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SESSIó NÚM. 18

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i set mi-
nuts. Presideix Xavier Crespo i Llobet, acompanyat de la 
vicepresidenta, Sonia Esplugas González; de la secretària, 
Annabel Marcos i Vilar, i de la secretària en funcions, Be-
gonya Montalban i Vilas. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 
Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, M. As-
sumpció Laïlla i Jou, Anna Miranda i Torres, Roger Mon-
tañola i Busquets, Joan Morell i Comas i M. Glòria Renom 
i Vallbona, pel G. P. de Convergència i Unió; Marina Geli i Fà-
brega, Eva Granados Galiano, Mònica Lafuente de la Torre, 
Josep M. Sabaté Guasch i Núria Segú Ferré, pel G. P. So-
cialista; Eva García i Rodríguez, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme 
Capdevila i Palau, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, i Jordi Cañas Pérez, pel S. P. Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el professor i director del 
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, 
Pedro L. Alonso Fernández, acompanyat del director tèc-
nic, Antoni Plasència i Taradach, i de la directora de For-
mació de l’Institut de Salut Global de Barcelona, Núria Ca-
samitjana Badia; el director general del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya, Ramon Cunillera i Grañó; la directora 
general de la Unió Catalana d’Hospitals, Helena Ris i Ro-
meu; el director general de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Salut, Lluís Monset i Castells; la degana del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Montserrat 
Teixidor i Freixa, acompanyada de la consellera del con-
sell i vicepresidenta del col·legi de Barcelona, Glòria Jodar 
Solà; el president del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya, Fernando Vizcarro Bosch; el president del Con-
sell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Francesc Monné 
Orga, acompanyat de la secretària, Carmen López Buri-
llo, i el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de 
Catalunya, Jordi de Dalmases Balañá. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Pedro L. Alonso, professor i director 
del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre la investi-
gació de la vacuna contra la malària (tram. 357-00243/09). 
Comissió de Salut. Compareixença.

2. Compareixença de representants del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari (tram. 357-00184/09). Comissió de Salut. 
Compareixença.

3. Compareixença de representants de la Unió Catalana 
d’Hospitals davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressu-
postaris, les mesures de sostenibilitat i el model del sis-
tema sanitari (tram. 357-00185/09). Comissió de Salut. 
Compareixença.

4. Compareixença de representants de l’Associació Cata-
lana d’Entitats de Salut davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 

sistema sanitari (tram. 357-00186/09). Comissió de Salut. 
Compareixença.

5. Compareixença de representants del Consell de Col-
legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de 
sostenibilitat i el model del sistema sanitari (tram. 357-
00195/09). Comissió de Salut. Compareixença.

6. Compareixença de representants del Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari (tram. 357-00198/09). Comissió 
de Salut. Compareixença.

7. Compareixença de representants del Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del 
sistema sanitari (tram. 357-00205/09). Comissió de Salut. 
Compareixença.

8. Compareixença de representants del Consell de Col-
legis Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per a informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari (tram. 357-00206/09). Comissió 
de Salut. Compareixença.

El president

Bé, bon dia a tothom, diputats, diputades. 

Compareixença
de Pedro L. Alonso, professor i director del 
Centre de Recerca en Salut Internacional 
de Barcelona, per a informar sobre la 
investigació de la vacuna contra la malària 
(tram. 357-00243/09)

Donem la benvinguda al professor i director de l’Institut 
de Recerca en Salut Internacional de Barcelona, el doc
tor Pedro Alonso. Sigui benvingut i gràcies per venir a 
comparèixer davant de la Comissió de Salut del Parla
ment de Catalunya; bon dia. També ve acompanyat del 
doctor Antoni Plasència, director del Centre de Recerca 
en Salut Internacional de Barcelona i la doctora Núria 
Casamitjana, directora de Formació de l’Institut de Salut 
Global de Barcelona.

I sense res més, dono la paraula al doctor Alonso, perquè 
ens doni llum i ens expliqui els projectes que realitzen 
i que porten endavant, amb un equip, com em deia ara, 
format per molta gent, i que realment és un orgull que 
treballi des de Barcelona per a arreu del món.

Doctor Alonso, té la paraula.

Pedro L. Alonso Fernández (professor i director 
del Centre de Recerca en Salut Internacional 
de Barcelona)

Muchas gracias, president. Diputats, para mí es un honor 
estar aquí, hoy, en el Parlament de Catalunya, y tener la 
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oportunidad de compartir con ustedes algunas de las ac
tividades que realizamos desde Cataluña en el ámbito de 
la salud global. Y tener la oportunidad también de hacer 
una puesta al día de la situación mundial de la malaria 
y de dónde estamos en la lucha contra la malaria, y es
pecíficamente comentar o de nuevo también hacer una 
breve puesta al día de los avances en el desarrollo de una 
vacuna contra la malaria.

Trataré de ser breve y conciso para también, entiendo, 
tener oportunidad de atender las preguntas que conside
raran pertinentes.

Entonces, ¿qué es la malaria? La malaria es una enfer
medad parasitaria causada por cinco especies de pará
sitos del género Plasmodium, de los cuales hay el Plas-
modium falciparum, el Vivax, el Malariae, el Ovale y el 
Knowlesi, de los cuales son dos los principales que afec
tan a los humanos, el Vivax y el Falciparum, y específi
camente el Falciparum el que causa el 95, 98 por ciento 
de las muertes por malaria en el mundo.

¿Dónde se da la malaria hoy en día? Todavía más de cien 
países tienen transmisión, son por lo tanto endémicos de 
malaria. Esos países suman algo más del 40 por ciento 
de la población mundial. Las estimaciones más recientes 
hablan de entre 250 y 300 millones de casos clínicos al 
año, entre 650.000 y 700.000 muertes por año. Y esto la 
convierte automáticamente en una de las grandes enfer
medades del mundo. 

Además de la dimensión estrictamente médica –por tan
to, de la morbilidad y mortalidad causada por esta enfer
medad parasitaria, que es transmitida por la picadura de 
un mosquito anofelino, de las hembras de ciertos mos
quitos anofelinos–, además de esta dimensión de salud 
pública global –que la convierte, insisto, en una de las 
grandes enfermedades de la historia y todavía del pre
sente–, la malaria tiene una dimensión social, y me atre
vería a decir incluso política, muy sustancial.

La malaria es consecuencia de la pobreza, pero es cau
sa de pobreza. Es una enfermedad que impide el desa
rrollo económico y social de las zonas endémicas. El 
doctor Jeffrey Sachs, un economista razonablemente 
conocido, hace unos años estimaba que por sí sola la 
malaria era causante de una pérdida de un 1,5 por cien
to de crecimiento del producto interior bruto de los paí
ses endémicos –por sí sola–, y que la factura anual de 
la malaria, solamente sumando los efectos de los últi
mos treinta o treinta y cinco años, era por encima de 
los 12.000 millones de dólares al año.

Por lo tanto, enfermedad que causa muertes, sufrimien
to, en los sectores más pobres de nuestra sociedad mun
dial, y que impide el desarrollo económico y social 
de amplias zonas del planeta. Por lo tanto, el término 
que se ha utilizado con frecuencia de «enfermedades 
relacio nadas con la pobreza», la malaria es la madre 
de las enfermedades relacionadas con la pobreza, junto 
con la tubercu losis y el sida.

La última década ha visto progresos muy notables, tan
to en la lucha contra la enfermedad como en la inves
tigación. A partir de mediados de la última década del 
siglo XX, la comunidad internacional tomó consciencia 
más aguda de lo que suponía la malaria. Yo entiendo que 

subsiguiente a la caída del muro de Berlín, con una mi
rada más fresca a los problemas del desarrollo, el mundo 
empezó a movilizar recursos económicos y voluntades 
políticas para mejorar la lucha contra la malaria. Y, efec
tivamente, la última década ha sido una década de oro. 
Hace diez años la inversión mundial en la lucha contra la 
malaria apenas llegaba a los 100 millones de dólares al 
año. El año 2011 vio llegar el pico máximo de 2 billones 
de dólares por año en la lucha contra la malaria.

¿Esto en qué se ha traducido? En avances muy notables: 
la distribución de mosquiteras impregnadas de insectici
da, una de las herramientas centrales en la lucha contra 
la malaria, ha mejorado en todo el mundo –solamente en 
el año pasado más de 250 millones de mosquiteras fue
ron distribuidas–; nuevos métodos diagnósticos que no 
se basan en la microscopía óptica –los llamamos «test 
de diagnóstico rápido»–, que permiten el diagnóstico in
cluso en los lugares más remotos, y el tratamiento, por 
lo tanto, en base a un diagnóstico certero se ha expan
dido de forma inimaginable hace unos años; las nuevas 
terapias de tratamiento –las denominadas «terapias com
binadas»– basadas en artemisininas han llegado o están 
llegando hasta los últimos rincones. Y todo esto se ha 
traducido en países que han eliminado la malaria, países 
que han visto reducciones de más del 50 por ciento en los 
casos clínicos y en las muertes causadas por la malaria, 
y un nuevo espíritu y objetivos declarados por la comu
nidad internacional de poder avanzar hacia la erradica
ción de esta enfermedad, reconociendo que ese será un 
objetivo todavía a medio plazo, pero que si queremos po
der llegar allá en veinte, veinticinco años, los pasos hay 
que empezar a darlos ahora. Y nuestro instituto..., desde 
Barcelona, se han hecho contribuciones, se están hacien
do contribuciones sustanciales en ese sentido.

De manera que un mensaje de optimismo y de recono
cimiento de los enormes avances realizados en la lucha 
contra la malaria en la última década, que han ido acom
pañados de un nuevo impulso a la investigación, al mejor 
conocimiento de la enfermedad, del organismo causan
te de esta enfermedad y de las herramientas para luchar 
contra ella.

La malaria, desde un punto de vista científico, supone 
un reto de enorme magnitud. Los parásitos causantes de 
esta enfermedad exhiben un ciclo biológico muy com
plejo, con distintos estadios en la evolución del parásito 
en el humano y en el mosquito, con mecanismos muy 
sofisticados de evasión del sistema inmune, inmunidad 
que es estadio específico y de lenta adquisición y cuyos 
mecanismos moleculares finos seguimos sin haber po
dido desentrañar con finura.

Por lo tanto, siempre decimos en nuestras charlas de 
malaria: hay dos grandes retos que impiden el desarro
llo científico en la lucha contra la malaria, que son la au
sencia de un modelo animal adecuado –tenemos mode
los, pero no basados en el Plasmodium Falciparum y en 
el Vivax, sino con parásitos propios de ratones, de cone
jos o de monos que no replican exactamente el modelo 
del humano– y, segundo, seguimos sin tener lo que lla
mamos «medidas subrogadas de protección». Al no en
tender bien los mecanismos inmunes responsables de la 
protección, no podemos predecir quién está protegido o 
no está protegido, y esto supone una dificultad añadida 
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a la que luego me referiré con más detalle al hablar de 
las vacunas.

Pero se ha mejorado –también en el conocimiento, 
también en la investigación–: tenemos nuevos fárma
cos que no teníamos hace una década; se ha podido 
responder a la emergencia internacional que supuso la 
resistencia a la cloroquina, que era nuestro fármaco de 
elección durante varias décadas; se han desarrollado 
nuevos métodos de lucha antivectorial, fundamental
mente las mosquiteras impregnadas de insecticida, una 
medida de bajo coste –cinco dólares–, con una vida 
media de la mosquitera de unos cinco años –por lo tan
to, un dólar por persona y año–, que por sí sola reduce 
la mortalidad absoluta –no solo la específica de mala
ria– en algo más del 20 por ciento. Todo esto han sido 
avances muy notables.

Pero si queremos ir más allá, hay un reconocimiento 
de que necesitaríamos..., sería bueno tener una vacuna. 
¿Y por qué una vacuna? Pues, las vacunas son y han si
do históricamente herramientas centrales de la salud 
pública; son las herramientas que han permitido, entre 
otras cosas, la erradicación de la primera enfermedad 
que han erradicado los humanos, que es la viruela, y es 
una herramienta central en algo en lo que quizás no he
mos puesto demasiada atención y que se va a conver
tir en uno de los grandes logros de la medicina en toda 
su historia, que va a ser la erradicación de la polio. Lo 
deberíamos de haber logrado este año –se ha avanzado 
muchísimo–, quedan todavía cuatro países endémicos; 
pero deberíamos de lograrlo en los próximos tres o cua
tro años. Y eso constituirá por sí solo uno de los grandes 
logros de la humanidad.

En definitiva, una vacuna sería una herramienta que 
nos permitiría, junto con el resto de las herramientas, 
avanzar en la mejora del control y avanzar en ese sueño 
de la posible erradicación de la malaria.

Las dificultades para lograrlo son múltiples –la comple
jidad del ciclo biológico, la ausencia de medidas subro
gadas de protección, la ausencia de modelos animales 
adecuados– y, por lo tanto, la necesidad de basarse en 
un cierto modelo empírico; esto es: la identificación de 
antígenos putativos que puedan ser protectores no está 
necesariamente basado en evidencias muy sólidas, y la 
única manera de saber si un antígeno puede proteger es 
ensayarlo –ensayarlo en humanos.

Desde el Hospital Clínic, la Universidad de Barcelona, 
y más recientemente el Cresib –el Centre de Recerca en 
Salut Internacional de Barcelona– i l’Institut de Salut 
Global, hemos jugado un papel relevante en el desarrollo 
clínico de la vacuna, que actualmente está en fase más 
avanzada de desarrollo, la denominada RTS,S.

La RTS,S es una vacuna en forma de micropartículas 
que contiene dos antígenos, uno de malaria, basado en 
secuencias repetidas y epítopes de células P de la pro
teína del circumsporozoito –la proteína que envuelve a 
la fase infectante del parásito–, junto con antígenos de 
superficie de hepatitis B, que se hizo en su día para tra
tar de mejorar la inmunogenicidad del producto, junto 
con adyuvantes que son propiedad de GSK, de Glaxo
SmithKline, que permiten –ya lo han permitido–, con
vertir un antígeno que no era muy prometedor en base a 

los resultados iniciales en un antígeno que está aportan
do una notable dosis de esperanza.

Déjenme que haga un paréntesis para quizás decir al
go que ya saben. Las vacunas históricamente las hemos 
basado en cuál es el antígeno clave, y hemos puesto re
lativamente poca atención a los adyuvantes, que son los 
que mejoran la respuesta inmune, de tal forma que hasta 
hace muy poco solo hemos tenido un adyuvante –el hi
dróxido de aluminio– registrado y en uso. Esto ha fun
cionado para lo que podríamos decir las vacunas fáciles. 
Pero ahora la comunidad internacional entra en las va
cunas más complicadas y en las que necesitamos otras 
sustancias inmunopotenciadoras que permitan mejorar 
la inmunogenicidad, dirigir el sistema inmune bien, más 
hacia producción de CD8 o CD4, más anticuerpos, fa
cilitación de unos y otros. Y esto los nuevos adyuvantes 
empiezan a permitir hacerlo. La RTS,S quizás es una 
primera generación de vacunas que se benefician de esta 
nueva ciencia de los adyuvantes.

Esta vacuna se basa, como decía, en secuencias repeti
das de la proteína del circumsporozoito. El circumsporo
zoito es el primer gen clonado y secuenciado –en la Uni
versidad de Nueva York, a finales de los años setenta–, 
y por lo tanto no era extraño que fuera el primer antígeno 
en el que se dijera: «Tratemos de utilizar esto como va
cuna.» El primer prototipo se hace en 1986, en los labo
ratorios de lo que entonces era SmithKline, y colaboran 
con los institutos de investigación del ejército norteame
ricano –el Walter Reed Army Institute–, y repetidamen
te no funciona. Y la década de los noventa, por lo tanto, 
son años de fallo, fallo, fallo. Tanto es así que se planteó 
varias veces que se abandonara ese concepto.

Cambió cuando se introdujeron estos nuevos adyuvan
tes. Hubo un primer ensayo en el año 98, que en volun
tarios sanos norteamericanos mostró una buena señal de 
«quizás aquí hay algo». Y a partir del 2001 es cuando 
se solicita nuestra colaboración, porque, en definitiva, el 
desarrollo clínico necesariamente llevaba a la evalua
ción del producto en zonas endémicas, y especialmente 
en las poblaciones que deberían de poder beneficiarse de 
este producto –en otras palabras: niños africanos.

Como decía antes, al no haber medidas subrogadas de 
protección, la única manera de saber si algo funciona 
o no es hacer ensayos clínicos de notable complejidad 
técnica, en algunas de las zonas más complicadas del 
mundo, bajo muy estrictos criterios de seguridad y de 
excelencia. Los comités de ética y toda la comunidad 
internacional en los ensayos clínicos tratan de proteger 
a las poblaciones vulnerables, y nosotros técnicamen
te trabajamos con las poblaciones más vulnerables del 
mundo: niños africanos de uno de los diez países más 
pobres del mundo, frecuentemente hijos de madres anal
fabetas que viven en zonas rurales. Por lo tanto, la com
plejidad de la protección adecuada de los participantes 
en este tipo de estudios es central al esfuerzo.

Desde el año 20012002 hemos liderado lo que se han 
llamado los «estudios» –las pruebas de concepto centra
les–, que han permitido avanzar este producto. Los pri
meros ensayos, la primera demostración en la historia 
de que se podía introducir inmunidad protectora contra 
la malaria la publicó nuestro grupo en el año 2004. Sub
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siguientemente publicó la demostración de que esa in
munidad se podía mantener a largo plazo.

Realizamos el primer ensayo –la primera prueba de con
cepto– en recién nacidos africanos, constituyendo de 
nuevo la primera vez que se demostraba que se podía in
ducir inmunidad protectora en recién nacidos. Esto fue
ron estudios que llevaron seis, siete u ocho años, y que 
abrieron la puerta a que se replicaran estos mismos es
tudios en otras zonas de África, confirmando los resul
tados que habíamos aportado y abriendo las puertas a lo 
que está ahora mismo en marcha: un ensayo de fase III 
–fase III ya es el ensayo para registro final del producto. 

Este es el ensayo mayor realizado en la historia, en Áfri
ca. Más de 16.000 niños africanos participando en un 
ensayo en el que están involucrados once centros africa
nos en siete países, junto con otras treinta instituciones 
europeas y norteamericanas. En Mozambique nuestro 
grupo participa en él. En octubre del año pasado publi
camos los primeros resultados interinos de este estudio, 
confirmando una vez más, y mostrando notable con
sistencia con lo que habían sido los ensayos de fase II: 
alrededor de un 50 por ciento de protección –entre un 
50 y un 55 por ciento–, tanto para formas leves como 
para formas severas. Lo más importante: un buen perfil 
de seguridad del producto y, por lo tanto, un grado más 
de confianza de que cuando acabe el estudio –a finales 
del 2014–, la Organización Mundial de la Salud, basada 
en opiniones técnicas que emita la Agencia Europea del 
Medicamento, que ha activado el artículo 56 que per
mite la opinión técnica sobre un producto que no va a 
ser de uso en la Unión Europea..., permitirá a la Orga
nización Mundial de la Salud tomar una decisión y una 
recomendación sobre la pertinencia o no del uso de un 
producto de estas características a nivel mundial.

Creemos, por lo tanto, que hay buenas perspectivas de 
que en menos de dos años haya lo que llamamos una pri
mera generación de vacunas de la malaria, que pueda ser 
utilizada y que contribuya, junto con el resto de las he
rramientas, a mejorar la lucha contra esta enfermedad, 
el control de esta enfermedad, y avanzar eventualmen
te hacia la erradicación. Por tanto, creemos que va a ser 
una buena noticia.

Inmediatamente después decimos: «Pero esto no es el 
fin del recorrido, es una primera generación de una va
cuna de eficacia parcial, y necesitamos avanzar en la 
mejora de la protección que esta vacuna pueda aportar.» 
Y, por lo tanto, deberá haber una segunda generación 
y una tercera generación hasta que podamos llegar al 90, 
95 por ciento, que todos intuitivamente asociamos con 
la idea de una vacuna. Estamos en una fase nueva. Las 
vacunas ya no es el 100 por cien de protección. Contra 
las enfermedades más complejas, empecemos a aceptar 
que serán eficacias parciales y deberemos seguir con el 
esfuerzo de investigación.

En este sentido, sí que me gustaría recalcar en esta se
de que nuestro grupo, además de haber liderado una 
parte –quizás la parte central del desarrollo clínico del 
producto–, ahora coordina y lidera lo que llamamos el 
componente inmunológico. La doctora Carlota Doba
ño, del Cresib –por tanto desde aquí, desde Barcelona– 
coordina toda una iniciativa internacional para tratar de 

entender los mecanismos inmunes finos que están ope
rando en la protección aportada por la vacuna. Y esto 
debería de permitir entender caminos para la posible 
mejora de este producto. En los últimos días, este gru
po, además de haber conseguido financiación propia de 
los ensayos, ha conseguido uno de los pocos proyectos 
coordinados de la Unión Europea, liderado desde aquí, 
y un proyecto de los institutos nacionales de la salud 
norteamericanos, de nuevo liderado desde aquí.

Permítanme, quizás para ir acabando: ¿qué nos ha per
mitido jugar un papel relevante –en esta estrategia, pero 
me atrevería a decir en general– en el avance científico 
en la lucha contra la malaria? Pues nos lo han permiti
do instituciones líderes mundiales, empezando por el 
Hospital Clínic y la Universidad de Barcelona, que han 
tenido desde hace muchos años una cultura científica 
de apertura y de búsqueda de nuevos caminos. Y, por 
lo tanto, desde hace más de treinta años, con el impul
so original del doctor Manuel Corachán, que es el padre 
pionero de la salud internacional en Cataluña, se ha per
mitido el desarrollo de un nodo de excelencia.

A este nodo de excelencia, que ha ido creciendo, se le dio 
una mejor estructura y capacidades de expansión cuan
do desde la Generalitat de Cataluña se creó el Centre de 
Recerca en Salut Internacional de Barcelona, el único 
centro monográfico de investigación de la red Cerca de
dicado a la salud internacional y, por lo tanto, fundamen
talmente orientado a las enfermedades relacionadas con 
la pobreza, en una apuesta que se nos antoja estratégi
ca, de cómo, desde el mundo más desarrollado, el poder 
del conocimiento y de la ciencia son palancas clave en 
la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo. 
Y ese es el marco conceptual desde el que operamos. 

El Cresib, que tenía hasta hace poco como directo
ra técnica a la doctora Casamitjana y ahora como di
rector técnico al doctor Plasència, ha crecido y se ha 
conver tido, de acuerdo con las propias evaluaciones de 
la Generalitat de Catalunya, en uno de los tres o cua
tro centros más competitivos de la red Cerca, de Ca
talunya, de centros de investigación. Ocupa, creemos, 
un lugar reconocido internacionalmente como un cen
tro de exce lencia. Tiene una producción científica no
table, de calidad. Tiene una muy buena capacidad de 
competir y atraer fondos competitivos internacionales. 
Y, por lo tanto, entendemos que junto con sus patro
nos –la Universidad de Barcelona, el Hospital Clínic, 
la Generalitat de Catalunya– se constituye ese nodo es
tratégico.

Sobre este nodo estratégico –y para ya terminar de com
plicar más la arquitectura de la salud internacional–, 
y de nuevo con impulso de la Generalitat, del Hospital 
Clínic y de la Universidad de Barcelona, pero añadién
dose también la Obra Social de «la Caixa» y la Adminis
tración central del Estado, hemos creado en los últimos 
dos años el primer y único instituto de salud global, uno 
de los pocos que existen en Europa, a pesar de que ahora 
parece haber una carrera de «tonto el último que no cree 
un instituto de salud global». 

Y este Instituto de Salud Global pretende poner en va
lor una cadena que, partiendo de la ciencia y el cono
cimiento, permita crear un espacio para la reflexión en 
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los grandes problemas de la salud global, creando el 
primer laboratorio de ideas, el primer think tank dedi
cado a la salud global en Catalunya, y uno de los muy 
pocos en Europa..., crear un nuevo centro de formación 
y educación en salud global, que dirige la profesora 
Casamitjana, que desarrolla toda una nueva oferta for
mativa –y entendemos que de nuevo internacionalmen
te competitiva– para abordar estos grandes problemas 
de la salud global, y un departamento de cooperación 
que lo permite llevar a la práctica, de manera que no 
sea solo el pensamiento y la ciencia, sino cómo llevar 
el resultado de esto a la acción sobre el terreno y, por lo 
tanto, que no seamos solo un instituto que piensa e in
vestiga, sino que actúa.

El Instituto de Salud Global, por lo tanto, se convierte 
yo creo que en una gran apuesta por consolidar este no
do de excelencia en salud global que atienda algunos de 
los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad en 
este siglo xxi, el principal de ellos el de la equidad, el de 
que todavía hoy no todas las vidas tienen el mismo valor 
y que el lugar donde uno nace determina tus posibilida
des de vivir los próximos veinte días o el próximo mes. 
Y si nuestra humanidad en este siglo XXI no es capaz de 
asegurar que todas las vidas tengan el mismo valor y que 
el lugar donde uno nace no determine las posibilidades 
de llevar una vida saludable y productiva –no importa la 
parte del mundo donde uno haya nacido–, habremos fra
casado como sociedad. 

Por lo tanto, desde la humildad, desde el estudio, desde 
tratar de atraer los mejores talentos del país y de fuera, 
esta es la apuesta que quería compartir con todos ustedes.

El president

Moltes gràcies, doctor Pedro Alonso, per aquesta prime
ra part de la intervenció i enquadrarnos la feina que fan. 
I ara els donaré la paraula als diferents portaveus. Té la 
paraula la il·lustre diputada Núria Segú.

Núria Segú Ferré

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair la pre
sència avui del doctor Pedro Alonso..., agradecer su 
presencia hoy aquí. Sabemos que tiene una agenda muy 
complicada, pero siempre es interesante escucharle. 
Saludar también al señor... Antoni Plasència, director 
tècnic del Centre de Recerca de Salut Internacional de 
Barcelona i també la senyora Casamitjana, directora 
de formació de l’Institut de Salut Global de Barcelona  
–una experiència crec que molt interessant.

Entrando ya en materia, si me permite, aparte de feli
citarle por su exposición, que siempre es muy didáctica 
y en la cual todos aprendemos mucho, yo pasaría, si me 
permiten, al apartado de preguntas, porque creo que su 
labor, internacionalmente reconocida, pues..., me falta
rían las palabras para sumarme a los reconocimientos 
que usted va recibiendo, sobre todo cuando realiza es
tas acciones que está haciendo ahora de difusión de su 
trabajo en África y realiza la tournée –si me permite 
utilizar esta palabra–, tanto en España como fuera de 
España, de la necesidad de seguir investigando en el te
ma de la malaria.

Usted nos ha explicado que en el caso de la malaria se 
han sumado dos realidades –la pobreza y el tema de 
las vacunas– difíciles, ¿no? Nos ha explicado... Claro, 
en las vacunas..., hasta ahora estábamos acostumbra
dos a asociar la palabra «vacuna» a unos resultados del 
100 por cien de cobertura de la enfermedad. En el caso 
de la malaria creo que eso es muy distinto y le agra
decería que nos pudiera explicar este nivel de cobertu
ra, que si no recuerdo mal usted cifró alrededor de un 
50 por ciento.

Las causas, bueno, creo que son sobradamente conoci
das, de cómo se contagia la enfermedad. Y el cambio, 
en ese caso, de paradigma que significa esta investiga
ción sobre la creación de vacunas, que quizás ya no se
rían denominadas «vacunas» como tales, porque ya no 
responden al concepto tradicional de vacunas, aunque a 
todos nos sea más fácil hablar de «vacuna de la malaria» 
cuando en realidad supongo que no se trata exactamente 
de eso. Le agradecería que nos lo pudiera explicar.

