré, jo? Bàsicament, doncs, jo també, de transparència, de participació 
i de rendició de comptes; em sembla crucial. Cal despolititzar la sanitat, hi ha massa 
càrrecs polítics. Cal eliminar duplicitats, i per això sense diners estalviaríem diners i 
faríem uns circuits més eficients. Cal millorar el finançament, no ho dubto. Cal con-
centrar alguns serveis sanitaris. Cal fer polítiques assistencials. Cal treure, sempre que 
puguem, al màxim, la llista d’espera. Cal treballar molt la història clínica com a mitjà 
i instrument que utilitzen els professionals sanitaris en la consulta, que moltes vegades 
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és una cosa ben dificultosa d’emprar. Cal, evidentment, coordinar més el sistema, com 
vostè deia, no?: la primària amb l’hospital i amb altres estructures. Cal pagar les farmà-
cies, cal pagar-les!, i per a això cal tenir un calendari, uns pressupostos i cal complir, 
eh? Igual que dèieu que tenim molts proveïdors, doncs, a tots els proveïdors se’ls ha de 
pagar.

Per tant, quines seran les prioritats de vostè en salut? A mi no m’han quedat clares. 
És a dir, hem fet una gran, brillant exposició magistral, no?, de desigualtats en salut, 
doncs, de processos, de prioritats, però no les prioritats clares de, bé, a partir d’ara, en 
què treballarem perquè tots aquestos problemes no els tinguem. Per tant, jo crec que 
hem de treballar en accions concretes. O preguntes com: tornarem a tancar més centres 
nocturns d’assistència a les urgències? Què farem amb la corrupció? Desitjo, eh?, aga-
far les seves paraules i dir: «En farem zero», és a dir que, quan un cas de corrupció en-
tri per la porta, fora immediatament. Crec que hem de ser absolutament garantistes en 
això, perquè n’hem tingut. I, evidentment, treballar activament les desigualtats, que n’hi 
han, i moltes.

Com a dades, el sistema sanitari català inverteix menys de PIB que les altres comu-
nitats autònomes, està per sota, i està ben lluny, a més a més, de la mitjana europea. Per 
tant, clar, necessitem un bon sistema sanitari, però evidentment hem de capitalitzar...

Vostè parla d’«escenari pressupostari», que depèn del creixement, que depèn d’Euro-
pa i Àfrica. Depèn de prioritats també, no? Depèn, exactament, de cap a on volem anar 
i a on volem destinar els recursos.

Clar, què ens falta per ser independents?, diu vostè: l’agència catalana del medica-
ment. Clar, o sigui, llavors el que hem de fer és prioritzar, gasta diners a crear noves es-
tructures, en lloc de prioritzar diners en tot allò nuclear que, li ho dic, són dos columnes 
que són atendre els professionals i atendre les necessitats dels ciutadans, dels pacients. 
Jo crec que amb això ens equivocaríem.

Per tant, jo el convidaria a no perdre, més enllà de la política, no?, el nord de la rea-
litat que tenen els pacients al dia a dia, i el convidaria, doncs, bé, a anar de tant en tant 
a un servei d’urgències, eh?, però no en una visita concertada com les que fem..., vull 
dir, jo ara la faig també com a polític, i netegen el servei d’urgències, treuen els papers... 
És curiós, eh?, és diferent que quan un els visita sent un professional. Vagi un diumen-
ge al CUAP, segui, simplement a mirar. Jo crec que és una experiència extraordinària. 
Anar a consultes externes al matí, parlar amb un company de la primària, però amb un 
company no del seu entorn, sinó un primarista que estigui cada dia allà, doncs, visitant, 
com alguns dels meus companys que jo vaig anar a veure dilluns, i alguns, extraordi-
nàriament, van fer seixanta visites dilluns al matí. Jo crec que són casos, evidentment, 
límits, però prou significatius perquè algú segui a fer un cafè, i si pot ser vostè, doncs..., 
important, no?

Truqui a un telèfon de cita prèvia per demanar visita, perquè entengui quins són els 
circuits, eh?, i on estan els problemes, més enllà de les declaracions. Truqui a una am-
bulància o, si no ho fa vostè, acompanyant algú que per un cas greu hagi d’activar una 
ambulància i ficar-se en un call centre i fer activar, doncs, una estructura sanitària. És 
interessant fer-ho, és un exercici que jo faig amb alumnes, eh?

I, evidentment –segur que ho fa, eh?–, escoltar molt les societats científiques, escol-
tar molt, doncs, les associacions de pacients, sindicats, etcètera. Però hi ha una cosa que 
segur que no se li oblidarà mai, que és parlar amb algú quan surt de guàrdia; quan surt, 
després de tota la nit, després de les vint-i-quatre hores de treballar, el que li dirà aques-
ta persona, jo crec que pot ser una font importantíssima per a encaminar bé les políti-
ques de salut.

Vostè ha parlat molt de primària, ho va fer l’altre dia, ho ha tornat a fer. Jo havia re-
visat tots els discursos, no?, dels consellers quan compareixen en les darreres legislatu-
res; curiosament, tots han parlat del mateix: primària és el més important, s’ha d’apo-
derar la primària i tot ha de girar entorn de la primària. I darrere d’aquestos discursos 
l’únic que he vist ha estat un constant menyspreu per la primària; però constant: a nivell 
de recursos humans, a nivell de proveïdors, a nivell de qualsevol cosa, eh? Per tant, jo 
crec que aquí sí que hem de canviar.

Jo anava a dir: potser és que molta gent en parla, però no ha fet un stage directe per 
a entendre què és la primària, no? Tothom entén que la primària és important, però 
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a l’hora de definir-la no ho fa bé. Ho dic perquè vostè l’altre dia, per definir la primària, 
l’excel·lència de la primària –i no ho dubto, que la primària sigui excel·lent–, va treure 
un indicador que avui ha repetit: el 85 per cent de la gent que demana visita la té abans 
de quaranta-vuit hores. Solament emprant aquest indicador, jo li diria al qui li ha donat: 
«Escolta, doneu-me un indicador on anem a lluir-nos de la primària.» Hi ha molts in-
dicadors per a lluir-nos de la primària, però aquest –aquest– no ho és, aquest no és un 
indicador.

Parlem d’apoderar la primària, i a mi em sembla bé. Blindem pressupostos, finan-
cem correctament la cartera de serveis de la primària i apoderi-la blindant els pressu-
postos i que no siguin vasos comunicants amb els hospitals. Perquè després tothom sap 
què passa amb el pressupost aquest: acaben anant als hospitals, i les cobertures de pri-
mària no s’atenen.

Parlem de burocràcia. No n’hem parlat, però jo crec que n’hauríem de parlar molt, 
eh?, d’informatització. Bé, hi ha un llistat immens, no?, per a apoderar i canviar la pri-
mària. Per tant, jo li agafo com un sí tot això que diu, eh?, però jo crec que s’ha de ma-
tisar molt. Una de les idees que jo, així directament, li proposaria és que agafés, per 
exemple, doncs, el decàleg de la Camfic, o que quedés directament amb la doctora Forés 
o amb algú del seu equip i dir: estructurem quines són les prioritats. Perquè, curiosa-
ment –jo les tinc al davant i les comparteixo totes–, les prioritats que ens dóna la Camfic 
són prioritats consensuades pels treballadors i que, a més a més, són a cost zero. I, per 
tant, jo crec que un conseller sensible com vostè les hauria de fer.

En temes de llista d’espera, prioritat màxima. Però, clar, parlar de temps màxim ga-
rantit, de temps màxim de referència o, com va dir l’altre dia, sense maquillatge i amb 
criteri clínic i social, clar, evidentment –evidentment–, però sap què passa? De fet, des-
prés, a més, ho va dir quan va dir que les dades no són fiables. A mi em va esgarrifar, 
eh? Fa molts anys que els metges i les infermeres fiquem dades dintre dels aparells per 
derivar. Però sap què passa? No, i li diré on està el problema: el problema està que per 
als metges la derivació, el temps de derivació està des del moment que jo considero que 
el meu pacient l’ha de veure un altre company; llavors, jo li faig una ordre de derivació 
i va a administració, a la unitat d’atenció a l’usuari, i l’haurien de programar. Però des 
de fa temps aquestos papers no es programen immediatament, sinó que se’ls diu: «Ja 
us trucarem.» I, per tant, què és llista d’espera? Jo ho tinc molt clar: la llista d’espera 
clínica, per mi, com a metge, és des que jo decideixo que un pacient ha d’anar a un al-
tre company. Per tant, clar, si les dades no són fiables, hem de treballar en aquest sentit, 
perquè ho siguin, eh?, però des del primer moment. 

Quanta gent hi ha amb reclamacions per llista d’espera? Perquè les dades que facili-
ten, doncs, els diaris són bastant esgarrifoses, són grans, eh? O el que sortia l’altra dia a 
la premsa, eh?, que «el Clínic de Barcelona retrasa les intervencions quirúrgiques dels 
ancians». I això ho diu el director gerent, el doctor Campistol, en roda, no?

Què més coses calen fer? Als hospitals, cal concentrar serveis –cal concentrar-los. 
Hi ha un envelliment del material. Quan un parla amb cirurgians diuen: «És que hi 

ha pinces que no tallen.» Això s’ha d’arreglar. Això és una prioritat: qui està instrumen-
tant un servei clínic no pot no tenir un material que sigui decent.

Cal parlar moltíssim de política de personal. I això és comú a tots els llocs. Per tant, 
parlar de terciarisme, revisar-lo; però parlar també de la política de personal de contrac-
tació de gent que està concatenant entrades i sortides amb contractes de forma indefini-
da; però, encara i així, són laborals a temps, a dies, molts d’ells. 

Burocràcia a tope. La DPO, pagada al 50 per cent des del 2012. Bé, llavors vostè 
diu: «Quins incentius els hem de donar?» I diu vostè: «Docència, recerca...» No, si està 
molt bé, però, si això és inherent a la classe mèdica, si es que els metges han de fer això, 
evidentment: clínica, formar-se en docència, formació continuada i fer recerca. Però, 
clar, jo ben bé, això, vendre-ho com un incentiu, un incentiu... Un incentiu és pagar al-
menys el cent per cent de les DPO. Sí que és cert que podríem trobar incentius d’altre 
tipus en aquella línia, però no dir que perquè un metge o una infermera farà docència o 
recerca, doncs, aquí els estem millorant la seva qualitat. 

Jo crec, sí, que s’ha d’apoderar el conjunt de la professió, fer-los participar en les 
gestions –sembla un encert, eh?– i eradicar la precarietat laboral: el 33,6 per cent de la 
plantilla és eventual, amb una concatenació indefinida de contractes eventuals. Clar, 
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aquí hem de fer alguna cosa, perquè darrera, a més, d’aquesta inestabilitat laboral, tam-
bé hi ha qualitat. Allò que vostè deia, també, que hem de treballar el tema de la qualitat, 
i sé que s’està treballant força, però, clar, darrere de la gent que entra i surt del sistema, 
la qualitat laboral..., això és precarietat total, eh?

Recuperem plantilles, dotem de substituts, si volem apoderar la primària, si volem 
treure llistes d’espera dels hospitals. Per tant, s’han de cobrir. Com? Doncs, bé, jo co-
menço a dir: «Traient càrrecs de confiança i comandaments, i, el que seria ideal, elimi-
nar portes giratòries i, evidentment, tancar tots els casos de corrupció.» 

Em queden...?

La presidenta

Hauria d’anar acabant.

Jorge Soler González

Doncs, si li ho sembla, ho deixem aquí. Emfatitzar el nostre interès de col·laborar i 
que en moltes coses, doncs, hi estem d’acord, i que intentem treballar en aquesta línia, 
sempre que pensem –com jo ho crec, eh?, conseller– que aquesta comissió ha de ser im-
portantíssima per parlar de salut –de salut.

Moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies, diputat Jorge Soler. Ara té la paraula la diputada senyora Assumpta 
Escarp, del Grup Parlamentari Socialista.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Voldria agrair, en primer lloc, la compareixença del conseller, 
una compareixença amb una explicació llarga. També, saludar el nou equip de professio-
nals que acompanyen el conseller, i que avui són presents aquí, en el Departament de 
Salut, alguns d’ells vells coneguts, i, per tant, felicitar-nos que estiguin aquí com a bons 
professionals; també els representants sindicals d’infermeria, totes aquelles persones de 
les quals la presidenta de la comissió ha fet esment i que agraïm, com a diputats i com a 
membres d’aquesta comissió, que avui ens vulguin acompanyar.

El conseller ha fet, com deia, una exposició llarga, en la qual si jo hagués de dir una 
primera cosa seria que li cal aterrar una mica en la realitat.

A mi m’agradaria, primer, fer tres puntualitzacions, diríem. Vostè parla de projec-
tes, parla de futur..., parla de projectes i coses que es volen fer en el futur, però, cal sa-
ber on estem, i, per tant, el present és molt importat. Saber què ha passat durant aquests 
cinc anys de prioritats equivocades. Li deia l’altre dia en el plenari del Parlament que «si 
es continua així, posaran en risc el nostre sistema sanitari públic, aquest orgull col·lec-
tiu». No podem obviar, en aquest moment, el present on estem: el tenim a la porta, el te-
nim a les urgències dels hospitals, el tenim en el CUAP, el tenim entre els professionals. 
No es poden obviar cinc anys de prioritats equivocades, que s’ha estalviat retallant en 
allò públic, que s’ha fet de manera lineal, que s’ha afeblit l’ICS i que s’han derivat acti-
vitats a centres amb criteris purament mercantilistes i amb una visió només empresarial 
en els centres sanitaris, i que ens han portat a les realitats que, com jo li ho deia, avui 
són conegudes, no?, i després ja hi entrarem un moment.

Per poder parlar de futur jo li demanaria, conseller, que ens digués també com pen-
sa abordar aquest present, com revertirà aquest present, i, per tant, saber quins plans de 
xoc i com revertirem el que és més important. Jo he trobat a faltar que li falta un cert 
aterratge, diríem, en el que és la realitat.

La segona reflexió que voldria fer és que –vostè mateix ho ha dit– estem treballant 
amb un horitzó de disset mesos, perquè vostès s’han apuntat un mes, però en realitat se-
ran disset mesos, i, per tant, en disset mesos difícilment podrem fer front a les reformes 
que el nostre sistema sanitari requereix.

Ha parlat, al final de la seva intervenció, que fa falta una nova llei de salut i ho com-
partim. La LOSC ja té vint-i-cinc anys, i, per tant, cal adaptar el marc normatiu a la 
realitat del país, realitat que vostè ha descrit molt bé, i als reptes per als quals aquesta 
norma ja és insuficient. Per tant, hem de consolidar i reforçar aquest dret, superar les 
ambigüitats que la LOSC ha generat també en aquests vint-i-cinc anys, i hem d’incorpo-
rar a les polítiques de govern una visió integral i integradora de la salut.
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Per tant, haurem d’abordar amb rigor una reforma legal que reguli prestacions, car-
tera de serveis, compra i provisió, que ordeni i clarifiqui i les relacions entre els centres 
de salut i hospitals i el Servei Català de la Salut. Perquè aquest serà un primer pas, tam-
bé, per abordar la transparència, tenir un marc legal que reculli, després de moltes mo-
dificacions, quina és la realitat.

Però aquesta regulació nova, conseller, vol, a més de temps, voluntat política i con-
sens. Jo li deia l’altre dia que el consens sempre va presidir les polítiques sanitàries i les 
polítiques de salut en aquest Parlament i crec que cal tornar-ho a recuperar, i, per tant, 
és important. En el meu grup trobarà, conseller, rigor, crítica i construcció; però, en tot 
cas, sempre aquesta cerca també del consens.

I la tercera reflexió que li voldria fer, abans d’entrar en temes més concrets, és que 
més val que ho deixem clar –i, en tot cas, ho dic des de la nostra perspectiva– que 
l’aventura de la construcció, l’aventura... –i utilitzo les seves paraules, no ho dic des-
pectivament–, que la construcció d’un nou estat independent no farà desaparèixer ni 
les llistes d’espera ni les retallades que han afectat tanta gent i tants professionals. Dei-
xi’m-ho dir d’una manera..., no vull ser despectiva, però l’estelada no ens podrà tapar la 
veritat.

Vostè ha parlat d’una estructura d’estat; sí, d’una estructura d’estat. En el meu cas, 
jo diria d’una estructura d’un estat federal. Però, en tot cas, hem construït un sistema de 
salut basat..., i ho hem fet perquè tots creiem en la salut com a dret. I, per tant, que que-
di clar, senyor conseller, que la transició nacional pot tenir moltes coses, però el present 
l’haurem d’atendre amb el que tenim i el que haurem de fer. Per tant, no en fem..., perquè 
a mi, l’altre dia no li ho vaig voler dir, però, m’entraven ganes de dir que ara en el que es-
tigui en llista d’espera per a qualsevol intervenció, li enviarem el «no li podem fer la in-
tervenció, però li enviem una estelada». No voldria fer demagògia amb això, però, en tot 
cas, sí que m’agradaria ser curosa en aquests aspectes.

Vostè ha parlat dels efectes de la crisi i d’aquests cinc anys, dels efectes generals, 
també de la insuficiència financera. Coincideixo amb vostè, i m’ha agradat molt que ho 
fes, en la seva incidència sobre l’efecte sobre la desigualtat i la desigualtat sobre la salut. 
Creiem que aquest és un aspecte molt important, perquè no només, en aquest moment..., 
i llegia l’altre dia l’Informe de salut de l’Ajuntament de Barcelona, pura deformació, di-
guem-ne, de provinença, però, clar, els cinc anys de diferència entre el Raval i Pedral-
bes és molt greu, perquè l’escletxa de la desigualtat ha estat una escletxa, també, molt 
important en l’àmbit de la salut.