Y a raíz de hablar de vacunas, en la sociedad occidental 
se está poniendo cada vez más en auge –y querría saber 
su opinión– el movimiento ciudadano de no vacunarse, 
o los padres que deciden no vacunar a los hijos. Querría 
saber también su opinión respecto de este movimiento, 
que yo entiendo que sobrevive o vive gracias a que la 
mayoría de la población está vacunada, de las socieda
des occidentales. Esto por un lado.

Por otro lado, en África –ya que hablamos de África–, 
los dos grandes problemas de salud –más allá de otros 
relacionados con el abastecimiento de agua potable 
y cues tiones de este tipo– son el sida y la malaria –las 
grandes..., que afectan a la mayor parte de la población 
de África. Sabemos los problemas que hay en el tema del 
sida, relacionado con las patentes: los retrovirales, a parte 
del alto coste que tienen, pues, también hay un tema rela
cionado con la investigación y el uso de patentes. ¿En el 
caso de la malaria, el tema de las patentes influye?, ¿no 
influye? ¿Cómo está esta situación?

En tercer lugar, querríamos..., si nos pudiera hacer una 
visión rápida respecto al futuro a corto y a medio pla
zo de la erradicación de la malaria. Supongo que en los 
países desarrollados será más fácil –básicamente perso
nas que viajan o que tienen relaciones de trabajo o de 
ocio, pero que viven la mayor parte de su tiempo en paí
ses desarrollados–, y la realidad –que supongo que tiene 
que ser sustancialmente distinta y muy difícil en el hori
zonte– respecto a los países subdesarrollados.

Y en cuarto lugar, una pregunta fácil de hacer, pero creo 
que difícil de contestar: qué podemos hacer desde la po
lítica para ayudarles en su trabajo y sobre todo para ayu
darles en el tema de la malaria. A nivel político tenemos 
encima de la mesa los objetivos del milenio, y algunos de 
ellos –el 5 y el 6– relacionados con salud maternoinfantil. 
Los primeros balances del 2008, si no recuerdo mal, en 
los que a nivel global las cifras eran buenas..., pero, claro, 
cuando nos fijábamos en temas concretos, sobre todo en 
zonas más concretas como África, donde aun tenemos, 
por ejemplo, una mortalidad de mujeres embarazadas del 
140 o 170 por 1.000 nacidos vivos, relacionados con los 
que tenemos aquí, que son 7 mujeres que mueren de parto 
por cada 1.000 nacidos vivos, pues, claro, aunque haya
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mos mejorado, la magnitud de la tragedia sigue siendo 
muy importante. 

Y además en un escenario de coyuntura económica don
de los recursos económicos que se pueden destinar a po
líticas de cooperación al desarrollo y de investigación, 
destinadas a mejorar y a conseguir los objetivos del mi
lenio, pues, tienen un escenario difícil, de recorte. A no 
ser que estas nuevas incorporaciones de recursos que 
provienen de países que antes los considerábamos como 
países subdesarrollados, pero que ahora ya quizás no lo 
son, de verdad puedan prosperar, ¿no?; esa corriente que 
hay de que la India, China, Brasil –países que antes eran 
receptores de ayudas– ahora podrían ser emisores de re
cursos para seguir invirtiendo en cooperación al desar
rollo y en minimizar, como decía usted, las desigualda
des y los condicionantes que tienen los seres humanos 
según el país, el lugar donde nazcan –que tienen ya unos 
condicionantes y una esperanza de vida de menos de la 
mitad de la que tenemos en nuestro país. El caso más 
claro es África.

Y en ese sentido querría saber su opinión respecto a es
tos temas, que creo que nos puede ilustrar, porque es 
desde la experiencia diaria y también desde el conoci
miento que tiene usted no solamente de España sino del 
Primer Mundo, y el escenario de futuro que usted puede 
vislumbrar en estos temas. 

Le agradecemos de nuevo su presencia hoy, aquí. Dis
culpe mi acento horrible en castellano, pero creo que..., 
me intento esforzar. 

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la il·lustre diputada Eva 
García, com a portaveu del Partit Popular.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyor president. Muchas gracias doctor 
y profesor Pedro Alonso. En primer lugar darle la bien
venida a usted, así como a los dos doctores que le acom
pañan, al doctor Antoni Plasència y también a la docto
ra Núria Casamitjana. Y créame, señor doctor Alonso, 
créame si le digo que nos honra enormemente a nosotros. 
Es un honor. El honor es nuestro, señor Alonso, al contar 
con su presencia en esta Comisión de Salud; tener a una 
eminencia como usted a nivel mundial, pues, créame sin
ceramente si le digo que el honor es nuestro.

Y, por tanto, yo quería comenzar haciendo un profun
do reconocimiento a su labor y también transmitiéndole 
nuestra más sincera admiración por el trabajo que usted 
está realizando como investigador de nuestro país, des
de Barcelona y desde el conjunto de España en todo el 
mundo.

Usted ha hecho unas valoraciones, bajo mi punto de 
vista, muy importantes. Usted decía frases como que 
«es consecuencia y causa de la pobreza», la enferme
dad de la malaria. También ha dicho algo así como 
«combatir la malaria es combatir la pobreza». Y yo 
considero estas frases de una profunda y de una extre
ma importancia. Y en ese sentido me gustaría que pu

diera usted profundizar un poco más sobre este asunto. 
Más allá de la explicación científica que nos ha dado 
–y que también quiero agradecerle, porque nos nutre de 
conocimientos científicos también a los políticos, que 
muchas veces falta nos hace–, yo quería que concretara 
un poco más todo esto relativo a la pobreza.

Quería hacerle también algunas cuestiones, algunas 
preguntas, dirigirle algunas cuestiones muy concretas, 
en relación sobre todo a un estudio que yo tuve ocasión 
de leer en la revista The Lancet, en el que se rompían 
muchos tópicos acerca de esta enfermedad, y concluía 
diciendo que la malaria es el doble de mortal de lo que 
se creía y que también afecta a un 50 por ciento de adul
tos –también en contra de lo que se creía. Siempre se 
había creído que afectaba básicamente a los niños; pu
es, parece ser que un 50 por ciento de los afectados son 
adultos. Me gustaría saber su valoración sobre este estu
dio en esta revista internacional.

Usted decía también hoy en su intervención, cuando ha
cía referencia a las vacunas –y en concreto cuando se 
ha referido a la vacuna RTS,S, una vacuna en forma de 
micropartículas que nos ha explicado muy bien–, pues, 
que actualmente hay una gran variedad de vacunas so
bre la mesa: vacunas dirigidas a los parásitos antes de 
que lleguen a la sangre; etapas de la infección; las que 
tratan también sobre todo de evitar las patologías más 
severas de la malaria mediante la prevención de la ad
hesión del parásito a la sangre... Me gustaría que nos 
pudiera hacer un poco de valoración, o sobre todo me 
gustaría saber cómo encaja usted, doctor Alonso, todas 
estas vacunas, cómo cree usted que pueden encajar to
das ellas, sobre todo en relación con la vacuna RTS,S 
que ha explicado de forma muy clara.

Nuestro país, España, ha contribuido, y mucho –y mu
cho, y usted también lo decía–, en la lucha contra esta 
enfermedad. Y lo ha hecho en todos sus ámbitos, y lo ha 
hecho desde hace muchísimos años. Y lo ha hecho desde 
la investigación, el desarrollo, la generación de nuevas 
estrategias, la aplicación, y sobre todo también la finan
ciación. Y de hecho existen en nuestro país dieciocho 
grupos de investigadores españoles en malaria, cosa que 
demuestra claramente el peso de nuestro país en esta in
vestigación, en esta enfermedad.

Pero el Foro Mundial, doctor Alonso, el Foro Mundial 
contra el Sida, contra la Tuberculosis y la Malaria, es el 
principal financiador internacional de estas actividades, 
y España parece ser que ha frenado su financiación en 
los últimos cinco años sobre todo, ante dudas, parece ser, 
que había sobre el destino concreto, el destino correcto 
de estos fondos. Queríamos saber, doctor Alonso, qué 
opinión le merece a usted todo este asunto.

Y otra pregunta que le queríamos también trasladar: 
queríamos saber si es cierto, doctor Alonso, que la ma
laria está llegando a Europa. Porque esta también es una 
expresión o un conocimiento que se tiene, y queríamos 
saber cuál es su opinión. O en todo caso es al contrario: 
en todo caso, y debido probablemente a los flujos migra
torios, pero no de los que vienen aquí, sino de los turistas 
europeos que viajan a los países endémicos y es allí don
de se contagian y, por tanto, vuelven a sus países de ori



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  9

gen con esta enfermedad. Queríamos que nos concretara 
un poco más este asunto, doctor Alonso.

Y permítame que para ir acabando, pues, lo haga exac
tamente como he empezando, mostrándole nuestro más 
sincero y profundo reconocimiento y, como decía tambi
én, admiración a su tarea, y deseándole que pueda tener 
el premio que usted merece, y es que acabe encontrando 
esta vacuna contra la malaria, esta vacuna por la que us
ted tanto y tanto ha luchado. Y como decía su esposa, 
si me lo permite, la doctora Clara Menéndez, a la cu
al también quiero hacerle un homenaje y un reconoci
miento a su trabajo..., cuando sufrieron ustedes muy de 
cerca la agresividad de la malaria y enfermaron sus dos 
hijos mayores, su esposa decía: «En ese momento me 
sentí culpable, pero jamás pensé en tirar la toalla.» Pues 
precisamente desde el Partido Popular, doctor Alonso, 
es lo que les pedimos, que jamás tiren la toalla.

Muchísimas gracias.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’il·lustre diputat Josep Ven
drell, com a portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. També començar saludant el senyor 
Pedro Alonso i el seu equip que l’acompanya: el doc
tor Plasència i la doctora Casamitjana. Agrair l’expli
cació que han fet, que jo crec que és, en una comissió 
parlamentària, de les més interessants, no? Sempre..., 
a vegades hem de parlar d’altres qüestions, si volen 
vostès més estrictament polítiques, i avui parlem d’un 
problema que té una dimensió molt política, com vos
tè assenyalava molt bé, però que té una dimensió glo
bal i científica a la vegada. Per tant, jo crec que és molt 
interessant i molt útil per a nosaltres, per als membres 
d’aquesta comissió.

Vostè deia abans..., començava la seva intervenció di
ent que la malària té causes en la pobresa i en el sub
desenvolupament, i conseqüències: que és generadora 
de pobresa i subdesenvolupament. Jo crec que és fàcil 
imaginarse el perquè provoca aquestes conseqüències, 
no?, amb les xifres que vostè ha donat de persones que 
emmalalteixen i persones que moren encara de la malà
ria. Però també li voldria preguntar sobre les causes i els 
condicionants socials, i que aprofundís una mica més en 
aquesta qüestió, perquè entenc que aquí hi ha com du
es línies de treball –a partir de les seves paraules, en
tenc–, que és la recerca científica per a la vacuna, bus
cant aquesta primera generació de vacunes que permeti 
garantir la immunitat, especialment, entenc, a la pobla
ció més vulnerable dels països més pobres –la infantesa, 
nens i nenes que ara són també les principals víctimes–, 
i hi ha una altra línia de treball en paral·lel, que vostè as
senyalava, que és les polítiques de salut pública i la re
cerca d’una major equitat també, com un element fona
mental a l’hora de combatre la malaltia. I entenc que les 
dues qüestions es van retroalimentant i que una va lliga
da a l’altra, no? Per tant, sí que m’agradaria que aprofun
dís en l’explicació de tot això.

Vostè parlava de l’equitat i d’un principi que compar
tim absolutament, que és que la vida de les persones, la 
salut de les persones, no hauria d’estar determinada ni 
condicionada pel lloc, per l’origen, pel país on es viu, 
ni per la classe social, ni per altres condicionants eco
nòmics i socials, no? I, per tant, això és un principi que 
compartim absolutament. I, per tant, jo també li voldria 
dir que ens expliqués una mica més, des del punt de vis
ta de la salut pública i de les polítiques de salut pública, 
què s’hauria de fer i què es podria fer. Vostè deia: «Hi 
ha alguns països on s’ha disminuït molt o està pràctica
ment eradicada.» I, per tant, quins són aquests països 
i què és el que han fet perquè això sigui així.

A més, és un dels objectius del mil·lenni; no recordo ara 
bé si és el 6 o el 8 que parla de la reducció de la sida, de la 
tuberculosi –que malauradament sembla que la tubercu
losi sí que està fent un repunt– i de la malària. I, per tant, 
entenc que és un objectiu compartit i un objectiu global.

Pel que fa a la vacuna, entenc que la línia de treball, si no 
ho he entès malament, va més cap a la recerca de la im
munitat –és a dir, a evitar el contagi–, que no a la curació 
–almenys en aquest primer moment, en aquesta fase en 
què estem. Llegim.., i pel que ha vostè ha dit, però llegim 
algunes dades que són esfereïdores, no?, com afecta so
bretot a..., pel que llegia, el 90 per cent de les persones 
afectades són nens menors de cinc anys. Suposo que hi 
ha una explicació científica al darrere de per què afecta 
més els nens que altra possible població.

Entenc que el termini de vint, vinticinc anys és per a 
la plena extensió d’aquesta primera vacuna, no per al 
desenvolupament de les properes generacions de vacu
nes. I, per tant, entenc que ens n’aniríem molt més enllà 
per a la definitiva eradicació d’aquesta malaltia.

I, evidentment, aquí és obligat preguntarli sobre tota 
la qüestió de les patents. Llegia –no sé si vostè ho pot 
confirmar– en un article, que es deia que aquesta seria 
una vacuna barata, o que es procuraria que fos barata, 
que només es pagués el 5 per cent del cost de producció 
d’aquesta vacuna. I, per tant, jo crec que aquesta és una 
qüestió molt fonamental, perquè per molt que es pugui 
desenvolupar la vacuna, si després no pot ser adquirida 
ni distribuïda als països que més pateixen la malària, 
que són països empobrits, doncs, no avançaríem, no? És 
el debat que ja es va produir en el seu moment sobre la 
sida, els retrovirals i les seves dificultats que poguessin 
arribar a alguns països i a sectors socials més pobres, 
que tenen dificultats per accedir a la vacuna.

Jo també li volia preguntar sobre el tema d’Europa, la 
possible extensió d’aquesta malaltia. I llegia una cosa 
també en un article de premsa, que no sé el valor que 
pot tenir, però jo li ho pregunto, no? A Europa sí que es 
donen alguns casos, per exemple a Grècia. Quin és l’ori
gen i el perquè a Grècia; que, de fet, la notícia de premsa 
no hi acabava d’aprofundir, però sí que em semblaria in
teressant que vostè ens ho comentés.

I la tercera qüestió que li volia comentar. Vostè ens ha ex
plicat una mica l’arquitectura institucional, l’entramat ins
titucional complex –com és lògic que sigui així, no?–, tant 
del Cresib com d’ISGlobal. Li volia preguntar sobre el fi
nançament d’aquestes institucions i dels seus projectes de 
recerca: en quins percentatges..., d’on ve el finançament? 
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És a dir, en quin tant per cent ve el finançament de les 
diferents institucions –i crec que també aquí hi ha finan
çament de donants privats, no sé si de la Fundació Gates, 
crec, i d’algun altre. Per tant, quin seria el percentatge.

I quin impacte té la crisi econòmica, la contracció eco
nòmica que patim i la reorientació i els ajustaments 
pressupostaris que es produeixen en la seva tasca i en 
els projectes que es financen. I fins a quin punt ho han 
pogut preservar o no, quins efectes té. Perquè entenc 
que són projectes internacionals i hi ha països en pitjor 
situació, països en millor situació, però segur que algun 
tipus d’efecte ha tingut. 

Les retallades aquí, a l’Estat espanyol, són considerables 
–i a Catalunya també–, pel que fa a la recerca. I a més a 
més hi ha hagut una caiguda que ens preocupa molt, glo
bal, pel que fa a la cooperació internacional i a l’ajut al 
desenvolupament, que té un efecte nociu secundari, tam
bé, pel que dèiem abans de la implementació de la sa
lut pública. I tornant al que deia abans dels objectius del 
mil·lenni, hi ha un objectiu fonamental que és la reducció 
substancial de la pobresa, que malauradament sembla 
que això s’alenteix. I què creu que s’hauria de fer més, 
des d’aquest punt de vista? És a dir, a Catalunya –i la seva 
experiència és important i clara en aquest sentit– som un 
referent important en investigació –vostè abans parlava 
de cultura científica, de capacitat d’atreure talent. Com 
ens veu? És a dir, com creu vostè que estem posicionats, 
i què caldria fer en aquestes circumstàncies perquè no 
ens quedem enrere i per continuar avançant?

I, bé, ja per acabar, disculpi, que m’he deixat una pregun
ta amb relació a la vacuna i, per tant, torno enrere, que 
és el tema de si també té algun tipus de..., és a dir, si hi 
ha efectes secundaris, i quins tipus d’efectes secundaris 
pot tenir, que en el cas de les vacunes sempre és una pre
gunta certament obligada, i vostè jo crec que ens ho pot 
explicar bé.

En definitiva, i per acabar, felicitarlo a vostè i al seu 
equip per la seva tasca, per la seva feina, i dirli que des 
del meu grup, Iniciativa Verds  Esquerra Unida, com
partim plenament aquest objectiu que deia d’avançar en 
l’eradicació i en la reducció de l’impacte que té la ma
lària i que el factor equitat sigui un element fonamental 
per garantir la salut pública –d’això, nosaltres n’estem 
plenament convençuts– a Catalunya i arreu del món.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’honorable diputada Car
me Capdevila, portaveu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Carme Capdevila i Palau

Moltes gràcies, president. Donar la benvinguda al doctor 
Pedro Alonso, al doctor Antoni Plasència i a la doctora 
Núria Casamitjana. Igual que han fet els diputats, agra
irlos la seva presència avui, en aquesta comissió. Crec 
que avui és el valor afegit que tenim a la Comissió de 
Salut, per les aportacions i les explicacions que ens ha 
transmès el doctor Pedro Alonso, però sobretot jo el que 

els vull agrair és la feina que fan, vostè i tot el seu equip, 
treballant en un tema que té una afectació d’àmbit mun
dial, que està a més de cent països i que, doncs, afecta el 
50 per cent de la població.

És curiós, la malària, doncs, això, la tenim..., més del 
50 per cent de la població n’està afectada, però no la te
nim eradicada, quan realment hauria de ser un problema 
en el qual s’hi hagués invertit ja fa molts i molts anys. Pe
rò, clar, parlem d’una població que en aquests moments 
no té la fortalesa de la població dels països més desenvo
lupats. I està claríssim que la malària és una conseqüèn
cia de la pobresa, i que alhora causa aquesta pobresa.

Nosaltres treballem amb l’Intergrup de Salut Sexual 
i Reproductiva. L’altre dia teníem una sessió de treball 
sobre una experiència que es du a terme al Txad, en la 
qual el doctor ens explicava que no s’apliquen, precisa
ment, al Txad aquestes mosquiteres impregnades i que, 
per tant, no hi ha manera de reduir la mortaldat infantil, 
i sobretot la mortaldat també de les dones embarassades, 
en què el percentatge de nens i de dones que moren anu
alment, com a conseqüència de la malària, és excessiva
ment elevat. 

Jo crec que vostès fa que treballen i ens aporten..., fan 
una feina en la qual els resultats –quan hi ha una inver
sió en recerca i investigació i que, per tant, permet obte
nir resultats, com ara el que tenim amb la primera fase 
de la vacuna–, les conseqüències són exponencials –són 
exponencials. Per tant, la importància de seguir treba
llant, de seguir invertint en recerca i en investigació. Dic 
«resultats exponencials» perquè no només combaten 
o podran combatre en un futur la malària i eradicarla de 
manera total, sinó que permetran que en aquestos països 
pobres, el seu creixement productiu sigui més elevat, po
dran combatre la pobresa, i sobretot la investigació els 
permet avançar cap al fet que aquesta vacuna sigui real
ment eficaç per a la seva eradicació.

Miri, jo crec que dintre de dos anys..., estic convençuda 
que podrem compartir i alhora felicitarnos tots plegats, 
sobretot vostè, dels resultats d’aquesta vacuna de primera 
generació. Ara, el problema és que res –que res, i aquest 
és el nostre desig– pugui aturar aquest procés d’investi
gació per seguir avançant. Perquè la situació que vivim 
en aquests moments..., i aquí jo li demanaré i li faré la 
meva pregunta; és: com els afecta –ho ha preguntat tam
bé el diputat que m’ha precedit–; com afecta la situació 
de crisi amb relació a tots els suports que vostès reben 
tant de l’àmbit privat –dels patrocinadors privats–, com 
també de l’àmbit de l’Administració.

I sobretot quin paper juguen aquí els països emergents; 
és a dir, el món és canviant, el món està..., en aquest mo
ment, doncs, hi ha països que estem immersos en una 
crisi molt profunda, però en canvi hi ha altres països que 
emergeixen, que creixen i, bé, està dintre de les seves 
prioritats, doncs, també la col·laboració i la participació 
en tots aquestos processos. Parlo de la Xina, el Brasil, 
entre altres, que jo crec que podrien tindre en aquests 
moments un paper importantíssim en aquesta vella Eu
ropa, la qual, doncs, en aquests moments està immersa 
en una situació que..., veiem, evidentment, que ha tingut 
una afectació d’un 11 per cent sobre la recerca i la in
vestigació des de l’àmbit de l’Administració, no des dels 
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patrocinadors privats. Però aquí també els pregunto: hi 
ha hagut una disminució important, i això pot afectar 
aquesta segona generació de la vacuna en un futur? Per
què entenc que la primera ja la tenim molt consolidada. 

Jo vull felicitar també en el seu moment l’encert de la cre
ació de l’Institut de Salut Global. Vivim en un món que 
no té fronteres. Per tant, la salut no és un problema de pa
ïsos, sinó que és un problema de tot el món. I jo crec que 
aquest centre de pensament ens ha de permetre, doncs, 
sobretot això: avançar cap a una equitat social, una equi
tat que ens permeti fer aquest món una mica més just del 
que és ara en aquestos moments, sobretot per les oportu
nitats inicials que podem tindre totes les persones.

Agrairlos moltíssim, de veritat, les seves aportaci
ons. I la meva pregunta està molt focalitzada, perquè 
en aquest moment realment el que ens preocupa és 
que aquest «res» que jo deia –l’austeritat, la situació 
de crisi i de recessió que patim–, doncs, no tingui una 
afectació directa sobre un procés molt necessari que 
no es pot aturar de cap de les maneres.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’il·lustre diputat Jordi 
Cañas, en representació de Ciutadans.

Jordi Cañas Pérez

Sí, buenos días. Sumarme, como no puede ser de otra 
manera, a los agradecimientos al señor Pedro Alonso 
Fernández, al señor Antoni Plasència i a la señora Núria 
Casamitjana, por su trabajo. Supongo que lo oirán de for
ma recurrente, pero es que es cierto. 

Yo a veces digo que el anonimato de las grandes per
sonas en nuestro presente será el reconocimiento del 
futuro. Aquellas personas que ahora son el centro de la 
atención mediática por algo irrelevante acabarán des
apareciendo en la memoria colectiva, y habrá aquellos 
que desde su esfuerzo corriente, cotidiano, cambiarán el 
mundo y serán reconocidos en el futuro. Yo creo que hay 
veces que ese reconocimiento tiene que estar en el pre
sente y, por lo tanto, les agradecemos infinitamente su 
tarea y su labor, porque seguro que tendrá éxitos y fru
to y cambiarán, seguramente, la historia. Y eso es..., yo 
creo que no hay nada más grande que eso, ¿no?, es uno 
poder decir que en su etapa de vida, cuando uno ha vi
vido, ha conseguido cambiar y mejorar un poco el mun
do. Y ustedes seguramente lo conseguirán. Yo deseo fer
vientemente que así lo hagan.

En cuanto al análisis de su exposición, en primer lugar 
yo creo que felicitarnos también de forma colectiva, 
porque hay veces que la colaboración entre institucio
nes funciona –siempre puede mejorar, pero funciona–, 
que la colaboración públicoprivada también, y hay que 
agradecer a todos aquellos..., más que sponsors, a aque
llas personas, fundaciones, que apuestan sus recursos, 
una parte de su dinero en cambiar el mundo, en hacer un 
mundo mejor. La Fundación Bill & Melinda Gates es sin 
duda un elemento fundamental y formidable.

Me gustaría saber..., también soy consciente de que la 
industria farmacéutica apoya esta investigación; una in
dustria generalmente muy denostada –a veces injusta
mente– por sus intereses económicos, creo que también... 
Este fin de semana estaba hablando con un responsable 
de una multinacional farmacéutica y me comentaba jus
tamente sus investigaciones y el apoyo que están reci
biendo por parte de la industria. Me gustaría que real
mente lo explicasen, si realmente es así. Lo digo para 
también a veces limpiar la imagen de una industria que 
en ocasiones merece ciertas críticas, pero también yo 
creo que de vez en cuando deberíamos reconocerle no el 
altruismo, pero sí el interés también por solucionar y para 
hacer de este un mundo mejor.

Es muy interesante reconocer también la apuesta por los 
centros de excelencia, porque es posible, en un mundo tan 
complejo, tan global, desde acciones locales poder con
seguir ser un referente mundial, aprovechando el capital 
humano formidable que tiene nuestro país –formidable a 
todos los niveles: de investigación...–, y poniéndolo en va
lor, con una idea y con un buen proyecto. Y el suyo sin 
duda lo es.

Y sin duda lo es porque afecta una enfermedad que es 
terrible, los datos son terribles. Uno cuando mira..., de 
1 a 2 millones de personas fallecidas al año, con un im
pacto brutal sobre los menores de cinco años, con un 
impacto social y económico terrible; no solo el humano, 
que obviamente es el más fundamental, sino cómo afec
ta esto a la demografía –en África especialmente–, có
mo afecta eso..., el impacto económico y social. Terrible 
y demoledor, ¿no? 

Ustedes han puesto el acento en esta rótula de que la 
malaria es el resultado de la pobreza, pero también es..., 
es una consecuencia, pero también es un efecto, ¿no? 
Es decir, cómo la pobreza se retroalimenta a través de 
la falta de recursos económicos, cómo incide especial
mente la enfermedad, pero que también la enfermedad 
es una creadora de pobreza, ¿no? Y romper ese círcu
lo vicioso desde luego nos abre unas expectativas des
conocidas; es decir, cómo puede afectar eso realmente 
en una sociedad africana que está muy castigada por las 
enfermedades, que está muy castigada su demografía  
–no solo por la malaria, sino por el virus del sida o por 
la tuberculosis–, y cómo romper ese círculo vicioso de la 
enfermedad puede permitir una salida, como mínimo 
un vector de crecimiento económico para África, en un 
momento muy especial donde África se está recolocan
do en el panorama mundial, donde las inversiones –cier
tas inversiones– están yendo a África para aprovechar 
sus capacidades, sobre todo a nivel de recursos econó
micos. Pero cómo romper ese círculo vicioso de la en
fermedad y su afectación a la demografía puede tener 
un efecto muy beneficioso para el crecimiento de África 
y para que salga de esa espiral terrible de la pobreza.

Y después quería hacerles algunas preguntas. Primero, 
si ustedes tienen evaluado cuál es el efecto posible del 
cambio climático sobre la difusión de la enfermedad. 
Yo creo que ese es un elemento que no siempre se tie
ne muy en cuenta, pero realmente las zonas de especial 
afectación de la malaria, pues, probablemente pueden 
estar modificándose o se van a modificar seguramente 
a medio y corto plazo, por los efectos del cambio climá



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  12

tico, y cómo eso puede aumentar, digamos, las tasas de 
enfermedad y su afectación también socioeconómica.

Después, también hay estudios que hablan de un aumen
to de la resistencia del parásito a los tratamientos con
vencionales; también una mayor resistencia de los mos
quitos, por ejemplo, a los pesticidas. Cómo eso puede 
afectar también al aumento de la enfermedad. Y cómo 
eso a su vez puede afectar a la resistencia del parásito 
frente a la propia vacuna, ¿no?..., bueno, «vacuna», o la 
prevención; no sé, me da igual. O sea, yo..., si consiguen 
ustedes el 50 por ciento ya es un milagro. Es decir, es
to de la vacuna del 100 por cien... Si hemos conseguido 
un 50 por ciento de efectividad de la prevención de la 
vacuna, vamos, yo no sé si el Nobel, pero algo más, yo 
les daría algo más. No sé. Haremos una estatua gigante, 
tipo Kim Ilsung. Es decir... No, de verdad, es que hay 
veces aquí que con los parámetros estos europeos... «No, 
es que un 50 por ciento...» Bueno, un 50 por ciento, que
ridos amigos, eso sería un milagro.

Pero cómo puede afectar, repito, esa mayor resistencia 
del parásito, esa mayor resistencia del propio mosquito, al 
posible, digamos, recorrido de la vacuna. Evidentemen
te siempre se irá mejorando y optimizando, pero cómo..., 
o sea, en un mundo que está cambiando a nivel climático, 
a nivel de expansión de las zonas de afectación de la en
fermedad, cómo puede afectar de esta forma a la propia 
vacuna.

Y nada, y simplemente sumarme también a esta peque
ña duda..., pequeña no, que es una gran duda, que la han 
expuesto otros grupos, que es acerca de cómo está afec
tando la situación de crisis económica y de las adminis
traciones, y seguro también a muchos de los patronos y 
a muchos de los sponsors de la investigación sobre la 
propia investigación. Si realmente tiene una afectación 
o no la tiene, que supongo que es una pregunta retórica, 
porque supongo que sí; otra cosa es que ustedes sean ca
paces de hacer, con menos, más, que eso, pues, también 
es muy propio de los últimos tiempos.

Y simplemente esto, sumarme a los agradecimientos, es
perarles todo el éxito del mundo, porque su éxito será la 
supervivencia de muchísimas personas en África y pro
bablemente en el resto del planeta. Agradecerles su traba
jo y desearles que continúen ustedes en esta senda y que 
se ganen ustedes el reconocimiento público, que lo tie
nen en parte pero que sin duda lo merecen infinitamente.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula Maria Assumpció Laïlla, 
en representació de Convergència i Unió. 

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Doncs, com han fet tots els porta
veus que m’han precedit, agrairlos la presència avui 
en aquesta comissió, al doctor Alonso –per la seva ex
posició–, a la doctora Casamitjana i al doctor Plasència 
–també vell conegut d’aquells que estàvem a la Comis
sió de Salut la legislatura passada. I, per tant, benvin
guts a aquesta comissió.

D’entrada, agrairlos l’explicació, perquè és evident 
que és d’aquelles exposicions que el que generen són 
moltíssimes reflexions, moltíssimes preguntes, i ens 
obre encara més la possibilitat d’estarne parlant al 
llarg d’avui, no?, tot el dia. No en tenim prou amb les 
interven cions que podem anar fent ara, perquè real
ment, des de la ignorància de molts dels que estem aquí 
respecte als temes concrets que vostès exposen i que 
són molt interessants, doncs, ens generen moltíssimes 
qüestions que podríem ferlos arribar.

Intentaré ser breu. I voldria començar per on vostè ha 
acabat, no?, que, tot i que no els ha anomenat així, par
lava dels determinants de la salut. Fa molt temps que des 
de l’OMS ja es van determinar aquests aspectes a tre
ballar, i sempre en parlem, però a vegades crec que no 
en som prou conscients. I en la lluita contra la malària..., 
crec que és un dels exemples clars i meridians, precisa
ment, de la importància que tenen els determinants de la 
salut, el treball en tot allò que envolta aquesta malaltia, 
per tal d’arribar no sé si tant a eradicarla, però sí a com
batrela i, a més a més, a evitarne la simptomatologia 
que després pot quedar en les persones afectades.

I, per tant, crec que és un exemple que la salut no co
mença al centre sanitari, sinó que és on hi acaba, que re
alment la salut comença amb tot allò que envolta la vida 
i els estils de vida de les persones, i que acaba, en alguns 
casos, al voltant del sistema sanitari, concretament. I que 
és claríssim –i vostè també ho deia– que l’entorn condi
ciona tant la qualitat de vida de les persones, com també 
el valor que pot tenir aquesta vida en funció del lloc on 
neixes, de l’entorn en què et bellugues. I, per tant, crec 
que és important anarho repetint, perquè a vegades no 
els donem prou importància, a aquests determinants de 
la salut, que crec que és una de les grans conclusions que 
té l’OMS i que ha de ser un far sempre que parlem de sa
lut, en malària o en altres àmbits.

A mi m’agradaria fer algunes reflexions, perquè també 
vostès ho deien, no?, de dir: «La salut és global.» I pre
cisament perquè és global, jo crec que això té un punt 
més de dificultat. Perquè crec que estem en un entorn 
que pot ser molt asimètric, que a vegades pot costar fer 
coincidir o convergir diferents plans de salut, per exem
ple, o polítiques sanitàries de diferents països, ja siguin 
els endèmics de malària o els països desenvolupats que 
volem incidir en l’efecte d’aquesta malaltia. I, per tant, jo 
crec que aquesta asimetria i aquest mapa polític també 
diferent, o geopolític diferent, doncs, també pot condi
cionar l’enfocament o el treball que vostès realitzen en 
l’àmbit de la malària, i també –que ho vinculava clarís
simament– treball sobre la reducció de la pobresa.

I el tema de la multiplicitat d’institucions que actuen 
també en aquest àmbit. Que aquesta multiplicitat d’ins
titucions és positiva, en el sentit que aquesta coordinació 
entre institucions, administracions, països és positiva, 
però que això també..., crec que a vegades aquesta coor
dinació apunta o afegeix un punt més de dificultat i, per 
tant, a vegades pot condicionar també els resultats, quan 
aterres aquestes polítiques macro, quan les aterres a re
sultats concrets.

I també perquè segurament..., i no hauria de ser així, 
però crec que les malalties que tenen aquesta càrrega 
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afegida de morbiditat, de mortalitat en països de ren
des baixes, de vegades no són objectius prioritaris per 
a aquells països que ens diem desenvolupats, on tenim 
despeses en recerca, en desenvolupament, en innova
ció, en investigació, etcètera, que podríem segurament 
fer passos més importants en la lluita contra la malària. 
A vegades aquest gruix econòmic, de recursos econò
mics o d’altres que s’han de dirigir a combatre la malà
ria, doncs, precisament perquè no són prioritaris no són 
tan importants com haurien de ser.

I, per tant –pel que vostè deia, no?, i lligarho amb el que 
deia, que el creixement econòmic, l’estabilitat geopolítica 
i la reducció de la pobresa han de ser l’objectiu a l’hora de 
treballar en aquest tema–, i també s’apuntava abans, jo 
crec que són tres els objectius del mil·lenni que focalitzen 
concretament l’àmbit de la salut. I, per tant, jo crec que 
aquí ja ens implica a tots en un impacte important de les 
polítiques que hem de prendre per tal de combatre la po
bresa i també combatre la malària.

Però quan passem d’aquestes dades concretes que vostè 
deia..., jo m’he quedat amb una, que era la reducció de 
l’1,5 per cent del PIB dels països endèmics de malària, 
a l’hora de vincular claríssimament una afectació d’una 
patologia a una dada econòmica. I crec que és un im
pacte importantíssim; que a vegades ens passen per alt, 
aquestes dades, i que no han de ser les dades les que 
condicionin les accions a dur a terme, però sí que ens 
han de donar pistes sobre quina és l’afectació que han 
de tenir, quin pes han de tenir també aquestes investiga
cions, recerques, recursos econòmics, a l’hora de com
batre una malaltia com la malària. 

Però quan aterrem aquestes dades concretament a la 
realitat, i ho traduïm a pràctiques concretes, torna a 
agafar especial rellevància la prevenció en tot el seu 
ventall. Vostè ho parlava. Prevenció primària: mos
quiteres impregnades amb insecticida que abaixaven 
la mortalitat al voltant d’un 20 per cent, no? Per tant, 
crec que és una dada prou important, i és una actuació 
molt i molt concreta, segurament amb moltes dificul
tats, també, d’implantació, tot i ser una cosa fàcil, rela
tivament fàcil. Secundària: quan parlava del diagnòstic 
precoç, que a vegades és tan important poder comba
tre el contagi com també diagnosticar a temps per tal 
de millorar i garantir un millor tractament. I terciària: 
quan parlava de les vacunes, dels tractaments. I no no
més de les vacunes, sinó també d’altres accions a dur 
a terme a l’hora de tractar aquesta malaltia, amb l’ob
jectiu aquest –que vostè ja el posava a mitjà termini– 
d’eradicar un dia o altre la malària.

Però crec també que és important posar en valor l’evo
lució que hi ha hagut en aquests últims vinticinc anys. 
Vostè ho explicava. Des del 86 a avui s’ha evolucionat no 
només en la investigació sinó també en el mateix concep
te, no?, de dir: «Potser ja no hem de parlar tant de vacu
nes, sinó que hem de buscar també altres ventalls.» I, per 
tant, en el mateix mecanisme o en el mateix procés d’in
vestigació hi han hagut moltes evolucions, també inclús 
a nivell conceptual, que crec que això és positiu, perquè 
realment si en vinticinc anys hem fet tot això, doncs, 
crec que ja arribem, una mica, a consolidar unes accions 
polítiques molt més concretes, com pot ser el tema de la 
vacuna, però també altres, com comentava, l’RTS,S.

Hi ha una pregunteta molt concreta sobre aquesta RTS,S 
que explicava –i des de la ignorància absoluta, ja em dis
culparà. Però vostè parlava que hi havien micropartícules 
amb dos antígens, un antigen de la malària i després ha 
fet referència a l’altre, que era de l’hepatitis B. Llavors, no 
sé si és per possible comorbilitat, també, perquè l’hepa
titis B també és una malaltia endèmica en molts països 
i associada a altres patologies i, per tant, no sé si aquí 
pot lligar també amb això, o és per alguna proteïna de 
superfície que comparteixen, o un altre mecanisme més 
biològic que comparteixen que pot facilitar, precisament, 
augmentar aquesta immunitat en la vacuna.

Res més. Agrairli una altra vegada la seva exposició i la 
informació que ens ha donat, que ja li garanteixo que 
serà llegida amb tota l’atenció pertinent. I convidarlo 
quan sigui que pugui aportarnos noves dades i dades 
molt més positives –que les seves ja ho són, però infor
mació molt més positiva– i que pugui venir també aquí, 
a aquesta comissió, a explicarnosho.

El president

Moltes gràcies. Ara té de nou la paraula el doctor, pro
fessor Pedro Alonso, per donar contestació a les pregun
tes dels diferents portaveus.

Pedro L. Alonso Fernández

Muchas gracias, presidente. Lo primero dar las gracias 
a todos los diputados y las diputada que me someten a 
un examen muy intenso; ya no sabíamos dónde apun
tar todas las cosas que deberíamos de comentar. Estaba 
tratando de, quizás, agrupar las respuestas –con el ries
go de dejarme algo fuera, pero espero que no– en varios 
apartados.

Uno primero, específicamente hablando de esta vacuna 
y de otras vacunas en general. Entonces, ha habido pre
guntas sobre..., una eficacia del 50 por ciento, qué signi
fica. Bueno, implica la reducción a la mitad del riesgo 
de enfermedad y posiblemente de muerte. Esto es cier
to que, como comentábamos antes, los conceptos eran: 
«Usted está vacunado, luego está protegido.» Y esto es lo 
que ha ocurrido hasta ahora. Aunque déjenme decirles, 
entre paréntesis: no del todo cierto. Una de las vacunas 
más antiguas que tenemos es la BCG, que protege bien 
frente a las formas miliares generalizadas de la tubercu
losis y las tuberculosis meníngeas, pero mal frente a la 
tuberculosis pulmonar. Por eso hay un esfuerzo intenso 
todavía, o renovado, de buscar nuevas vacunas frente a 
la tuberculosis.

Pero es cierto, yo creo que sí debemos seguir llamándolas 
vacunas, porque son sustancias que inducen una respues
ta inmune que te protege. Que no te protege al 100 por 
cien y te protege al 50 por ciento simplemente habla, yo 
creo, de la dificultad de estos nuevos organismos.

Ha habido una pregunta sobre la seguridad del producto. 
Esto es clave. Lo más importante de entrada es garantizar 
seguridad. Los perfiles de seguridad de este producto son 
muy buenos. Los efectos adversos son raros, moderados 
de intensidad y autolimitados, básicamente asociados con 
el tipo de adyuvantes que se usan, que realmente son los 
que pueden provocar más los efectos adversos locales.
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¿De dónde venimos? Y esto tiene que ver un poco con 
la pregunta sobre la eficacia del 50 por ciento. Cuando 
nosotros publicamos el primer artículo que constituyó 
la primera demostración formal de que se podía indu
cir inmunidad protectora contra la malaria, lo publi
camos en un artículo en Lancet, en octubre del 2004, 
y Lancet sale publicado los jueves; bueno, pues, el do
mingo anterior, había habido una tribuna, una opinión 
–yo creo que era en El País– de Zinkernagel, Premio 
Nobel de Medicina, que en aquel momento escribió 
un artículo diciendo: «Mire, no será posible producir 
vacunas ni contra la malaria ni contra el sida.» Y es
to lo digo, porque esa era, en gran medida, parte del 
estado de opinión de la opinión científica internacio
nal. Por lo tanto, hace ocho años, había corrientes de 
opinión de gente que sabe muy bien de lo que habla 
que cuestionaban la factibilidad de inducir inmunidad 
protectora frente a organismos complejos como este. 
Y, por lo tanto..., por poner un poco en perspectiva el 
camino recorrido. Y el cambio, en ese sentido, de pa
radigma es realmente muy notable.

Me permite eso hablar de otras vacunas –y se ha habla
do de tuberculosis y se ha hablado de sida. Y creo que 
es oportuno, en esta sede parlamentaria, recordar 
que Cataluña también lidera esfuerzos muy notables en 
desarrollo de vacunas frente a estas dos enfermedades 
y que contamos con grupos de primera línea mundial; 
los trabajos del equipo del doctor Cardona y los trabajos 
del equipo del doctor Clotet, el primero en tuberculosis 
y el segundo en sida, merecen nuestro reconocimiento y 
el apoyo de todos nosotros.

Se ha hecho un comentario sobre la resistencia crecien
te en algunas poblaciones, sobre todo occidentales, a la 
vacunación. Este, como saben bien el doctor Plasència 
y la doctora Geli, es uno de mis temas favoritos, porque 
creo que nuestras sociedades –y yo creo que lideradas 
por las instituciones y nuestros representantes– deben de 
ser mucho más beligerantes en la lucha contra estos fenó
menos, que son sin base científica y de una irresponsabi
lidad social cercana a lo criminal.

Hace tres meses, estaba en –en enero– el Comité Ejecu
tivo de la Organización Mundial de la Salud y fue par
ticularmente patético tener que oír al ministro de Salud 
de Ecuador –país que, como todas las Américas, elimi
naron el sarampión con enormes esfuerzos hace unos 
cuantos años– tener que decir que estaban volviendo a 
tener reintroducción de sarampión, básicamente de emi
grantes que venían de Europa, donde nuestras cobertu
ras de vacunación no son adecuadas, en gran medida 
impulsados por estos movimientos antivacuna. Yo creo 
que hay que ser..., no hay base científica y hay que ser 
absolutamente beligerante frente a los irresponsables, al
gunos de ellos ocupando posiciones de cierta autoridad 
científica en el país, que impulsan este tipo de conductas 
tan, tan irresponsables y que, desde un punto de vista de 
salud global, causan enorme daño, especialmente en los 
sectores más pobres de nuestra sociedad mundial.

Sobre el tema de patentes, bien, esta vacuna en con
creto no está bajo una patente; lo que está bajo patente 
es porque es propiedad de Glaxo, es la plataforma de 
adyuvantes.

¿Va a tener impacto sobre esta vacuna? No, creemos que 
no, por un problema que, en este sentido, es una bendi
ción, es una suerte, pero que también refleja parte del 
problema. Y esto me permite enlazar con el concepto 
o el papel de la industria.

Estas enfermedades –la malaria, la tuberculosis, la pre
vención del sida, que no el tratamiento– constituyen lo 
que los expertos economistas de estas cosas llaman 
«una falla de mercado»; en otras palabras: el grueso de 
la investigación y el desarrollo de productos que llegan a 
nuestras farmacias y al uso tiene el papel, en un momen
to, de la industria porque hay un mercado, y si se desarro
lla un producto, alguien lo podrá comprar.

Con las enfermedades relacionadas con la pobreza –y, 
ciertamente, es el caso de la malaria–, una parte impor
tante del problema es que no hay ese estímulo de merca
do, el mercado no funciona y, por lo tanto, no tira de la 
iniciativa de la industria y las inversiones, que en otros 
casos sí lo haría.

Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el diputado. Mu
chas veces se estigmatiza a la industria –que no nece
sariamente son hermanitas de la caridad–, pero en este 
caso el problema no es que la industria haga cosas ma
las, es que no hace, y parte del reto de la arquitectura 
internacional es cómo involucramos el know-how, las 
capacidades de la industria, para ayudar a desarrollar 
productos de salud global que no tienen un interés de 
mercado porque no hay mercado para ellos. Y, por lo 
tanto, el gran problema de la malaria es que, al final, 
cuando se desarrolle un producto, los beneficiarios se
rán gente y países que no tienen medios y, por lo tanto, 
será el esfuerzo de la comunidad internacional, a través 
de distintos mecanismos, que deberá comprar y, even
tualmente, hacer accesibles esos productos.

Preguntaba la diputada..., específicamente la hepatitis B 
en este caso es porque en los años ochenta se buscaba, en 
ausencia de nuevos adyuvantes, cómo mejorar la inmuno
genicidad, y, por lo tanto, añadir lo antígeno de superficie 
de hepatitis B era hacer la molécula más grande y visi
ble al sistema inmune. ¿Ahora se considera necesaria esa 
parte? No. Quitarla, ahora sería un problema, porque ha
bría que empezar casi desde cero; por lo tanto, es más ca
si como un apéndice histórico.

¿Habrá resistencia a la vacuna? Creemos que no. Y esta 
es una pregunta científicamente muy complicada. Cree
mos que no, porque las secuencias en las que están basa
dos son secuencias repetidas muy conservadas a través 
de todos los tipos o las cepas del parásito y, de hecho, 
hemos publicado algún estudio nosotros ya, viendo que 
no hay selección inducida por la vacuna; luego, creemos 
que el riesgo de resistencia a la vacuna como tal será 
menor.

Yo diría, este primer apartado sobre vacunas. Un se
gundo apartado más general sobre malaria. ¿Por qué 
en menores de cinco años? Porque es el... La exposición 
natural a la malaria acaba induciendo inmunidad, e in
munidad que te protege razonablemente bien y tardas 
unos años en desarrollarla. Por eso el grueso del proble
ma se concentra en los menores de cinco años, porque 
o se mueren o acaban desarrollando inmunidad que les 
protege. Y por eso son el núcleo central de los esfuerzos 
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de control, porque es ahí donde se concentra el grueso de 
la mortalidad por malaria.

La pregunta de la diputada sobre el artículo de Lancet 
de febrero de este año es de nota. Esto es un estudio 
publicado por un instituto de Seattle, el instituto Health 
Metrics and Evaluation, que hizo más ruido, más que 
realmente decir algo muy distinto.

Para compartir con el resto de los diputados: cuantifi
car cuánta malaria hay es complicado, aunque parezca 
increíble, porque se da en países donde los sistemas de 
vigilancia epidemiológica y demás son muy frágiles y, 
por lo tanto, tenemos que acabar haciendo estimaciones. 
Una de nuestras frases favoritas..., «favoritas», que utili
zábamos a menudo al empezar nuestros artículos es: «En 
África, la gente nace y muere sin ser registrada.» Quiere 
decir: no hay sistemas de registro civil; no hay sistemas, 
por lo tanto, de saber cuántos mueren y de qué mueren. 
Por tanto, esto de las estimaciones es complicado.

Ha habido este artículo, que venía a decir que había más 
muertes de las que dice la Organización Mundial de la 
Salud y eso quizás sea cierto. Y lo que también dice es 
que hay más muertes en adultos –a lo que hace referen
cia la diputada–, y especialmente en adultos africanos. 
Si me pregunta, yo creo que eso no es correcto. Ahí falla 
este equipo. Y tiene que ver con tecnicidades, que luego 
si quiere podemos comentar, sobre la utilización de una 
herramienta que llaman «las autopsias verbales» y la va
lidación de esas autopsias verbales, que en ese artículo 
yo creo que no está bien hecha.

Pero sí me quedo con el concepto de que tenemos dificul
tad en saber cuánta hay y que da cierta vergüenza a mé
dicos y epidemiólogos decir: «Bueno, hay entre 700.000 
y 1.200.000 muertes.» La pregunta es: «¿Y usted quiere 
decir que no sabe si hay medio millón de muertos por 
ahí, en el mundo, que ocurren y que no son capaces de 
contar?» Pues, la verdad es que eso es lo que nos pasa, 
por todas estas dificultades.

Resistencia a tratamientos, pesticidas, insecticidas... Sí, 
ha habido en el último par de años una primera amena
za de aparición de cepas resistentes a los derivados de 
la artemisinina en la frontera de Tailandia y Camboya; 
ahora ya se ha confirmado que se ha extendido clara
mente a Tailandia, Vietnam y Myanmar. Y, por lo tan
to, el potencial de que esto se traslade a otras zonas del 
mundo, como ya ha ocurrido en el pasado con la cloro
quina y resistencias a otros fármacos, está ahí y es una 
preocupación, lo cual habla que nos recuerda una vez 
más que, hasta que no se erradica una enfermedad –por 
lo tanto, se hace desaparecer del planeta–, el humano es
tá en una constante batalla, y en la cual los microrga
nismos que enfrentamos acaban desarrollando resisten
cias. Y esto quiere decir que el esfuerzo de investigación 
y desarrollo de nuevos productos no puede parar; en el 
momento en que uno se relaja, acabamos teniendo un 
problema. Y es cierto también para los insecticidas que 
se usan contra los vectores, en concreto los derivados de 
los piretroides, que es el insecticida central que se sigue 
utilizando; la diseminación de resistencias por parte del 
mosquito a esos piretroides es notable y es una fuente de 
preocupación muy notable.

Riesgo de llegada a Europa. Tradicionalmente, hemos 
dicho «no, muy bajo», y hay razones para decir eso. Pero 
es cierto que el dato reciente del brote en Grecia, pues, te 
hace poner un poquito más nervioso.

El brote de Grecia ha sido razonablemente controlado 
y no hay potencial de extensión, pero sí que vale la pe
na recordar que Cataluña era malárica hasta hace cin
cuenta años; que el Delta del Llobregat era una de las 
zonas maláricas más importantes de Europa, y que la 
erradicación aquí se logró no por la erradicación del 
mosquito, sino por la erradicación del parásito; luego, 
los mosquitos con capacidad de transmisión, o que his
tóricamente han transmitido, los tenemos en abundan
cia notable en la zona.

De todas maneras, yo creo que el riesgo de reintroduc
ción es mínimo. No me atrevo a decir «cero», porque 
cuando un científico dice «cero», seguro que al día si
guiente ocurre y quedas en evidencia, pero yo creo que 
es mínimo.

Dos comentarios más alrededor de la malaria.

El impacto demográfico. Esto es una buena pregunta –es 
otra buena pregunta. Solamente recalcar un... El impacto 
demográfico en términos de muertes es muy grande. El 
impacto demográfico en términos de crecimiento pobla
cional..., paradójicamente, la malaria actúa fomentando 
el crecimiento poblacional. Y me dirán: «¿Y cómo se co
me esto?» Recordar que para que la fertilidad disminu
ya, lo primero que tiene que hacer es caer la mortalidad, 
y hasta que no se controla la mortalidad en menores de 
cinco años y menores de un año, no disminuye la ferti
lidad. Por lo tanto, la mejor herramienta de lucha contra 
el crecimiento poblacional es la disminución de la mor
talidad en niños. Aparte de un mandato ético, es la mejor 
herramienta; de hecho, no ocurre, excepto en China. No 
ha ocurrido nunca, que se haya controlado el crecimien
to poblacional como consecuencia del control de la fer
tilidad, sin antes no haber habido una disminución de la 
mortalidad. Por lo tanto, la lucha contra la malaria es un 
elemento clave de las políticas globales de disminución 
del crecimiento poblacional.

Causas y condicionantes o determinantes de la malaria. 
Son claves, y por eso este vínculo que hacemos de..., es 
causa y es consecuencia de la pobreza. Qué duda cabe 
que en gente que vive en casas con buenas mallas en 
las ventanas, que el medio está saneado alrededor, que 
no hay colecciones de agua que actúen de criaderos de 
mosquitos, el riesgo disminuye y disminuye muy sustan
cialmente. Qué duda que para el acceso de las poblacio
nes al diagnóstico y al tratamiento, el estatus económico 
es central en esas políticas y, por lo tanto, es elemento 
clave en la lucha contra la malaria y es también un ele
mento importante de nuestras propias líneas de inves
tigación. Nos gustaría definirnos como «grupos de in
vestigación traslacionales» y que..., esto permite una 
ventana a lo que es también nuestros grupos de inves
tigación. Tenemos desde investigadores que trabajan en 
la genética pura del parásito, a inmunólogos, a clínicos 
epidemiólogos, a economistas de la salud o a antropólo
gos médicos, ¿eh?, y todos trabajando en la malaria –por 
lo tanto, mirando el problema desde sus distintas pers
pectivas–, y nosotros tenemos muy presente que es ele
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mento central de la investigación y de la lucha contra la 
enfermedad.

En cuanto a la arquitectura, dos niveles. La arquitec
tura internacional es complicada; la coordinación, 
muy compleja. Pero vivimos en un mundo complicado 
y no nos queda más remedio. A nivel nuestro, local, es 
una arquitectura complicada, sí, hemos ido creciendo 
y aprovechando las oportunidades. Pero al final es tam
bién las colaboraciones públicoprivadas: qué podemos 
hacer para sumar los mejores esfuerzos y las mejores 
capacidades en el país y los distintos actores y poder 
avanzar juntos. 

En ese sentido, permítanme, ahora que no está la dipu
tada Marina Geli, reconocer públicamente el papel que 
jugó en el impulso de estos institutos, tanto del Cresib 
como del ISGlobal, que creemos que han jugado un pa
pel importante.

Luego, la complejidad institucional tenemos que apren
der a manejarla y es lo que hacemos todos los días, pe
ro nos atreveríamos a decir que está funcionando. Y esto 
nos lleva a abordar el tema de las financiaciones. La fi
nanciación es también compleja y de múltiples fuentes.

Déjenme que empiece por –en términos absolutos– lo 
más importante, por las cantidades, pero no lo más im
portante desde el punto de vista estratégico. Nuestros 
grandes financiadores son diversos. La Fundación Gates 
lo es –la filantropía americana–, porque es el gran actor 
que ha emergido en la escena internacional en los últi
mos años, con cantidades que son simplemente extraor
dinarias, que ponen un poco en cuestión nuestro modelo 
europeo. O sea, el problema no es..., y no nos sentimos 
cómodos siendo tan dependientes –en general; no solo ya 
nosotros, sino en general la investigación internacional– 
de una fuente, que es el interés personal de la familia Ga
tes de aportar unos recursos. Solamente en investigación, 
cada año, invierten en salud global algo más de 1 billón 
de dólares, lo cual es mucho más que toda la Unión Eu
ropea puesta junta en estos problemas. Y esto debería de 
llamar no a controlar a Gates, sino a cómo Europa hace 
una respuesta; que sería prudente en la arquitectura in
ternacional que hubiera otro tipo de equilibrios.