I ens preocupa això igual que ens preocupen tots aquests infants en situació de vul-
nerabilitat que poden ser malalts en el futur o, en tot cas, no només la seva esperança de 
vida, sinó l’estat en què arribaran a tenir aquesta esperança de vida, pot venir molt mar-
cada per la seva situació actual. Per tant, m’ha agradat aquesta, i li ho dic perquè crec 
que és de justícia també dir les coses molt concretes.

També és veritat que els efectes de la crisi, sobretot de les voluntats polítiques sobre 
el sistema sanitari –l’altre dia ho desgranàvem– han donat unes dades que a mi m’agra-
daria que..., sobre les quals aterrés, que són des d’aquesta retallada de 1.408 milions 
d’euros o la disminució del pressupost per capita. A mi m’agradaria preguntar-li, con-
seller: tornarem als 1.300 euros del pressupost per capita, que és el que ens pot portar 
a revertir –estem a 177 euros menys per persona del que estàvem en el seu moment– o 
recuperarem els 5.810 professionals que, d’alguna manera, anem remarcant?

Vostè, quan ha anat desgranant tots els principis, que tots compartim, perquè són 
aquests principis universals, parlava de l’equitat. Home, hi ha una cosa que vostè ha fet una 
separació entre accés i temps d’espera atenent que, ara com ara, per als ciutadans, l’acces-
sibilitat és sinònim d’espera. En tot cas, els ho hem d’explicar, però, ara com ara, l’accessi-
bilitat és sinònim d’espera per als nostres ciutadans.

Vostè ha parlat d’apoderar la primària –també ho ha fet el diputat que m’ha prece-
dit– i hi estem absolutament d’acord. Jo l’altre dia li ho deia: donar més governança a la 
primària ens pot ajudar a molts.

Ara, senyor conseller, vostè els ha demanat maduresa als ajuntaments, quan parlava 
de CAP i CUAP, de reduccions horàries, d’urgències que desapareixen, d’especialitats 
que se’n van i són concentrades. Els demana maduresa, però sàpiga que els ajuntaments 
estan sols davant d’aquest conflicte.
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A mi m’agradaria preguntar-li al conseller que els dirà demà –i no cal que m’ho 
avanci, però que ho tingui clar– a l’alcalde de Gavà, a l’alcalde de Viladecans –a l’alcal-
dessa de Gavà, perdó– i a l’alcaldessa de Castelldefels. Ahir, a l’Hospital de Viladecans 
ens ho explicaven. Ens explicaven quina és la situació dels professionals, quina és la si-
tuació d’urgències i en allò que estan...., ens explicaven que tenen a punt per obrir qua-
tre boxs per fer proves complementàries i no saben ni si tan sols hi tindran el personal.

Per tant, home, quan parlem d’apoderar la primària, quan parlem d’abordar tot això, 
senyor conseller, aterri, perquè demà tindrà uns alcaldes que li reclamaran el que és, i si 
algú té maduresa en aquest país són els nostres alcaldes i alcaldesses, però sols; i, ate-
nent dia a dia les queixes diàries de les seves urgències, dels seus CAP, dels seus CUAP 
i del mal tracte dels professionals, alguna resposta els haurem de demanar, no només 
maduresa.

Ha parlat també, quan parlava d’equitat, de les llistes d’espera –en vam parlar l’altre 
dia–, jo ja li ho vaig dir: un pla de xoc insuficient, i, a més, tornem al temps d’espera 
garantit. Garantim drets, conseller, perquè els temps de referència no garanteixen drets.

I és veritat: oncologia i cardiologia. I jo li deia: «S’atenen en un circuit preferent.» 
No s’hi val aquella trampeta que ens va fer el conseller Ruiz quan ho va posar dins 
de les llistes d’espera. Però, en aquest moment, s’estan retardant algunes intervencions 
d’oncologia perquè no hi han els serveis complementaris o no hi han les UCI obertes, 
i, per tant, no poden atendre una intervenció que és, en patologia, greu i que ha d’anar 
acompanyada d’una sèrie de coses.

Vostè ha parlat també amb equitat dels professionals. Miri, jo li volia explicar, i, a 
més, els sindicats, el Col·legi de Metges, la infermeria, tothom li explicarà com estan els 
professionals. Aquests que reben cada dia i els que, deixi-m’ho dir, són els que han rebut 
amb més duresa les retallades, perquè ells... –vaig abreujant–, perquè ells són els que 
donen la cara davant dels nostres ciutadans, són els que resisteixen, i, si algú, com tam-
bé dèiem l’altre dia, ha fet prova de la resiliència, són els nostres professionals.

Avui hi ha un article que diu: «Nou de cada deu nous metges especialistes treballen 
en precari.» Aquesta és la realitat: el 15 per cent dels MIR estan fent l’atenció sanitària. 
Vull recordar que el MIR és un metge en formació, i, per tant, el que els recau a sobre 
en l’atenció sanitària, per compensar les retallades de professionals que s’han fet, la ve-
ritat és que no ens sembla que sigui el més adequat. Sense atendre el que cobra un MIR, 
que no vull entrar-hi –perquè està en període de formació i sempre els podem dir que 
ben pagats–, però, en realitat, 972 euros al mes no és el més adient.

Vostè ha continuat parlant del sistema públic, i nosaltres hi estem absolutament 
d’acord, però doni’ns la paraula del blindatge de l’ICS; doni’ns la paraula que no des-
membrarà, com en el seu moment es van fer, algunes propostes sobre el desmembra-
ment de l’ICS; doni’ns la paraula que les derivacions en centres privats, no només hi 
haurà transparència, sinó que no es produiran si el servei es pot fer dins de la mateixa 
cartera de servei i, per tant, dins els mateixos hospitals públics. Vostè té la major em-
presa pública d’aquest país, que és l’ICS; però no només és una empresa pública, és el 
suport i el fonament del nostre sistema de salut i, per tant, de la salut, del sistema sani-
tari i de la salut.

Vostè diu que el Siscat no incorpori centres amb ànim de lucre. Escolti’m, absolu-
tament d’acord. Ara, primer, com ho pensa fer? Segon, també els proveïdors de salut 
mental o que gestionen hospitals especialitzats..., aquí tenim: salut mental, que bàsi-
cament és privat; sociosanitari... I, per tant, compte amb les generalitzacions, perquè 
potser aquesta diversitat ens la carregarem només generalitzant. Què pensa fer amb els 
CAP? Aplicarem aquesta màxima també en els CAP i, per tant, pararem els EBA que 
en aquest moment estaven en marxa i, per tant, revertirem algunes de les adjudicacions 
que s’han fet, o quan s’acabin els tornarem?

Ha parlat de qualitat, i ha parlat... Jo..., deixi’m dir una cosa quan parlem de qualitat, 
del pla de xoc i d’algunes coses: som excessivament hospitalocentristes. I això entra en 
contradicció amb voler fomentar l’assistència primària i l’atenció primària. Ho som. I jo 
em miro el pla de xoc i estic d’acord en algunes coses, el considero insuficient –ja ho vaig 
dir l’altre dia–, però bàsicament és que som molt hospitalocentristes. Fins i tot ho fem 
nosaltres mateixos quan parlem de les urgències hospitalàries o dels mateixos hospitals. 
Si realment volem apoderar la primària, perdem una mica aquesta concepció. I sobretot 
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fem el que ha de ser la primària: primària i comunitària, basada en el territori, basada en 
la proximitat, basada en l’atenció social i sanitària, basada en la unió d’això, amb la par-
ticipació del territori, que vol dir els ciutadans i ciutadanes que hi viuen i els seus ajun-
taments i que vol dir incorporar tots els processos d’atenció comunitària, també en salut 
mental. Quan parlem dels efectes de la crisi sobre la salut, estem parlant de salut mental, 
estem parlant de dependències i estem parlant d’increments de..., que no hem aconseguit 
disminuir la mortalitat, quan així ho hem aconseguit en altres malalties. El manteniment 
de la mortalitat per suïcidi no és res més que un indicador d’això que li deia.

Per tant, de veritat, jo estic molt d’acord a fer un pla estratègic de primària que apo-
deri i que els doni autonomia de gestió, però creguem-nos-ho de veritat.

Prescripció d’infermeria..., em sembla bé, i crec que el conseller ha reaccionat a la 
pressió que hi havia i al que..., parlant de primària, bàsicament, com la prescripció d’in-
fermeria, un minut. I daixò... Ara, de veritat, una certa celeritat, li demanem, conseller. 
Entre altres coses, perquè altres comunitats, com Andalusia, han tirat ja endavant una 
regulació pròpia. Faci-ho amb consens amb el daixò, i sobretot no faci una cosa que li 
vaig sentir l’altre dia, que diu que parlin els metges i les infermeres. La cooperació, sí, 
però que parlin també amb vostè; és a dir, la cooperació no la pot deixar que ells es posin 
d’acord, sinó que vostè, d’alguna manera, ha de fer que la cooperació sigui real amb tots 
els estaments professionals, perquè són tots els professionals, i sobretot ens hi ajuntem.

Ho deixo aquí perquè la presidenta m’està mirant malament i no voldria caure fatal 
el primer dia, però, en tot cas, només un apunt sobre recerca. Tenim uns grans equips de 
recerca, però també estem en un món globalitzat. No ens quedem amb una recerca 
de país, sinó amb una recerca global que pugui resoldre els problemes de tanta i tanta 
gent. El Zika no està allà, estarà aquí. Però també, si vostè visita el Centre de Genòmi-
ca de Catalunya, entendrà el que li estic dient: els equips de recerca són no plurinacio-
nals, són purament internacionals.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Que consti que jo no miro malament a ningú ni és 
la meva intenció. Sí que em sembla que haig de marcar una mica els temps, que és el que 
em correspon, per respecte a tothom i que es pugui fer la comissió amb un cert ordre.

Ara tindria la paraula el senyor Albano Dante, que em sembla que té la intenció de 
repartir-se la intervenció amb la senyora Maria Àngels Martínez Castells. En tot cas, si 
us plau, quan acabi vostè i li cedeixi la paraula, digui el seu nom, perquè consti en el 
diari de sessions. Gràcies.

Albano Dante Fachin Pozzi

Molt bé, així ho faré. Conseller, gràcies pel discurs. L’hem escoltat molt atentament, 
perquè estem parlant d’una cosa molt important, ja tots ho sabem aquí, que és la salut 
de les persones. També des d’un punt de vista pressupostari estem parlant d’una cosa 
molt grossa: 40 per cent del pressupost. I això vol dir que vostè té una responsabilitat 
enorme, i jo li desitjo molts encerts. I nosaltres, també, com a oposició estem obligats a 
encertar, i per nosaltres encertar com a oposició vol dir vigilar que vostè l’encerti i de-
nunciar quan no l’encerti. Així ho farem. I ens posarem de seguida mans a l’obra. Estem 
aquests dies que si cent dies de gràcia i tal... No podem permetre’ns, vostè ho sap, nosal-
tres també... Ho sap la gent de la Marea Blanca que està a la porta d’aquest Parlament i 
que alguns ens acompanyen avui, que tenim problemes molt greus: les llistes d’espera, 
les condicions dels professionals, la corrupció... I, per tant, hem de començar ja.

I per on comencem? Doncs, nosaltres creiem que és molt important saber com hem 
arribat aquí. Vostè diu –ho ha dit avui i ho va dir l’altre dia en el Ple del Parlament–: 
«Tenim un greu problema de diners.» I nosaltres no ho neguem. I no mirin cap a un al-
tre costat. Seria una irresponsabilitat per la nostra part venir aquí i dir-li: «Volem més 
metges, volem més infermeres, volem més quiròfans», i després, quan hem de veure 
com ho paguem, tot això..., no podem mirar cap a un altre costat. Nosaltres ens hi com-
prometem. Som conscients de la situació econòmica, però el fet de ser-ne conscients no 
ens porta acceptar-la acríticament. Què vol dir? Si no hi han diners, doncs, potser ens 
hauríem de començar a pensar aquest tema dels diners públics als centres amb ànim de 
lucre. I, si obrim una mica el focus, potser podríem parlar amb el president Puigdemont 
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i dir-li que això del deute, que té tan clar que l’ha de pagar..., potser hauria de fer una 
auditoria d’aquest deute i potser s’hauria de pensar en una renegociació del deute perquè 
el pagament d’aquest deute no es faci a costa dels drets, entre ells el dret a la salut dels 
ciutadans; o podríem parlar amb Junqueras perquè faci tot el que estigui a la seva mà 
per solucionar el gravíssim problema d’evasió i elusió fiscals que tenim en aquest país.

I en aquest punt vostè em dirà –perquè ho va dir l’altre dia al Ple– que la solució de-
finitiva en aquestes coses és la independència. Jo no entraré en aquest debat, perquè surt 
una mica fora, potser sí, potser no, potser seran disset mesos, potser no en serà cap; ja 
ho veurem. Però vostè també n’és conscient. Vostè és conseller ara i, com que l’opció de 
tancar la conselleria no la tenim, quines opcions tenim? Fer servir totes les eines que te-
nim ara. Per tant... Que són poques? Probablement, sempre en voldrem més, però fem 
servir les que tenim ara, perquè em fa l’efecte que no les fem servir. Jo crec que n’hi han 
dues que s’han de fer servir ja: una és escoltar la ciutadania –no se l’ha escoltat, això 
també cal dir-ho, fins ara no se l’ha escoltat com se l’havia d’haver escoltat– i una altra 
és aprendre del passat. L’altre dia va dir: «No he vingut a mirar el passat, he vingut a mi-
rar el present i a mirar el futur.» Bé, si fa no fa. Jo crec que, si no mirem el passat amb 
lupa, anem malament. Anem malament perquè si avui estem com estem és perquè s’han 
comès gravíssims errors en el passat. I fins que no tinguem clar això no podrem avançar.

I per això a mi em preocupa quan es diu que aquest model és meravellós; perquè 
s’ha dit, això, «el model és meravellós» –paraules textuals. No, no és meravellós –no és 
meravellós. Els professionals són meravellosos, la gent que s’hi deixa la pell són mera-
vellosos; el model és un desastre. I això cal dir-ho amb tranquil·litat. Que vostè no hi es-
tarà d’acord, però comencem a treure aquest mantra que el model és meravellós, perquè 
no ho és, perquè és un model no només que ve de cinc anys amb problemes, ve de trenta 
anys amb problemes.

Quan parlàvem de consensos, a mi quan parlen de consensos em fa recordar a la 
sociovergència sanitària, responsable del que avui està passant. Aquest consens era 
la socio vergència sanitària, que ja no s’aguanta –ja no s’aguanta. Per què no s’aguan-
ta? Perquè no s’aguanta que els diners públics vagin a enriquir empreses dels amics 
d’aquests partits que fan consensos. No s’aguanta l’opacitat estructural, que avui con-
tinua plenament vigent; ningú ha fet el que s’havia de fer per això. No s’aguanta que la 
corrupció sigui sistèmica i no una qüestió d’algun dolent que passa per allà.

Fa anys que sabem que aquestes coses funcionen malament i les conselleries han mi-
rat cap a un altre costat. I no només han mirat cap a un altre costat, sinó que quan algú 
ha denunciat, ha dit: «No, no fem alarmisme, no hem d’alarmar la gent»... Però és que 
el que alarma la gent és que es digui que el model és meravellós mentre la gent veu les 
llistes d’espera, veu els professionals al límit i veu que la corrupció és endèmica. Això 
alarma la gent.

I ens diuen –i vostè ho diu, hi estic d’acord, i molts i hi estem d’acord: «Cal recupe-
rar la confiança», i fins i tot es va dir: «i l’orgull del nostre sistema sanitari.» Hi estem 
d’acord. Però per recuperar-la el primer que s’ha de fer és mirar què s’ha fet malament 
i solucionar-ho i, moltes vegades, admetre-ho tranquil·lament. Ens hem equivocat, no 
hem estat a l’alçada. Perquè hi han coses que estan passant avui –avui, eh?, no han pas-
sat fa quatre anys, avui estan passant– i que són intolerables. Com volem recuperar la 
confiança i l’orgull? Jo m’imagino que el conseller s’ha llegit els informes de la sindica-
tura, però és que els informes de la sindicatura diuen coses... Jo no sé si a Dinamarca o 
a Suècia deuen tenir informes de la sindicatura com els que tenim a Catalunya!

Aquest és de l’hospital de Blanes i Calella, de la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva (l’orador mostra un full): serveis sense convenis, milions d’euros adjudicats 
sense contracte, licitacions a mida, pagaments sense documentació, estudis fantasma, 
sobresous injustificats... Això és la realitat, aquest informe no és de fa cinc anys, aquest 
informe està fet ara –aquest informe està fet ara. I n’hi han molts més. No els he portat 
tots, els tinc...

Per tant, vostè deia: «Estic obert a acceptar totes les idees.» I jo en tinc una, jo tinc 
un pla de xoc i, si acabem aviat, el pot començar aquesta tarda, i el pot fer per telèfon, 
pot trucar a l’hospital de Blanes i dir-li a la senyora Núria Constants, que és la gerent, 
que està cessada del seu càrrec. I la poso com a exemple. La senyora Núria Constants 
era la gerent de l’hospital de Blanes i Calella quan el senyor Xavier Crespo feia desapa-
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rèixer 2,4 milions d’euros de l’hospital de Blanes i Calella; això està documentat en un 
informe de la Sindicatura de Comptes. Aquesta senyora continua sent gerent d’un hospi-
tal públic. Això és un problema –això és un problema.