Nosotros tenemos la fortuna de ser buenos colabora
dores, desde hace muchos años, de la Fundación Gates 
y siguen apoyándonos en los proyectos de vacuna, pero 
en bastantes otros, no es solo malaria –trabajamos en tu
berculosis, trabajamos en sida, en enfermedades diarrei
cas y otras enfermedades.

Somos bastante buenos en captar recursos competitivos 
de investigación, tanto de la Unión Europea como de 
los institutos de salud norteamericanos.

Y luego –déjenme que vuelva, ahora sí que a lo más im
portante– contamos con lo que es crítico, que es la fi
nanciación pública catalana y, luego, española, de la Ad
ministración central.

El Cresib y el Instituto de Salud Global tienen una do
tación económica de los presupuestos de la Generalitat; 
el Cresib de 1.050.000 euros por año, y el Instituto de 
Salud Global de 300.000 euros por año, y que repre
senta..., manejamos al año, de todos los demás fondos 
competitivos que atraemos, un presupuesto alrededor 

de 20 millones de euros; luego, la contribución es, en 
términos relativos, pequeña, pero es la clave, porque sin 
esa no se puede atraer al resto. Y, por lo tanto, lo que 
me gustaría transmitir es: un instituto con gran capaci
dad de acción internacional y de captación de recursos 
internacionales, pero que nada de esto podría hacer si 
no hay el apoyo firme y estable de las administraciones 
públicas, y en concreto de la Generalitat de Cataluña.

Y, por lo tanto, casi saltando luego a la pregunta de la 
diputada: ¿y qué pueden hacer por nosotros?, ¿qué pue
den hacer el Parlament y las administraciones públicas? 
Pues, primero, agradecerles que nos hayan oído; pero, 
segundo, continuar apoyando el esfuerzo en ciencia y en 
conocimiento. Creo que tenemos una buena oportuni
dad de mantenernos en una primera línea internacional, 
aportar conocimiento y ciencia en la lucha contra la po
breza, pero necesitamos ese tipo de recursos estables, 
necesitamos la predictibilidad de esos fondos, que me 
atrevo a decir que son modestos, pero que son absoluta
mente clave para nosotros.

¿Nos han afectado hasta ahora los recortes? Sí. ¿Cómo 
lo estamos sorteando? Pues, siendo todavía más agre
sivos en la búsqueda de recursos externos. Pero les en
gañaría si no les dijera que el desequilibrio o el tener 
pies de barro cuando nuestros recursos básicos –ese 
core, esa aportación pública sobre la cual luego pode
mos construir–..., cuando el desequilibrio entre los dos 
es muy grande, esto aporta una fragilidad institucional 
muy peligrosa. Y nosotros posiblemente somos el centro 
de Cataluña con una ratio de fondos competitivos versus 
fondos estables más desequilibrado –estamos hablando 
de 85 o 90 versus 10 por ciento–, y, por lo tanto, no tene
mos mucho margen de reducir eso. De hecho, para una 
institución más saludable, debería de aumentarse.

Objetivos de desarrollo del milenio. Creo que es una gran 
cita que tenemos. No se van a cumplir. Celebro y saludo 
el reconocimiento de que, quizá, el más grave que se va 
a incumplir es el de la mortalidad materna, y esto cons
tituye un escándalo de nuestra época: todavía medio mi
llón de mujeres, bastantes de ellas también relacionadas 
con la malaria, mueren por problemas relacionados con 
el embarazo y el parto. Y esto es algo ante lo que la co
munidad internacional se debe de revolver.

El Fondo global. Efectivamente, España ha sido un con
tribuyente sustancial; suspendió su contribución. Desde 
mi punto de vista, si me permiten el atrevimiento de una 
forma un punto oportunista, efectivamente, había habido 
algunas acusaciones de mala gestión en Mauritania y en 
algún otro país, pero se aprovechó esto para desligarse. 
Entendemos que se va a volver a participar en el Fondo 
global y creo que es importante.

Un estudio que desarrolla el laboratorio de ideas del Ins
tituto de Salud Global estima que las contribuciones he
chas desde España al Fondo global de lucha contra la 
malaria, tuberculosis y sida..., se puede atribuir de forma 
conservadora que han contribuido a salvar unas cien mil 
vidas en la última década; luego, se puede medir el im
pacto de cada euro que se pone. Y, por lo tanto, sí que 
me atrevería a pedirles apoyo a estos mecanismos inter
nacionales complejos, pero que salvan vidas; cada euro 
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que se pone salva vidas, y es importante que continue
mos trabajando allí.

Finalmente resaltar, ante los riesgos de la salud pública, 
que, si bien nuestro riesgo de reintroducción de la mala
ria aquí es menor, tenemos otros retos a los que se en
frenta nuestra sociedad. En Italia, hace unos años, hu
bo un brote de un virus llamado el Chikungunya, que 
potencialmente tenemos riesgo de que pudiera ocurrir 
aquí. La enfermedad de Chagas, que para muchos re
sulta muy lejana, hemos tenido, en el pasado, casos de 
transmisión de enfermedad de Chagas, aquí, en Barce
lona, transmisión vertical; tenemos un porcentaje de la 
población inmigrante, especialmente de Bolivia, sero
positiva para este parásito. Eso tiene implicaciones sobre 
nuestro propio sistema de salud y actúa de recordatorio 
de que, efectivamente, las fronteras no existen y vivimos 
realmente en este mundo globalizado en el que hay ries
gos, hay amenazas, pero hay también responsabilidades 
que compartimos todos. Por lo tanto, los problemas de la 
salud global no son solo cosas que nos pillan muy lejos, 
sino que muchas veces están muy cerca o en nuestra pro
pia casa, y ante lo cual debemos de tener capacidades de 
responder.

Creo haber tratado de cubrir el grueso... Ha habido un 
comentario sobre la recolocación o el reposicionamien
to de África ante la emergencia de nuevos donantes. 
Efectivamente, el mundo está cambiando. El modelo 
chino de cooperación en África es un modelo muy dis
tinto al nuestro. En la India todavía está por ver. Y, por 
lo tanto, yo creo que los sistemas de cooperación occi
dentales siguen llevando y van a seguir llevando, duran
te bastante tiempo, el peso de los esfuerzos de coope
ración internacional. China no concibe o no entiende..., 
«no entiende», no se posiciona conceptualmente de la 
misma forma que se posiciona occidente y, insisto, el 
modelo indio está todavía por definir. Brasil, sí, sí se 
acerca más, pero Brasil no se va a convertir en un do
nante neto financiero, quizá va a tener más una colabo
ración científica, cultural, agrícola, en formación –lanza 
un programa de becas muy ambicioso–, pero el grueso 
de esos recursos que seguimos necesitando va a seguir 
viniendo de Europa occidental y Estados Unidos.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Hi ha algun portaveu que vul
gui fer alguna pregunta? (Pausa.) Doncs, bé, agrair de 
part de tots els diputats i diputades i de la mateixa Co
missió de Salut la seva presència, i també la del doctor 
Plasència i de la doctora Casamitjana. Crec, com algun 
diputat ha dit, que avui comencem un dia de diferents 
compareixences, però aquesta ens ha acostat molt a la 
realitat. I la seva exposició ha sigut polièdrica, tant des 
del punt de vista científic com també l’econòmic, com 
ens afecta al nostre dia a dia, com els afecta a vostès en 
el seu finançament. I esperem, igual que en les seves lí
nies d’investigació –també en la sida o en la tuberculosi– 
o en altres centres que des de Catalunya som líders, no?, 
doncs, que continuï essent així i, per la part nostra, supo
so que tots els grups també reforçarem el fet que el Go
vern continuï aportant aquesta quantitat, que en termes 
del total és potser petita, però que els ajudarà a construir 
tots aquests fons, perquè vol dir que hi ha un país, un 

govern –ara i abans– que aprecia aquesta feina i que és 
molt necessària mundialment.

Res més. Molt contents. Avui potser els hem fet venir 
una mica abans, però a nosaltres ens ha anat molt bé la 
seva presència.

Moltes gràcies i que continuï aquest èxit en benefici de 
tots.

Pedro L. Alonso Fernández

Moltes gràcies.

El president

Fem un petit descans –ja tenim la propera compareixen
ça aquí–: cinc minuts per acomiadar els compareixents.

La sessió se suspèn a un quart de dotze del migdia i vuit 
minuts i es reprèn a dos quarts de dotze i cinc minuts.

El president

Bé, continuem la sessió de la Comissió de Salut, amb els 
punts 2, 3 i 4.

Compareixença
de representants del Consorci de Salut i 
Social de Catalunya per a informar sobre 
llur posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari 
(tram. 357-00184/09)

La compareixença dels representants del Consorci de 
Salut i Social de Catalunya davant de la Comissió de Sa
lut per informar sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari; també la compareixença 
dels representants de la Unió Catalana d’Hospitals pel 
mateix motiu, i de l’Associació Catalana d’Entitats de 
Salut, també pel mateix motiu.

Ens acompanyen el doctor Ramon Cunillera i Grañó, 
director general del Consorci de Salut i Social de Cata
lunya, la senyora Helena Ris i Romeu, directora general 
de la Unió Catalana d’Hospitals, i el doctor Lluís Mon
set i Castells, director general de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut. Entre el públic, ens acompanyen la 
senyora Cristina Ferrer i el senyor Manel Jovells (veus 
de fons), que encara no ha arribat.

Bé, aquestes tres compareixences..., els parlaran per or
dre: primer el doctor Cunillera, després la senyora Ris, 
i després el doctor Monset, per espai màxim de quinze 
minuts –vostès administrinse el temps. I després in
tervindran els portaveus dels grups. I finalment vostès 
contestaran a tots, i en la mesura que es faci referència 
a una institució o a l’altra.

Doncs, té la paraula, per començar la seva exposició, el 
director general del Consorci de Salut i Social de Cata
lunya, el doctor Cunillera.
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Ramon Cunillera i Grañó (director general  
del Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Molt bé, moltes gràcies, president. Doncs, senyores i se
nyors diputats, en primer lloc, agraït de la invitació, 
perquè ens permeten fer un repàs –i això també ha sigut 
un exercici que ens han obligat a fer–, i d’alguna mane
ra repassarem els dos temes sobre els quals ens dema
nen posició: sobre els ajustos pressupostaris i mesures 
de sostenibilitat, i el posicionament sobre el model sa
nitari català.

En qualsevol cas, començo per la primera part, de la 
qual, si m’ho permeten, potser per ferho del tot intel
ligible, hem intentat fer un resum de la forma més acu
rada possible i sense cap valoració, si no..., o en tot cas 
farem valoració, o faré valoració quant a les conseqüèn
cies que han tingut cadascun dels ajustaments, els dife
rents ajustaments a què ens hem vist sotmesos des de 
l’àmbit de la provisió en els darrers dos anys.

Els ajustaments, conseqüència de les partides pressu
postàries que han anat minvant la disponibilitat del 
sector concertat –i parlaré estrictament del sector que 
represento, que és sector concertat– són una revisió 
que comença el mes de setembre de l’any 2010, i a par
tir d’aquí i fins al moment actual ho intentaré repassar 
en tres fases –els ajustaments de cadascun dels anys.

A cadascuna d’aquestes mesures, hem tingut resposta o 
hem intentat fer resposta propositiva per part del consor
ci. I les respostes propositives han sigut molt variades 
–i n’he portat moltes, però evidentment no serà moment 
de revisarles–, però els asseguro que cadascuna d’elles 
n’ha tingut.

Els ajustaments de l’any 2010, que són ajustaments que 
es cenyeixen al segon semestre i que s’engeguen a partir 
de mesures anunciades el mes de setembre, són mesu
res que van afectar en el seu moment fonamentalment 
a personal, a través de la reducció del 3,21 de tarifes 
–i m’hi aturaré un moment–; mesures de restricció de 
la disponibilitat pressupostària per a farmàcia –sobretot 
la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria–, 
que s’havia de retornar a nivells del 2009; quant a l’acti
vitat, que es va reduir la marginalitat en un 25 per cent 
–que volia dir que des del moment que s’anunciava fins 
a final d’any no hi havia possibilitat de fer més margi
nalitat–, i després també s’instal·la reducció de consums 
i eficiència en partides gestionables per part dels centres.

A la pràctica, això el que va significar és que es va reduir 
un 5 per cent de la retribució del personal en aquell segon 
semestre –no va haverhi temps de fer més mesures per 
transformar aquest 3,21 en un altre concepte–, amb una 
enorme feblesa jurídica –i n’érem tots conscients de la fe
blesa jurídica. I és una feblesa jurídica que, a posteriori, 
la paguem. Es va produir un 7 i mig per cent de reduc
ció sobre els preus dels medicaments. Es va racionalit
zar la medicació hospitalària amb increments a la majo
ria de centres per sota dels dos dígits, per sota del 10 per 
cent. I a més a més vam instar una mesa de negociació 
de la XHUP per si podíem arribar a algun tipus d’acord 
en aplicació del conveni que en aquell moment era vigent 
–que encara és vigent ara. I va ser una mesa de negocia
ció que no va tenir..., és a dir, no vam poder arribar a cap 
tipus d’acord. I, per tant, els acords es van traslladar em

presa per empresa, i els ajustaments d’aquest 5 per cent 
i les conseqüències que això tenia es van traslladar a les 
empreses.

El resultat d’aquests ajustaments del 2010 és que es va 
reduir la desviació que se’ns anunciava des del Departa
ment de Salut, però òbviament no va haverhi prou temps 
per reduirla tota i la desviació va ser efectiva.

Ens trobem, doncs..., entrem en el 2011, en un nou perío
de legislatiu. I l’entrada del 2011 necessita la correcció de 
les desviacions, més una correcció que se’ns anuncia que 
serà més dràstica o més important. I, per tant, afectem 
–i des de l’àmbit de la provisió– la contractació de ser
veis, la farmàcia i les inversions.

Ja estem a l’any 2011. L’any 2011, les mesures van ser 
fonamentalment sobre la reducció de tarifes, que va 
ser una reducció de tarifes transversal del 2 per cent: 
menys activitat contractada en els àmbits de l’activitat 
addicional quirúrgica –que no es va contractar addicio
nal quirúrgica durant l’any 2011; tampoc se n’està con
tractant en aquest–, disminució de les consultes exter
nes, supressió de programes, reducció d’un 15 per cent 
en el valor d’altres programes i reducció també d’activi
tat global en el sistema.

En general, el que va succeir és que es va reduir entre 
un 6 i un 12 per cent, amb una mitjana d’un 9 i mig per 
cent, aproximadament, eh? La mitjana de tots els cen
tres va ser un 9 i mig per cent en els ingressos disponi
bles pel contracte del CatSalut.

En farmàcia, les mesures de millora de l’eficiència van 
ser acompanyades també d’una baixada de preus, i això 
va tenir un resultat important durant l’any 2011. Aquí sí 
que vull fer..., un parell o tres d’aspectes a comentar.

En primer lloc, home, una crítica que sí que vam fer des 
del primer moment, que era que les mesures ens van 
semblar excessivament transversals, ens van semblar 
excessivament homogènies, ens semblava que el com
portament dels actors –en aquest cas de les empreses 
proveï dores– no era homogeni, i repetíem, en aquell 
moment, que ens semblava que el més inequitatiu era 
tractar tothom igual. I això és un fet que en aquell mo
ment vam manifestar i que es va produir.

El resultat de tots aquests ajustaments va ser que vam 
continuar fent la negociació amb els treballadors, amb els 
professionals, centre per centre. Es va arribar, en la majo
ria de casos, a acords. Vam fer alguns tancaments estruc
turals. Els tancaments estructurals en el sector concertat 
van ser fonamentalment quiròfans de tardes i llits d’estiu 
–poc més del que els parlo, eh? Vam fer adequació de 
consums i compres, i vam tancar l’any, pràcticament en 
tots els centres, amb equilibri en els comptes de resultats 
a l’explotació. Això era una cosa que en aquell moment..., 
diguem que l’èxit del tancament ens ha sorprès una mi
ca a tots, però és que els esforços que s’han fet han sigut 
molt considerables. Van restar desviacions per inversions 
diferides, i van restar desviacions per plans d’empresa 
pendents.

Però la conseqüència és que, òbviament, van créixer les 
llistes d’espera –era una cosa que ja presumíem–, però 
es va conservar, d’una forma jo crec que molt impor
tant, la qualitat de tots els actes, i sobretot es va fer un 



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  19

enorme esforç professional i jo crec que van haverhi 
molts exemples de responsabilitat compartida. I això ho 
volem posar en valor, perquè en el sector concertat jo 
crec que no havíem passat mai una experiència com la 
de l’any passat; els asseguro que va ser francament molt 
dura, eh?

Van haverhi ajustaments dels òrgans directius, pràctica
ment tots els centres van aprimar la seva estructura di
rectiva i van quedar fora del sistema –passa, que mol
tes vegades no els veiem– reforços, substituts i noves 
incorporacions. Les plantilles van decréixer, sobretot en 
aquests aspectes que els dic jo, i aquesta és la gent que 
queda..., quan diem que «queda a fora»..., els que no pu
gen al tren i que moltes vegades no els veiem, eh?

Compte amb un tema, en les noves incorporacions, que 
és el tema dels MIR que acaben, eh? Jo crec que és un 
tema que és important i és un tema que haurem de mi
rar sobretot amb molt de «carinyo». Els MIR nous, que 
han tingut una formació llarga, prolongada, i que a més 
a més ens han costat, doncs, diners al país d’una forma 
molt important, i sobretot amb una formació més que 
correcta, la seva incorporació en aquests moments està 
força en perill.

Què ens passa el 2012? El 2012, els ajustaments, jo 
crec que fruit també d’una feina que vam fer tots al fi
nal de l’any 2011, són molts diferents dels que es van 
produir durant l’any 2011. Conservem les condicions de 
contractació en el sector concertat, i es congelen tarifes 
i activitat. Per tant, jo crec que –almenys en el que són 
concerts sanitaris– es dóna per entès que la feina que 
hem fet durant el 2011 ha sigut una feina molt impor
tant –entenem que és feina feta, eh?

Hi ha un recolzament d’iniciatives legislatives que prote
geixin les condicions del sector concertat –que ja havia 
fet la feina– respecte al sector de la funció pública, que 
no anàvem compassats: la llei òmnibus, esmenes a la 
Llei de pressupostos 2012, etcètera. I els ajustaments, en 
aquest cas durant l’any 2012, es produeixen per novetats 
en la contractació, tant de les activitats mèdiques i qui
rúrgiques –es contracta altes mèdiques i quirúrgiques 
amb paràmetres sensiblement diferents de com s’havia 
fet fins al moment–, i per la reordenació de terciarisme a 
les comarques –és on té més impacte, o on poden tenir 
més impacte alguns ajustaments centre per centre.

Tot i així, durant aquest any 2012 tenim pendents mol
tes de les feines d’aquella segona velocitat que anuncià
vem durant el 2011. Acabat el pla de xoc, entra la sego
na velocitat, i aquí les noves assignacions poblacionals 
–per tant, les noves capites–, la reordenació de l’espe
cialitzada per sectors sanitaris, la reordenació de les 
urgències, les noves clàusules de subaguts per treure el 
tractament al malalt crònic, etcètera; ens queda molta 
feina per fer d’aquella segona velocitat.

Donem molt valor, durant el primer trimestre, al llança
ment del Pla de salut 20122015; ens sembla que és un 
molt bon full de ruta, i així ho hem expressat diverses 
vegades.

Quina és la conseqüència que ens trobem a mig exercici 
de l’any 2012? Evidentment, donem per acabat el pla de 
xoc, com a tal. En tot cas, qualsevol mesura voldria dir 

que en vindria un de nou, i en aquests moments el sector 
no es pot permetre, sense abaixar seriosament la quali
tat de l’acte, nous plans de xoc. No és una valoració per
sonal, és una valoració que els transmeto des de tots els 
actors del sistema.

En aquests moments tenim tres grans preocupacions 
–en el moment que tenim. En primer lloc, per la liqui
ditat en el sector. Els endarreriments en les obligacions 
del comprador deixen sense tresoreria els centres, i en 
aquests moments estem francament preocupats. Tenim 
accés tancat a nou crèdit –això ho saben vostès–, i aquest 
és un dels elements que més ens preocupa.

En segon lloc, estem preocupats per la situació labo
ral col·lectiva. Tenim, en aquests moments, un conve
ni amb ultraactivitat, està sotmès a permanents canvis 
legislatius –sembla que la reforma laboral definitiva la 
tindrem sobre la taula ja–, sentències contràries a l’apli
cació del 5 per cent que es van produir durant el 2010 
–allò que els deia abans: els efectes de la retallada del 
5 per cent el 2010 els paguem en aquests moments–, 
o bé també algunes sentències contràries al tema dels 
preus de guàrdia, que això sí que ens agafa absoluta
ment amb el pas canviat i encareix, evidentment, el que 
pot ser el futur de la situació laboral.

Hi han pactes de centres –que, com deia abans, s’han 
produït pràcticament a tots els centres–, alguns amb més 
o menys duresa a l’hora d’emprendre negociacions, pe
rò en general els pactes s’han tancat a tot arreu, i en els 
llocs on no s’han tancat és on hem tingut problemes. 
Però allà on s’han tancat, que pràcticament ha sigut a 
tot arreu, finalitzen el dia 31 de desembre d’aquest any 
–perquè els pactes van ser realitzats a dos anys: 2011
2012; sempre hi ha la possibilitat de prorrogarlos. Però 
en aquests moments ja hem engegat prenegociacions col
lectives per al nou conveni –em sembla que, després, la 
doctora Ris els parlarà també d’això.

El sector l’hem deixat amb una gran variabilitat. Quan 
dic «gran variabilitat», segurament no afecta elements 
nuclears de la despesa, però sí que hi ha una variabili
tat de condicions que l’hem d’ordenar. Entenem que en 
aquests moments no tenim la situació ideal.

I el tercer gran motiu de preocupació és la desconfian
ça en la gestió del sistema, sobretot parlo des del punt 
de vista de les entitats proveïdores. I això em permet 
entrar, una mica, en la segona part que ens demanaven, 
que era el posicionament sobre el model sanitari català. 
I, doncs, repassats una mica els fets i les conseqüències 
dels ajustos pressupostaris, si m’ho permeten, entro a 
la segona part.

El sistema sanitari català..., o el consorci defensa d’una 
forma permanent i des de ja fa, doncs, pràcticament 
trenta anys, un model que a Catalunya el tenim com 
a genuí. Ho he subratllat quan ho escrivia, però és que 
em sembla que això és un tema que l’hem de..., ens 
sembla que l’hem de posar molt en valor. El model que 
hem creat en aquest país és un model genuí com a tal, 
i que en aquests moments, en molts conceptes, és co
piat des de fa anys per altres països; som referents en 
la ordenació sanitària arreu del món i obté uns resul
tats excel·lents, almenys si els posem en relació amb els 
costos invertits.
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Tenim prou coneixement del context internacional i naci
onal per defensar l’orgull de tenir el que tenim, i aquest 
és un punt que ens sembla que l’hem de defensar no no
més des del cofoisme, sinó pels fets.

El model a Catalunya té tres elements conceptuals. Te
nim ja molt camí recorregut i, evidentment, és un model 
que no està absent d’ajustaments i de necessitats de mi
llora, però ens sembla que cal posarlo en valor. Els tres 
conceptes o els tres elements punters són, en primer lloc, 
la separació de funcions. El fet que el govern del siste
ma, l’assegurament, i la compra, i la provisió de serveis 
es mantinguin en compartiments diferents és un element 
genuí, que probablement podria ser comparable en al
guns altres països, però el món va cap aquí. I en aquests 
moments creiem que aquesta separació estimula la pro
ducció i la qualitat, promou l’eficiència perquè promou 
el control de costos per comparació i alinea objectius per 
interès global del sistema. Segurament, caldrà ajustar 
l’assegurament i regular millor el risc compartit. Aquest 
és un element que des de fa anys el diem, però probable
ment... Aquest element de la separació de funcions ens 
sembla que és nuclear.

En segon lloc, la diversitat de proveïdors; és un segon 
element característic del sistema català. Això ens ha por
tat major flexibilitat, adaptació a necessitats en el terri
tori, ha estimulat la millora de la prestació i ha posat en 
valor la necessitat de l’autonomia en la gestió del procés. 
Caldria estimular, segurament, més la col·laboració i la 
constitució de xarxes territorials, de les quals en tenim 
uns quants exemples i en som molt bons, els ho assegu
ro, però aquestes xarxes territorials, segurament amb 
participació d’un dels proveïdors majoritaris, com l’Ins
titut Català de la Salut, és un element de futur que ens 
sembla que és molt important.

I en tercer lloc, el tercer element que ens sembla concep
tualment molt important és el contracte, el concert sani
tari, la fórmula amb la qual ens relacionem administració 
compradora i proveïdors de la xarxa i que conté, a més a 
més, l’avaluació dels resultats.

A Catalunya, el 60 per cent dels serveis sanitaris públics 
no es financen, es compren. Ens sembla que aquest és 
un element molt important i que l’hem d’estar recordant 
sovint, perquè jo crec que és un dels que té més valor. 
Segur que cal modernitzar la compra de serveis, i en 
aquests moments tenim prou informació –segurament 
no la teníem fa quatre anys, però en aquests moments 
sí– per adequar millor el que es compra amb les neces
sitats de la població i per millorar els instruments de 
contractació i d’avaluació dels resultats.

Si els sembla..., no em sembla, perquè tots vostès ho co
neixen perfectament i, en tot cas, ho deixo per si tinc 
l’oportunitat en una altra intervenció..., de quins són els 
avantatges del nostre model. Però és que els tenim de
mostrats a més a més. I ens sembla que els podem de
mostrar, per si algú en algun moment en pot tenir algun 
dubte. En tot cas, ho deixo per a més endavant.

Necessitem, ens sembla, conservar el bo que tenim 
i corregir, segurament, les disfuncions. I tenim la se
guretat que cal fer alguns canvis. I ja hi treballem. Ens 
semblava que precisament el Pla de salut tocava molts 
d’aquests punts nuclears que s’havien de canviar, i al

guns d’ells els poso de manifest. Per exemple, millorar 
el model de governança, tant del sistema com de les ins
titucions; ens sembla que tenim febleses i les hem de 
millorar. Hem de, també, millorar una major professio
nalització directiva; les competències canvien amb el 
temps: les competències directives no són les mateixes 
avui que fa vint anys i, per tant, hem de professionalit
zar aquesta funció directiva i, sobretot, hem de conser
var la seva independència en l’exercici de la gestió.

Jo crec que n’hem estat exemple des del consorci, des 
de la unió, des d’ACES, que nosaltres hem promogut 
sempre una funció directiva professionalitzada inde
pendent –n’hem estat exemple, però hem tingut núvols 
i clarianes en aquest aspecte, trenta anys han donat per 
a tot. I creiem que on s’han de retre comptes és als 
consells rectors, als patronats, als consells d’adminis
tració, i els directius s’han de dedicar fonamentalment 
a la seva feina.

I, evidentment, un tercer element que ens sembla que és 
important és que s’ha d’incrementar la coresponsabilit
zació de tots els actors. I quan parlem de «coresponsa
bilització», parlem de «prendre part». Acabo ja, presi
dent.

Ens sembla que, sobretot, cal pensar en gran des dels 
llocs petits. La capacitat de sostenibilitat del sistema 
la donaran fonamentalment els seus actors. Per tant, 
el que hem de buscar és sinergies, treballar en grups 
grans per generar escales econòmiques. Hem d’inno
var, hem de buscar noves solucions a un menor cost 
–ho fem; creiem que, a més a més, ja tenim en aquests 
moments alguns fòrums en els quals ho podem posar 
de manifest–, i mantenir el tracte de qualitat del servei 
a la comunitat, que ens sembla que més proves que les 
que hem pogut fer aquest any, els asseguro que..., dub
to que se’n puguin fer.

En tot cas, ho deixo aquí, i més endavant, si cal, diré al
guna cosa més.

El president

Moltes gràcies.

Compareixença
de representants de la Unió Catalana 
d’Hospitals per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari 
(tram. 357-00185/09)

Té la paraula la senyora Helena Ris, directora general 
de la Unió Catalana d’Hospitals. Té la paraula.

Helena Ris i Romeu (directora general 
de la Unió Catalana d’Hospitals)

Molt bé. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, presi
dent. En primer lloc, vull dir que és per a mi un honor 
comparèixer davant d’aquesta Comissió de Salut del Par
lament de Catalunya. Tenint en compte que el que se’ns 



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  21

demana és que valorem l’impacte de les mesures de res
tricció pressupostària que es van exercir en el sistema so
bre el 2010 i el 2011 fonamentalment, i tenint en compte 
que el doctor Cunillera ha explicat molt bé l’impacte as
sistencial d’aquestes mesures, que les compartim total
ment –no hi han matisos, vull dir, les compartim al cent 
per cent–, jo, si els sembla, per no allargarnos, especial
ment, doncs, em centraré sobretot en els impactes que hi 
ha hagut en els temes del personal de la xarxa.

Recordarlos, malgrat que segur que els senyors diputats 
ho saben, que la xarxa sanitària d’utilització pública, que 
inclou tota la xarxa sanitària de cobertura pública, inclòs 
l’Institut Català de la Salut, nosaltres ens centrem en el 
sector concertat. Aquest sector té més de la meitat dels 
professionals que treballen en el sector sanitari, eh?, te
nen aproximadament més de 55.000 professionals; apro
ximadament, en números rodons, més de 12.000 met
ges, més de 32.000 infermeres i auxiliars d’infermeria, 
i més de 13.000 professionals dels altres àmbits.

Els impactes de les mesures, que bé ha detallat el Ramon 
Cunillera, han afectat, en l’aspecte de personal, sobretot 
majoritàriament el personal substitut i eventual del siste
ma. Aquells que havien pogut entrar..., el sistema tenia 
un creixement vegetatiu de més d’un 1 per cent, apro
ximadament; doncs, aquestes incorporacions tampoc 
s’han produït. Això comptat ha afectat més de 3.000 pla
ces de temps complet, eh? –no parlo de persones..., to
tes les places les ocupen les persones, però són més de 
3.000 places de temps complet–, el que representa que hi 
ha un 7 per cent menys de recursos humans en el siste
ma, que hi havia el 2010 i fins ara. Aquest és un aspecte.

Pel que fa a les retribucions, hi ha hagut un decrement 
de retribucions que oscil·la entre un 15 i un 25 per cent, 
depenent de la tipologia de professional i comptant el 
20082011.

Com molt bé deia el Ramon, el conveni de la XHUP 
està en ultraactivitat des del 2008, i per tant aquests 
professionals..., es compta, amb aquesta disminució 
de retribució, que no s’han incorporat dos IPC –que sí 
que s’han produït, per exemple, en el cas de l’ICS–, el 
5 per cent aquest que ha quedat assentat en el cas de les 
empreses públiques i consorcis però no en el cas dels 
centres privats concertats, que no han vist, com dèiem, 
recolzada judicialment la decisió de rebaixar el 5 per 
cent, que era relativa a la disminució del 3,21 de tarifes. 
I, per tant, pensem que és una davallada important en el 
tema retributiu.

En el cas dels metges, a més, hi ha hagut més baixada, 
segurament, tenint en compte que s’han reordenat guàr
dies i tenint en compte que s’han eliminat molts progra
mes de tarda, al disminuir la compra del Servei Català 
de la Salut.

L’any 2011, vàrem intentar també, com explicava també 
el Ramon, arribar a acords sectorials amb els sindicats 
–les patronals amb els sindicats–, i no va ser possible, 
no vàrem assolir els acords, malgrat que hi havia el su
port de tres departaments –Salut, Economia i Treball– 
que asseguraven que donarien cobertura el 20112012, 
eh? No vam ser capaços, ni nosaltres ni els sindicats, 
de signar aquests acords i, com també deia el Ramon, 
sí que a nivell de les empreses, dels comitès d’empre

sa i dels professionals van arribar a acords per centres; 
aquests acords, bàsicament, passaven per disminuir dies 
de festa, dies de lleure, i també per disminuir les DPO 
– és a dir, les parts variables de les retribucions– durant 
el 2011 i el 2012; aquests acords s’acaben el 2012.

Per tant, també fer notar que aquests acords, juntament 
amb les fortes restriccions de despesa que hi han hagut 
en les altres partides, han aconseguit que el sistema tan
qués amb equilibri pressupostari, que si ens ho hagues
sin dit al principi d’any no ens ho hauríem cregut.

Només hi han hagut –només, eh?, vull dir..., «només» és 
una paraula, potser, no ben calibrada– dos ERO d’extin
ció de petita envergadura, és a dir, dos ERO d’extinció 
limitats, i quatre ERO de suspensió o reducció en el con
junt de la xarxa concertada.

Jo voldria, en aquest primer aspecte, posar en valor la 
capacitat d’adaptació d’aquest sector concertat, que els 
recordo que aproximadament hi ha un 50 per cent que 
és públic –amb empreses públiques i consorcis–, i un 
50 per cent, aproximadament, centres privats concertats 
–majoritàriament són centres privats non-profit–, però 
que aquest sector, doncs, crec que s’ha de posar en va
lor; ha fet palesa la seva maduresa i la seva contribució 
a la delicada i complexa situació del nostre país.

Pel que fa a la qualitat del sistema, jo crec que podem 
afirmar que, pel que fa a aquests impactes, no hi ha 
hagut una disminució de qualitat de l’acte assistencial 
que s’ha produït en els centres –no n’hi ha hagut gràci
es a la professionalitat dels professionals–, però sí que 
hi ha hagut afectació quant a l’accessibilitat, que també 
és una dimensió de la qualitat; per tant, ens han cres
cut, com vostès saben, les llistes d’espera.

Tampoc hi ha hagut afectació dels indicadors clàssics 
de qualitat –la mortalitat, les infeccions nosocomials–, 
i només hi ha hagut un petit increment dels reingressos, 
eh?, que pot ser atribuïble a l’escurçament de l’estada 
mitjana, però també a la complexitat dels pacients.

Hem de dir que la despesa per capita ha passat de 
1.355 euros per cap a 1.219; ara, actualment, som la quar
ta comunitat autònoma començant per sota, per la cua.

I pel que fa també al clima, doncs, jo diria que no hi ha 
crispació en el sector concertat, majoritàriament. Pensin 
vostès que el sector concertat és molt variable, vull dir, 
des de l’Hospital de Campdevànol fins a l’Hospital Clí
nic, vull dir, eh?, Sabadell, Terrassa..., vull dir, és un sec
tor de molta dispersió, molt variable, de diferents mides 
i diferents ruralitats, etcètera, i que pensem que..., jo de
finiria aquest clima com d’una calma expectant, tenint 
en compte que les tensions de tresoreria són molt fortes 
cada mes i que correm el risc, sovint, de..., sembla que 
no podrem pagar nòmines, que hi ha molta incertesa so
bre el futur; però això crec que ho compartim amb tots 
els sectors, eh? amb altres sectors, segur. I, com dèiem 
també, s’ha d’abordar la negociació laboral amb aquest 
entorn que tenim, que és francament difícil.

Un punt a favor –també hi estem d’acord– ha sigut la 
congelació del pressupost, que ha generat –el pressupost 
de concertació 2012– estabilitat en el sector.
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Per tant, sobre impacte de mesures, doncs, no diria res 
més. Si de cas després em pregunten, doncs, podem am
pliarho.

Pel que fa al posicionament sobre el model sanitari, 
doncs, com molt bé dèiem, el model sanitari nostre es 
basa en la separació de finançament i provisió, en el fet 
que hi hagin empreses amb autonomia de gestió –les 
privades, naturalment, però també les públiques–, que 
hi hagi un nivell d’acreditació –en el qual també vam 
ser pioners– que asseguri la qualitat estructural i de 
processos, i que es compti amb auditories externes que 
siguin independents i rigoroses.

Una altra característica del nostre sistema és que hi ha 
pla de salut –des de la fase anterior i també ara– i és una 
bona iniciativa. I aquest pla de salut conforma i s’intro
dueix en els objectius dels contractes sanitaris; per tant, 
els contractes no són només d’activitat o de condicions 
econòmiques, sinó que són contractes en els quals es 
plantegen objectius de salut. I també, que hi ha un con
trol molt ampli dels resultats a través de l’avaluació dels 
mateixos contractes, de les diferents línies de serveis, 
i també a nivell de la satisfacció del ciutadà, que, com 
vostès saben, és elevada respecte al sistema sanitari.

Llavors, respecte a les mesures, el nostre sistema, natu
ralment, després de trenta anys d’evolució, doncs, és un 
sistema imperfecte, no és perfecte i, per tant, sovint, se 
sotmet a revisions o se sotmet a anàlisis a través de co
missions, etcètera. En aquest sentit, l’any passat –el mes 
d’octubre, em penso–, la unió va elaborar un informe, 
que va lliurar..., al departament, per descomptat, però 
vull dir a la llum pública, en el qual es feien cent propos
tes concretes d’actuació de diferent envergadura, basades 
en l’anàlisi del model de la Llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya de l’any 90, i de la seva evolució.

I en les conclusions destacàvem que aquest model sa
nitari és vigent i ha demostrat, malgrat el seu desenvo
lupament imperfecte, moltes virtuts que li han permès 
assolir elevats nivells d’eficiència i qualitat, i que és de
mostrable.

Havíem d’avançar en el fet que fos un model més centrat 
en el ciutadà, ha de donar resposta a les necessitats de 
salut, i també ha de garantir que sigui l’eix sobre el qual 
pivotar totes les actuacions, garantint la lliure elecció.

El criteri clínic. Per afavorir l’evolució del model, cal 
avançar cap a una visió integral i integrada dels proble
mes de salut i que l’ordenació i el suport assistencial gi
rin entorn del criteri clínic per a l’abordatge de les ne
cessitats de salut de la gent. El sistema sanitari s’ha de 
basar en criteri clínic.

Els abordatges dels problemes s’han de fer amb Ben
estar Social; és a dir, no pot ser que mantinguem –eh?, 
consellera– una separació entre Salut i Benestar; els 
reptes de futur de l’envelliment i les malalties cròni
ques de la població fan imprescindible aquest abordat
ge conjunt. 

El sistema ha d’ampliar la seva assumpció de risc i ren
dició de comptes. La desitjable autonomia professional 
comporta també assumpció de responsabilitat i retiment 
consegüent de comptes.

Hi ha d’haver autonomia empresarial –n’estem absoluta
ment convençuts– tant en els centres públics com en els 
privats, per tal que es garanteixi l’obtenció dels millors 
resultats de servei vers els ciutadans.

I també advocàvem perquè hi hagués un increment 
d’ingressos i una responsabilitat d’ús. En aquest sentit, 
parlàvem a favor del copagament o fixació de taxes, per 
tal d’incrementar la responsabilitat d’ús del sistema.

L’últim punt de conclusió d’aquest informe era recordar 
–i això ens importa molt afegirho– que el sector sanita
ri és un sector que actua com a dinamitzador de l’econo
mia productiva –i estava demostrat amb un estudi que 
es va fer conjuntament amb la Cambra de Comerç. Del 
total de recursos invertits en el sistema sanitari, el 40 per 
cent és personal, el 40 per cent és compra de serveis i un 
20 per cent retorna a l’Administració amb seguretat soci
al i impostos. El sistema sanitari és innovador i fomenta 
el desenvolupament tecnològic, genera ocupació qualifi
cada i du a terme una activitat arrelada a la comunitat i 
no deslocalitzable.

Llavors, dèiem també en aquest informe que, per preser
var el model i ferlo sostenible, calia reordenar el sistema 
–és això que tenim entre mans i que s’ha d’anar tirant 
endavant–, reordenar el terciarisme, simplificar i concen
trar l’oferta, avançar vers el treball en xarxa per superar 
la descoordinació que a vegades existeix entre els nivells 
i els dispositius, i també millorar els instruments –carte
ra de serveis, contracte, etcètera.

«D’aquesta manera, podrem abordar», dèiem, «ajus
tos raonables de la despesa que perdurin en el temps» 
–i hem d’alliberar recursos per fer l’atenció dels nous 
reptes que es plantegen en el sector: envelliment, croni
citat–, «només així podrem seguir gaudint d’un sistema 
sanitari que crec que ha demostrat ser d’excel·lència i sos
tenible, preservant els elements que l’han fet modern, de 
qualitat i innovador.»

Quan comencin els signes de recuperació de l’econo
mia –que algun dia passarà, i necessàriament jo crec 
que han d’arribar–, el sector, per aquestes caracterís
tiques que els comento, crec que podrà ocupar una si
tuació capdavantera en aquesta regeneració. I crec que 
es requereix, per tal de tirar endavant això, confiança 
de la societat, tranquil·litat i el menys soroll possible, 
cosa que de vegades no és gens fàcil.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies.
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Compareixença
de representants de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Salut per a informar sobre llur 
posicionament amb relació als ajustos 
pressupostaris, les mesures de sostenibilitat 
i el model del sistema sanitari 
(tram. 357-00186/09)

Ara té la paraula el doctor Lluís Monset, director gene
ral de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut.

Lluís Monset i Castells (director general de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Salut)

 Com que teníem cinc minuts, havia fet un planteja
ment; ara intentaré engrandirlo una mica més. En tot 
cas, segurament serà, com sempre, molt interessant 
veure el debat que pugui haverhi respecte a idees, que 
en algun cas són compartides amb els meus predeces
sors en la paraula, i en altres casos, com segurament 
molts de vostès coneixen, la nostra institució i jo per
sonalment defensem idees amb una mica més de canvi 
respecte al model sanitari.

En tot cas, respecte a la primera qüestió plantejada, els 
ajustos pressupostaris, nosaltres creiem sincerament que 
això es veia a venir. És a dir, nosaltres fa sis anys vam fer 
un estudi, que es va presentar a ESADE, en el qual vam 
dir –i ho vam, jo crec, demostrar, en la mesura que els 
números demostren coses– que si es persistia en la des
pesa sanitària pública en el mateix nivell que es produïa, 
en algun moment el sistema sanitari públic no seria sos
tenible. I, efectivament, això..., vam cometre només un 
error, que és que no vam preveure –com ningú ho preve
ia en aquell moment–, diguéssim, la gran davallada de la 
crisi. Però, en tot cas, sense la crisi, també el sistema sa
nitari públic, tal com estava plantejat –amb increments 
anuals moltes vegades de dos dígits–, era absolutament 
insostenible, com s’ha demostrat. Per tant, creiem que 
l’ajust és una necessitat.

En un altre estudi –que m’agradaria pensar que tots vos
tès el tenen, perquè els intentem fer arribar–, que va ser 
presentat aquest any a ESADE, jo crec que es visualitza 
molt clarament quina és la diferència –i, per tant, cap 
a on ens hem d’emmirallar–: com ens ha agafat la crisi 
aquí, o com ha agafat la crisi els alemanys. Els alemanys 
tenen un sistema que òbviament és un sistema de protec
ció social, que sempre gasta en salut allò que ingressa; 
és a dir, segons el que s’ha fet l’any passat: si s’ha ingres
sat més l’any passat, es gasta més aquell any; si no s’ha 
ingressat més –si s’ha ingressat menys–, es gasta menys, 
perquè si no, arribem a una situació insostenible. 

I, per tant, el que es veia en aquest estudi és que el que ve
iem ara és que nosaltres hem seguit gastant més en un mo
ment que no hem pogut parar, diguéssim, la despesa que 
estava posada en marxa, i hem tingut de fer una frenada 
brusca per intentar posarnos on hem d’estar, que és en una 
despesa..., bé, anava a dir «racional»; racionals també po
drien ser altres mesures, el que passa és que en aquests mo
ments ens hem adonat que no podem viure de la despesa 
que paguen altres. És a dir, podem viure del nostre treball, 
però no del treball d’altres, demanant diners, perquè algun 
dia aquests diners els hem de tornar.

Per tant, em sembla que el que ens ha passat, des del 
punt de vista d’aquests necessaris ajustos pressupostaris, 
és senzillament que, mentre el 21 de gener de l’any 2010, 
algú –representant teòricament del món municipal– va 
dir literalment: «Haz lo que debas y debe todo lo que 
hagas» –això, el 21 de gener del 2010–, doncs, ens hem 
oblidat que fa uns mil anys, els indis iroquesos, que són 
els que van inspirar la Constitució americana, deien, en 
l’article número 1, diguéssim, de la seva Constitució, 
que s’ha de tenir sempre present la repercussió dels teus 
actes fins a la setena generació que et seguirà, és a dir, 
els rebesnéts dels teus besnéts. Si ens oblidem d’això, se
gurament no entendrem on estem arribant. Per tant, des 
del nostre punt de vista, els ajustos pressupostaris eren 
senzillament una necessitat que no es pot discutir des 
del punt de vista conceptual.

Entenc que el segon plantejament és que nosaltres ex
pressem si creiem correctes les mesures de sostenibilitat 
que s’han aplicat tant a nivell de l’Estat espanyol com a 
nivell del Govern català.

Començant per les mesures aplicades en l’entorn català, 
nosaltres hem donat, des del primer moment, absolut re
colzament als intents de millora de la gestió del sistema 
sanitari públic, perquè enteníem que hi havia una situ
ació pressupostària, financera i econòmica molt crítica, 
com jo crec que avui en dia no ho nega ningú. I, per tant, 
tot allò que sigui millorar la gestió ha de ser aplaudit.

Naturalment, quan un està en el Govern, i en funció dels 
seus valors, de les seves idees, pot pensar que seria mi
llor reorientar cap aquí o reorientar cap allà. Però, en tot 
cas, jo crec que el poder democràtic legítimament esta
blert té tot el dret a implantar mesures de gestió en l’àm
bit que cregui més conseqüent. I el que hem de fer és 
mesurarles en funció dels resultats. I com que la per
cepció fins ara és que els resultats estan molt en la lí
nia de les mesures que s’han volgut implantar i, per 
tant, com deia l’Helena Ris, les mesures no han intro
duït grans canvis respecte al resultat del sistema sanita
ri públic quant a la seva qualitat –encara que sí alguns 
problemes evidents, que tampoc cal negar, com per 
exemple és, doncs, la disminució del poder adquisitiu 
dels professionals, cosa que és lamentable però proba
blement era necessària–, doncs, jo crec que cap a aquest 
nivell és cap a on hem d’orientar.

M’agradaria fer, diguéssim, unes especificacions una 
mica més concretes respecte al Reial decret 16/2012, 
de 20 d’abril, que és, com a mínim en primera instàn
cia, la resposta que l’Estat espanyol ha donat a la situ
ació creada.

La primera qüestió a plantejar és que, des del nostre 
punt de vista, l’Estat té tot el dret i fins i tot l’obliga
ció de respondre, des del seu plantejament, a una situa
ció absolutament crítica. I el que sí que afegiria és que, 
malauradament, des del nostre punt de vista, aquesta 
reforma tindria d’haver passat pel plantejament d’una 
reforma a fons de la Llei general de sanitat, que és pro
ducte d’una situació determinada, que, com diré des
prés, en aquell moment jo crec que molts pensàvem que 
anaven moltes coses en bon camí, però que en aquests 
moments requereix reformes estructurals profundes, 
cosa que el reial decret de 2012 no ens ha ofert.
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Concretament, jo diria que, més enllà d’aquesta confu
sió conceptual –que el conseller Boi Ruiz posa de mani
fest contínuament i que creiem que té tota la raó– entre 
un sistema de salut i un sistema d’assegurament, i que se 
segueix parlant d’«assegurats» quan conceptualment, si 
estem en un sistema d’assegurament, hauríem d’entendre 
que això és un dret dels ciutadans, és un dret de ciutada
nia, no d’assegurament, jo crec que hi han tres qüestions 
que m’agradaria remarcar des del punt de vista negatiu, 
i una que crec que pot ser clarament positiva.

La primera, bé, és una qüestió més genèrica, que és que 
el plantejament s’ha fet, des del nostre punt de vista, 
sense utilitzar la necessària capacitat de lideratge que 
ha de tenir un sistema nacional de salut. No és un servei 
nacional de salut centralitzat, sinó que són, ens agradi o 
no ens agradi –potser algú pensa que no; personalment, 
a mi sí–, sistemes autonòmics de salut que s’han de, en 
tot cas, coordinar o liderar des del centre, i això sembla 
que no ha estat possible, o com a mínim el resultat no 
ha estat aquest.

El segon tema que ens agradaria també comentar és 
que de nou la farmàcia és la que s’emporta una part im
portant de les mesures. I, en aquest sentit, encara que 
és comprensible, que segurament és el més fàcil de fer, 
que sí que és cert segurament el que es diu, que el nom
bre de receptes pot ser el més alt, que si..., etcètera, el 
cert és que si només ens fixem en això aconseguirem 
una cosa altament indesitjable, que és, per una banda, 
que la indústria farmacèutica del nostre país vagi en re
cessió –és a dir, tingui poca capacitat per seguir expan
sionantse–, cosa que tanca el cercle viciós respecte a la 
reforma, i per altra banda, doncs, que nosaltres creiem 
sincerament que, encara que la farmàcia és una despe
sa, en fi, que com sempre s’ha d’ajustar, és precisament 
el sistema de gratuïtat de farmàcia... I, per tant, si no 
anem al fons del sistema, al que crea el problema, i per 
tant l’abordem, diguéssim, circumstancialment o com
plementàriament, no aconseguirem l’objectiu desitjat.

La tercera qüestió –i molt important– que nosaltres no 
compartim, sinó que estem en l’antítesi d’aquest plante
jament, és l’exclusió de col·lectius amb necessitats. És a 
dir, nosaltres la reforma que preconitzem és justament 
plantejarnos: «Escolti, des del punt de vista potser ide
al, estaríem tots d’acord que podríem tenir un sistema 
que ho donés tot gratuïtament per a tothom, però si al
gun dia caiem del burro i ens adonem que no podem fer
ho, home, els que segur que no han de caure són aquells 
que tenen més necessitats.» I, per tant, les persones que 
vénen aquí d’altres països, que en quedin excloses; les 
persones que..., potser els joves, etcètera; no són les per
sones que han de quedar exclosos del sistema, ni de bon 
tros, sinó tot el contrari. Nosaltres creiem que qui ha de 
quedar exclòs del sistema, perquè té capacitat per assu
mir altres alternatives, són les persones que tenen alta 
capacitat adquisitiva.

I, per últim, dir la qüestió que ens sembla més positi
va des del punt de vista de l’intent, el que passa és que 
probablement no ha estat prou clarificada: és la idea de 
plantejar una estratègia de cartera amb nivells diferents 
–la bàsica, la comuna, aquesta que no sabem ben bé si 
es diu suplementària, complementària, accessòria, et
cètera. Doncs, aquest plantejament sí que ens sembla 

ben orientat, perquè, efectivament, per portar a terme 
una reforma –que, hi insisteixo, nosaltres la creiem ne
cessària–, probablement la millor manera seria comen
çar a pensar què és allò que realment han de tenir as
segurat tots els ciutadans, sens dubte, i quines són les 
coses que potser han d’anar a altres tipus d’assegura
ments per trobar. El que passa és que, encara que ens 
sembla un camí adequat, creiem que queda curt.

I, per últim, em demanen vostès la nostra visió sobre el 
model sanitari. Nosaltres ho hem dit moltíssimes vega
des –als dos informes que hem fet i públicament–, cap 
de vostès ens haurà vist –i a mi especialment– dir que no 
tenim un sistema sanitari bo. Tenim un sistema sanitari 
que va ser, al nostre entendre, la solució òptima, la mi
llor solució a un problema que teníem de transferències 
en un moment determinat i a una necessitat d’un desple
gament imprescindible d’un sistema públic antiquat a un 
sistema públic modern.

Per tant, la crítica no és al que hem fet, la crítica comen
ça en el moment en què creiem que des de fa un temps 
aquest model dóna ja signes, en fi, d’incapacitat d’adap
tació als temps moderns, d’incapacitat sobretot en un 
sentit bàsic, que és el fet que qualsevol sector d’activitat 
social ha d’estar orientat a la creació de riquesa. I, per 
tant, aquest model..., és curiosa una qüestió que tots vos
tès, senyories, han..., jo els ho he sentit dir, eh?, pràctica
ment a tots els partits, que hem de gastar menys en sa
nitat. Nosaltres no hi estem absolutament gens d’acord, 
i segurament ara, quan vostès m’ho diguin, em diran 
que vostès tampoc hi estan d’acord. El que passa és que 
sí que el que succeeix és que, sense voler, sempre identi
fiquem despesa pública amb despesa de salut. La despe
sa pública en salut no pot créixer indefinidament, i crec 
que ho hem d’acceptar com una realitat; no ho tindríem 
de discutir, això. El que hem de discutir és, si volem que 
el sistema sanitari creixi, si volem que l’activitat sanità
ria conformi un dels motors econòmics del país, com ho 
farem. I si no podem ferlo créixer des del punt de vista 
del finançament públic, el tindrem de fer créixer des del 
punt de vista del finançament privat. Per tant, això a nos
altres ens sembla quasi, quasi una obvietat; el que passa 
és que, com que no la compartim amb tothom, doncs, 
segurament no deu ser tan òbvia.

Segons el nostre parer, tindríem de fer una reforma 
sanitària a fons. Però, en tot cas, aquesta reforma, en 
la mesura del possible, tindria de ser pactada, perquè 
òbviament la salut és un tema important i és un te
ma d’estat, en l’ampli sentit de la paraula. I si a nivell 
espanyol no es pot produir un pacte sanitari, jo crec 
que a Catalunya s’ha demostrat, ho hem demostrat fins 
ara, que a Catalunya sí que és possible el pacte sanita
ri. Per tant, els animo que, encara que hi hagi pacte sa
nitari a Espanya o no hi hagi pacte sanitari a Espanya, 
a Catalunya fem el que hem fet sempre en sanitat, que 
és anar de la mà, per fer un sistema més competitiu, 
més progressista i millor.

I per anar acabant, quant a mesures que proposaríem, 
diguéssim, per a un futur immediat o per a un futur no 
tan immediat. Des del punt de vista del futur immediat, 
hi han alguns, diguéssim, moviments que s’han produït, 
que sí que ens agradaria aclarir, que ens sembla que han 
de clarificarse definitivament –i això ho hem expressat 
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des de fa molts anys. Per tant, que ningú hi vegi un plan
tejament cap a un govern, sinó cap a una situació, que és 
la competència que exerceixen alguns hospitals públics 
respecte a la prestació de serveis sanitaris privats.