Més pla de xoc? Més idees? Es pot trucar a les persones que van ser estafades en les 
dobles llistes d’espera d’hospitals públics o finançats amb diners públics. Se’ls pot tru-
car i se’ls pot dir que a partir d’ara la conselleria estarà al seu costat i no treballant per 
amagar aquests escàndols. Això també es pot fer aquesta tarda.

Per últim, es pot trucar a tots aquests hospitals on es contravé a la llei constantment 
i se’ls pot dir: «Escolti’m, o d’aquí a trenta dies arreglen tot això, o estan tots cessats.» 
Això es pot fer; això és voluntat política. Així es demostren la transparència i el combat 
contra la corrupció, perquè, si no, tot plegat són paraules buides.

Jo sentia..., avui vostè ha donat un titular, ha dit: «Prou diners a hospitals amb ànim 
de lucre. Només públics i sense ànim de lucre.» Bé, però atenció: jo vull recordar a tot-
hom aquí que la Fundació del Palau de la Música era sense ànim de lucre; per tant, això 
de sense ànim de lucre..., atenció.

Jo ara veig el senyor Albert Serra prenent notes, i l’altre dia llegia una intervenció, 
una entrevista, on defensava la col·laboració publicoprivada. Jo crec que no podem tenir 
cap debat sobre la col·laboració publicoprivada mentre no es demani perdó pel que ha 
significat, fins avui, la col·laboració publicoprivada. Poso l’exemple d’IAT i CRC. Això 
ha passat en aquest país, fent desaparèixer desenes de milers d’euros, fins i tot de La 
Marató de TV3! Això és la col·laboració publicoprivada! Escolteu, abans de tornar a po-
sar aquest debat, crec que s’han de demanar disculpes.

Ho deixo aquí. Tenia moltes més coses a dir... (Algú diu: No, però digues-les –di-
gues-les. Digues-les, que vas bé –que vas bé.») Bé, en fi, escoltem la Sindicatura. És tan 
fàcil! No us fieu de mi –no us fieu de mi–, escolteu la Sindicatura. Escoltem els treba-
lladors del transport sanitari, escoltem els treballadors de l’atenció primària, el tema del 
VISC+, el Consorci de Lleida... Si fem això, segurament podrem començar a pensar en 
un consens. No s’ha de refer el consens, s’ha de fer un consens nou, perquè el que tení-
em fins ara no ha funcionat.

Ho deixo aquí. Espero tenir moltes oportunitats per continuar parlant amb vostès.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. (Adreçant-se a Àngels Martínez Castells.) Disculpi, és que haig de 
ser jo qui li doni la paraula. I, per tant, ara dono la paraula a la senyora Àngels Martínez 
Castells.

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies...

La presidenta

Li queden tres minuts de la intervenció anterior, d’acord? Per tant, té tres minuts...

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies, presidenta. Intentaré aprofitar-los al màxim, perquè, a més a més, de 
la manera que puja aquesta gent jove, realment ens queda..., vull dir que amb tres mi-
nuts n’hi haurà ben bé prou.

La primera, dir-li que molt bé la classe, però s’ha deixat bibliografia, eh? I s’ha dei-
xat bibliografia, a més a més, nostra. Tenim gent magnífica, com el senyor Benach, com 
la senyora Artazcoz, com la senyora Carme Borrell, que poden aportar moltíssim amb 
determinats estudis, i vostè no els ha mencionat. Però tampoc ha mencionat la feina te-
òrica i d’aportació que estan fent, doncs, la gent de la Marea Blanca, de les plataformes 
en defensa de la salut, des de Dempeus, i que també cal tenir present. Com s’ha de tenir 
present que de la crisi del 29 hi ha molta bibliografia escrita sobre les conseqüències de 
la crisi, i no val ara fer-se la persona acabada d’arribar, que no sap que les crisis, i so-
bretot les crisis que s’apliquen i que es porten a terme amb gran duresa, impliquen greus 
problemes per a la salut.

Sobre llistes d’espera, miri, senyor conseller, jo li nego la major. La llista d’espera no 
té perquè ser consubstancial al sistema públic, i si ho acceptem ens estem fent un mal 
servei a nosaltres mateixos, perquè estem negant la bona praxi mèdica del sistema pú-
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blic de salut, perquè una llista d’espera excessiva és mala praxi mèdica, com saben molt 
bé els professionals que estan aquí.

I, en aquest sentit, a mi em sembla que vostè ha vist massa les propagandes que fan 
les mútues privades en els mitjans públics de televisió d’aquest país. Per tant, per favor, 
això tregui-ho del seu ideari o del seu..., perquè no és veritat, i, en tot cas, més endavant 
en podem tornar a parlar.

Temes que li manquen, i que crec que són importants i que hem après, ja, alguns 
d’ells des de la crisi del 29: violència de gènere. Escolti, amb la crisi s’incrementa la vio-
lència de gènere –no ho ha dit vostè–, és una malaltia social importantíssima; amb la cri-
si, les primeres atencions que desapareixen són precisament les que van més dedicades a 
les dones. Aquí els primers serveis que es van tancar van ser els d’atenció reproductiva i 
socioafectiva. El desnodriment infantil, que vol dir, també, pobresa de les dones.

No es parla de salut laboral, ni una paraula de salut laboral. Escolti, amb un proble-
ma enorme com el que tenim nosaltres, ni una paraula ha dit el conseller de salut labo-
ral. La corrupció hi ha sortit, i participació. Però cal fer neteja de la mercantilització, 
que és un gran virus de la nostra sanitat, igual com totes les emergències mèdiques, co-
mençant per Traiber, que aquests dies s’està veient en el jutjat de Reus.

I –perquè no m’ho perdonarien 250.000 persones, com a mínim, de Catalunya– sí 
que vull fer una última menció, a més a més, gairebé per al·lusions, a la ILP de la fibro-
miàlgia i fatiga crònica, i em sap tan greu que a aquestes alçades hàgim de parlar d’una 
cosa que va passar el 2008... Miri, estem molt contents d’haver-li proporcionat, a vos-
tè, una gran satisfacció. I ara ens assabentem que vostè s’hi va deixar la pell. El que li 
puc assegurar és que la gent que va estar a la comissió promotora, la gent que va estar 
al darrere donant suport, tota la gent que va donar-hi, d’alguna manera, ajut i va fer-
la possible, va fer possible aquella resolució, aquella gent sí que s’hi va deixar la pell. 
Però quan aquella gent, després d’haver arribat a la resolució, va tornar a casa i va con-
fiar que els parlamentaris i les parlamentàries tirarien endavant els acords de la resolu-
ció, entre ells vostè –encara era parlamentari–, resulta que vam haver de tornar a anar 
hospital per hospital a veure si es creaven les unitats, què estava passant a la primària, 
com s’estaven endegant les solucions i què estava passant a l’ICAM.

I vostè, senyor conseller, continuava sent, sí, en aquell moment era diputat, i no va 
fer res perquè s’apliqués, en forma, el que teòricament es va aprovar aquí per unani-
mitat, i tot el Parlament, dempeus, hi va donar la paraula. Què ha passat, mentrestant? 
S’han tancat unitats, s’ha exclòs de la sanitat, de l’atenció a la sanitat, moltes persones, i 
l’ICAM és una autèntica vergonya. S’ha augmentat la privatització d’aquestes malalties, 
com de tantes altres, com, per exemple, l’hepatitis C.

I una altra de les coses de què vostè no ha parlat, i m’agradaria que en parlés, és 
aquesta vergonya que tenim al centre de Barcelona que és Barnaclínic, i que està molt 
relacionada amb aquesta qüestió.

Per tant, senyor conseller, li recomano, de veritat, una mica més d’humilitat, i en 
aquests anys que han passat que s’agafi més seriosament el que és la participació de les 
persones, el que és la situació de les persones malaltes, perquè no hi han malalties, hi 
han persones malaltes, i quan aquestes persones malaltes lluiten per aconseguir una mi-
llora important en les lleis per a la seva malaltia, vol dir que alguna cosa greu està pas-
sant en el Parlament de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular, i té la paraula el senyor diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, secretari general del departament, director del Servei 
Català de la Salut, persones del departament que els acompanyen i altres persones que 
han volgut compartir aquesta primera compareixença del nou conseller de Salut, i dipu-
tades i diputats, jo tenia en el guió de la primera intervenció que em vaig preparar, com 
a primera línia, la salutació i la felicitació al conseller. Li he de dir que al llarg de la 
seva intervenció, quan ja anava aproximadament per l’hora d’intervenció, m’he apuntat 
un segon motiu de felicitació, però li haig de dir que al final he hagut de ratllar-los tots 
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dos, tant el primer que tenia previst com el segon, i tot seguit m’hi referiré. Això no treu 
la felicitació a nivell personal que vostè coneix que jo li trasllado.

Vostè ha començat la seva intervenció fent una relació entre la situació de crisi i la si-
tuació de la salut, en com la crisi afecta les desigualtats socials, les desigualtats en gene-
ral i com això té una repercussió sobre el sistema de salut. I això és evident. Però això no 
treu que també aquesta situació de crisi, que també afecta les administracions, això hagi 
afectat també la governança econòmica de les polítiques de salut. Perquè sense cap mena 
de dubte, si no hi hagués hagut una determinada política de salut, sense cap mena de dub-
te influenciada per la situació de crisi, doncs, segurament, el sistema de salut, segurament 
la situació de salut hauria patit menys del que, certament, està patint, perquè continua pa-
tint. I ens dóna la impressió que després de la seva intervenció no sé si serem capaços, si 
seran capaços de resoldre-ho, i més quan tenen un termini fixat, no? Vostè sembla que és 
conseller per disset mesos, i, per tant, no sé si amb aquest temps en tindrà suficient per 
resoldre els problemes del sistema de salut.

Miri, nosaltres compartim... –per fer una breu anàlisi, tan breu com el temps d’inter-
venció que tenim–, de l’atenció sanitària, nosaltres compartim perfectament..., i apro-
fitaré els comentaris per fer-li preguntes, que jo crec que val la pena conèixer l’opinió 
del conseller de Salut, i en el sistema d’atenció sanitària, del sistema integral d’atenció 
sanitària, on posem el focus i ens sembla també molt encertat, en l’atenció primària, hi 
ha, segurament, una altra possibilitat, i en el Parlament es va aprovar una resolució en 
aquest sentit sobre la farmàcia comunitària. I vostè durant tota la seva intervenció sí que 
ha esmentat les farmàcies com a «integrants»... –no sé si és la paraula adequada, eh?–, 
com a «integrants» del sistema de salut, però sí que m’agradaria conèixer específica-
ment quin és el seu capteniment amb relació al projecte de farmàcia comunitària i com 
això es pot integrar en aquest sistema de salut.

Diu: «Escolti’m, atenció primària ha de ser prioritari.» Però, miri, la política dels 
darrers anys s’ha caracteritzat per escasses inversions en atenció primària i, a més a més, 
per retallades horàries –ja no parlo de retallades o d’ajustaments econòmics, que també, 
sinó horàries. I això el que ha provocat ha sigut o ha estat una reducció de la capacitat 
d’atenció en el sistema d’atenció primària cap a la ciutadania. I, per tant, la derivació de 
moltes persones que podrien haver estat ateses en atenció primària cap a centres hospi-
talaris, i centres hospitalaris, molts dels quals tenen llits tancats, alguna planta tanca-
da, limitacions quant a servei... I això el que provoca –i ho estem veient aquests darrers 
dies; li’n posaré uns exemples– són saturacions en els serveis d’urgències del hospitals. 
Viladecans, ja s’ha esmentat, pendents d’inversió i pendents de reformes importants, i 
pendents d’equipament i pendents de recursos humans per atendre les infraestructures 
que tenen disponibles però que no poden posar en funcionament. A l’Hospital del Mar 
vèiem aquesta setmana la situació de col·lapse que patien les urgències. Hospital de Bell-
vitge, Hospital de Vall d’Hebron, Germans Trias... La llista és llarga, vostès la coneixen 
sobradament, no?

Per tant, l’efecte de reduir l’atenció en primària el que comporta és la saturació i el 
col·lapse de l’atenció sanitària, i això el que provoca, a la seva vegada, també, és una 
pressió sobre els professionals que han d’atendre aquestes persones, que es veuen des-
bordades amb els mitjans que tenen i amb les capacitats que tenen per les allaus que es 
produeixen en determinats moments. I aquests són els problemes imminents que tenen 
i que patim en aquest moments els ciutadans i que esperàvem, de la seva intervenció, 
també, una resposta imminent.

Miri, aquesta setmana precisament ha passat per aquesta mateixa sala el conseller 
d’Economia. Es va anunciar l’obertura de cent quaranta noves oficines de la hisenda ca-
talana. Per aquesta mateixa sala va passar el conseller d’Exteriors. Va anunciar l’ober-
tura de quaranta-quatre noves delegacions a l’estranger. Arriba vostè, i esperàvem –i per 
això tenia apuntada la primera felicitació– que vostè ens anunciés: «Tornarem a obrir 
l’atenció primària les vint-i-quatre hores en aquells municipis on s’ha tancat o, com a 
mínim, en municipis concrets o en CAP concrets per tal de millorar l’atenció d’urgèn-
cies a la població. Acabarem els CAP que estan pendents que hi hagi material i que hi 
hagin recursos humans. Acabarem els equipaments hospitalaris.» No, vostè ha vingut 
aquí i ens ha anunciat plans, molts plans. Vostè es passarà disset o divuit mesos fent 
plans. I el que necessiten els catalans és que hi hagin serveis sanitaris, d’atenció primà-
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ria, hospitalaris, que hi hagi personal, que hi hagin equipaments i que es puguin resol-
dre els problemes que en aquest moment pateixen els ciutadans. Jo no diré, com ha dit 
la senyora Escarp, que a qui està en llista d’espera se li regali una estelada, però tampoc 
em sembla que sigui cap solució que qui està en una llista d’espera se l’adreci o a una 
delegació a l’exterior o a una oficina de la hisenda catalana.

Una referència molt breu, tan breu com la importància que jo crec que té el caràcter 
universal del servei a les limitacions i exclusions de persones sense permís de residèn-
cia. Escolti’m, l’any 2014 van atendre trenta-quatre casos. Ningú els dirà res per fer-ho, 
però, si us plau, no en facin propaganda –no en facin propaganda.

Sobre les llistes d’espera. Vostès estableixen uns objectius, que són complir els 
temps de garantia –memòria del CatSalut, eh?, per si els interessa. El seu objectiu és 
complir els temps de garantia. Doncs, miri, nosaltres considerem que l’objectiu ha de 
ser intentar reduir els temps d’espera. Evidentment, per sota dels temps de garantia, 
però quan s’assoleixin els temps de garantia no és la fi. L’objectiu ha de continuar sent 
reduir els temps d’espera. I permeti’m que posi en evidència una disfunció: un ciutadà 
de l’Hospitalet per a una determinada operació té un temps de llista d’espera ics i en un 
altre municipi de Catalunya té menys de la meitat de temps de llista d’espera. Aquí hi 
ha una discriminació territorial. Però no ens ho mirem, tampoc, com un factor negatiu, 
mirem-nos-ho també com un factor positiu i què pot aportar al sistema, que és aquest 
equilibri territorial de les llistes d’espera. Això ens pot donar oportunitats per intentar 
reduir i equilibrar les llistes d’espera en aquells espais on aquestes llistes d’espera estan 
més malmeses.

No oblidem tampoc que a les llistes d’espera per intervencions quirúrgiques s’hi pas-
sa després d’haver passat per les llistes d’espera de les proves diagnòstiques, amb la qual 
cosa, aquella persona que espera per a una determinada intervenció no té només una 
llista d’espera, sinó que sovint té, com a mínim, dues llistes d’espera i que són les dues 
gruixudes.

Vostè ha comès –almenys així m’ho ha semblat i per això li demano aclariments, 
des del meu punt de vista– un parell de contradiccions, no? Una, primera, en el tracta-
ment de les llistes d’espera vostè ha dit: «Hi haurà una priorització clínica» –només fal-
taria– «i social.» Aclareixi’m, aquest concepte de «social», què vol dir. En funció de la 
condició social de la persona? En funció de com afecti la situació social de la persona 
en el seu estat clínic? I com es compatibilitza, aquesta discriminació per motius socials 
positiva –discriminació positiva per motius socials–, amb una afirmació que ha fet pocs 
minuts després, que no es discriminarà per desigualtats socials? Si m’ho pot aclarir, crec 
que sabrem exactament què és el que vostè pretenia dir-nos amb aquestes afirmacions.

Una altra contradicció. Jo no sé si vostè ho ha dit per intentar satisfer tothom o per 
confondre tothom, no? Quan vostè parla del principi públic de la sanitat –que compar-
tim–, diu –i s’hi ha referit un portaveu amb anterioritat–: «Només prestadors de titulari-
tat pública sense afany de lucre» –és a dir, excloem els privats amb afany de lucre– «de 
l’àmbit hospitalari.» Molt bé, de l’àmbit hospitalari. Però després, quan vostè ens parla 
de la diversitat de proveïdors, també en l’àmbit hospitalari, ens parla dels privats –sí, 
ens parla dels privats. Sí, doncs, igual ho hem entès malament, però permeti’m que li 
faci referència a aquestes disquisicions que vostè ens fa, no?

Miri, nosaltres –i és prou conegut– som partidaris de la col·laboració entre allò pú-
blic i allò privat, per descomptat; de la col·laboració, no de la confusió, no de l’aprofi-
tar-se de les circumstàncies, no perquè hi hagin casos com els que hem conegut a través 
dels informes de la Sindicatura o els que hem conegut per escarni públic amb relació a 
l’explotació de la sanitat per a l’enriquiment personal. En som partidaris, però en som 
partidaris perquè, bàsicament, entenem que hi ha un bé final, que és un bé públic, que 
és la salut de les persones. I per arribar en aquest bé públic, en aquest bé final, hem de 
tenir en compte tot allò que estigui al nostre abast, i al nostre abast està tot el sistema 
públic –directe o indirecte, a través de consorcis, a través d’ajuntaments, a través d’en-
titats sense afany de lucre–, però també hi han equipaments privats. I en la mesura que, 
des d’un punt de vista de l’eficiència, des d’un punt de vista de l’aprofitament de recur-
sos, des d’un punt de vista de la millora de l’atenció al ciutadà, des d’un punt de vista 
d’assolir l’objectiu final –que és aquest bé, que és la salut, que és la sanitat pública–, si 
s’han d’utilitzar, utilitzem-los amb eficiència. I «eficiència» vol dir: quan no hi ha dis-
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ponibilitat de mitjans públics per fer-ho, però n’hi han de privats i, a més a més, el preu 
és raonable, és ajustat i, per tant, es resol un problema i no en creem de nous.

No es tracta de privatitzar allò que ja és públic. I això també ho vull deixar molt 
clar: no es tracta de privatitzar allò que ja és públic, sinó que es tracta d’intentar aprofi-
tar allò que és privat, però amb un objectiu públic. I un exemple, jo no sé si..., m’ha sem-
blat que vostè s’hi ha referit en alguna ocasió, al conveni entre el Parc Taulí de Sabadell 
i la Clínica del Vallès. No és un tema que es trenqui el conveni entre aquestes dues enti-
tats, perquè el Parc Taulí assumeixi totes les derivacions a la Clínica del Vallés, del que 
es tracta és que l’equipament públic –el que es tracta és que l’equipament públic– tingui 
tots els recursos humans i materials necessaris per atendre tot allò que en aquest mo-
ment no pot atendre i s’està derivant a un centre privat. Es tracta d’això. Però, en la me-
sura en què no siguem capaços de dotar d’infraestructures i de personal els equipaments 
públics, alguna solució els haurem de donar als ciutadans, que són l’objectiu final de la 
política pública de sanitat.

Prescripció, infermeres, sobre això que està ocult... Escolti, miri, tots els governs 
–i vostè ho sap perfectament– aproven coses i a vegades passa un temps abans no les 
publiquen. Sí, miri, vostès han aprovat... Senyor Comín, sí, miri, vostè va aprovar una 
llei de canvi climàtic en el Govern el dia 26 de gener, estem a 11 de febrer i encara no 
la coneix ningú. És clar, no la coneixem ni al Parlament, que és qui després, definitiva-
ment, l’haurem d’aprovar, per posar-li només un exemple.

Sobre el Decret d’infermeria. Miri, es tracta de regular una situació que es produïa 
de facto i en què s’estableixen uns criteris, que agradarà a uns i desagradarà a uns altres. 
Si ja ho entenem, governar té aquestes coses, ja s’hi trobarà, ja. Governar té aquestes 
coses, que de vegades es fa per a satisfacció d’uns i disgust d’altres, és un..., sí, és una 
trastada, però governar és el que comporta, a vegades.

I el segon motiu de felicitació, dic: «El Comín ha estat capaç de fer-nos una interven-
ció de més» –i acabo, presidenta– «d’una hora i mitja sense parlar que serem indepen-
dents.» Ho ha esguerrat en l’últim full. I he hagut d’esborrar la segona felicitació, perquè, 
evidentment, en l’últim full –suposo que és l’últim per si en algun moment s’ha d’arren-
car i estripar, doncs, és més senzill, no? – diu: «Escolti’m, estem molt a prop d’un estat 
independent, només ens falten els diners.» És un tòpic com una casa –és un tòpic com 
una casa. Però, bé, en qualsevol cas, permeti’m una recomanació: demani’ls al senyor 
Junqueras i demani’ls al senyor Romeva, que sembla ser que ells tenen diners per fer 
oficines d’hisenda catalana i per fer delegacions a l’estranger. Miri, Catalunya és la co-
munitat que rep més diners per habitant. Fins i tot descomptant els mecanismes de finan-
çament de competències que té Catalunya i no tenen altres comunitats, és de les comuni-
tats que rep més diners per habitant. I, com a contrast, és de les comunitats que destina 
menys diners per habitant al sistema sanitari.

Però, cregui’m...

La presidenta

Crec que hauria d’anar acabant, eh, senyor diputat?

Santi Rodríguez i Serra

Acabo immediatament, presidenta. Cregui’m, si en algun aspecte la independència 
és menys recomanable, ho és en la salut. Per moltes coses, no? La senyora Escarp ha fet 
referència a la recerca, que és una evidència, però jo diria que allò més elemental és que 
les persones avui en dia es mouen més que mai i, com es mouen les persones, es mouen 
també les malalties. I tenim l’exemple que vostè mateix ha citat, com el del Zika. Cele-
brem que reconegui el nivell d’autonomia competencial, molt alt, i demanem que sigui 
competent resolent les deficiències que en aquest moment mostra.

I acabo responent a la seva petició de consens en el Pla de salut. I nosaltres li diem 
que el tindrà. Tenim aquesta voluntat. Però el tindrà en tot allò que coincidim. En nom 
del consens, no busqui ni adhesions, ni suports incondicionals. Serem crítics sempre 
que detectem aspectes a millorar. I, ara per ara, n’hi ha molts.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. I ara tindria la paraula, pel Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, la diputada Eulàlia Reguant.



DSPC C 37
11 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CS 35 

Eulàlia Reguant i Cura

Bon dia, o bon migdia, ja, a aquestes hores. Moltes gràcies. Nosaltres volíem comen-
çar destacant que ens ha semblat positiu que es comencés a parlar i comencés la inter-
venció parlant de desigualtats i dels determinants socials. És evident que aquest és un 
abordatge necessari quan parlem de salut, però a nosaltres ens agradaria dir que això té 
a veure amb la crisi, però va més enllà: té a veure amb el sistema econòmic en què vi-
vim. No és una qüestió, com ja s’ha dit, dels darrers cinc anys. Té a veure amb el capita-
lisme; té a veure també, evidentment, amb un sistema infrafinançat, això és innegable, 
però va més enllà, no? I, per tant, parlar d’això, i començar a parlar de desigualtats i de 
determinants socials en la salut, ens porta a parlar de model polític i model econòmic en 
què vivim, perquè això és el que pot ajudar a pal·liar i pot convertir les desigualtats en un 
sistema equitatiu i on tothom tingui els mateixos drets i, per tant, els mateixos accessos 
als drets.

Però alhora també és curiós que hi parlem de desigualtats i de determinants socials, 
quan la prevenció és una de les polítiques que ha patit les majors retallades en temes..., 
o sigui, relacionat amb temes d’atenció primària i en l’àmbit sociosanitari, un àmbit des-
regulat com a conseqüència de la diversificació de serveis que, per nosaltres, són priva-
titzats. I més si tenim en compte que la salut comunitària i els serveis de proximitat són 
conceptes que pràcticament han desaparegut en els plans de reordenació de serveis sa-
nitaris de les RAT, de les reordenacions assistencials i territorials.

Entenem que vostè l’altre dia va dir que no cal parlar massa del passat i que hem de 
mirar al futur. Evidentment, hem de mirar al futur però hem d’aprendre del passat. I, per 
tant, hi ha certes coses que entenem que cal tenir en compte. Com que vostès i nosaltres 
i, en concret, vostè i jo hem parlat molt, no és cap novetat que diferim profundament del 
model de gestió. I això és una evidència que jo crec que no cal que haguem parlat molt 
vostè i jo, que tothom pot saber-ho, i pot detectar que el model de Junts pel Sí no és el 
model de gestió de la CUP - Crida Constituent i, per tant, això és un fet. Per nosaltres, 
el model organitzatiu i de gestió de la sanitat pública està caracteritzat per aquesta col·la-
boració publicoprivada, l’autonomia de gestió, la parcel·lació, i això és el que ha provo-
cat la privatització del sistema sanitari català. Per tant, no és només una qüestió de cinc 
anys, sinó una qüestió que ve d’enrere.

Com ja vam dir en les conclusions de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, en aquell 
moment la meva companya Isabel Vallet plantejava i posava per escrit que el model de 
gestió del Servei Català de Salut és el facilitador del procés progressiu de privatització del 
sistema sanitari català, que la proliferació d’ens i organismes instrumentals dependents 
de les diferents administracions públiques és el símptoma visible de la fugida del dret pú-
blic de moltes organitzacions administratives per sotmetre’s al dret privat, i que aquesta 
lògica és la que ha assentat les bases d’aquesta denominada «nova gestió pública», que 
per a nosaltres serà nova, però bona i positiva per a la societat no ho és.

Aquesta pràctica ha estat incentivada des de tots els nivells administratius. Per tant, 
aquí hem de fer una mirada al passat i aprendre, per nosaltres, del passat, amb el supo-
sat objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia gràcies al fet que organitzativament ens 
especialitzàvem. Però, com deia abans, això només ha servit per privatitzar els serveis 
públics.

Quines són aquestes..., o quines conseqüències ha portat això? I d’aquí ve l’intent 
d’aprendre del passat per mirar al futur. Des del 2010, el pressupost del Departament 
de Salut s’ha aprimat més de 1.000 milions d’euros. Aquesta retallada ha comportat el 
tancament de quiròfans i llits –i això ja ha sortit, i sortirà, jo crec, sovint– i la reducció 
de personal. Només a l’ICS de 2010, o sigui, el desembre del 2010, hi havia 41.729 per-
sones treballant, mentre que el desembre del 2014 n’hi havia 36.000. És a dir, a l’ICS 
passem de 2010 al 2014 a una reducció de més del 13 per cent del personal. De les re-
duccions de la resta de plantilles, o sigui, del Siscat, doncs, com a mostra de falta de 
transparència, no en tenim les dades, per tant, sí que ens alegrem que com un dels punts 
tingui la transparència a treballar.

Però com a conseqüència, també, d’aquestes retallades, les llistes d’espera per a les 
operacions quirúrgiques es van disparar. I no només..., o sigui, només s’han començat a 
reduir significativament durant l’any passat, però a canvi d’augmentar el negoci sanitari 
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privat. Posem com a exemple Quirónsalud –l’antiga Capio, IDC Salud, que ha anat can-
viant de nom–: ha passat d’ingressar menys de 56 milions i mig el 2008 a ingressar-ne 
gairebé 82 el 2013. Però és que aquesta reducció de llistes d’espera, que s’ha fet gràci-
es a alimentar el negoci privat, ha fet que es disparessin, com vostè sap perfectament, 
el nombre de derivacions de pacients cap a d’altres centres, però, sobretot, a clíniques 
priva des. És a dir, el cas paradigmàtic que coneixem totes ja és el Sagrat Cor, la Clíni-
ca del Vallès, els coneixem, aquests. Però això és un tema que té a veure també amb la 
derivació permanent de recursos de la sanitat pública a la sanitat privada.

Per tant, com a conclusió d’aquest panorama, tenim que més del 24 per cent del 
pressupost de salut es deriva a la sanitat privada. Catalunya lidera el rànquing de l’Es-
tat espanyol en la quantitat de diners públics que passen a engreixar la sanitat privada. 
I això entenem que forma part de la denúncia i del treball que hem de fer, i que cal avan-
çar en això, que formen part d’aquest model que no compartim. Perquè mirem al futur, 
no?, i a partir d’aquí anem a veure què passa al futur.

Com tothom sap, nosaltres mai hem estat partidaris de la Instrucció 5/2015, que eme-
tia, que va emetre el CatSalut el passat mes de març, que després es va suspendre a l’es-
pera d’un debat, no?, i l’aprovació en seu parlamentària de la regulació de l’activitat sani-
tària privada en els centres del Siscat. Ens alegra i ens felicitem que decideixi treure del 
Siscat els centres privats amb ànim de lucre, però també hauríem d’analitzar els centres 
privats sense ànim de lucre i tot el seu entramat que hi ha al voltant, perquè sovint els cen-
tres privats sense ànim de lucre estan envoltats de fundacions que tenen ànim de lucre. 
Per tant, en primera instància, aquell centre privat podria entrar en aquesta catalogació, 
però després les derivacions existents i l’entorn i l’entramat al voltant no respecten això.

Aquesta instrucció especifica que s’haurà de garantir la separació de l’accés entre la 
cobertura pública i els serveis privats, i especifica: «per evitar derivacions no legítimes, i 
també evitar la competència deslleial». Nosaltres, que estem en contra d’aquesta instruc-
ció, però, ens preguntem: si s’arriba a aplicar, com es controlarà aquest aspecte?, com 
garantirem això, amb exemples com ja han sortit, de Barnaclínic, però amb d’altres que 
aprofiten aquest model, com el Clínic Costa Brava? Com garantirem que es compleix 
això?

Per tant, en aquesta línia ens preocupa i serem vigilants amb l’evolució, també, de 
diferents projectes que entenem que aprofundeixen en la privatització de la sanitat, com 
són els plans funcionals de la comarca del Tarragonès i el Baix Penedès, el projecte 
CIMS o el consorci sanitari de Lleida. Dels plans funcionals, només li diré que espero 
que hagi pogut rebre les 5.500 signatures que la setmana passada gent del Tarragonès i 
del Baix Penedès van fer arribar a la conselleria per demanar que s’aturi el pla funcio-
nal, o recordar que el consorci sanitari de Lleida teòricament està aturat, mentre no hi 
hagi consens al territori que pugui avalar aquest projecte.

Per tant, entenem que cal generar aquest debat, però que sobretot nosaltres conti-
nuarem defensant-ne la retirada definitiva, perquè entenem que regir-se per dret privat, 
tenir possibilitat de fer activitat privada amb recursos públics i possibilitar externalit-
zacions de serveis concrets és una via més de privatitzar la sanitat pública. Per tant, ens 
agradaria saber una mica en quin punt està tot el treball a l’entorn del consorci sanitari 
de Lleida.

I finalment, per anar acabant, tres apunts molt clars de tres temes que creiem que 
són importants i que seran importants durant aquesta legislatura –que sí, serà de dis-
set mesos, ara mateix–, com és el SEM, tenint en compte que arreu del territori s’estan 
detectant problemes en la implantació del nou model de Sistema d’Emergències Mèdi-
ques; què hem de fer amb l’ICAM, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, que està 
adscrit a la Secretaria de Salut Pública del departament que gestiona, i que el que fa és 
emetre informes favorables o desfavorables d’incapacitat, i que, lligades a aquests infor-
mes o a aquesta situació d’invalidesa, se’ls concedeixen pensions a les persones, quan 
tenim diverses denúncies i existeix un problema àmpliament detectat que a l’ICAM 
existeix un topall de concessions marcat per criteris economicistes. I, més enllà d’això, 
el que es deriva d’això i el que denuncien moltes de les persones que s’han de dirigir allà 
és el tracte vexatori, perquè no se les creuen.

I, per tant, cal abordar de manera clara aquest famós conveni de col·laboració entre 
la Generalitat i l’INSS per tal de revertir això. Perquè, a més a més, ens trobem amb el 
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cas paradoxal de la Nati, que és la primera persona, una de les primeres persones que 
es va decidir a denunciar-ho de manera clara, acampant davant l’ICAM, denunciant el 
tracte que havia rebut, que ara té una denúncia de l’ICAM i la setmana que ve ha d’anar 
a judici per haver acampat davant l’ICAM!, que és absolutament delirant i jo crec que és 
preocupant, no? I, per tant, sí que demanem com el Departament de Salut vol abordar 
aquest tema de l’ICAM i sí que demanaríem una mica de celeritat. 

I això aniria lligat al tema de la síndrome de sensibilització central, que ja ha sortit, 
i, per tant, jo només em remetria també a la carta que ara, el mes de febrer, han enviat 
al conseller.

I per acabar, no?, tenim una legislatura de la qual ara queden disset mesos, amb un 
mandat molt clar i amb un procés constituent que començarem just després dels disset 
mesos. Nosaltres, com a CUP - Crida Constituent, tenim molt clar quin model de sa-
nitat, quin model de salut volem per a la república catalana, i ens agradaria que aquest 
Govern es pronunciés de manera clara sobre si la nova república mantindrà aquest mo-
del hereu o que seria hereu en aquell moment de l’autonomisme, o apostarà realment per 
un procés de transformació que cal que comencem ja, que superi els mals endèmics i es-
tructurals del Siscat i del model sanitari en general català, que ens han portat a la situa-
ció actual i a acumular sistemàticament denúncies rere denúncies de col·lectius diferents 
que es veuen amb dificultats per accedir al sistema sanitari i, per tant, a tenir garantit 
aquest dret a la salut que, com vostès, nosaltres compartim que és un dret universal i que 
hem de fer tot el que estigui a les nostres mans, i més, per garantir que sigui universal.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, la diputada senyora Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Moltes gràcies, senyora presidenta. Benvolgut conseller, secretari general, membres 
de l’equip directiu, també membres, representants dels sindicats, doncs, moltíssimes grà-
cies per la vostra assistència. Li agraïm de manera especial, conseller, la seva explicació 
i que n’hagi volgut compartir amb nosaltres els eixos principals. Tot i que en la meva in-
tervenció inicial diré algunes de les coses que lògicament ja s’han dit en bona mesura, 
en part per la seva intervenció, sí que no les vull deixar de dir, perquè lògicament forma 
part del nostre ADN, i perquè forma part del nostre ADN crec absolutament essencial 
poder-ho dir.