Nosaltres creiem que això és altament negatiu –alta
ment negatiu–, perquè si, com dic, teniu consciència que 
al sistema públic –que vol dir aquell que es finança pú
blicament, que té uns objectius públics, etcètera– tin
drem de donarli alguna cosa més perquè compleixi el 
seu objectiu, aquest complement, sens dubte, és la xarxa 
d’empresaris, d’emprenedors, de proveïdors, de profes
sionals sanitaris privats. Si a aquests se’ls fa una com
petència que no poden assumir, això anirà a pitjor. Més 
enllà d’una qüestió que, com hem dit, ens sembla real
ment increïble, que és la qüestió ètica, és la qüestió que 
a aquelles persones que entren en un lloc públic pensant 
que se’ls donarà una prestació pública i sense pagar, ens 
sembla absolutament immoral que se’ls digui: «Escolti, 
vostès esperaran tres mesos per tenir la seva prestació, 
però si volen, pagant, els ho fem demà passat.» I això, 
senyories, succeeix i seguirà succeint, i tenim absoluta
ment certesa que això és exactament així.

Per altra banda, nosaltres creiem que seria fàcil, di
guéssim –donant a Déu el que és de Déu i al Cèsar el 
que és del Cèsar–, deixar clar que hi han competènci
es privades que s’absorbeixen des del sistema públic i 
que probablement no tenen cap avantatge per al sistema 
públic i tenen grans desavantatges per al sistema pri
vat. Em refereixo als accidents de trànsit, a les mútues 
d’accidents de treball, etcètera. Un sistema que està sa
turat, que és el sistema públic, no cal carregarlo amb 
qüestions que no són de la seva incumbència des de cap 
punt de vista. Aquí no hi ha debat polític; un accident 
de trànsit l’ha de pagar l’asseguradora, no l’ha de pagar 
el sistema públic. I, per tant, si el ciutadà escull anar al 
sistema privat, miel sobre hojuelas des del nostre punt 
de vista.

I, per últim, una qüestió que creiem que també ja s’ori
enta però caldria donarli la màxima embranzida, és el 
fet d’enfortir la idea que la cronicitat és el problema a 
què hem de donar sortida ràpidament i, per tant, utilitzar 
l’entorn sociosanitari com una alternativa molt eficient a 
l’hospitalització d’aguts. Ja sabem que aquest és un tema 
en què es treballa, però encara ens agradaria fer, doncs, 
més èmfasi en això.

I què és el que immediatament després d’aquestes me
sures podria haverhi? Home, nosaltres, com saben, 
pensem que hem de reformar el sistema. I reformar el 
sistema vol dir recompensar o reequilibrar l’àmbit de 
la responsabilitat personal i de la llibertat amb l’àmbit 
de la responsabilitat pública i de la intervenció de l’Es
tat. I, per tant, en els tres nivells que podem pensar d’un 
sistema sanitari, que són el nivell de provisió, el nivell 
d’assegurament i el nivell de finançament, ens hem de 
plantejar quin és el paper de l’Estat i quin és el paper 
de l’individu. No creiem que models del segle XIX siguin 
aptes per al segle XXI, i d’això, en tot cas, no se’n pot dir 
progressisme.

Nosaltres, en l’àmbit de la provisió..., jo crec que hi 
han poques discussions en aquest Parlament respecte 
al fet que la provisió pot ser perfectament mixta, i que 

hi han avantatges a tenir provisió des d’àmbits públics, 
des d’àmbits privats i àmbits, diguéssim, privats sense 
ànim de lucre. Per tant, aquí, poca discussió. Potser una 
discussió seria que la XHUP, com a tal concepte, tenia 
també un sentit en aquell moment de transferències...

El president

Doctor Monset...

Lluís Monset i Castells

M’estic allargant.

El president

...per recordarli que ja han passat divuit minuts; o si
gui...

Lluís Monset i Castells

Ui, doncs, acabo de seguida. La XHUP potser caldria 
repensarla. 

Quant a l’assegurament, jo crec que aquest és el gran 
què. És a dir, no val dir: «Escolti, si parlem de l’as
segurament ja no juguem.» No, no, tot Europa par
la de l’assegurament i, per tant, ningú discutirà que 
no és posar en dubte les bases de l’estat del benestar  
–qüestió que a mi, personalment, no m’agrada, però 
que entenc que molts de vostès defensin– parlar de 
l’assegurament, i per tant parlar que les asseguradores 
privades també competeixin, també puguin fer coses.

I, per últim, parlar, com dèiem, del finançament. El fi
nançament..., tindrem de pensar com el ciutadà hi partici
pa i quins ciutadans hi participen o no hi participen. I, al 
nostre entendre, la solució no va amb copagaments, taxes, 
etcètera, perquè això introdueix, de fet, noves intervenci
ons de l’Estat, diguéssim, que distorsionen una qüestió a 
què el Ramon feia referència i que jo tindria de puntualit
zar. Sí que és veritat que intentem una compra de serveis, 
però per definició. Però això és una qüestió científica, jo 
crec que no discutible: la compra de serveis sempre es fa 
en el mercat. És a dir, la resta és una taxa de serveis pú
blics que no té res a veure amb la situació de mercat que 
fóra que, en un àmbit de competència, l’Estat anés a bus
car els preus que el mercat mateix marqués. I, per tant, 
aquest és el nostre plantejament.

I, per últim, a més d’agrairlos, en fi, que puguem estar 
aquí, apuntar només una qüestió que nosaltres hem do
nat com a alternativa a les qüestions que... Sense tocar 
les lleis, perquè ja funciona, podrien fer un experiment 
–ja que hem fet tants experiments en l’àmbit sanitari– 
que podria ser altament positiu: per què no pensar que, 
en l’àmbit de Catalunya, el que és realitat en l’àmbit es
panyol pogués plantejarse, que és que els funcionaris 
de l’Estat –és a dir, els funcionaris de l’Administració 
catalana– poguessin tenir dret a escollir entre la pres
tació assegurada a través del CatSalut o d’altres assegu
rances. En l’àmbit de l’Estat espanyol, com tots vostès 
saben, el 85 per cent –any rere any– dels funcionaris es
cullen el sistema privat, i no entenc per què a Catalunya 



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  26

no podríem provarho i veure si això ens serveix també 
per anar veient si té sentit o no té sentit.

Moltíssimes gràcies, i perdoneu que m’hagi allargat.

El president

Moltes gràcies, doctor. Té la paraula l’il·lustre diputat 
Josep Maria Sabaté, com a portaveu del Partit dels So
cialistes de Catalunya. (Veus de fons.) Aproximadament 
deu minuts.

Josep M. Sabaté Guasch

En tindrem prou, president. Moltíssimes gràcies a tots 
tres per estar avui aquí. Només permetinme un tema 
de contextualització. Vam demanar la compareixen
ça de tots vostès quan es van produir els ajustos pres
supostaris de l’any 2011, i per qüestions de calendari 
i d’altres temes, hem passat un any i dos pressupostos, 
eh? Per tant, segur que els han servit, aquestes dos si
tuacions, per a, encara, ferse una visió més global de 
l’encaix en què ens trobem en el sistema sanitari i amb 
la realitat econòmica, que «despegant» de l’any de més 
recessió, que és el 2009 –encara no hem igualat en re
cessió econòmica el 2009, segons els indicadors–, i que 
vostès tenen una total experiència, com molt bé ens han 
dit, en les seves organitzacions, de fer un dibuix en el 
temps i una estratègia variable per a poder, d’alguna 
forma, salvar els mobles –perquè jo crec que és el que 
en definitiva hem hagut de fer durant aquests anys: sal
var els mobles d’un sistema que, com molt bé vostès 
han explicat, se l’estimen, se’l creuen i li veuen futur.

A mi m’agradaria preguntarlos algunes qüestions, i 
després manifestar alguns neguits, no?, alguns neguits 
respecte a la fragilitat d’aquest sistema. Tenim un siste
ma fràgil, crec, perquè hi ha una arquitectura legal que 
no el consolida del tot, encara, eh? Hi ha una sèrie de 
lleis, normes i altres qüestions que..., ens preocupa que 
la regulació estigui coixa. Recordem que l’any 2010 és 
quan s’aproven el Decret de sistemes de pagament, el 
Decret de convenis i contractes i el Decret de xarxes, 
que, d’alguna forma, definia qui hi havia i com hi entra
va. Aquesta situació, que va ser molt consensuada amb 
el sector, va tancar un cicle d’arquitectura legal i nor
mativa que ens dificultava posar les regles del joc cla
res. També tenim una situació, a partir del 2009, que és 
que hi ha tot un procés d’informatització total de tots els 
centres i ja és molt més fàcil i molt més possible poder 
compartir la informació i, per tant, avançar en aliances 
estratègiques entre els diversos proveïdors.

Dit això, jo crec que són temps convulsos, que s’ha tes
tat que el sistema és útil, malgrat alguna de les afirma
cions que hem sentit que probablement s’hauria de mi
llorar molt. I és cert –és cert, doctor Monset– que s’ha 
de millorar molt en els aspectes de clarificació. Som 
l’únic país del món en què als centres de decisió del seu 
sistema nacional de salut, per dirho d’alguna manera, 
s’asseuen representants del sector privat –i això és sa, és 
correcte– perquè puguin expressar la seva opinió –vos
tè ho sap. I, per tant... Al revés no passa; també hauríem 
de ser suficientment seriosos per a, des d’aquestes or
ganitzacions, ferho al revés: que el sector públic pogu

és entrar a participar dels seus òrgans de govern. Però 
aquest no és el debat d’avui, eh?, només era una reflexió 
arran de l’última intervenció.

Permetinme que els faci unes quantes preguntes, molt 
més centrades al senyor Cunillera i a la senyora Helena 
Ris, eh?, respecte a algunes de les qüestions que han 
plantejat, i també després, per descomptat, algun tema 
al doctor Monset.

M’agradaria saber què n’opinen, de la possibilitat de 
construir uns acords retributius d’acord amb els con
sells de la professió mèdica i infermera. I ho dic per
què encara estem en els convenis de la XHUP amb 
molts problemes i realment falta una definició, jo crec 
que estructurada, de com hauríem de fer els acords  
–difícils, en aquests moments. Però a vegades, quan les 
dificultats són més grans, és quan és més fàcil arribar 
als acords, eh? És a dir, saber què en pensaven, d’aquest 
procés, que hi havia un cert consens a poderho discu
tir, atès que vostès són els agents que participaven com 
a patronals d’aquesta situació enfront dels sindicats, en 
els diversos convenis col·lectius i d’empresa. Recordar 
que molts convenis d’empresa, d’acord a tindre marcs 
retributius consensuats, van poder salvar els inicis de 
la crisi amb molta més facilitat que d’altres. Llavors..., 
que són els famosos acords d’empresa que vinculaven 
la XHUP i permetien... Llavors, com veurien que això 
es pogués generalitzar, des d’una perspectiva marc, eh?, 
no un conveni general, que això ho trencaria tot. Això 
seria una qüestió.

L’altra qüestió –també s’ha dit, i la compartim total
ment–: que hi ha hagut una manca d’equitat en els ajus
tos. S’han fet ajustos lineals, probablement per la pressa, 
eh?, per la pressa a efectuarlos i ferlos efectius. Creuen 
vostès que hi han alternatives a ferho amb menys ine
quitat i amb més equitat –sobretot territorial– en alguns 
aspectes, i, a més a més, al voltant de la racionalització 
de l’alta complexitat als grans nuclis urbans?, que això és 
el contrapès que tenim aquesta Catalunya que ens quei
xem del centralisme de Madrid, però que a vegades el 
fem nosaltres, el fabriquem nosaltres, sobretot en termes 
sanitaris privats a més a més, eh?, perquè és més fàcil 
invertir a Barcelona que no pas invertir a Roquetes, per 
exemple, a les Terres de l’Ebre. I això també s’ha de dir 
en el moment de les qüestions..., que en parlem.

A mi m’agradaria saber també què en pensen, d’aquest 
continu parlar de gastar en salut. Quan parlem de despe
sa –de la que sigui–, quan hi han problemes parlem de 
reduir la despesa. Vam fer un estudi el 2010, consensuat 
entre tots plegats, parlant de què era la salut, sector eco
nòmic –s’hi ha referit la doctora Ris–, i que a més a més 
va servir per a posar blanc sobre negre respecte a com 
havíem d’evolucionar en un futur si volíem seguir tenint 
un sistema de provisió mixta, amb col·laboració publico
privada, i quin era l’impacte sobre l’economia real que 
tenia qualsevol euro que es posava a despesa. Sembla 
que hi ha gent que no ho ha entès, això, encara. I no par
lo pel conseller de Salut –no parlo per ell. Parlo perquè 
hi ha gent, a nivell de govern, que fins i tot encara no 
ho han entès i que segueixen considerant la despesa en 
salut com una despesa més. I això no va per aquí, crec. 
Perquè, si no, no tindrem... M’agradaria saber si creuen 
vostès que per aquesta via podríem arribar a algun tipus 
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de consens de futur, per a racionalitzar –racionalitzar, 
no ajustar ni dividir ni fraccionar– un sistema que ens 
permetés participar a tots plegats i evolucionar cap a un 
veritable pacte; que l’hem demanat moltes vegades, però 
que en moments de crisi potser hem de fer un pacte per 
a dir que l’aplicarem d’aquí a uns quants anys. Hi han 
pactes de què no es vol parlar i hi han altres pactes de 
què sí que es vol parlar.

I, per tant, jo crec que nosaltres hauríem de veure i ser 
capaços, almenys en temes de salut..., que pensem que 
salut ha de formar part de la solució i no ser un problema, 
i així ho expliquen en alguns sectors –i no parlo de par
tits, sinó de sectors, eh?– que estan interessats que se se
gueixi parlant de la despesa sanitària. No n’hem de par
lar més, de la despesa sanitària; hauríem de parlar d’una 
altra forma i crec que vostès, almenys, això ho tenen clar. 
Per tant, com ho farien, això? –com ho farien, eh?

I l’última qüestió. S’ha parlat..., i esta més adreçada ja 
al doctor Monset, que recordo que ens ha caracterit
zat molts debats importants i no ens hem posat gaire
bé mai d’acord, però, bé, d’alguna forma per això estan 
els fòrums allí on pugui haver els debats, precisament 
per a enriquir els posicionaments. Vostè ha manifestat 
que les llistes d’espera..., quan arribes ara a un centre, 
et diuen que vagis..., si tens mútua, o si vols pagar i que 
t’atendran abans. I parla del sistema sanitari públic. I jo 
sé que des de les grans associacions sanitàries s’han fet 
o es feien veritables esforços perquè, a nivell de con
tracte –i vostès saben que és així–, hi hagi una llista 
d’espera única. I que en aquests moments ens arriben 
notícies preocupants que aquesta llista d’espera, doncs, 
té les seves perversions, perquè quan hi han dificultats, 
doncs, segurament –i això no ho hem de trencar, volem 
que segueixi sent així–, realment els sistemes públics 
que no són cent per cent de finançament del Servei Ca
talà de la Salut busquen el seu espai. De vegades, amb 
aquesta «picaresca» –entre cometes– fruit d’una difi
cultat, en alguns llocs sembla –i sentint el doctor Mon
set, doncs, això d’alguna forma me dóna la raó– que ai
xò hagi pogut arribar a un extrem molt més enllà del 
que era habitual, precisament per aquest pacte d’aquesta 
llista d’espera única, sobretot pel que fa a proves diag
nòstiques i a intervencions quirúrgiques, eh? No parlà
vem de les consultes externes, que eren espais diferents, 
estava pactada la possibilitat de fer coses diferents.

Recordar que, si miren la Central de Balanços, que es
perem ara, properament, la del 2010 ja, aquesta activitat 
als centres no pujava més del 4, 5, 6 per cent, però que 
en alguns llocs precisament podia ser pervertit. M’agra
daria, com a última pregunta a ell, al doctor Monset, 
que ens digués com veuria i per què ha manifestat 
aquesta situació. I a vostès, senyora Ris i senyor Cuni
llera, realment quins esforços han fet perquè el sector 
no es perverteixi per aquesta situació, perquè sabem 
que aquestes situacions poden, d’alguna forma, suposar 
un capgirament del model i donar precisament la raó a 
afirmacions com la que ens ha posat el doctor Monset 
damunt la taula.

Només dirlos –s’ha acabat– si s’han sentit còmodes en
tre nosaltres. Nosaltres ens en volíem sentir molt, abans, 
de còmodes amb vostès; n’hem estat sempre. I, per tant, 
gràcies per serhi. I si no contestem a tot, després en 

parlem, d’acord?, perquè sé que els he fet moltes pre
guntes en molt poc temps.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula Eva García, diputada por
taveu del Partit Popular.

Eva García i Rodríguez

Bé, moltes gràcies, senyor president. I, en primer lloc, 
i com no pot ser d’una altra manera, donar la benvingu
da al doctor Cunillera, a la senyora Ris i també al doc
tor Monset, i agrair la seva compareixença i sobretot, 
també, les seves explicacions, donantnos el seu punt de 
vista sobre allò que se’ls havia demanat ja fa uns quants 
mesos, com ara els deia el portaveu socialista, sobre els 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari –tot i que el doctor Monset, 
doncs, ha aprofitat allò que es diu que el Pisuerga passa 
per Valladolid per parlar també del reial decret, al qual 
després també em referiré, no? Però en tot cas, doncs, 
agrairlos que ens hagin donat el seu punt de vista.

Jo vull començar pel senyor Cunillera, ni que sigui, 
doncs, perquè ha sigut l’ordre de les seves intervencions. 
Vull començar, d’alguna manera, fent un reconeixement 
de l’explicació detallada que ens ha fet, cronològica so
bretot, dels ajustos, de les retallades entre els anys 2010, 
11 i 12, no? I en aquest sentit, en primer lloc celebrar el 
reconeixement o, en tot cas, la crítica que ha fet a la re
ducció que varen patir els nostres professionals mèdics 
arreu de Catalunya en les seves retribucions, com deia, 
de tot el personal; una mesura del Govern socialista amb 
el suport incondicional de Convergència i Unió, que va 
suposar aquesta forta retallada en els sous dels nostres 
professionals, i, com molt bé deia vostè, senyor Cuni
llera, ara la paguen vostès, no? Per tant, celebro aques
ta crítica a aquesta mesura presa pel Govern socialista, 
amb el suport, com deia, de Convergència i Unió.

Feia també referència a les mesures que s’havien pres 
l’any 2011, i deia, doncs, que la correcció pressupostà
ria l’any 2011 va ser molt més dràstica. I, en concret, 
ha parlat que les mesures van ser, doncs, per disminu
ir tarifes, disminuir l’activitat contractada, disminuir 
les consultes externes, així com també en general tota 
l’activitat del nostre sistema de salut. I també ha fet una 
valoració o una concreció molt important, parlant que 
van veure reduït el 10 per cent dels ingressos –aproxi
madament de mitjana, de 9 i mig, 10 per cent– del Cat
Salut. També ha comentat que van incrementar de for
ma important les llistes d’espera, però creu que és molt 
important que es va conservar la qualitat de tots els ac
tes, cosa que és sota el seu punt de vista, però crec que 
no és una afirmació compartida, si més no per la majo
ria de ciutadans de Catalunya, doncs, que han patit de 
forma important aquestes disminucions, aquests ajus
tos, retallades o com se’ls vulgui dir, no?

Vostè també ha fet referència, senyor Cunillera, a una 
preocupació compartida i que nosaltres alguna vega
da ja hem traslladat, hem adreçat al conseller de Salut, 
quant a la incorporació dels MIR que acaben la seva for
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mació; formació la qual hem pagat amb diners públics 
de tots els catalans i que ara, doncs, marxen fora del pa
ís, a treballar. Aquesta és una preocupació molt impor
tant també per a nosaltres i que ens sembla molt greu. 
I voldríem saber, en tot cas..., voldríem quantificar qui
nes són aquestes xifres, quin és el nombre de personal 
mèdic, dels MIR que han acabat la seva formació al nos
tre país i han de marxar a fora a treba llar, no?

I en concret, també, vostè feia referència a l’any 2012, 
i deia que les mesures preses l’any 2012 havien suposat 
la congelació de les tarifes i també de l’activitat, i que 
tenen sobretot tres preocupacions. I aquí és on vull que 
vostè, si és possible, ens faci una mica més de concre
ció. Deia que falta liquiditat, cosa que crec que en això 
estem absolutament d’acord –és de tots conegut–; tam
bé problemes laborals, i sobretot la desconfiança en el 
sistema. Jo crec que aquesta és una valoració que vostè 
ha fet, molt i molt important, i ens agradaria que la po
gués aprofundir una mica més, perquè crec que, més 
enllà de la falta de liquiditat, que evidentment els recur
sos econòmics són molt importants..., però la desconfi
ança en el sistema pot tenir moltes més repercussions a 
mitjà o llarg termini.

Vostè també feia unes declaracions, que deia que havi
en creat un grup de treball per estudiar la implantació 
jurídica, econòmica i deontològica dels canvis i poder 
oferir també les pertinents recomanacions als associ
ats. Volíem saber, senyor Cunillera, quins són els re
sultats d’aquest grup de treball, d’aquestes persones, 
doncs, que formen part d’aquest grup de treball; quins 
són els resultats que tenen les seves accions.

I també em permetrà, senyor Cunillera, que no em pu
gui estar de preguntarli sobre el possible ajust, més ben 
dit, sobre la possible retallada –senyor Monset, aquí sí, 
retallada pressupostària– en el Consorci Social i de Sa
lut de Catalunya. I és el que possiblement practicava el 
seu vicepresident, el senyor Ramon Bagó, doncs, que 
és investigat per l’Oficina Antifrau per aclarir el con
flicte d’interessos, perquè sembla que aquest senyor es 
concedia contractes a si mateix; es a dir, es va autocon
tractar per uns 50 milions d’euros. Volíem saber, doncs, 
quina és l’opinió que li mereix aquesta actuació.

A la senyora Helena Ris. Vostè ha fet una intervenció 
molt concreta, molt directa, i ha fet referència en el 
seu inici, doncs, que parlaria de l’impacte en els temes 
de personal de la xarxa. I ha concretat que els ajustos 
pressupostaris havien afectat prop de tres mil places 
de temps complet. I sobretot ha fet molt incís amb re
ferència al tema de les retribucions, que havien baixat 
entre el 15 i el 25 per cent entre els anys 2008 i 2011. 
Nosaltres, senyora Ris, això considerem que és una 
barbaritat; exactament són unes quantitats astronòmi
ques, i més tenint en compte que no parlem de cap sou 
desmesurat, sinó més aviat de sous ben modestos que 
tenen els nostres professionals mèdics arreu de Catalu
nya, per la responsabilitat, sobretot, que tenen i també 
pels horaris que hi dediquen, no?

L’eliminació o reducció, que també vostè deia, de les 
DPO ha estat una de les mesures més polèmiques entre 
els professionals i jo crec que li agraeixo, doncs, que 
hagi fet esment d’aquesta forta reducció pressupostària, 

d’aquesta forta disminució en les seves retribucions, 
com abans deia, en les mesures preses pel Govern ante
rior de l’Estat, amb el suport del Govern de Catalunya.

Vostè parlava també de la inversió per capita, que és de 
les més baixes d’Espanya; jo crec que d’això ens hem 
de lamentar, si més no. Vostè deia, doncs, que encara ha 
baixat més, i crec que parlem de 1.350 euros per capita, 
i encara ha disminuït i ara estem sobre els 1.210 euros 
per català; com dic, de les més baixes de tot el territori 
espanyol. Crec que això és francament preocupant.

Vostè també deia la satisfacció del ciutadà; suposo que 
es referia a la satisfacció dels catalans que tenim so
bre el nostre sistema de salut. I em permetrà que aquí, 
doncs, ni que sigui un xic, discrepi de vostè. Però discre
paré amb dades, perquè l’enquesta del Centre d’Estudis 
d’Opinió de Catalunya, gens sospitosa de ser del Partit 
Popular, parla que la tercera preocupació dels catalans 
és precisament la sanitat, no? Per tant, alguna cosa deu 
passar en el nostre sistema de salut quan la tercera preo
cupació dels catalans és la seva sanitat.

Vostè també ha acabat la seva intervenció dientho molt 
clar: estan a favor del copagament. Però jo li vull pre
guntar, senyora Ris, de quin copagament. Volia que ens 
concretés una mica més a què es refereix quan afirma 
tan rotundament que estan a favor del copagament; si 
és el copagament que penalitza tothom per igual, amb 
un euro, tothom de la mateixa manera, o potser és el 
copagament que fa pagar més els que més tenen i pot
ser gens o molt poc els que menys tenen, com és el cas 
del reial decret a què feia referència el senyor Monset 
i al qual ara em referiré.

El senyor Monset ha començat dient: «Això es veia a 
venir.» Absolutament d’acord, senyor Monset –absolu
tament d’acord. Comparteixo completament que l’abús 
que s’ha fet en molts aspectes, doncs, ens ha portat pre
cisament a aquesta situació. Ara, la clau està en com, 
precisament, abordar aquests ajustos pressupostaris 
necessaris, però aquests ajustos pressupostaris que es 
duen a terme.

Vostè ha valorat les mesures preses pels diferents go
verns, pel Govern de Catalunya i pel Govern espanyol, 
i jo li he de dir, senyor Monset, doncs, que vostè ha 
dedicat vint segons a defensar de dalt a baix les mesu
res preses pel Govern de Catalunya, dient que tenien 
absolut recolzament les mesures preses pel Govern de 
Catalunya, que anaven, els resultats, en la línia del que 
pretenen implantar; és a dir, ha dedicat vint segons a 
defensar allò justament pel que ha estat cridat a compa
rèixer en aquesta comissió i, en canvi, ha dedicat molts 
més minuts a parlar del reial decret, cosa que..., res a 
dir, al contrari, ja m’està bé, però..., bé. I, a més, fent un 
clar discurs de Convergència i Unió. Absolutament res 
a dir. Però els arguments que vostè ha fet servir, doncs, 
escolti’m, em sonen més a algun diputat o a algun con
seller o a algun portaveu d’algun govern català.

Però, en tot cas, i anant una mica a concretar, vostè deia 
que no hi estava gens d’acord. Ha dit que algunes co
ses les comparteix, però aquestes, evidentment, les ha 
passat ràpid, per no dir que estava gaire d’acord amb les 
mesures del Govern espanyol. Però sí que s’ha dedicat 
a parlar més concretament de l’exclusió dels col·lectius 
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d’immigrants irregulars. Aquí ha dit vostè, doncs, que 
això és una barbaritat, que el Govern espanyol aquí ha 
pres una decisió molt equivocada, i deia que són preci
sament els que tenen més necessitats. Senyor Monset, 
això no és veritat, no té per què serho; potser a vegades 
sí, potser a vegades no. No són els que tenen més ne
cessitats. Però m’agradaria saber si vostè també compar
teix aquesta insubmissió legal. La resposta del Govern 
de Catalunya ja me la sé. En tot cas, el president de la 
Generalitat diu una cosa, el portaveu del Govern en diu 
una altra i el conseller de Salut en diu una tercera. Per 
tant, el discurs de Convergència i Unió ja me’l conec. 
Però m’agradaria saber, senyor Monset, si vostè compar
teix també aquesta insubmissió legal que vol practicar el 
Govern català. 

Perquè, miri, resulta que davant de la situació críti
ca del nostre sistema de salut, del català i també del 
conjunt de l’espanyol, davant de l’enorme deute de la 
sanitat –parlem de prop de 16.000 milions d’euros–, 
doncs, resulta que tot això obliga a prendre decisions. 
I jo crec que vostè, pel càrrec que ocupa, senyor Mon
set, deu conèixer perfectament –vaig acabant, senyor 
president– que aquesta mesura que prendrà el Govern 
espanyol amb aquest reial decret, amb els immigrants 
irregulars, és ni més ni menys allò que es fa a tot Euro
pa des de fa molt de temps. Per tant, jo estic segura que 
aquesta notícia a vostè no li ve de nou; és una persona 
preparada, instruïda i que a més ocupa un càrrec molt 
important, i per tant m’estranya, em sorprèn, que vostè 
digui que allò que es fa a tot Europa amb la normali
tat més gran del món, vostès aquí ho veuen malament 
i que no ho practicaran i, per tant, que aquesta llei no la 
pensen complir, no?

En tot cas, donarlos les gràcies a tots tres. Saben per
fectament que l’opinió de la col·laboració publicopriva
da, la valoració, doncs, el punt de vista del Partit Po
pular, és a favor de tot el que pugui representar sumar 
esforços i avançar junts. D’això en parlàvem també amb 
l’anterior compareixent, amb el doctor Pedro Alonso, 
que és l’investigador, com saben, de la malària, que de
fensava rotundament la col·laboració publicoprivada, 
i per tant aquí no m’estendré més. Un cop més agrair 
la intervenció de tots tres i esperar les seves respostes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Josep Vendrell, 
portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. També vull començar saludant el se
nyor Ramon Cunillera, la senyora Helena Ris i el senyor 
Lluís Monset, i agrairlos les seves explicacions. De ben 
segur que ells tenen una visió ampla de quina és la re
alitat del sistema sanitari català i, bé, jo crec que se’ns 
farà curt, segurament, el temps que tenim de debat, per 
la quantitat de coses que vostès han comentat, no? Qua
si és un debat sobre tot, sobre el sistema sanitari català 
i sobre la situació en què estem en aquests moments.

Jo crec que ha estat interessant; ja està bé que compa
reguin i que compareguin en aquests moments, i hauria 
estat interessant que ho haguessin fet poc després de 
quan es va demanar, no? perquè era quan vivíem, en 
aquells moments, els processos de canvi, de retallades 
en el nostre sistema sanitari.

Deia el senyor Monset que això es veia a venir, no?, que 
les dificultats econòmiques del sistema sanitari es ve
ien a venir. En qualsevol cas, nosaltres ho podem com
partir, que es veien a venir, però no per les mateixes 
raons que ell ha dit, en el sentit que no creiem que tin
guem un sistema sanitari especialment car, si ho com
parem amb la mitjana europea, que està al voltant del 
6 per cent del PIB de despesa pública, i fins i tot amb 
la mitjana espanyola, eh?, on la despesa pública cata
lana està per sota de moltes comunitats autònomes, al 
voltant del 4 per cent. Per tant, no creiem que s’hagi..., 
al revés, creiem que es va fer un esforç per a intentar 
posarnos al nivell que es correspon amb les necessitats 
i també al nivell de la capacitat de generació de riquesa 
de la mateixa societat catalana. Per tant, no compartirí
em aquest diagnòstic.

I segurament ens hauríem de preguntar si les dificul
tats que té el nostre estat del benestar no tenen origen 
en el procés de desfiscalització, d’eliminació d’impostos 
–com per exemple l’impost de patrimoni–, de reducció 
d’impostos, de multiplicitat de desgravacions de caràc
ter fiscal que s’han fet anys enrere i que han provocat 
també –i més en temps de crisi–, doncs, una caiguda 
dels ingressos. Nosaltres pensem que, a vegades, més 
que mirar les despeses hem de mirar també què es fa en 
el camp dels ingressos. Nosaltres creiem que s’ha de ra
cionalitzar la despesa en general, i en temps de crisi s’ha 
de racionalitzar. I em sembla que és millor això, que no 
fer retallades, com deia el senyor Cunillera, que poden 
ser de forma molt transversal i homogènia, no? Jo crec 
que hauríem de veure què és allò que cal millorar i que 
cal racionalitzar i quins són els ingressos, diguemne, 
que calen per a garantir la sostenibilitat del nostre estat 
del benestar i del sistema sanitari, no?

Vostè deia: «Les generacions futures..., l’herència que 
es pot deixar a les generacions futures.» Evidentment 
és un tema preocupant i no hem de deixar una herèn
cia de deute econòmic a les generacions futures. Però 
a nosaltres ens preocupa també el deute social que es 
pot deixar a les generacions futures. Això ho deia, em 
sembla que ahir, el Premi Nobel Stiglitz, no?, que de
ia: «L’aplicació d’aquesta política d’austeritat i de reta
llades..., les conseqüències duraran molt de temps, tant 
des del punt de vista econòmic com des del punt de vis
ta social.» I una societat més desigual, una societat amb 
trencament de la cohesió social és una societat també 
més ineficient des del punt de vista econòmic.

Entrant específicament al que ha passat aquí a Catalu
nya amb el tema sanitari. Bé, vostès han dit: «Una re
ducció d’un 9,5 per cent de la compra o de l’aportació 
de la Generalitat...», que evidentment té uns efectes im
portants –em sembla que era el senyor Cunillera que 
parlava d’un pla de xoc i d’una situació de xoc. Jo crec 
que aquí hi ha un element o tres diferents problemes. 
Un, que vostès em diran si és així, no és així. El que 
els volia preguntar és: quin grau de diàleg hi ha hagut? 
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Nosaltres pensem que l’aplicació de determinades me
sures amb molt poc temps, que provoca un sotrac en 
el sistema sanitari..., s’hauria d’aplicar amb més temps, 
prioritzant la vessant de racionalització i no de retalla
da homogènia i transversal, i s’hauria de fer amb diàleg. 
I com a quant, també, aquest diàleg vostès l’han aplicat 
també en els seus centres –un diàleg amb els professio
nals, que són els que en definitiva ho han d’aplicar, no?

Vostès deien una cosa que a mi em sembla fins a cert 
punt contradictòria. Deien: «No hi ha hagut massa afec
tació..., no hi ha hagut afectació pel que fa a la qualitat; 
bé, sí, hi ha hagut les llistes d’espera.» Bé, jo crec que 
això no es pot reduir, no es pot deixar de valorar com 
un element important, perquè un increment de les llis
tes d’espera del 43 per cent és una afectació a la qualitat 
i –em sembla que era la senyora Ris que ho deia– a l’ac
cessibilitat. I, per tant, jo crec que és una qüestió impor
tant, perquè afecta, no?, les persones concretes. 

Els volia preguntar pels costos, per la situació actual 
i els costos reals. Parlem de problemes de liquiditat i de 
–no sé si era la senyora Ris que ho insinuava– una cer
ta dificultat de si es pagarien o no les nòmines. I quina 
és la situació exactament? Quin és –segur que vostès 
ho han estudiat– el retard pel que fa als pagaments, i si 
realment hi pot haver aquest problema de nopagament 
de nòmines.

I els volia preguntar –em sembla que el senyor Cuni
llera s’hi referia– per l’impacte laboral. Deia: «La gent 
que no ha entrat...», la gent que estava, no sé, a la borsa 
de treball, o interins, bé, el personal, diguéssim, que 
es contracta per a moments puntuals, etcètera, doncs..., 
i les reduccions de personal que hi ha hagut, si vostès 
ho tenen quantificat. Com a quant? Hi ha alguns sindi
cats que parlen de vuit mil treballadors en el conjunt 
del sistema sanitari; no sé si és així o no.

I quina reducció s’ha pogut produir també, des del punt 
de vista del poder adquisitiu, perquè em sembla que les 
situacions són molt diverses: 20 per cent de poder adqui
sitiu en alguns casos dels treballadors sanitaris del sec
tor concertat, 30 en uns altres; si vostès això ho podrien 
quantificar.

I també expressar la preocupació pel que deien dels 
MIR i les dificultats d’una generació que es pugui per
dre, diguéssim, i que no pugui completar la seva inser
ció laboral en aquests moments, que crec que és un tema 
molt important a què vostès han fet referència, no?

El tema del copagament. Bé, nosaltres no som partida
ris del copagament; ja existeix un copagament farma
cèutic, que pensem que ara s’aplicarà de forma injusta, 
i que tenim per duplicat aquí, a Catalunya, amb l’eu
ro per recepta que es posarà en vigor aquest dissabte. 
I a més a més jo crec que l’Estatut ens marca molt cla
rament com ha de ser el nostre model sanitari; parla 
d’un sistema sanitari d’accés en igualtat de condicions 
i gratuïtat. També, quan parlem de copagament, vostès 
de quin tipus de copagament parlen? Nosaltres creiem 
que també hi ha experiències per a afirmar i per a dir, 
doncs, que suposa una barrera d’accés i que no garan
teix tampoc una millora de la sostenibilitat econòmica; 
hi ha alguns estudis que ho diuen. Bé, jo crec que és un 
tema molt profund, molt essencial del sistema sanitari, 

i ja els avanço que el nostre posicionament és contrari 
a això, no?

I sobre el model del sistema sanitari, que nosaltres cre
iem que tenim en general un bon model sanitari. Però 
jo crec que en aquests moments hi ha un problema i hi 
ha un cert qüestionament a nivell social, amb relació a 
tot un seguit de casos que apareixen dia sí i dia tam
bé –avui mateix, no?– en els mitjans de comunicació, 
amb relació a presumptes irregularitats, etcètera. Jo 
crec que hi ha un problema d’opacitat i que hauríem de 
front a aquest problema d’opacitat. I creiem que es van 
prendre mesures i s’han pres mesures en un sentit po
sitiu, però que hi ha marge per recórrer, i que s’haurien 
de prendre més mesures en el sentit que aquest model 
que tenim, aquesta diversitat de proveïdors de diferent 
tipologia, amb aquesta separació que vostès diuen de 
planificació, l’assegurament i la provisió dels serveis..., 
les regles fossin molt clares i molt transparents.

I pensem que aquí també és una qüestió d’eficiència 
econòmica, que aquí hi ha marge, diguéssim; hi ha 
marge per a guanyar eficiència econòmica, per a evitar 
duplicitat, perquè les relacions en la compra d’aquests 
serveis..., perquè sapiguem què es gasta, la ciutadania 
sàpiga què es gasta i exactament en què es gasta, no? 
I, en aquest sentit, jo crec que hi han propostes inte
ressants. Crec que els concerts, les clàusules dels con
certs..., les memòries econòmiques haurien de ser..., hi 
hauria d’haver un registre on depositarles i haurien de 
ser públiques en tots els seus extrems. El mateix hau
ria de passar amb els salaris dels equips directius, amb 
les qüestions d’incompatibilitats, amb les retribucions, 
com deia, del personal, i que les relacions del Servei 
Català de la Salut, les relacions amb els centres que es
tan en el Siscat, les regles haurien de ser molt clares 
i molt transparents, d’una gran lleialtat, evitant gene
rar demanda innecessària, duplicar serveis, etcètera. Jo 
crec que hi ha marge, per aquí, per a fer totes aquestes 
coses en el camp de la rendició de comptes, de l’ava
luació, de la transparència, i establir aquests acords de 
lleialtat mútua entre uns i altres. I els voldria preguntar 
també amb relació a això, no?

I després hi ha una qüestió que també ens preocupa 
molt. Segurament amb el senyor Monset tenim dife
rències molt grans de model sanitari. A nosaltres ens 
sembla que el model de servei nacional de salut pú
blic s’ha demostrat que garanteix més bé els drets de 
la ciutadania i que és més barat, no? Em sembla que és 
un model millor, que és més barat amb relació a altres 
models, evidentment, de provisió privada –no vull po
sar ara exemples, perquè jo crec que els tenim tots al 
cap– i d’assegurament, on la relació del ciutadà és a par
tir, doncs, de la seva condició d’assegurat, de si treballa 
o no treballa, etcètera. Nosaltres creiem que garantir a 
la ciutadania el dret universal a la salut, públic i gratuït, 
és un sistema molt més eficient que no altres. Això no 
vol dir que no s’hagi de millorar, que no hi hagi marge 
per a la reforma ni que les regles del joc no hagin de ser 
clares. Però sí que estic d’acord amb vostè i compartei
xo aquesta preocupació que, en aquest no haverhi les 
regles del joc clares, jo mateix, nosaltres mateixos ens 
hem trobat en situacions com les que vostè ha descrit...
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El president

Senyor Vendrell...

Josep Vendrell Gardeñes

Ja acabo.

El president

...han passat deu minuts, eh?

Josep Vendrell Gardeñes

...i que em sembla que s’han de corregir. I ens preocupa 
molt la relació de les dobles llistes d’espera, de la doble 
porta d’entrada al sistema, el fet de fer en el mateix cen
tre sanitari, amb diners pagats per tots, públics..., poder 
fer aquest tipus d’activitat privada que genera uns mar
ges de benefici que no van en benefici públic. És a dir, 
ens preocupa molt i em sembla que és un tema a escla
rir i a resoldre, no?

I ja per a acabar, una darrera reflexió, que és que per 
nosaltres –i em sembla que és una idea a tenir clara– el 
sector sanitari és un sector econòmic –algú ho ha dit, 
no?– molt important, molt dinàmic, però que la despe
sa sanitària no és despesa sanitària, sinó que no deixa 
de ser inversió, en definitiva –inversió per a la mateixa 
societat i que repercuteix en la societat. I, per tant, els 
criteris de caràcter comptable s’han de tenir en compte, 
i més en una situació de crisi econòmica, però no hau
ríem de perdre aquesta perspectiva, perquè, si no, ens 
equivocaríem, i molt.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’honorable diputada 
Carme Capdevila, en representació d’Esquerra Repu
blicana.

Carme Capdevila i Palau

Moltes gràcies, president. Donar la benvinguda al se
nyor Ramon Cunillera, en nom del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya; a la senyora Helena Ris, d’Unió 
Catalana d’Hospitals, i al senyor Lluís Monset, de l’As
sociació Catalana d’Entitats de Salut. Agrair sobretot 
les seves intervencions; crec que la demanda era molt 
explícita, és a dir, posicionarse envers els ajustos pres
supostaris i les mesures de sostenibilitat que des de 
cada una de les seves organitzacions vostès preveuen 
com les més idònies per a tirar endavant. 

A mi em permetran que pugui sintetitzar la meva inter
venció en quatre punts. Primer, una breu reflexió envers 
el seu posicionament –dic «reflexió» perquè és des del 
màxim respecte a les seves posicions–; en segon lloc, 
una valoració de quines han estat les conseqüències que 
han comportat, doncs, aquestos ajustaments, aquestes 
retallades en el sistema; però també jo vull aportar al
ternatives, perquè hi havien alternatives diferents de les 
que s’han emprat i, per tant, que també vostès, en el seu 
torn de rèplica les puguin valorar. I finalment, doncs, 
un seguit de preguntes.

Jo, en primer lloc, la primera reflexió la comparteixo 
amb la senyora Helena Ris, és a dir, que tenim un siste
ma sanitari que és bo –també ho ha dit el senyor Cuni
llera–, àmpliament reconegut –també ho ha dit el senyor 
Lluís Monset–, àmpliament conegut a nivell internaci
onal, però no és un sistema perfecte. Per tant, és evi
dent que amb les tensions pressupostàries que vivim en 
aquestos moments, doncs, és quan és més necessari que 
mai abordar o buscar aquestes fórmules per ferlo més 
perfecte del que és realment.

Ara bé, aquí hi ha hagut una consideració que des de 
l’inici, perquè les retallades..., jo no vull parlar d’una 
altra cosa; o sigui, a mi em fa la sensació que parlar 
de «retallades» i «ajustos» és com parlar de «rescat» 
o de «línies de finançament». Per tant, jo crec que es
tem clarament davant d’unes retallades, i molt quantifi
cables, és a dir, en l’àmbit de la salut, eh?

Bé, jo els deia que aquest sistema és millorable. I nos
altres, Esquerra Republicana de Catalunya –jo crec que 
va ser el mes de maig de l’any passat, posteriorment a 
una interpel·lació a l’honorable conseller–, vàrem acor
dar, per una gran majoria de diputats i diputades, tirar 
endavant aquest pacte nacional per la salut, entenent 
que en aquells moments el model s’havia de qüestionar, 
s’havia de ventilar, s’havia de debatre des de tots els 
àmbits, i aquest debat s’havia de fer amb el consens de 
tots els sectors implicats en l’àmbit de la salut. Ha pas
sat un any, aquest pacte nacional per la salut, malgrat 
que és un mandat del Parlament, no ha tirat endavant, 
i potser ara..., jo ara ja em faig alguns interrogants, per
què el sector, com he dit abans, està molt tensionat.

Bé, jo..., les conseqüències de tots aquestos ajustaments, 
d’aquestes retallades, doncs, han estat..., la primera 
conseqüència, evidentment, el creixement d’unes llis
tes d’espera. Nosaltres tenim dades oficials, facilitades 
pel mateix conseller, d’un 42 per cent d’increment fins 
al 31 de desembre; ara ja estem en el mes de juny. Per 
tant, aquestos primers sis mesos, des del 31 de desem
bre del 2011... Per tant, caldria veure com han evoluci
onat, doncs, en aquestos primers sis mesos de l’any i si 
realment s’han complert els objectius de reducció. Però 
a mi molt em fa preveure que no hem disminuït els ob
jectius, sinó que aquestos s’han incrementat.

Hi ha hagut un decreixement de les plantilles, s’ha in
crementat l’atur en l’àmbit dels professionals de l’àm
bit mèdic, no s’ha incorporat tot el talent que teníem 
formantse dels MIR en el sector, i el sector està en 
aquests moments al límit, pel que fa al manteniment de 
la seva qualitat –qualitat assistencial–, perquè la d’ac
cés ja s’ha trencat. Però ho ha dit molt bé la senyora 
Helena Ris, que si no s’ha trencat aquesta qualitat as
sistencial ha estat gràcies als professionals. Però tan
mateix els professionals els tenim al límit de les seves 
capacitats, amb una càrrega laboral excessiva. Per tant, 
això pot petar en qualsevol d’aquests moments.

Hem perdut l’accés universal, o tindrem un accés dife
renciat en funció de la condició o no d’assegurat. I hem 
perdut fortalesa del sistema públic enfront del sistema 
privat, pel tema que «per la salut, si és necessari em ven
dré la casa, però primer és la salut abans que qualsevol 
altra qüestió». I els catalans paguem un doble peatge: 
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paguem el peatge per les mesures del Govern de la Ge
neralitat i paguem el peatge per les mesures del Govern 
de l’Estat. 

Per tant, davant de tota aquesta situació, alternatives, 
perquè jo crec que és el daixò. Miri, hem enfocat tot 
l’ajustament en el model sanitari des de la reducció de 
la despesa. En cap moment –en cap moment– hem es
coltat que la política d’austeritat..., és a dir, es podia 
fer des de –perquè hi estem d’acord, que calia aquesta 
política– l’àmbit dels ingressos i des de l’àmbit de la 
despesa. Fa dos anys que actuem només sobre la des
pesa. Escolti’m, hi han alternatives sobre els ingressos. 
I aquestes alternatives passen per no haver retirat l’im
post de successions en els trams més alts, passen per 
un impost sobre els dipòsits bancaris –que Esquerra 
Republicana ho ha plantejat diverses vegades en aquest 
Parlament–, per taxes impositives, per exemple, sobre 
l’energia nuclear o sobre les grans superfícies. Existei
xen alternatives.

També existeix una alternativa que no s’ha abordat, que 
és treballar sobre les ineficiències del sistema –les ine
ficiències, les duplicitats del sistema. Hem treballat, hi 
insisteixo, sobre reducció de despesa, però no s’ha fet 
un abordatge en aquests punts. Tampoc s’ha fet aquest 
treball des de la complicitat, des de la participació, des 
del consens de tot el sector.

I alternatives. Jo crec que està molt encertada la senyora 
Helena Ris quan diu: «Hem de fer un abordatge con
junt, des de l’àmbit de la salut i des de l’àmbit social, so
bretot per a aquells temes de la cronicitat o de la depen
dència», en el qual s’ha fet alguna pinzellada molt, molt 
lleu, però en què tampoc no es fa aquest abordatge. Jo 
sempre he defensat, és a dir, que aquest abordatge s’ha
via de fer de manera conjunta, però calia donar una mi
ca de musculatura a l’àmbit social. Això, en una situa
ció de normalitat, en la qual es podia fer un creixement 
des de l’àmbit social, per a després fer aquesta entra
da conjunta a l’àmbit sanitari; això ara és excepcional. 
I com que estem davant de mesures excepcionals, crec 
que aquesta també s’hauria d’accelerar, en certa mane
ra. I aquí, per exemple, doncs, jo crec que..., permeti’m 
que agraeixi l’esforç del consorci perquè va fer una mo
dificació dels seus estatuts, treballant molt bé en aques
ta línia de dir: «Aquest abordatge ha de ser conjunt per 
a uns determinats sectors i col·lectius.»

Bé, preguntes. Jo els voldria... I altres alternatives. És a 
dir, per nosaltres, per Esquerra Republicana –i aquí sí 
que discrepo amb el senyor Lluís Monset–, el sistema 
sanitari és un element de cohesió social –és un element 
de cohesió social– i un element d’oportunitats per a 
molts sectors i per a molts col·lectius, i sobretot per als 
més vulnerables de la nostra societat. Per tant, no ho 
sé, si només hem de gastar el que ingressem, o hem de 
poder corregir perquè aquest sistema actuï com a cohe
sionador i com a element de justícia social i d’oportuni
tats en la nostra societat. 

Jo els volia fer un seguit de preguntes, perquè suposo 
que m’estic quedant sense temps. S’ha parlat que s’han 
introduït novetats en el sistema de concertació. Jo els 
voldria demanar si ens poden explicar quines han es
tat aquestes novetats; les tenim anunciades per part del 

Govern, però m’agradaria que vostès, com a proveïdors, 
les poguessin concretar.

Demanar al senyor Cunillera i a la senyora Ris que es 
posicionin sobre el reial decret de salut; ho ha fet –i li 
ho agraeixo moltíssim– el senyor Lluís Monset.

Els voldria demanar que ens aportin informació de 
com podem garantir la transparència en la provisió de 
serveis, en la concertació, en un sistema que ara està 
molt qüestionat, que es qüestiona, de possibles irregu
laritats. Per tant, com podem millorar aquesta transpa
rència, que eviti aquestes situacions d’opacitat.

Per quines opcions haurien optat vostès, des de les se
ves entitats, per a donar resposta a la reducció de la 
despesa? Perquè ens hem acomodat al que ens han dit, 
però quines haurien estat, des de la seva òptica, aques
tes opcions?

I quina ha estat –molt concreta, senyora Helena– la res
posta del departament a un document que vostès van 
elaborar amb més de cent propostes? Quina ha estat la 
resposta del departament? Si ens la pot explicar.

I ho deixaria aquí, perquè ja, més preguntes..., després 
tampoc no hi hauria..., al torn de respostes potser tam
poc no tindríem temps i crec que s’ha d’acabar abans 
de dinar, aquesta comissió.

Jo els agraeixo moltíssim totes les seves aportacions. 
I insisteixo en aquesta idea: el model és bo, el model 
es pot millorar, però per a millorar aquest model, en 
aquests moments, jo crec que fa falta que ens asse
guem tots –tots–, des de tots los agents que hi ha de 
l’àmbit de la salut, també tots los agents socials, tam
bé tots los polítics. Perquè jo crec que podrem parlar 
tranquil·lament de copagament, podrem parlar de car
tera de serveis, de modificació de la cartera de serveis, 
si som capaços, des d’una taula de diàleg, d’elaborar 
aquest model de futur que volem, aquest model de fu
tur sostenible que volem per a Catalunya –no aquest 
model de salut sostenible que volem a Catalunya no
més basat en la reducció de la despesa, perquè jo crec 
que això és simplificar excessivament–, i comporta
rem que aquest lleu equilibri que tenim en aquests mo
ments sobre la qualitat o el manteniment de la qualitat 
–sobretot l’assistencial, perquè ja ho hem dit, la d’accés 
ja s’ha trencat–..., doncs, aquest fil tan prim que tenim 
en aquest moment evidentment es veurà malmès si no 
som capaços de trobar aquests punts de consens. 

I, per tant, jo insisteixo que des dels seus àmbits recla
min aquest diàleg, reclamin aquest pacte nacional que, 
malgrat que ara la situació és complicada, crec que con
tinua essent altament vigent. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Cañas, 
com a portaveu de Ciutadans.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidente. Y también sumarme a los agrade
cimientos al señor Ramon Cunillera, a la señora Helena 
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Ris y al señor Lluís Monset por su comparecencia. Yo 
voy a centrar la mía en los tres aspectos que han marca
do sus intervenciones, que no eran otros que los motivos 
de su comparecencia. Era su posición en relación con 
los ajustes presupuestarios, sobre las medidas de soste
nibilidad y el modelo sanitario.

Empezaré por el primero, su posicionamiento en tor
no a los ajustes presupuestarios. Y yo me voy a quedar 
con su frase, señor Lluís, que creo que..., no sé si va a 
condicionar la comisión, pero casi. Es: «Los recortes 
se veían venir.» Bueno, yo la encuentro un poco osada. 
¿Los recortes se veían venir? ¿Exactamente por qué? 
¿Había algún tipo de burbuja sanitaria en Cataluña que 
hiciera prever que era imprescindible recortar en sa
lud en torno a un 15 por ciento en dos años? ¿Y exac
tamente por qué? ¿Estaba la sanidad pública catalana 
hiperfinanciada? No. Estaba –y está– infrafinanciada. 
Porque yo supongo que ustedes tendrán las mismas in
formaciones, los mismos datos que tengo yo –y lo digo 
a título de inventario.

Cataluña, en el año 2012, ocupa el cuarto puesto por 
la cola en presupuesto sanitario por habitante. El ran-
king..., el que menos dedica es Madrid, ¿verdad?, el se
gundo Baleares, el tercero... No, perdón, el primero la 
Comunidad Valenciana, la que menos, 1.060; segundo 
Baleares, 1.066; tercero Madrid, 1.104, y después Ca
taluña, 1.128. O sea, la cuarta por la cola. Curiosamen
te, las anteriores tres comunidades que menos aportan 
per cápita son tres comunidades del Partido Popular, 
es decir, partido conservador en el Gobierno. Bueno, 
algo tendrá que ver, ¿no? ¿Cuál es la media española? 
1.210. Cataluña, 1.128. Bueno, eso es una decisión polí
tica, ¿no? ¿O no lo creen, ustedes, eso? ¿Verdad? O sea, 
¿destinábamos como mínimo la media española per cá
pita en salud? No. Claro que tenemos déficit. Y poco, 
diría yo. 

Por lo tanto, ¿cómo que se veían venir los recortes? 
Exactamente ese dato –a parte, por otros motivos, otras 
derivadas, que ya entraremos después– es una afirma
ción, repito, como mínimo osada, porque los datos así 
nos lo confirman. Ya sé que en estos datos hay algo de 
trampa, también, ¿eh? Pero entonces volveremos al ter
cer punto, es el del modelo. Pero la realidad, los datos 
son estos. ¿Cuánto dinero destinan las administraciones 
públicas, en este caso la Generalitat de Cataluña, a la 
prestación de servicios sanitarios al conjunto de ciuda
danos de Cataluña? ¿Cuál es la media, cuál es el im
porte y qué porcentaje del PIB? Eso son datos objeti
vos y absolutos, que marcan una determinada forma 
de entender la prestación de servicios de salud en una 
comunidad. Político. Es decir, en Cataluña nos gasta
mos unos 575 millones de euros menos de los que nos 
correspondería gastar si tuviésemos o alcanzásemos la 
media española per cápita en salud. Hombre, algo del 
déficit vendrá por ahí –algo, ¿no?

Entonces, ¿cómo que los recortes se veían venir? Hom
bre, claro que se veían venir, cuando algunos siguen 
destinando lo que no tienen a lo que no deben. Pero 
repito, eso es una prioridad política, no es eso un pro
blema de un modelo, ¿eh? Porque aquí, yo..., otra de 
las paradojas de esta comisión: todo el mundo que pasa 
por aquí –todo el mundo– dice: «Tenemos un modelo 

excelente, de excelencia, referente internacional, mode
lo a seguir. Ah, pero tenemos que cambiarlo.» Hombre, 
muy bien. Que reflexión más lógica. Yo hice lógica en 
filosofía de segundo de BUP, pero a mí no me parece el 
resultado razonable, ¿no?, a la reflexión. 