I, entre d’altres coses, volem dir que a Junts pel Sí creiem en els valors preferents 
dels sistema nacional de salut, com bé s’ha dit, en la universalitat, en l’accessibilitat, en 
la qualitat, l’equitat i la sostenibilitat. I, per tant, volem continuar preservant aquest mo-
del d’èxit i de referència.

La sobirania, amb relació a la política sanitària, per nosaltres, sí que és important. 
Ens ha de permetre de donar una millor resposta a una millora de salut, a un sistema 
millor de salut, de cobertura universal i eficient, perquè, sent un estat –i d’això n’estem 
absolutament convençuts, nosaltres–, el nostre país disposarà de les eines necessàries 
per tenir un sistema sanitari millor i més sòlid. Podrà oferir unes prestacions, no en te-
nim cap dubte, de major qualitat i tenir capacitat per abordar i resoldre la majoria de 
problemes que avui en dia tenim i que són molt importants.

Per tant, el sistema sanitari públic català és fruit, lògicament, de l’esforç de genera-
cions que han prioritzat la salut i han contribuït a crear el sistema actual. Professionals, 
treballadors i ciutadans han entès i defensat la importància de gaudir d’un sistema sani-
tari públic, universal i de qualitat. 

El sistema sanitari que hem creat i organitzat al nostre país és un excel·lent sistema, 
que té en compte tota la fortalesa de l’àmbit sanitari assistencial de casa nostra. Vostè, 
conseller, ha dit que, lògicament, aquest sistema ens aquests darrers temps ha patit, per-
què ens ha permès, tot i que amb aquesta crisi molt gran, anar superant poc a poquet 
–poc a poquet–..., però que l’hem pogut anar superant, amb aquesta situació de crisi, i 
l’hem aguantat, i vostè ha parlat de la resiliència. Efectivament.

Però ara toca fer un esforç, malgrat el context. I «un esforç» què vol dir? Doncs, 
que des del Grup de Junt pel Sí li volem demanar, conseller, que aquest esforç vagi en 
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la política de recursos humans, en un sentit ampli, que no són únicament les retribuci-
ons, que són molt importants, sinó també la dotació adequada de les places i els llocs de 
treball, els drets socials i laborals i la formació continuada, que és tan i tan important. 
Crec que ha anunciat vostè que havia creat una direcció general de desenvolupament 
professional; doncs, benvinguda.

Parlant dels professionals, lògicament ens toca donar el nostre reconeixement més 
sincer a tots: professionals de salut, metges, infermeres, auxiliars, farmacèutics, psicò-
legs, treballadors socials, gestors d’administració.

Com deia, també és hora ara de començar a pensar, malgrat el context, i en som 
conscients, conseller..., d’un pla d’inversions. S’ha parlat també de l’hospital de Gavà-Vi-
ladecans, que ahir alguns membres del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, en represen-
tació de tot el grup parlamentari, hi van anar, que probablement haurem de dissenyar a 
mitjà termini, en som conscients, però que toca ara pensar-hi, toca ara visualitzar, toca 
ara programar, perquè són imprescindibles per garantir l’eficiència del sistema sanitari.

I esperem que amb l’aprovació del pressupost del 2016 i, d’una manera molt clara, 
amb tot el que s’ha acordat, doncs, diguem-ne, amb el pla de xoc, també, en bona mesu-
ra, entrin totes aquestes qüestions. Hi insisteixo, no únicament des del punt de vista dels 
sous, absolutament essencials i bàsics, però també drets socials, drets laborals, catàleg 
de llocs de treball..., d’alguna manera o altra, acaba, diguem-ne, donant una musculatu-
ra, encara que enforteix molt més tot el col·lectiu de professionals.

Vostè parlava de desigualtats, conseller. I, efectivament, malauradament, en el mo-
ment de crisi que vivim, fins i tot el tema de passar gana i patir fred –vostè crec que ha 
parlat de la correlació del percentatge de l’atur amb el percentatge de nivell de salut, 
eh?–, doncs, certament, nosaltres considerem que això, lògicament, s’ha de poder, di-
guem-ne, combatre. I combatre-ho des d’un concepte que anomenem «salut a les polí-
tiques»; no salut com a departament únicament, sinó salut a les polítiques. Existeix des 
del mandat anterior un pla interdepartamental que s’anomena «d’atenció i interacció so-
cial i sanitària», que ja es va tirar endavant en l’anterior Govern i que, d’alguna manera 
o altra, es treballa d’una manera molt transversal –d’una manera molt transversal– en 
tots aquests aspectes de salut en totes les polítiques per estimular hàbits de vida saluda-
ble, i també combatre aquests aspectes que, malauradament, pel combat de la greu crisi 
que patim, doncs, ens estan passant.

Vostè abans ha fet una definició que a mi m’ha agradat, conseller; ha parlat del con-
cepte dramàtic quan es parlava de les llistes d’espera. Efectivament, jo crec que una de 
les coses que també ens fa, diguem-ne, en bona mesura, tenir, doncs, un ambient pos-
siblement per una part lògic, a causa del context i a causa que estem parlant d’un sector 
absolutament sensible..., però també jo crec que una de les coses que fa és que existeix 
una certa boira, i em permeto dir-ho així, d’una manera planera, d’una manera molt 
«innocent», si se’m permet la paraula, una certa boira de pessimisme constant.

És evident que des de la radicalitat de fer les coses el millor possible, de pregun-
tar-nos cada dia si podem fer les coses millor, de corregir tot allò que s’hagi de cor-
regir, amb tota l’excel·lència del sistema sanitari, de tot el bé que s’ha fet..., però pre-
guntant-nos cada dia què podem fer bé, millor, també amb mèrit dels col·lectius dels 
professionals, que són en l’últim terme els que, el 90 per cent, en bona mesura, acaben 
comportant, doncs, aquesta cosa..., també és bo explicar algun indicador, en aquest sen-
tit, positiu. Per exemple, la satisfacció ha augmentat en totes les línies de servei: any 
2009, un 7,7 –parlo ara d’ambulatori–; any 2012, un 7,9. Atenció primària, un 7,6 el 
2012; ara un 7,9. Són només algunes de les dades –algunes de les dades.

Que això és un cofoisme perquè nosaltres quedem tranquils? En absolut. Que ningú 
vulgui interpretar amb això una relaxació per part de re. Però també és veritat que pel 
que no ens podem deixar portar és per una boira, aquesta mena de sensació, diguem-ne, 
de pessimisme constant que, al cap i a la fi, el que acaba és minant una miqueta, doncs, 
lògicament, el sector concret i tot el que representa des d’un punt de vista de servei pú-
blic. I això és absolutament injust.

Vostè, conseller, ha parlat de la creació de la nova llei, que, diu, «s’ha de sentir convo-
cada, la ciutadania»; hi estem totalment d’acord, amb aquest consens polític, amb aquest 
consens parlamentari, amb aquest consens d’un ampli debat, en aquest període constitu-
ent –això sí que ho remarco jo, malgrat que a alguns no els agrada–, en aquest període 
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constituent, perquè estem convençuts que les coses, més que mai..., la història ens crida 
per fer moltes coses, i entre elles també ens crida per posar aquestes bases que en el seu 
moment es van posar, i ara, de manera especial, amb aquests temes tan i tan sensibles.

Voldria fer repàs d’una manera ràpida..., perquè voldria respondre algunes de les 
afirmacions que s’han fet abans i no volia deixar, per respecte a la intervenció del con-
seller, de poder fer repàs d’algunes de les coses que he dit, conseller.

Vostè parlava de més transparència. Absolutament d’acord. Vostè deia, a més a més, 
amb un orgull..., que això li aporta la passió que li fa, doncs, perquè ja el coneixem i és 
una persona apassionada i, per tant, això està molt bé, perquè això sempre vol dir molta 
energia en positiu. Parlava de la legislatura de la transparència. Efectivament, conse-
ller, vostè ho té clar i nosaltres l’emplacem. I farem control de govern nosaltres, també, 
a això, eh? Perquè aquell que no cregui en la nova cultura, que és una cultura que ho 
hauria hagut de ser sempre, vagi per endavant, de la cultura de la transparència, senzi-
llament, el que està fent és la vella política.

Per tant, parlava vostè de les dades obertes, perquè això té molt a veure amb la ges-
tió tecnològica. Qui es pensi que això és bufar i fer ampolles i que, més enllà de fer la 
definició retòrica automàticament, al cap de vint-i-quatre hores ja hi ha tot el sistema, 
realment, el que fa és demostrar una gran desconeixença.

Parlava de l’excel·lència i de la innovació. Sense excel·lència, sense innovació, no hi 
ha futur i no hi ha present, que és pitjor.

Parlava de l’equitat en l’accés. Vostè sap perfectament que ja s’havien pres les me-
sures necessàries per no excloure ningú, aquí a Catalunya, del sistema sanitari. I s’han 
fet molts esforços, malgrat el context. Però benvingut a reforçar tot allò que s’hagi de 
reforçar.

I parlava de la maduresa dels alcaldes. I permeti’m que ara..., avui porto dos barrets, 
ja que vostè ha apel·lat als alcaldes, tot i que veig que algú també parla en nom de tots els 
alcaldes, i m’agradaria poder-li dir, en tot cas, d’una manera amable, a la diputada Es-
carp, els alcaldes, lògicament, estem molt i molt preocupats, però cregui’m si li dic –par-
lo de la meva experiència i li puc parlar de molts alcaldes, vostè en parlarà d’uns, jo en 
parlaré d’uns altres– que aquelles organitzacions territorials vinculades amb el depar-
tament, doncs, li puc dir que estem absolutament, diguem-ne, no únicament informats, 
sinó que hi participem. I, lògicament, juntament amb els mateixos que dirigeixen aques-
tes corporacions, som els primers que demanem major recursos o majors solucions.

Vostè parlava de l’equitat, però també l’ha lligada una miqueta amb això. Aquí sí 
que m’interessa molt, també, tot, però d’una manera molt clara. L’equitat, des d’un punt 
de vista de la maduresa respecte a la política sanitària territorial, que va lligada amb 
els ajuntaments i va lligada a les diferents corporacions, ha d’anar molt..., d’una manera 
molt clara, doncs, amb una planificació geogràfica i llurs serveis que siguin de debò –de 
debò–, perquè també el temps és dinàmic i evoluciona, absolutament equitatiu. Per tant, 
pactar amb ajuntaments, criteris, principis i indicadors, també, des d’un punt de vista 
socioeconòmic.

Com que de temps me’n quedarà poc, i abans que la presidenta em digui quelcom, 
passaria, en tot cas... –i, en tot cas, a la segona tongada acabaria d’aprofundir-hi–, dos 
elements: primer, una resposta a coses que s’han dit. Jo crec que, per part del diputat 
Dante, ha dit coses molt serioses...

La presidenta

Disculpi, diputada... –disculpi. Pregaria que no es fessin gaires al·lusions directes, 
perquè, si no, serà una constant, atès que és sessió del conseller, eh?

Montserrat Candini i Puig

D’acord –d’acord. Però ho he de clarificar, perquè jo formo part de la corporació... 
–jo en formo part. Gràcies, però jo en formo part, de la corporació. I, per tant, aquí no 
tant, sinó que les coses s’han de clarificar.

Primer, jo crec que és molt important no dir les coses sense proves. Però és que, 
a més a més... –és que a més a més–, aquesta documentació se li va lliurar en el seu dia 
al senyor Albano Dante i, per tant, d’alguna manera o altra, té tota la informació. Sap, a 
més a més, que, per part del ple de la sindicatura, va desestimar-les, totes aquestes qües-
tions que ell ha mencionat.
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Per tant, sobretot, més enllà..., ho deia el conseller abans, eh?, de política se’n fa, hi 
ha moltes maneres de fer política i moltes maneres de dir el que dir. Cadascú, doncs, 
que assumeixi el que cregui; però és molt important –molt important–, diguem-ne, no 
fer política de la intoxicació, perquè d’alguna manera o altra no ajuda i menys en un sec-
tor tan sensible.

Hi ha, en tot cas, en l’últim punt abans no em digui res, senyora presidenta, li voldria 
fer una pregunta al conseller, que és la següent: conseller, no hi ha millor manera de tenir 
control de les coses que ser capaços de reaccionar, d’una manera ràpida, davant de ca-
sos que han passat, que són absolutament..., diguem-ne, que no haurien hagut de passar?

Per exemple, jo ara parlo..., vaig rebre el president del Col·legi d’Odontòlegs i Es-
tomatòlegs, el senyor Antoni Gómez Jiménez, i em va traslladar tota la qüestió de les 
clíniques Funnydent, no? Vostè sap que, a més a més, és un tema sensible. Tenim 5.200 
odontòlegs. Segons ell em deia, doncs, han calculat que hi han unes 250 clíniques detec-
tades sense que ningú els hagi fet cap inspecció. Això són paraules, en tot cas, del presi-
dent; però, no farem la feina bé –i amb això em consta que vostè també té aquest taran-
nà i tot el seu equip– sense estar no únicament amatents, sinó exigents –exigents– amb 
la bona pràctica. Per tant, li pregunto, conseller: què pensa fer el Govern amb aquest 
problema de Funnydent? Com el coordinaran amb el Col·legi d’Odontòlegs i que no tor-
ni a passar –que no torni a passar?

En sóc conscient, perquè vaig tenir una reunió bastant llarga amb el president, que hi 
ha unes quantes derivades d’aquesta trobada, que no tot estrictament és el Departament 
de Salut –també li he de dir això–; hi ha, lògicament, altres àmbits, també; però, en tot 
cas, jo, lògicament, voldria, conseller, que ens respongués amb la voluntat, que això sí 
que li ho demano, que sigui una resposta, una resposta clara, una resposta que tranquil-
litzi el Col·legi d’Odontòlegs i que, sobretot, siguem capaços de treballar de la manera 
més coordinada possible perquè coses com aquesta no es repeteixin.

Moltíssimes gràcies, i gràcies per la indulgència.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Per tant, ara és el torn de rèplica del conseller, que 
tindrà un temps de trenta minuts, i que demano que es pugui respectar, més que res per 
l’horari que tenim a la comissió.

Gràcies.

El conseller de Salut

Intentaré fer el miracle de no deixar res sense respondre respectant els temps, que 
és una cosa molt complicada, i, per tant, intentaré ser molt concís en les respostes, però 
prefereixo ser concís i contestar-ho tot que no pas profusió.

Molt ràpidament. Primer, voldria agrair a tothom, a tots, als set diputats que han 
parlat, el to, i, a més a més, a mi em confirma una cosa que ja sabia, que és la que a mi 
em dóna esperança, diguem-ne –i perdoneu que parli d’esperança–, que és que el nostre 
compromís és amb el dret a la salut de la gent, el de tots, des d’aproximacions diferents 
i, per tant, crec que això ens ha de permetre construir consensos, «nous consensos» deia 
el diputat Albano Dante, que necessitem moltíssim en aquests moments. Per tant, els 
agraeixo moltíssim el to, l’actitud, moltes de les consideracions que han fet.

Herències. No, tampoc vull entrar-hi molt però perquè no em digueu que m’escapo 
darrere del que m’heu dit. Jo ja ho vaig dir en el Ple i ara ho torno a dir: el Pla de salut 
no l’ha escrit el conseller, ni aquest ni l’anterior, el Pla de salut l’han fet centenars de 
professionals. És una proposta de bases, però és un bon material? Oh, és clar! Per tant, 
jo em referia a aquelles herències que són obra dels professionals del sistema: el model 
assistencial, els hospitals, els centres, els CAP, em referia a això. Qui els està tirant en-
davant? Ho han dit vostès: els professionals. Jo no li vaig dir, al conseller: «Li agraeixo 
la seva herència, de vostè.» Jo vaig dir: «Agraeixo molt l’herència que em deixes.» Que 
és el sistema sanitari que han fet els professionals del nostre país, i per això vaig posar a 
l’hemicicle l’exemple del Pla de salut i dels nostres centres assistencials, que clarament 
són obra dels nostres professionals, que hi estan treballant cada dia. És això, diguem-ne.

Canvis que no necessiten diners. Demà mateix, si pot ser, me’n porta la llista, di-
guem-ne, que me’ls estudiaré amb màxima urgència, perquè aquests els podem comen-
çar a implementar immediatament si els veiem raonables.
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Prenc nota d’una cosa que m’ha dit vostè. Però, clar, canvis que no necessiten 
diners..., però comprendrà vostè..., miri, amb les llistes d’espera –i així responc a uns 
quants diputats que han tret aquest tema sobre la taula. Doncs, molt bé, oblidem-nos de 
la independència: necessito 1.000 milions. Ja està. Necessito 1.000 milions –hem fet els 
números. Necessito quasi 1.000 milions per reduir les llistes d’espera a una espera mí-
nima, pràcticament nul·la. I això té aquest cost. Doncs, si vostès em diuen alguna mane-
ra de poder disposar d’aquests 1.000 milions, després necessito més diners per recupe-
rar la posició salarial dels professionals, per fer el pla de xoc d’inversions, etcètera. Però 
només si ens centrem en les llistes d’espera, té aquest preu; i jo no vull enganyar la gent 
–jo no vull enganyar la gent. Val això. Per això vaig dir que a mi ara mateix em sembla 
que la manera segura d’obtenir aquests 1.000 milions –però no hi vull tornar a entrar, 
eh?– és el procés d’independència. Em semblava un manera molt segura i molt fiable de 
disposar d’aquests recursos.

Ha dit una cosa de la qual prenc nota, que té raó. La història clínica és un instrument 
molt vàlid, però encara hi ha tot un procés de canvi cultural, segurament per part dels 
professionals. Per tant, en prenc nota, i això no estava realment a la meva exposició, i li 
agraeixo moltíssim aquesta aportació.

Corrupció, transparència: en tot i tota l’estona, perquè ningú pugui sospitar. I la 
transparència ha de ser que on no hi ha corrupció, estiguem tots d’acord que no n’hi ha, 
i on n’hi ha, al jutge –on n’hi ha, al jutge; evidentment –evidentment.

Parlar. Té tota la raó. Parlar. Ja ho he fet: jo he anat a urgències una nit sense avi-
sar, i tampoc he avisat els mitjans. És a dir, he anat a urgències sense avisar els metges 
i sense avisar els diaris, perquè em semblaria molt deshonest anar a urgències, no avi-
sar els professionals, no avisar el director d’urgències, i arribar amb un periodista. I ho 
faré cada dia –cada dia–, perquè a mi m’agradaria molt que diguin: «Miri, aquest era un 
conseller que escoltava.» Perquè, a més, no ho puc fer d’una altra manera, diguem-ne, 
no? La meva trajectòria, per sort, m’obliga a escoltar més, segurament, que a cap altre 
conseller de Salut que hi hagi hagut mai al capdavant de la conselleria; i, mira, això, 
quasi podríem dir que és un avantatge. Doncs, també vull ser un conseller que conegui 
la realitat directament.

I ja estic parlant amb els professionals, especialistes de primària que tinc més a mà, 
que són els que ja conec, que és gent amb qui tinc confiança, aquests que em diran la 
veritat. Perquè aquella gent que tu coneixes de tota la vida no estan per a protocols i et 
diuen la veritat i són els que et parlen més directament, però evidentment que aniré a 
parlar amb uns altres professionals que no són amics ni coneguts, diguem-ne, no?, però 
això ja ho estem fent.

En primària, teniu tota la raó: fets i no paraules. I per això parlem d’un pla, perquè 
nosaltres volem concretar-ho. I quan es parla de pla –després li comentaré això al se-
nyor Santi Rodríguez– és justament la manera d’agafar un compromís específic i no 
genèric. On no hi ha un pla, no hi ha un compromís. Hi han intencions, declaracions 
d’intencions. Però nosaltres ens comprometem. Perquè un pla vol dir que es convertirà 
en un document, amb uns objectius estratègics, amb uns objectius específics i amb uns 
indicadors. I vostès podran avaluar, on hi hagi un pla, i on no hi hagi un pla, no ho po-
dran fer. I per això parlem de plans.

Quan jo parlava del compliment del 85 per cent de les quaranta-vuit hores de temps 
garantit de primària en cap cas, ni l’altre dia ni avui, no ho he posat com un exemple 
de l’excel·lència i de la bona feina dels metges d’atenció primària, era una dada més per 
il·lustrar el debat sobre les llistes d’espera. Estic explicant el compliment dels temps de 
referència. No estic parlant de si la primària... És evident que els indicadors que demos-
tren l’excel·lència de la primària són tots uns altres i no aquest. Per tant, simplement 
aquest aclariment, que crec que en aquí hi ha hagut una interpretació equivocada del 
que jo pretenia dir.

Decàleg de la Camfic. Ahir a les nou de la nit jo estava acabant de preparar la meva 
compareixença i tenia davant dels meus ulls el decàleg de la Camfic, efectivament. Doc-
tora Forès, va estar més d’una hora al despatx fa pocs dies. Per tant, m’agrada molt que 
coincidim, que em donin idees que a mi ja se m’han ocorregut i que no només se m’han 
ocorregut, sinó que ja les he fetes, diguem-ne, no? Dialogarem amb tothom, només fal-
taria: amb els sindicats, amb les societats científiques, amb les patronals, amb tothom. 
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I la Camfic és una societat científica, només faltaria. I jo vaig voler-m’hi asseure abans 
d’aquesta compareixença.

Llistes. Jo no vaig dir que les dades no fossin fiables en la fase diagnòstica. Jo el 
que vaig és que els sistemes d’informació dels quals disposàvem, pel que fa a les llistes 
d’espera en la fase diagnòstica –i, per tant, això era una responsabilitat del departament, 
eh?, i no dels professionals– eren insuficients. I que fa un any que hem posat fil a l’agu-
lla. I que, per tant, des de principis del 2015 ja disposem de sistemes d’informació que 
ens permeten fer un diagnòstic acurat de quina és la situació de l’espera pel que fa a la 
fase diagnòstica. I ara, per tant, al cap d’un any, ja podrem fer el primer tall anual, ja sa-
brem en quina situació estem. Em referia simplement a això.

Estic molt d’acord amb vostè que la precarietat és un tema principal a l’hora de plan-
tejar, diguem-ne, les polítiques de suport als professionals del nostre sistema sanitari, 
evidentment.

I, hi insisteixo, no sé si em deixo alguna cosa de les moltes que m’ha comentat vos-
tè; en tot cas: maquillatge de les llistes d’espera, no; corrupció, zero –corrupció, zero.

Senyora Escarp, també agrair-li moltíssim... Li ben asseguro que jo fa un mes que 
estic aterrant a la realitat, li ho puc ben assegurar. Un aterratge, diguem-ne, que no hau-
ria imaginat mai. I li agraeixo moltíssim que vostè hagi manifestat la seva disposició a 
tornar al consens. Efectivament, si no ho fem junts, no ho farem igual de bé –si no ho 
fem junts, no ho farem igual de bé.

Sobre les llistes d’espera, ho repeteixo, jo no estic enviant-li l’estelada a ningú, jo li 
estic dient la veritat a la gent. La diputada Martínez deia: «No es pot normalitzar el fet 
de la llista d’espera.» No, no..., jo no normalitzo el fet de la llista d’espera, jo no dic res. 
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de Tarragona, de Girona i de Lleida expli-
quen en les classes dels màsters en gestió hospitalària –ho expliquen, no és aquest con-
seller– que un sistema públic, finançat públicament, sempre té llista. El problema no és 
la llista, el problema és si l’espera és excessiva. I això és el que està passant en aquest 
país i no volem que passi. Igual l’espera serà d’un dia, però això no farà que no hi hagi 
la llista, perquè la llista és un instrument tècnic. Ara, que l’espera de la gent que està 
en una llista és d’un dia? Fantàstic. Que si jo tingués 1.000 milions hi hauria una llista 
d’espera que diria: «Vostè es podrà fer l’operació demà passat»? Fantàstic. Però això no 
evita l’instrument tècnic llista d’espera; ho aclareixo, perquè jo em referia exactament a 
això, que és un instrument tècnic inevitable per gestionar l’adequació de l’oferta i la de-
manda en un sistema públic i universal.

Ara, el que volem és reduir... Però és que li estic citant literalment un document del 
Col·legi de Metges. L’última frase que acabo de dir no és meva, és del Col·legi de Met-
ges, i, per tant, si vostè no hi està d’acord, doncs, la convido que faci un debat amb el 
Col·legi de Metges, que és el qui representa la professió, que és la institució oficial que 
representa el col·lectiu metge de Catalunya, i que parli amb ells sobre la seva discrepàn-
cia amb relació a la necessitat d’una llista per adequar l’oferta i la demanda assistenci-
al. Insisteixo que el debat és sobre el temps d’espera d’aquesta llista, i aquí estic molt 
d’acord amb vostè que aquesta espera és excessiva, i per això la volem reduir. Però està, 
diguem-ne, en la doctrina assumida, la necessitat d’aquest instrument tècnic per ade-
quar oferta i demanda.

La senyora Escarp em parlava de les desigualtats en salut, em parlava de les desi-
gualtats entre el Raval i Pedralbes... Efectivament, això ha de ser l’estrella que orienti 
permanentment la nostra acció, diguem-ne, no? Infants en situació de vulnerabilitat... 
La capita del 2010 estava, efectivament, en 1.297 euros, quasi 1.300; la capita del 2015 
està en 1.120 euros. Què podem fer? Podem dir la veritat, i els ho he dit, i la direm en un 
document, que es dirà «pla plurianual d’escenaris pressupostaris», on podrem fer previ-
sions, en funció de quina sigui l’evolució macroeconòmica de l’economia catalana. Per-
què, si no ho féssim, així seria enganyar la gent.

Sobre l’ICS, estic d’acord també amb vostè, senyora Escarp, que als nostres ajun-
taments, efectivament, no sóc jo qui els ha de convidar a actuar amb maduresa, només 
faltaria, i li agraeixo en aquest sentit, una mica, la correcció que em feia, perquè l’han 
demostrat sobradament. Jo el que vull dir és que aquesta maduresa que han demostrat 
sobradament ara la necessitarem per poder fer un acord sòlid amb relació al mapa terri-
torial, que, si no, seria impossible. Perquè el que és segur que no podem fer –n’ha parlat 
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també el senyor Santi Rodríguez– és una subhasta. És a dir, si vol, dels plans no en di-
rem «plans» i en direm «compromisos concrets avaluables», que quan parlem de plans 
ens referim a això: compromisos concrets avaluables. Per això en fibromiàlgia vull un 
pla, per això en urgències vull un pla director, per això en infraestructures vull un pla; 
compromisos concrets avaluables. Més concret que això, més aterrat a la realitat que 
això, impossible. Però el que és segur que no podem fer són subhastes, perquè seria un 
error per als ciutadans, si plantegéssim el mapa territorial en aquests termes. I, per tant, 
jo espero que siguem capaços de pactar els criteris i entendre quines possibilitats tenim 
amb la disponibilitat pressupostària de què gaudirem durant aquesta legislatura.

ICS. No anem a desmembrar l’ICS –no anem a desmembrar l’ICS. Mai –mai. El 
debat sobre l’ICS sempre s’ha obert de manera que ha generat recels i ha impossibilitat 
que es pogués fer el debat d’una manera intel·ligent i constructiva, i útil, i fructífera. Es 
va fer la reforma de la Llei de l’ICS per consens; això ho vam votar tots per unanimi-
tat. Però després automàticament sempre hi ha hagut una, diguem-ne, barra oberta de 
sospita sobre quines són les intencions que... Escoltin, aquest conseller no desmembrarà 
l’ICS. Aquest conseller, el seu equip, l’equip directiu de l’ICS, el que vol és que l’ICS si-
gui una organització del segle XXI, i no del segle XX, perquè estem al segle XXI. I hem de 
ser capaços de fer un ICS capaç d’adaptar-se, flexible, arrelat territorialment... Per què? 
Perquè la qualitat assistencial de l’ICS millorarà! I volem un ICS públic –públic–, que 
serveixi millor els nostres pacients i els nostres ciutadans. Això és el que volem. Però la 
rigidesa organitzativa no necessàriament és una virtut en una organització tan gran com 
l’ICS, i la flexibilitat organitzativa probablement sigui una virtut en una organització tan 
gran com l’ICS. I, per tant, temps tindrem de discutir sobre això.

Sobre el Siscat un aclariment –i acabo ja amb la diputada Escarp–, vull aclarir-ho. 
Hem parlat de treure el profit, l’afany de lucre, en l’àmbit hospitalari, molt clarament. 
No estem parlant de salut mental, no estem parlant del sociosanitari, perquè la realitat 
de què partim en aquests tres àmbits és molt diferent, i seria absurd fer projectes al mar-
ge de la realitat, i en el sociosanitari tenim la situació que tenim, i en salut mental tenim 
la situació que tenim. I si la CUP, en el marc del procés constituent, vol posar aquestes 
qüestions sobre la taula, i altres grups parlamentaris i altres moviments socials i altres 
organitzacions, benvingut sigui, i farem el debat en el marc d’un procés constituent so-
bre quins han de ser els límits de l’afany de lucre en el conjunt del model assistencial.

Però jo no estic parlant d’això, jo estic parlant del pas més important que s’haurà fet 
en termes de reforçar el caràcter públic del sistema des de fa anys, ho repeteixo, el pas 
més important que s’haurà fet al nostre país en termes de reforçar el caràcter públic del 
sistema, que és que al Siscat, en els hospitals que estan a la llista del Siscat, no hi hagin 
proveïdors que siguin empresa amb afany de lucre. Què vol dir això? –i amb això tam-
bé contesto una de les coses que em deia el senyor Santi Rodríguez. Que el 22 d’abril la 
Clínica del Vallès sortirà del Siscat..., el 22 d’abril, no, perdoneu: el 22 de febrer, quan 
hi hagi el proper consell d’administració del Servei Català de la Salut..., el consell de di-
recció –confonc el...– del Servei Català de la Salut, sortirà la Clínica del Vallès i sortirà 
l’Hospital General de Catalunya del Siscat; vol dir això. El Sagrat Cor? Escoltin, vostès 
ho saben, el conveni amb la Clínica del Vallès, el contracte, acaba al 2016. En el cas del 
Sagrat Cor la situació és tota una altra i, per tant, s’ha d’estudiar molt bé i amb molta 
prudència i amb molta responsabilitat quin serà el mecanisme pel qual hem de posar el 
Sagrat Cor en mans d’un operador de titularitat pública.

Acabo amb la senyora Escarp, sense tenir massa clar si li he contestat tot el que em 
preguntava, i vaig al senyor Albano Dante Fachin i a la senyora Àngels Martínez. Al 
senyor Albano Dante li vull donar les gràcies per moltes raons: pel to, per la passió..., i 
li vull donar les gràcies perquè crec que és el millor aliat de la meva cap de secretaria, 
perquè ja, si n’ha pres nota la senyora Elvira Duran..., ja suposo que saps totes les truca-
des que he de fer aquesta tarda, diguem-ne, perquè ens les ha suggerit el senyor Albano 
Dante Fachin. Li agraeixo aquesta proactivitat en l’organització de l’agenda del conse-
ller i li proposi les trucades que ha de fer. No sé si a l’agenda d’aquesta tarda hi cabran 
totes aquestes trucades a la directora de la corporació de la Selva, etcètera.

En tot cas, transparència absoluta, corrupció zero; serem aliats en això, estic segur 
que serem aliats en això, no en tinc cap dubte. Perquè si ho fem i ho demostrem, vosal-
tres teniu aquest interès, doncs, no hi haurà cap motiu per no anar junts, suposo. I, es-
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colta, apunteu-vos els èxits vosaltres. Si és que a mi m’és igual; jo vull que es faci. Els 
èxits, qui els vulgui. Qui ho vulgui capitalitzar políticament, doncs, que ho capitalitzi, 
i ja està. Perquè la nostra satisfacció com a equip directiu de departament és fer-ho –és 
fer-ho–, no és capitalitzar-ho políticament, i la capitalització política la regalo a qui li 
interessi, diguem-ne. I, per tant, doncs, ho podem capitalitzar entre tots, o tothom fer-
ho i no estar gaire preocupats per capitalitzar-ho, diguem-ne. Però, en tot cas, fem-ho, 
perquè els ciutadans s’ho mereixen, perquè jo entenc que vosaltres esteu pensant, exac-
tament com jo, que els ciutadans es mereixen no sospitar sobre la transparència del sis-
tema sanitari i poder dir amb convicció que no hi ha corrupció en el nostre sistema sa-
nitari, que no n’hi ha. I això es pot demostrar.

Diners públics. Jo estic molt d’acord amb vostè que s’ha de lluitar contra el frau fis-
cal. Jo estic molt d’acord amb vostè que s’ha de renegociar el deute; així figura, com un 
dels compromisos, en la declaració d’inici d’independència. Estic molt d’acord amb vos-
tè que hem d’escoltar la ciutadania. Hi estic d’acord, ho heu dit vosaltres, hem d’apren-
dre de l’experiència. Però jo no he vingut a fer d’inquisidor, jo he vingut a aprendre de 
l’experiència per millorar el present i per orientar el futur en una direcció que sigui la 
que mereix la gent que necessita un bon sistema sanitari i un bon model de salut públi-
ca. Però no he vingut..., no m’hi trobareu, a fer d’inquisidor. No, la meva manera d’en-
tendre la política no m’hi porta i no hi aniré, a fer una inquisició, diguem-ne, no?

El consens, si em permet el senyor Dante Fachin, no era la «sociovergència». El con-
sens era Ramon Espasa, conseller de Salut, fent el mapa sanitari al primer Govern de 
la Generalitat, presidit per Josep Tarradelles, amb tots els partits polítics. El consens en 
salut va començar allà, i va durar moltes dècades, amb tothom: amb Convergència, amb 
Unió, amb el PSC, amb l’Ajuntament de Barcelona, amb en Pasqual Maragall, amb en 
Joan Clos, amb l’Ajuntament de Barcelona, on governava Iniciativa per Catalunya des 
de l’any 79. Perquè un dels artífexs més importants del consens amb relació al model sa-
nitari català –ja no parlo de partits, parlo d’institucions– va ser l’Ajuntament de Barcelo-
na, i el model sanitari català seria incomprensible sense l’Ajuntament de Barcelona. I el 
meu secretari general, per cert, treballava de gerent a l’Ajuntament de Barcelona durant 
aquella època, i m’ho pot explicar directament. I en aquell Govern hi havia un partit que 
es deia Iniciativa per Catalunya, des de l’any 79 fins a l’any... 2011? –fins a l’any 2011.

Per tant, en el consens hi ha sigut tothom, i sense l’ajuntament aquest consens no es 
pot entendre. Ara, tornem-lo a fer, perquè estem al segle XXI, perquè la LOSC té vint-
i-cinc anys, perquè hem de fer una llei nova! Clar que sí, tornem-lo a fer. Però aquest 
consens no ha sigut dolent. Que el consens té riscos? Li ho accepto. Quins riscos té, 
el consens? Que llavors la capacitat de control extern, quan tothom forma part del con-
sens, potser és més feble. I és important que els sistemes, no?, els pactes polítics, siguin 
controlats des de fora. Doncs, fem un consens que no eviti el control extern i amb què 
garantim que el consens no es perverteix i que no es fa servir per al que no s’ha de fer 
servir.

La Sindicatura de Comptes és una institució pública. Per tant, no és que hi tingui 
interès, és que tinc l’obligació institucional –l’obligació institucional– de llegir-me tots 
els informes de la sindicatura que tinguin a veure amb el meu departament. I així ho 
estem fent i així ho faré. I en base a aquests informes, i en base a quines hagin sigut les 
decisions de la sindicatura amb relació als diferents informes, prendrem les decisions 
pertinents, per descomptat. Però jo crec que fent la declaració de corrupció zero, amb la 
qual estem tots d’acord, és suficient. I després podreu jutjar fets, diguem-ne, eh?, però 
la voluntat política ja l’he manifestat.

A la senyora Àngels Martínez li agraeixo que em complementi la bibliografia. El 
Grup d’Iniciativa..., no, de Catalunya Sí que es Pot, Iniciativa-Podem, m’ajuda a fer 
l’agenda i em completa la bibliografia, i agraeixo molt aquest esperit cooperatiu que te-
niu amb el conseller. És molt important escoltar també la Marea Blanca, absolutament, 
i ens reunirem properament. I és molt important escoltar el relat de Dempeus, i així ho 
farem, i els fets parlaran. Però jo voldria que els, diguem-ne, conceptes que estan assu-
mits de manera general els aclarim i vegem quins són els punts de partida que compar-
tim, a nivell de definició conceptual. Per això parlava: en el tema de les llistes d’espera, 
suposo que el que volem és reduir el temps d’espera al màxim possible, i entenc que ens 
posem d’acord en aquest tipus d’objectius.
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Molt d’acord amb el biaix de gènere que es deriva de les crisis, molt d’acord amb el 
biaix de gènere. Molt d’acord que la participació dels moviments socials fa més fort 
el sistema. I, per tant, celebro que existeixi la Marea Blanca. No només no m’espanta: 
ho celebro, la necessitem, tots la necessitem, la Marea Blanca. I per això vaig voler, tot 
i que jo tenia la meva agenda i no estava en la meva agenda, perquè no hi havia petició, 
vaig voler tenir un primer contacte, i properament m’asseuré amb ells tot el temps que 
calgui.

La ILP. Vostè em diu: «Un cop es va aprovar la ILP, no es va complir. De fet, es va 
aprovar una resolució, i vostè seguia sent...» Abans, és veritat, ho rectifico, perquè he 
comés un error: recordava com si el tràmit parlamentari hagués estat de votació de la 
mateixa ILP i va ser una resolució parlamentària. Per tant, tècnicament, és veritat que 
el dret de retirada vostès no el tenien. En aquest cas, rectifico aquesta informació. Però, 
en tot cas, sobre la ILP: «No es complia i vostè no hi podia fer re.» És que jo només hi 
puc intervenir com a diputat, perquè aquí hi ha una divisió de funcions a nivell institu-
cional en els tràmits parlamentaris; jo no estic al Govern quan sóc diputat, jo no estic 
al Departament de Salut. Ara sí. Jo he dit: ara sóc conseller, que vull que el contingut 
d’aquella resolució es recuperi, s’incorpori en un pla i es compleixi, i ara puc agafar 
aquest compromís. Abans vostès me’l podien demanar, però per més que me’l dema-
nessin estava fora del meu abast; ara no. Jo he sigut molt clar. Jo avui m’he mullat molt 
en aquest tema. Per què? Perquè vaig veure la gent patint, senyora Àngels Martínez 
Castells, i vostè ho sap, vaig veure la gent patint. I per això el tema en què jo vaig in-
tentar implicar-me més a fons en la meva etapa de diputat va ser aquell, perquè en cap 
altre tema vaig veure tanta gent patint tant. I per això jo avui m’he volgut mullar; no per 
apuntar-me cap medalla: perquè la gent mereix que el conseller de Salut intenti donar 
respostes. I crec que és la meva obligació; no és cap mèrit, és la meva obligació.

La senyora Reguant... Contesto Barnaclínic amb la resposta a la senyora Reguant; 
prèviament vull contestar al senyor Santi Rodríguez –aquí, gràcies. Senyor Santi Rodrí-
guez, em sap molt de greu, diguem-ne, que hagi suprimit les felicitacions que tenia pre-
vistes. Crec que és una supressió no absoluta, per tant, les dono per parcialment fetes, 
diguem-ho així. Jo no faré servir la independència com a excusa per no fer els debats 
que toquen, els ho ben asseguro, senyora de Ciutadans –senyora Escarp–, senyor San-
ti Rodríguez; parlarem del que s’ha de parlar –parlarem del que s’ha de parlar–, però, 
permetin-me només que, quan ens trobem en situació d’asfíxia financera, jo els digui... 
–jo no els parlaré d’independència–, els digui: «O canviem rotundament les capacitats 
financeres de la Generalitat o aquests objectius no me’ls demanin.» I com que jo crec 
que només hi ha una via per a aquest canvi rotund, doncs, per això els he parlat d’in-
dependència. Però en cap cas em semblaria honest fer demagògia i fer servir l’estelada 
per tapar res. No venim a tapar res, al revés, venim a garantir millor els drets socials i 
alguns que ens hem apuntat, i no torno a fer el míting que deia vostè abans; el projecte 
independentista el fem únicament i exclusivament perquè ens sembla que és l’única ma-
nera sòlida i consistent per defensar millor els drets socials de la nostra gent. I, si no, no 
hi seríem –no hi seríem. 

Farmàcia comunitària: en prenc nota, li ho agraeixo molt, és un tema que no havia 
sortit en la meva exposició, com tampoc, per cert, el tema de salut laboral. Disculpin-me, 
està en el relat, estava previst en el relat i, en algun moment dels treballs finals de la 
construcció del material que hem fet servir per a la compareixença, ha caigut. Efectiva-
ment, és central: no pot faltar en una compareixença d’inici de mandat, on es parla de 
salut pública, tota la feina que s’ha de fer en salut laboral, i temps tindran de parlar-ne 
amb el que en sap de veritat d’aquest tema, que no en sóc pas jo, que és el senyor Joan 
Guix, que és el secretari de Salut Pública, que és el millor secretari de Salut Pública 
amb el qual jo podia comptar. Per tant, li agraeixo molt també que formi part de l’equip.

Atenció primària. Ja ho hem dit: atenció primària ha de ser objecte d’una reforma 
profunda, i posarem els documents que ens permetran fer el debat amb tot el detall ne-
cessari. 

Urgències: pla director –pla director–, plans, plans, plans... (Veus de fons.) No, no: 
plans, plans, plans, precisament. És la manera que puguem parlar seriosament d’aquest 
tema. Pla director d’urgències: amb un responsable. Miri, el senyor Romeva té un pres-
supost de 19 milions d’euros. El senyor Comín té un pressupost..., el pressupost executat 
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del 2015, 9.100 milions d’euros: 9.100 cent milions d’euros a 19 milions d’euros. Me’n 
falten 1.000 per arribar al pressupost del 2010; no 19, 1.000. A vostè li sembla rigorós? 
Jo crec que això acabarà sent un bumerang per a qui segueixi per aquest camí, però jo 
faig com una mica un avís amistós, diguem-ne, perquè li aconsellaria –després faci el 
que vulgui, diguem-ne– que no continuï amb aquesta comparació, perquè és tan incon-
sistent, és tan profundament inconsistent que m’expliqui a mi que necessito 1.000 mili-
ons d’euros addicionals, que parli amb el senyor Romeva, que té un pressupost total de 
19 milions dels quals dedica 3 milions d’euros a les oficines a l’exterior, que tenen un 
cost mitjà de 500.000 euros –cost mitjà de les oficines a l’exterior, n’hi ha sis d’obertes i 
el pressupost actual és de 3 milions d’euros; per tant, el cost mitjà és de mig milió d’eu-
ros. De veritat que amb 3 milions d’euros jo resolc cap dels problemes que tinc? Jo, que 
necessito 1.000 milions per recuperar el pressupost del 2010, el meu problema són els 3 
milions d’euros que dedica el senyor Romeva a oficines a l’exterior? 

Que, sap què passa amb les oficines a l’exterior? Ja està computat el retorn que tenen. 
I resulta que, està demostrat i en els estudis, i vostè sap que existeixen i els coneix, no ho 
diu, perquè a la tàctica del debat parlamentari no toca dir-ho, però vostè imagino que co-
neix els estudis que expliquen quants euros tornen, en termes d’inversió estrangera, per 
cada euro que es gasta el Govern de Catalunya en oficines a l’exterior. Per tant, siguem 
una mica rigorosos en aquesta matèria, demano jo. I si no volem ser-ho, després cadas-
cú, diguem-ne, s’atindrà a les conseqüències del seu rigor o de la seva falta de rigor.

Vaig acabant, senyora presidenta. Quants minuts em queden? (Pausa.) Un minut. Però 
li voldria donar alguna resposta a la senyora Reguant, que em serveix també per tancar la 
meva resposta a... Ah, no, el senyor Rodríguez m’ha fet una pregunta que em sembla to-
talment necessària i pertinent, i que li agraeixo molt, que és, dues qüestions: l’equitat ter-
ritorial en l’espera –espero que em concedeixi dos minuts de marge, presidenta. L’equitat 
territorial en l’espera. Efectivament. Nosaltres, quan parlem d’equitat –potser no s’ha ex-
plicat prou bé en la compareixença–, hem dit que l’equitat en l’accés té dues vessants: la 
territorial i l’espera; i per això tot anava, senyora Escarp, sota l’epígraf de l’equitat en l’ac-
cés. També les llistes d’espera, per nosaltres, són claus des del punt de vista de l’equitat 
en l’accés i així figura en el material que els lliurarem. En tot cas, l’equitat territorial en 
l’espera és bàsica, però la gent també vol ser intervinguda quirúrgicament al més a prop 
possible de casa i, per tant, en aquest sentit també hem de tenir en compte el principi de 
proximitat, que ha de ser compatible amb el principi d’equitat.

Em deia el senyor Santi Rodríguez, al qual deia que li agraeixo, quan vostè m’ha 
parlat de què vol dir que es prioritzarà en les llistes d’espera en funció de criteris clínics 
i socials. I té raó vostè que, si no som capaços de precisar millor, això pot ser un factor 
d’arbitrarietat, que seria catastròfic que hi hagués factors d’arbitrarietat en la configura-
ció, en la confecció de les llistes d’espera. Li diré ara d’una manera molt breu i molt suc-
cinta: a igualtat de situació clínica –a igualtat de situació clínica–, es prioritzarà aquell 
pacient en una situació social més vulnerable. Això vol dir tenir en compte els criteris 
socials. Que de vegades ens trobem persones en situacions clíniques pràcticament idèn-
tiques. Llavors, què fem, quan la situació clínica és la mateixa? Desprioritzar? Ho fem 
en funció de l’arribada? No. Hi ha un segon nivell de criteris, complementari. Per això 
no diem «situació social i clínica», diem «situació clínica i social», que ens ha de servir 
per discriminar en pacients que estan en igualtat de situació clínica.

Clínica del Vallès, ja li ho he contestat. Prescripció infermera. M’agradaria... –això 
ho demanaré–, quantes vegades un reial decret ha estat dos mesos sense publicar, però 
això és només una curiositat meva. En tot cas, ho reitero, li prenc la paraula, senyor 
Rodríguez, jo crec que ens entendrem, perquè tots estem amb una voluntat de consens 
molt gran i jo crec que és el que mereixen els ciutadans del nostre país.

A la senyora Reguant: hem tingut tantes hores i tantes ocasions per discutir tan a 
fons totes les qüestions que hem aportat sobre la taula que –per als altres no, però vos-
tè i jo– si ara jo entrés a fons a respondre les coses que m’ha preguntat tindríem una 
sensació de déjà-vu. L’hem de fer públic, també, aquest debat, eh?, però vull que que-
di clar que nosaltres ja l’hem fet. En tot cas, em parlava de coses com el vincle entre 
la salut pública i la salut comunitària; absolutament d’acord. Jo vull dir-li..., vostès di-
uen: «El nostre model no és el de vostès.» No ho sé, d’acord, potser estem menys lluny 
del que vostè pretén i jo vull pensar que estem més lluny del que vostè pretén; perquè 
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quan jo m’ho miro des del punt de vista no instrumental, sinó final, que és –n’estic se-
gur– el punt de vista des del qual s’ho mira vostè, i quan vostè i jo ens preguntem: «De 
quina manera garantim millor el dret a la salut dels nostres ciutadans, i com serà de 
més qualitat l’assistència, i com tindrem millor hospitals, i com tindrem millors centres 
d’atenció primària?», si arribéssim a la conclusió que la diversitat de proveïdors millora 
l’assistència, que és un factor, si jo aconseguís demostrar-li a vostè, quasi com una de-
mostració científica, que el fet que hi hagi l’ICS, però que també hi hagi els concertats, 
i que també hi hagi les empreses públiques, i que hi hagi les fundacions, des de la trans-
parència màxima, des del control –i, si cal que sigui parlamentari, ho estudiarem–, però 
des del control i la transparència; però si aquesta diversitat de proveïdors fa que al final 
la gent tingui millor dret a la salut i que, sense diversitat de proveïdors, faria que la gent 
tingués pitjor dret a la salut, estic segur que vostè em diria: «Som-hi amb un model amb 
diversitat de proveïdors.»

Perquè no pot ser que vostè tingui l’apriorisme tancat absolutament que està en con-
tra de la pluralitat de proveïdors, i que posi això per sobre de la garantia del dret a la 
salut. No pot ser que vostè posi un criteri instrumental com un dogma invencible per so-
bre del dret a la salut dels nostres ciutadans, perquè hem de fer, en el tema de la reorga-
nització de l’ICS, mantenint el seu caràcter públic, evidentment –ho he dit sis vegades, 
ara és la setena–, allò que garanteixi millor el dret a la salut de la gent. És el nostre –ho 
he dit al principi de la meva compareixença– únic criteri de legitimació, almenys és el 
meu únic criteri a l’hora de prendre decisions. Vostè em parla de Barnaclínic...

La presidenta

Conseller, hauria d’anar acabant.

El conseller de Salut

Acabo, perquè, si no, em diran que m’escapo i que no parlo de Barnaclínic, i m’ho 
han preguntat uns quants de vostès. Amb Barnaclínic, nosaltres vam posar-ho en el pla 
de xoc, que dèiem que és el primer pas que s’ha de fer. Després es podrà fer un debat 
més aprofundit, perquè, efectivament, l’assistència privada en centres de titularitat pública 
és un debat que genera una controvèrsia ètica important. No per casualitat és un dels te-
mes que ha propiciat més informes –més informes– d’observatoris de bioètica, de consells 
assessors, d’experts en ètica, l’informe de la senyora Camps –de la Fundació Grífols–, 
l’informe del Casost, l’informe de l’Observatori de Bioètica de la Universitat de Barce-
lona... Per tant, senyal que aquí tenim un debat ètic d’una profunditat importantíssima.

Però nosaltres, en tots cas, el que intentem és dir: mentre es faci, mentre es segueixi 
fent, s’ha de fer amb garanties ètiques. I estan detallades, i els experts les han escrit, ne-
gre sobre blanc, i nosaltres, la meva referència –i ho dic aquí– és l’informe amb relació 
a aquesta qüestió liderat per la senyora Núria Terribas, del consell assessor en polítiques 
de salut del Casost. I allà hi ha un informe que és el que nosaltres vam aportar a l’acord 
per al pla de xoc, on es diu el que no pot passar quan hi ha models d’assistència privada, 
el que no ha de passar en termes de salt d’una llista pública a una llista privada. Tot el 
que no ha de passar. Però també li diré una altra cosa: si avui prohibíssim l’assistència 
privada en centres de titularitat pública –dades confirmades pels seus gestors–, l’Hos-
pital de Palamós no podria pagar la catorzena paga, ja li ho dic. Ells paguen la catorze-
na paga amb els ingressos que obtenen gràcies a aquesta via. O, per exemple, Althaia, 
Manresa, doncs, no podria finançar la seva política retributiva, amb la qual han acon-
seguit evitar la retallada del 5 per cent des de la seva autonomia de gestió, pròpia d’un 
centre concertat.

Per tant, jo vull ser conscient de les conseqüències que tenen les meves decisions. 
Jo si avui li faig cas a vostè –si avui li faig cas a vostè–, avui mateix, el senyor Albano 
Dante em diu: «Faci-li cas a la senyora Reguant i aquesta tarda, a més de les trucades, 
derogui la instrucció.» Qui perden, demà, segur –i això és una dada i no és una opi-
nió– són els treballadors, els professionals, els metges i les infermeres, i això és així. 
Ho dic perquè a l’hora de fer el debat..., que jo entenc que hi ha un debat i no vull tancar 
la meva posició perquè el que crec que hem de fer en aquesta qüestió és debatre i molt 
i veure quins són els riscos. Però demà qui hi perdria serien els metges i les infermeres 
de l’Hospital de Palamós, per posar un exemple, o d’Althaia, per posar-ne un altre. Per 
tant, siguem conscients també de què estem parlant, quan parlem de les coses.
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Senyora Candini, li agraeixo molt seves paraules. Un minut només sobre Funny-
Dent. Ens ha saltat, estàvem nosaltres intentant construir un projecte i, efectivament, el 
conseller de Salut i el seu equip tenen dos hemisferis en el seu cervell –vull pensar que 
en tenim dos–, un que construeix projecte i l’altre que apaga incendis, diguem-ne, no? 
Llavors, l’hemisferi bomber ens ha portat a assumir aquest tema de manera proactiva. 
Ja els he dit que el nostre diàleg amb el Col·legi d’Odontòlegs ens ha permès entendre 
que la situació és crítica –la situació és crítica. Nosaltres obrim de manera immedia-
ta –estem acabant de definir-ho– un procés extraordinari de regularització de totes les 
clíniques i centres sanitaris que avui no tenen autorització, perquè s’han de regularitzar 
immediatament. I donarem uns mesos i hem d’estudiar exactament la capacitat inspec-
tora del col·legi, la del departament, per fer un període de regularització realista, i enca-
ra no puc, en aquests moments, anunciar de quants mesos ha de ser aquest període de 
regularització, però és evident que el que farem és resoldre, si pot ser en sis mesos, el 
que no s’havia resolt en molts anys.

Nosaltres arribem i venim a resoldre en sis mesos un tema que estava pendent de 
resolució. I això exigirà aprovar un nou decret d’autorització. I això també està ja sobre 
la taula del consell de direcció del departament. Un nou decret d’autorització: el decret 
que fem servir és un decret espanyol del 2003; el decret català és dels vuitanta, si mal 
no recordo; 94, finals dels vuitanta..., de l’any 94. I no pot ser, la vida ha canviat, els 
centres sanitaris han evolucionat, les característiques de la inspecció també s’han de..., 
no només s’han de posar millors garanties administratives. L’ideal seria que la llicència 
d’obertura d’aquests centres sanitaris estigués vinculada a l’autorització per part del de-
partament; però això no ho podem decidir unilateralment des del departament. Però, en 
qualsevol cas, també s’ha de millorar pel que fa als criteris des del punt de vista clínic, 
diguem-ne, de la inspecció, que són criteris, evidentment, molt antics. Per tant, aquí els 
bombers han decidit agafar el toro per les banyes i posar-nos mans a l’obra i resoldre un 
tema en molt pocs mesos, que feia massa temps segurament que s’arrossegava.

Moltes gràcies, senyora presidenta, per la seva benevolència. 

La presidenta

Gràcies, conseller. Sí, haig de dir que no s’ha adequat als trenta minuts però que, 
clar, ha de contestar tantes preguntes... Em consta que hi ha molts diputats que tenen al-
tres comissions aquesta tarda, just a les tres, i, per tant, anem molt, molt justos de temps.

Només obriria torn si fos per preguntes molt concretes o algun aclariment molt con-
cret que hagi quedat pendent. Si no, els demanaria que no caldria obrir torn. Volen obrir 
torn?

Albano Dante Fachin Pozzi

Jo, per al·lusions, més que res.

La presidenta

D’acord. Trenta segons, si és per al·lusions.

Albano Dante Fachin Pozzi

Trenta segons? Ostres, en trenta segons... Me n’alegro que vostè tingui la intenció de 
llegir-se els informes. Diu que és la seva obligació. Vigilarem si se’ls llegeix o no. El 
que ens preocupa és que la senyora Candini no se’ls llegeixi i digui que no hi ha proves 
del que està passant.

Senyora Candini, vostè és alcaldessa de Calella, i hauria de llegir-se aquests infor-
mes! (Veus de fons.) Aleshores no pot dir que no hi ha proves. I, bé, si no hi ha temps. 
Hem de parlar del VISC+... 

La presidenta

Sí, perquè, a més a més...

Albano Dante Fachin Pozzi

Ja en parlarem...

La presidenta

...és una sessió informativa del conseller, i, per tant, tindrem altres dies per fer-nos 
al·lusions els uns als altres.

(Remor de veus.)



DSPC C 37
11 de febrer de 2016

Sessió 2 de la CS 49 

Albano Dante Fachin Pozzi

Però aquest està subratllat i comentat, anotat. Bé...

La presidenta

Si us plau...

Albano Dante Fachin Pozzi

No, no. Era un regal.

La presidenta

Volen obrir torn? Comencem, doncs, per l’ordre d’abans? (Pausa.) Un segon.

Eulàlia Reguant i Cura

Jo és que només..., és que a les tres he d’estar a un altre lloc de Barcelona. Vull dir 
que no és que tingui una altra comissió, i que, per tant, si fos ràpid, puc fer-ho, però vull 
dir que, si no, me n’he d’anar.

La presidenta

Molt ràpid, si us plau, senyora Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

D’acord. Jo només diria que jo no em baso en apriorismes, que tampoc... És a dir, 
estem parlant d’un accés a la salut universal, i que, per tant, el problema vol dir si hem 
d’utilitzar instruccions que el que fan és facilitar l’activitat privada als centres públics, 
el problema el tenim amb els centres públics i amb quin model de sanitat i model de sa-
lut pública estem implementant. I, en lloc de facilitar una sèrie d’activitats, el que hem 
de fer és bolcar-nos perquè el sistema de salut sigui realment efectiu, públic, i no neces-
sàriament hàgim d’autoritzar vies o portes d’entrada pel darrere a negocis privats.

Moltes gràcies, i em sap greu no escoltar la resta, però me n’he d’anar.

La presidenta

Gràcies, senyora Reguant. (Adreçant-se a Jorge Soler González.) Vostè també ha d’es-
tar a les tres en algun lloc?

El conseller de Salut

Li enviaré la resposta per WhatsApp, senyora diputada, perquè ara la faré en veu 
alta però després la hi transmetré directament.

La presidenta

Senyor conseller (la presidenta riu), ja tindrà un torn de rèplica. Li ho dic perquè 
m’ho ha demanat la senyora Assumpta Escarp, que també ha d’estar a les tres a comissió.

Però comenci vostè, molt curt, si us plau, màxim dos minuts.

Jorge Soler González

Trenta segons. Simplement és per tornar a donar les gràcies per les paraules. M’ha 
agradat molt, doncs, que hagi agafat el meu discurs amb tan bon tarannà. Comentar-li 
que amb aquestes mesures de proposta, doncs, moltes d’elles gratuïtes, que tinc prepa-
rades, algunes ja les té de la Camfic i que, per tant, sí que m’agradaria que sortís d’aquí 
el conseller donant ja dates d’implementació de tot això. Perquè si és gratuït, és bo i és 
bo per a tothom, i, per tant, és bo posar-ho en un calendari i que no estiguem aquí dintre 
de molts mesos.

Ho deixo aquí. En tenia per a molt més, però, bé, siguem breus per respecte als al-
tres.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. (Veus de fons.) Senyora Assumpta Escarp?

Assumpta Escarp Gibert

Una puntualització també del que s’anava... Gràcies, presidenta, i disculpi’m si abans 
he fet el comentari que em mirava malament, una expressió per anar ràpidament i de-
manar disculpes preventivament, diríem. D’acord?

En tot cas, sobre l’assistència privada en centres públics, jo m’he mirat, també, el 
que hi ha en el pla de xoc al voltant de la circular que es va fer, no es va posar en marxa, 
i el que és més important és el que no apareix. No apareix una cosa que vostè després 
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deia, senyor conseller, que és: evitar les dobles llistes d’espera, que és evitar els tracta-
ments disponibles diferenciats, i, en cap cas, es parla que només hauria de ser en aquells 
serveis que estiguin fora de la cartera pública. Tot això quan es descriu en el pla de xoc, 
això és el que no hi és. Per tant, m’ha semblat més important, i per això aprofito aquests 
trenta segons per dir això, que són el que realment falla.

Després hi ha..., jo..., em semblen bé els plans que vostè planteja –em poden semblar 
bé o malament– però el que és evident és que si això no va acompanyat d’un compromís 
pressupostari, si hi ha uns plans plurianuals que no van lligats a un compromís pressu-
postari plurianual és molt difícil. Si nosaltres tenim un pla de salut 2016-2020 i no hi ha 
un horitzó de pressupost, diríem, o de compromisos pluriennals 2016-2020, tot plegat 
serà bastant complicat.

La presidenta

Sí, gràcies. Ara la senyora Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, ràpidament. No ha contestat la qüestió del VISC+, i em sembla important recor-
dar-li-ho.

En segon lloc, quan vulgui, ja ho vaig explicar, com s’utilitza en política econòmica, 
perquè he donat classes més de trenta anys, els temps d’espera. I només li diré, perquè 
vostè es faci una idea, que els temps d’espera s’utilitzen, per exemple, quan s’espera un 
autobús, per veure quant temps espera la gent per agafar un taxi. Això vol, dir un auto-
bús públic, un taxi privat. Això, aplicat a la sanitat és el que vostè em diu que estan re-
comanant des dels col·legis oficials de metges.

I, finalment, amb la fibromiàlgia –perquè voldria contestar més coses i no tinc temps. 
Miri, amb això, poques bromes. Vostè va ser –vostè va ser ho va seguir sent– diputat, 
les persones malaltes van seguir estant malaltes i van haver d’anar hospital per hospital 
buscant a on podien aconseguir atenció. I el que es van trobar va ser amb més maltrac-
tament en els hospitals, i més maltractament a l’ICAM. I això, senyor conseller, si ara es 
pot canviar –perquè ara vostè té poder i pot aconseguir canviar les coses–, doncs, molt 
bé; però que pensi que des del 2008 fins ara, la gent només ha aconseguit, de tot el que 
es va treballar en aquells moments, molt poques coses en uns llocs molt concrets. I la 
resta? Més maltractada, més exclosa, més abandonada i amb més patiment.

Si vostè s’entendreix pel patiment, pensi que encara té molt més patiment, encara 
ara, per entendrir-se.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Em sembla que el senyor Santi Rodríguez també tenia 
una puntualització.

Santi Rodríguez i Serra

Més que una tres, però seran concretes, eh? Continuem preferim les accions concre-
tes que els plans. Continuem preferint les accions concretes, perquè els problemes són 
concrets, els problemes estan avui sobre la taula, i els plans s’han de fer. I, per tant, com 
que passa un temps, nosaltres preferiríem que ja hi haguessin definides accions concre-
tes, que no la previsió d’elaborar plans per veure quines accions concretes es fan. Les 
persones necessiten accions, no plans.

Amb relació al tema de la Clínica del Vallés. No, segurament no m’ha entès vostè la 
pregunta. La pregunta no era sobre la continuïtat o no del conveni. La pregunta concreta 
és si estem en condicions de garantir que les 2.600 intervencions quirúrgiques i 1.000 
hospitalitzacions conveniades estem en disposició d’oferir-les a d’altres equipaments 
públics. Perquè, si no és així, el criteri d’eficiència és el que ha d’imperar, i el criteri 
de servei públic és el que ha d’imperar, amb independència que l’exerceixi una entitat 
pública o l’exerceixi una entitat privada. És aquesta, la pregunta: estem en condicions 
d’absorbir totes aquestes gestions conveniades? Sí o no? Aquesta és la pregunta. I ens 
consta que al Parc Taulí hi han inversions pendents i hi han necessitats encara pendents.

I el darrer tema: vostè em demana rigor en el tema de les delegacions, i el rigor li 
demano jo a vostè. Vostè ha confós, i segur que no ho ha fet involuntàriament, les dele-
gacions polítiques que, efectivament, són sis, que, efectivament, en el departament d’ex-
teriors apareix un pressupost de 3 milions d’euros, on no consta el personal perquè el 
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personal depèn d’un altre departament amb la qual cosa els costos s’incrementen; amb 
les oficines comercials d’Acció, que aquestes sí que tenen un estudi del retorn econòmic 
i que d’aquestes hi ha trenta-sis i que no costen, evidentment, 3 milions, sinó que costen 
bastant més.

Però, en qualsevol cas, miri, i li agafo els 3 milions d’ara, vostè renunciaria a 3 mi-
lions d’euros amb els quals, segurament, podria obrir entre 8 i 10 CAP durant les 24 
hores del dia per donar servei a les persones? Jo, com a conseller de Salut, no ho faria. 
Veig que vostè, per al país, deu estar disposat a fer-ho, nosaltres no.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn de la diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Només, molt breu, en tot cas, desitjar-li, conseller, doncs, la mà-
xima sort i les màximes, diguem-ne, solucions als problemes, que són molt grans i són 
molt importants, però que, en tot cas, estem convençuts que se’n sortirà. 

I només un desig –un desig–, parlo en veu alta, jo també sóc així apassionada com 
vostè: m’agradaria que la motxilla que vostè porta com a nou conseller no portés pedres 
que a vegades en el passat ha costat molt, no?, i que, a vegades, ja que parlem tant de 
nova política, que són aquelles pedres/rocs que solen pesar moltes vegades, que és en el 
discurs i en el debat polític, els del dogmatisme i els del personalisme. Tant de bo que 
aquestes no les porti a la motxilla, molta sort.

La presidenta

Molt bé, senyora diputada. És el torn de..., li dono cinc minuts, conseller, i si es pot 
ajustar...

El conseller de Salut

Menys, menys..., no arribo a ocupar-los. A la senyora Reguant només dir-li que hem 
de separar dos debats, que jo... Una cosa és el debat sobre l’assistència privada en cen-
tres públics i l’altra és el debat sobre la diversitat dels operadors que configura la singu-
laritat del model sanitari català. Jo crec que hem de separar aquests dos debats.

Al senyor de..., al diputat de Ciutadans, hi haurà calendari. Hem de convertir aquest 
debat d’avui amb un pla de mandat i el pla de mandat tindrà dates, de les diferents co-
ses.

A la senyora Escarp, jo crec..., ara no ho puc recordar de memòria, no ho tinc aquí, 
jo crec que sí que parla d’evitar les dobles llistes d’espera; però, en tot cas, efectivament, 
aquests són els temes que hem tractar i hem de regular-ho –ho hem de regular–, si es 
fa, s’ha de regular. El que no pot ser és que es faci amb aquesta ombra de mala praxi de 
la qual parlava el diputat Albano Dante Fachin abans quan em suggeria «truqui, truqui, 
truqui». Efectivament, no pot fer-se des de les males praxis, en cas que es faci l’assis-
tència privada en centres públics, i, per tant, regulem-ho d’acord amb els criteris que els 
experts en bioètica ens posin sobre la taula.

Pel que fa al compromís pressupostari, senyora Escarp, només dir-li que els nos-
tres pressupostos dependran de dues variables principals: l’evolució macroeconòmica i 
la política fiscal. I, per tant, l’evolució macroeconòmica no depèn ni de vostè ni de mi, 
o no majoritàriament, per desgràcia. La política fiscal, parlem-ne. I li ho torno a dir: la 
convido a aprovar junts els pressupostos. Fem junts els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya. La convido a vostè i a la resta de grups. Però vostè que insisteix tant en la 
situació fiscal, doncs, efectivament, i..., ho repeteixo.

VISC+? Té raó, senyora Martínez, que m’havia oblidat d’aquesta qüestió. VISC+? Ja 
ho vam dir, hem de fer un VISC+. L’estem replantejant –l’estem replantejant. Fins i tot, 
si volen replantegem el nom, que és el de menys. Però, en tot cas, el VISC+ què ha de 
ser? Ha de ser un programa de solidaritat dels pacients amb els pacients. Ho repeteixo: 
un programa de solidaritat dels pacients amb els pacients. Els pacients que estiguin dis-
posats a cedir les seves dades perquè la recerca trobi solucions per curar millor els pa-
cients del futur. Això ha de ser el VISC+. Plantegem-ho en aquests termes. I així s’està 
treballant ja des de l’agència.

I, ja li ho dic, senyora Martínez, vostè entenc que..., vull dir, si vol..., ho veu diferent 
i hi està en tot el dret, però objectivament no depenia de mi el que es fes des del depar-
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tament per al compliment de la resolució. No depenia de mi. Jo no tenia cap marge d’ac-
ció per garantir el compliment de la resolució i ara sí que depèn de mi. Per tant, jo ho 
poso sobre la taula..., agafem aquella resolució i garantim que es compleix.

I crec que amb això he contestat a tothom. No sé si deixo alguna de les coses que 
m’han preguntat en aquest últim torn. En tot cas, ho reitero: gràcies pel to, gràcies per la 
crítica, gràcies perquè la necessitem, gràcies per les propostes. I jo espero que sigui això 
el que marqui la legislatura. Vol dir un diàleg permanent i constant amb tots els grups.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. De fet, aquesta Comissió de Salut té intenció que vostè es 
pugui sentir aquí còmode i pugui tenir veu i ens pugui explicar a tots els grups parla-
mentaris..., com així ho vaig fer saber quan es va constituir la comissió.

Ara tenim una mesa i junta de portaveus de dos minuts, de veritat, i s’aixeca la ses-
sió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de tres del migdia i catorze minuts.
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