Claro, entonces, vamos, es que es muy complicado –es 
que es muy complicado entender algunas afirmaciones. 
Hombre, claro que los recortes se veían venir. Se veían 
venir porque existe un modelo detrás, de modelo sani
tario en Cataluña, que se aplica y es ideológico. Y está 
muy bien. Pero ya, por favor, díganlo. Y digo «dígan
lo», porque ustedes, con sus intervenciones, han apos
tado por un modelo. Cosa que les pedíamos también, 
¿eh?; o sea, no es una cosa que ustedes hayan hecho 
aquí, como algunos comparecientes hacen, que contes
tan lo que no vienen en teoría a explicar. No, no, se nos 
ha explicado, se les ha preguntado. Y ustedes lo han 
explicado, y es lógico. Pero, repito, eso es un modelo 
ideológico, no es inevitable, ¿eh? 

Porque existe un relato que se va sedimentando per
manentemente con un discurso homogéneo, digamos, 
sin matices, prácticamente sin alternativas, aquello..., 
inevitable, que es decir: «El sistema de prestación de 
servicios sanitarios públicos es ineficiente, el privado 
es eficiente.» Por lo tanto, el modelo catalán, ¿eh?, tan 
avanzado en su tiempo, decae; ya el 60 por ciento se 
gestiona desde el sector privado, con sus múltiples fa
cetas –estas, un poco extrañas. «Hay que ampliarlo; y 
si puede ser, al cien por cien», que es lo que se está ha
ciendo. Por eso está el señor Prat donde está. Claro, es 
que, si no, no estaría ahí. Es el gran arquitecto, es el 
gran demiurgo de este modelo. Pero no de ahora, no, 
desde los ochenta; es la constante sanitaria en Catalu
ña. Hay constantes en la física y hay constantes en la 
sanidad. Y el señor Prat es una constante en la sanidad 
catalana, permanente, que ha diseñado una arquitectu
ra de modelo, para algunos muy eficiente, para algunos 
no tanto. 

Y a la luz de los últimos casos de corrupción o de inefi
ciencias que se plantean o que sobrevuelan el modelo..., 
que, por cierto, un partido que me ha precedido en el 
uso de la palabra ha propuesto una comisión de inves
tigación. Voy a leerles algunas de las cosas que dije
ron –lo digo porque, como ya se han oído, se lo explico 
yo–: referencia a las adjudicaciones efectuadas por el 
Consorcio de Salud y Social de Cataluña al Grupo Se
rhs, el mayor holding vinculado al turismo de Catalu
ña. ¿Vale? Se da la circunstancia que tanto el consorcio 
público, ¿eh?, que ocupa sesenta hospitales, como Serhs 
estaban presididos por la misma persona: Ramon Ba
gó –supongo que les suena, ¿no? «Entre 2002 y 2008 
el monto de adjudicaciones a sus empresas superaba los 
50 millones de euros.» Esto, en un país normal, se lla
maría «conflicto de intereses». Y estaría muy, muy per
seguido. 

Pero, claro, es que el modelo catalán..., es que es di
ferencial; sí, es cierto, sí, es superdiferente. A mí me 
gustaría que fuera mejor. Y en algunos aspectos pue
de serlo, pero en otros no es mejor. De los aspectos 
que nunca se habla es como se gestionan los recursos 
públicos. Y algunos entienden lo públicoprivado de 
una forma muy particular, que es con guion. Yo no, 
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yo siempre hablo de «sector público y privado», no el 
públicoprivado. Porque algunos entienden el público
privado en un totum revolutum un poco extraño, donde 
las fronteras, ¿eh?, se difuminan, donde los intereses 
se cruzan, donde los adjudicatarios son los adjudica
dores, donde aquellos que gestionan son gestores. Es 
que es raro.

Entonces, algunos eso lo queremos cortar. Y queremos 
que, en un modelo..., que va a ser muy difícil revertir, 
porque este es el futuro del modelo sanitario –es cierto, 
ustedes tienen razón–, pero no porque sea inevitable, 
sino porque es un negocio. El problema de la presta
ción de servicios sanitarios no es que lo público no lo 
pueda hacer, es que para algunos es un suculento nego
cio. Ese es el tema. Y no es otro, ¿eh? No es que el mo
delo público no sea eficiente, es que algunos lo hacen 
ineficiente para favorecer de esa forma el sector pri
vado, como hemos visto en algunos datos, por ejem
plo, de como han afectado los recortes a los hospitales 
del área de Tarragona, ¿verdad? Por ejemplo, la caída 
de intervenciones quirúrgicas: en el sector público del 
15 por ciento, en el privado solo el 6,5. ¡Qué casuali
dad! ¿Casual, no? Debe ser raro. Y la caída de los fon
dos en el público del 7,8, en el privado del 6,1.

Hombre, es que es muy fácil. Es que cuando uno tie
ne como objetivo último del modelo convertirlo todo en 
un sector públicoprivado colaborador y no en un sec
tor público y uno privado diferenciado, es necesario 
ir generando y construyendo la coartada que legitime 
la toma de decisiones políticas para renunciar, reducir  
–como los cánceres, hay que reducirlos–, si puede ser, 
suprimirlo, el sector público. Repito: porque para algu
nos es un modelo de negocio. Para otros, la prestación 
de servicios sanitarios no es un negocio, es que no es ni 
un gasto, es que esto no es una empresa.

Yo sé que muchos están seducidos por el modelo 
ESADE y el IESE, pero para algunos –yo no, yo hice 
historia en la UB–, claro, para algunos no es un gasto, 
es una inversión; es que yo pago impuestos para eso. 
No es una empresa un estado, ni una administración, 
es una prestadora de servicios básicos. Y la salud para 
algunos, y para Ciutadans desde luego, es un servicio 
básico. Que ojalá estuviera en manos exclusivamente 
del sector público, para unos, nuestro modelo. No es 
ese el modelo.

Por eso ya digo yo, como reflexión última, cuando us
tedes hablaban de las medidas..., las medidas de soste
nibilidad. Hombre, yo..., es que para mí las medidas de 
sostenibilidad se han tenido que aplicar porque alguien 
ha decidido que no sea sostenible el modelo. Repito: 
porque la sostenibilidad de un modelo depende de la 
inversión pública que en él se realice. Y después, evi
dentemente, pediremos eficiencia –acabo, presidente–, 
con la correcta asignación de los recursos para su co
rrecto funcionamiento. Pero es que eso..., no solo los 
ha de aplicar el sector privado, el sector público tam
bién tiene que incorporar esos principios, pero que no 
son los del gasto ni los del beneficio, sino de la ges
tión eficiente de los recursos públicos, que tenía que 
ser, esa sí, una constante –y no el señor Prat–: la co
rrecta gestión de los recursos públicos para prestar el 
mejor servicio posible, el mejor servicio público. Por

que algunos seguimos defendiendo que un ciudadano 
no es un asegurado. Un ciudadano tiene derechos; de
rechos a una salud gratuita y universal –no del univer
so, universal–, como ciudadano de un país –en este ca
so España–, y como ciudadano catalán, tal como dice 
nuestro Estatuto –que a algunos se les olvida, ¿eh?–: la 
gratuidad de la asistencia sanitaria.

Claro, para algunos eso se tiene que romper, porque es 
abrir una grieta en un principio. Y cuando uno se con
vierte en un asegurado y hay unas condiciones para ser 
un asegurado, las condiciones se modifican. Los prin
cipios no se modifican. Los principios no se cambian. 
Cuesta mucho dinamitar un principio. Ah, una condi
ción, eso es mucho más fácil. Como ha hecho el Partido 
Popular con su decreto, que los mayores de veintiséis 
años que no tengan determinados niveles de ingresos 
ya no tienen el derecho a una asistencia gratuita. Tal 
y como pone el decreto..., y lo tengo aquí, y si no lo lee
remos, porque siempre aquí..., entonces se interpreta.

O como aquellos que entienden que para ingresar 
100 millones de euros hay que incorporar un euro por 
receta; otra cosa inevitable, parece ser, en este mundo. 
¡Tantas cosas inevitables! ¡Ah!, destinar 135 millones de 
euros a Spanair era perfectamente necesario, ¿verdad? 
Eso sí –eso sí–, eso no se podía tocar. Incorporar un eu
ro por receta a los ancianos y a los pensionistas eso es 
inevitable –ya acabo presidente.

Por lo tanto, es cierto, estamos ante un momento decisi
vo, estamos en una encrucijada. Yo creo que los catala
nes esa encrucijada en los ochenta ya la superamos, ya 
adoptamos una senda que no sé si será la que adoptará 
el resto del país. Solo les digo una cosa: algunos segui
remos defendiendo un sistema de salud público, donde 
la colaboración con el sector privado esté sometida a los 
más estrictos controles de donde va cada euro del dine
ro público. Y que no vamos a permitir que algunos con
fundan los intereses privados con los personales y con 
los públicos, que aquí algunos han estado nadando en 
muchas aguas, tocando demasiadas teclas y teniendo un 
pie en un sitio y en otro, tomando decisiones y benefi
ciándose de ellas. Y algunos eso lo vamos a perseguir. 
Llevamos ya unos años persiguiéndolo, pero creo que 
es el momento donde la crisis, cuando la marea se ha 
retirado, hemos visto que no hay estrellas de mar, ni al
mejas, ni berberechos, sino que hay somieres, hay botas 
y alguna bicicleta oxidada, y ya es hora de que eso lo 
limpiemos de la playa, para que cuando suba la marea 
nos podamos bañar con tranquilidad.

Gracias, presidente.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Assumpció 
Laïlla, com a portaveu de Convergència i Unió.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I gràcies al doctor Cunillera, a la 
doctora Helena Ris i al doctor Monset per les seves 
exposicions. Intentaré amb la meva intervenció recon
duir el debat cap a allò que vostès han vingut a expli
car i a posicionarse, cosa per què els havíem convocat 
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en aquesta comissió, i no per a altres temes que crec 
que són aliens no només a la seva exposició d’avui, si
nó que crec que no toquen, que tenim altres comparei
xences preparades per a aquests temes, no?

Per tant, agrairlos la seva compareixença, les seves 
explicacions, que crec que des d’un sector que a vega
des no el tenim tan present quan parlem de la sanitat 
pública, no?, que és la part concertada, en molts casos, 
o inclús la part privada, que fa aquest complement a la 
sanitat pública..., doncs, agrairlos, des de la seva pers
pectiva, que ens hagin exposat quina és la percepció 
que tenen d’aquestes mesures, d’aquests ajustaments  
–que no retallades– que s’han fet en aquests últims tres 
anys, que encara en aquests moments els duem a terme 
–els du a terme el Govern–, per tal d’aconseguir que 
el sistema sanitari, que tots..., i comparteixo l’exposi
ció que tots tres han dit, no?, que és un sistema sanitari 
d’èxit, un model d’èxit, però que, evidentment, cal ac
tualitzarlo per fer que sigui sostenible.

El senyor Cunillera ha fet una exposició..., un repàs, 
crec, molt exhaustiu al que comentava que era un pla 
de xoc des del departament; crec que ha estat força 
acurat i que a més a més explicava, doncs, precisament 
on s’ha incidit, en aquests ajustaments econòmics, per 
tal de reduir la despesa, d’intentar fer una gestió molt 
més eficient i també ara, en aquesta última fase, inten
tar augmentarne els ingressos o buscar altres maneres 
de finançament.

Parlava de la disminució de la despesa, l’impacte que 
hi ha hagut en aquests tres anys, i principalment el pri
mer en farmàcia; en temes de gestió de l’activitat i de 
la compra d’aquesta activitat, sobretot en els seus sec
tors; el tema, també, jo crec que important, no?, de la 
noincorporació de nous equipaments o de noves dis
tribucions de serveis sanitaris, sinó intentar reordenar 
o reconduir aquells equipaments que ja tenien; a ban
da d’una afectació important i claríssima, els recursos 
humans, que la senyora Ris s’ha estès en el tema, igual 
que també en una sèrie de mesures més estructurals, 
com pot ser la reordenació del sector terciari i també, 
doncs, aspectes importants en la reordenació de la pri
mària.

Això és important dirho, perquè algú deia que aques
tes compareixences estaven certament desfasades en el 
temps des del moment en què es va fer la petició en 
aquesta comissió fins avui que s’han hagut de substan
ciar, però malauradament, sentint alguns dels discur
sos dels portaveus que m’han precedit en l’ús de la pa
raula, crec que seguim allà mateix, no? Perquè, clar, jo 
ja he donat diverses vegades en aquesta comissió infor
macions importants, perquè crec que ja és obvi i no cal 
tornar a explicar que si s’han hagut de fer aquestes me
sures, aquests ajustaments econòmics, segurament és 
per la situació que teníem a nivell econòmic no només 
a Catalunya sinó a l’Estat espanyol i a Europa –en ma
jor o menor mesura en els diferents països–, eren uns 
ajustaments clarament necessaris, no?

Vull recordar, doncs, que hi ha una desviació, el 2010 
respecte al 2011, de despesa, de 850 milions d’euros; 
vull recordar que en el 2011 ens trobem amb una re
currència de quatre nous hospitals i altres equipaments 

que es van posar en funcionament el 2010, però que, 
com vostès saben molt millor que segurament nosal
tres, la recurrència del funcionament d’aquests centres 
és molt més cara que l’impacte que té la creació d’un 
nou equipament, i ens trobem, per exemple, amb un pla 
d’inversions amb cinquantadues actuacions sense fi
nançament, i un 66 per cent del pressupost d’inversions 
del 2011 ja compromès, cosa que això també és inevi
table que tingui un impacte importantíssim en un nou 
pressupost i que, per tant, també el 2012 aquest impac
te, tot i que s’intenta disminuir, segueix tenint un pes 
important en les decisions que es prenen des del Depar
tament de Salut. Així com crec que també val la pena 
recordar el canvi o la desviació que hi ha entre la des
pesa real per capita i el pressupost per capita del De
partament de Salut des del 2008 al 2010, cosa que s’ha 
de reduir dràsticament el 2011 i intentar, doncs, aconse
guirho mitjançant aquests ajustos econòmics,

I amb tot això comparteixo el posicionament que fe
ien tots tres, que, com deien en l’inici, tenim un model 
sanitari d’èxit, un model sanitari potent, que a més a 
més és genuí –i m’agrada l’expressió que ha utilitzat el 
doctor Cunillera perquè certament és així, no?–, i crec 
que precisament la riquesa que té aquest model nostre 
és aquesta variabilitat en els proveïdors, que ens permet 
també ajustarnos molt millor a les necessitats no no
més del sector en si, sinó també de la població que atén, 
perquè permet l’adaptació d’aquests serveis sanitaris a 
realitats poblacionals molt diferents, que, tot i tenir un 
país petit, crec que tenim realitats prou diferenciades 
que ens permeten aquesta adequació.

I precisament per poder, doncs, repensar aquest 
m odel..., que comparteixo també que aquest repensa
ment del model ha de ser via pacte, no?; no ho entenc 
d’una altra manera, que hi hagi un impacte profund 
en canvis estructurals del model sanitari sense haver, 
doncs, passat per un pacte important. Crec que per fer 
això hem de ser conscients que les mesures..., que en 
aquest moment moltes poden ser conjunturals, però 
que d’altres tot i semblar conjunturals han de tenir una 
perspectiva estructural també, perquè no hem d’actu
ar a cop de crisi, sinó que crec que ens ha de permetre 
això. Tenim l’oportunitat d’adequar el nostre model, 
el nostre sistema, a la supervivència en el seu futur i, 
per tant, hem de prendre mesures també estructurals, 
i hem de tenir molt clar que la incidència ha de ser pri
mer en la gestió de la demanda, no? La demanda aug
menta i, per tant, hem de ser capaços de gestionar tam
bé o de fer mesures que impactin en aquesta gestió de 
la demanda.

Tenim segurament uns recursos sanitaris jo no diria in
suficients, però sí que diria, en molts casos, potser in
adequats, no?, o que hem de ser capaços de reajustar 
els equipaments que ja tenim a les necessitats reals de 
salut de la població, i després equilibrar, doncs, el tema 
de cost amb despesa sanitària. És a dir, hem de tenir 
molt clar que..., abans algú parlava de les quantitats que 
s’han d’invertir en salut, i crec que és important..., o no 
és tan important quant gastem sinó com ho gastem i en 
què ho gastem. I crec que en aquest moment l’oportu
nitat la tenim per tal de validar això i de fer la gestió 
en tot el servei de salut..., ferla molt, molt més eficient.
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Realment li dono molta importància, i vostès també en 
parlaven –crec que ha estat la senyora Ris–, del pes de 
la decisió clínica, no? Crec que en aquest Pla de salut 
aprovat no fa pas gaire mesos, crec que es posa en re
lleu la importància de la decisió clínica i l’impacte que 
té una decisió clínica en la gestió econòmica del sistema 
sanitari. I crec que això ha de ser així. Igual que crec 
que tindrà un impacte important, segurament a mitjà 
termini, en les llistes d’espera. Saben també que hem 
canviat el model, o el Govern ha canviat el model de 
llistes d’espera, de gestió de les llistes d’espera, i que sí 
que és cert que hi ha hagut un increment en els inicis 
esperable i a més avisat, precisament per refer la gestió 
que es feia de les llistes d’espera, però que aquest im
pacte pot tenir el criteri clínic a l’hora de valorar o de re
gular les llistes d’espera. Crec que això també retornarà 
amb una disminució a mitjà termini d’aquestes llistes. 
I, per tant, en aquest sentit crec que passos més qualita
tius, que poden semblar més qualitats amb l’aprovació 
d’aquest Pla de salut, amb l’aplicació d’aquest Pla de sa
lut, a donar molt més pes a altres criteris o coordenades, 
que no tant als econòmics o estructurals –amb referèn
cia a les estructures físiques dels serveis sanitaris–, crec 
que això és un canvi de paradigma important a l’hora 
de plantejar aquest nou model; aquest nou model de sa
lut on, a més, no ho hem comentat, però crec que és im
portant també destacar el paper de l’usuari, que també 
se l’ha d’apoderar en certa manera i ferlo partícip del 
model sanitari. Però això ja seria un altre tema.

Seguint una mica les seves intervencions, aturarme un 
moment en el tema dels MIR que apuntava el senyor 
Cunillera. Jo ho comparteixo, crec que la preocupació 
és important, però n’hi afegiria una altra. Ja no és no
més aquells MIR, aquells que tenim formats i que des
prés marxen del nostre sistema, sinó els canvis que es 
produeixen ara també en la formació dels MIR. Com 
saben, hi ha canvis en la regulació de les troncalitats 
dels MIR, no?, que a més a més afectarà també les di
ferents unitats docents que poden haverhi en l’àmbit 
de MIR; també a d’altres professions sanitàries, però 
en aquest cas crec que l’impacte també és important 
i se’ns ajunta en un moment on precisament no tenim 
gaire els peus ben segurs. I, per tant, aquí crec que hi 
ha un afegitó important en la formació que reben els 
MIR, a banda de la que comparteixo, com deia vostè, 
que és que els MIR, un cop s’han format a Catalunya, 
tenen un altíssim nivell de formació, així reconegut, 
i que per tant no retornen, doncs, aquest coneixement al 
nostre mateix sistema. I això jo crec que és important 
destacarho.

Vull agrairlos també l’esforç que han fet en aquest 
temps –ho comentaven també–: hi han hagut molts 
pactes a centres, no? Els ajustaments econòmics van 
afectar òbviament el sector concertat, i crec que és 
de rebut agrair l’esforç fet no només pels centres, per 
les direccions dels centres, sinó pels treballadors i els 
professionals dels centres concertats, perquè en major 
o menor mesura cada centre té la seva realitat i, per 
tant, té els seus marges de maniobra. Jo crec que ha 
estat important i crec que s’ha de destacar. Ja ho de 
dit en altres compareixences en aquesta comissió: 
crec que és important destacar l’esforç fet per totes 
les parts per tal d’assolir en l’àmbit de la XHUP, en 

una gran majoria dels centres concertats, pactes im
portants i canvis i adaptacions del conveni que han 
permès, doncs, segurament passar aquest temps, com 
deia, amb una calma expectant, però amb una cer
ta calma, que també pel grup parlamentari que re
presento és d’agrair. I més en un àmbit, la XHUP 
–i acabo, president–, on els convenis..., el conveni de 
la XHUP està com en revisió constant, sempre hi ha 
aquesta sensació que quan no és per un motiu o per 
un altre sempre hi ha algun punt a retocar. I, per tant, 
aquest esforç de responsabilitat i de consens i d’adap
tació crec que és important destacarlo.

Tenia altres coses anotades, però jo el que sí que els fa
ria és un parell de preguntes, així, més genèriques. Per 
una banda, compartint aquest posicionament que ens 
cal repensar el nostre sistema sanitari, reformularlo 
i buscar una manera de ferlo més sostenible, com cre
uen que s’haurien..., creuen que anem tard en algunes 
de les mesures que es prenen? És a dir, quins creuen 
que han de ser els ritmes d’aquestes mesures a partir 
d’ara? Si les haguéssim començat abans haurien tingut 
un impacte diferent?

I l’última –i acabo, president–: creuen vostès que hi ha 
marge encara per millorar la gestió per ser més eficients 
en el món sanitari? Perquè l’OMS ja va dir, el 2010..., ja 
establia que calia introduir canvis en la gestió dels siste
mes sanitaris per ferlos més eficients, no?, i hi han dife
rents estudis que situaven els marges per tal de ser més 
eficients en un 15 per cent –per tant, superiors al marge 
que s’ha aplicat aquí, a Catalunya. Per tant, vostès cre
uen que això és així en el nostre sistema sanitari o con
cretament parlen de sistemes sanitaris aliens al nostre?

Moltes gràcies per la seva intervenció.

El president

Moltes gràcies. Ara el tres compareixents tenen un 
espai màxim de deu minuts –procurin adaptarse al 
temps perquè la comissió continua a la tarda– per do
nar resposta als diferents grups parlamentaris i les pre
guntes que han fet. Facin la resposta amb caràcter..., 
vaja, contestant els portaveus, però cadascú té deu mi
nuts. Comencem pel mateix ordre, si els sembla. Doc
tor Cunillera?

Ramon Cunillera i Grañó

Molt bé, moltes gràcies. Evidentment, l’esforç espero 
que entenguin que serà considerable, eh? No sé si seré 
capaç en deu minuts..., evidentment no de contestarho 
tot, però sí d’aturarme en les coses que em semblava 
que eren més nuclears. I disculpinme si alguna de les 
coses no les puc contestar. I com deia el diputat Josep 
Maria Sabaté, si a fora hem d’aclarir qualsevol cosa, 
per descomptat que estem a la seva disposició.

Una cosa d’inici. He sentit en les seves intervencions 
diverses vegades que hem vingut tard respecte de quan 
hauríem hagut de venir. Evidentment, vostès saben que 
hem vingut quan se’ns ha convidat. I no cal ni dirho, 
estem a la seva disposició per venir tantes vegades com 
calgui, eh?, nosaltres estem o ens sentim molt orgu
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llosos de poderlos explicar en primera persona el que 
passa.

Al senyor Sabaté li volia contestar un parell de coses 
respecte a les que ha dit. Ens pregunta si hi ha alternati
ves a la manca d’equitat en els ajustos. Ha posat l’exem
ple dels nuclis rurals i els nuclis urbans. A nosaltres ens 
semblava que sí, però és veritat que la urgència impe
dia moltes vegades fer l’anàlisi més acurada. El que ens 
semblava és que probablement teníem en aquells mo
ments detectats alguns territoris que, ja després de les 
coses que havien succeït en l’últim any, probablement 
valia la pena prestarhi atenció. També entenc, eh?, que 
la urgència i la forma a vegades excessivament ràpi
da de fer les coses potser no ho permetia, però jo crec 
que en alguns casos sí que hi havia alternatives a ferho 
i que, doncs, probablement... Nosaltres ens vam posar a 
disposició fins i tot, en algun moment, de poderho es
tudiar conjuntament entre patronals i CatSalut.

Explicava o demanava també posició respecte al te
ma del pacte per la sostenibilitat, és a dir, si realment 
no gastem en salut i si el que hem de fer és enfocarho 
d’una altra manera i com ferho. Jo crec que..., m’hi po
so de costat, jo crec que sí. És a dir, jo crec que és abso
lutament necessari fer un pacte per la sostenibilitat. I, en 
tot cas, el fet de ferho vol dir que segurament en la ma
joria de les oportunitats que tindrem en aquest futur im
mediat d’aplicar algunes mesures molt més referides al 
tema de la racionalització en l’oferta de serveis hi hem 
de participar tots, amb tota seguretat; és a dir, no es pot 
fer d’una forma unilateral ni bilateral, sinó multilateral, 
hi hem de ser tots. I d’entrada el que sí els demanarí
em és que les posicions polítiques que emanin del Par
lament de Catalunya, evidentment, vinguin amb el mà
xim consens possible, perquè qualsevol altra cosa ens 
dificultarà poder treballar això, poder treballarho. Per 
tant, en el tema del pacte hi estem absolutament d’acord.

S’ha fet esment per part seva, i després també n’ha fet 
esment em sembla que ha sigut la senyora Eva García, 
d’un document que al consorci en aquests dies ha sortit 
publicat, que preparàvem a través d’un grup de treball, 
a partir del neguit que podia significar o que ja sortia en 
aquests moments en premsa i que vostès ho han mani
festat, de com es podia ordenar l’activitat que en alguns 
moments podia ser una activitat complementària en 
centres públics. Els he de dir que aquest grup ja ha estat 
efectuant la seva feina, tenim un document preliminar 
que sortirà a la llum a partir del mes de juliol –perquè 
primer s’ha d’aprovar a través del consell rector–, i el 
que intentem fonamentalment és posar en clar algunes 
de les coses que aquí s’han insinuat o s’han dit, i que 
ens sembla que no han de passar precisament.

El document el que pretendrà és ser una mica de full de 
ruta o de checklist, aconsellat en aquest cas per la posi
ció del consorci, però que òbviament les decisions les 
han de prendre de forma absolutament..., és a dir, tenen 
tot el dret de prendreles el que han de ser les propietats 
de les entitats, i entenem que en aquestes entitats, quan 
hi actuï com a propietat el mateix CatSalut o el Depar
tament de Salut, doncs, el Departament de Salut i el 
CatSalut s’hauran de posicionar sobre aquests centres. 
I en el cas que no sigui així i sigui una entitat privada 
sense ànim de lucre, també ho hauran de fer.

No m’avanço al contingut del document, però sí els dic 
que resoldrà la majoria de les coses que em sembla que 
vostès ens han interlocutat o ens han dit. I, en qualsevol 
cas, també explicar que sempre des de la posició d’en
titats sense ànim de lucre i que en algun moment de
terminat, sense que aquest sigui un element nuclear per 
garantir la sostenibilitat de ningun centre i de ninguna 
institució, sí que sempre ha de revertir en el que han de 
ser els recursos públics del sistema.

A la senyora Eva García, permeti’m que una de les co
ses que..., o un dels elements que m’ha fet, doncs, no l’hi 
contesti directament, però que arran d’un parell o tres 
d’intervencions que han fet vostès, al final m’hi referiré, 
amb un prec que els vull fer al final. I, en tot cas, no en
traré a discutir, evidentment, cap dels casos que vostès 
m’han manifestat.

Em demanava quantificar els MIR acabats que no es col
loquen. Em sap greu, no li puc pas dir això. El que sí 
que li puc dir és que són uns 350 MIR aproximadament 
els que acaben a Catalunya cada any. Però sí sé que les 
dificultats d’aquest 2011 no s’havien produït mai. Això 
també és veritat, eh? I també és veritat que en aquests 
moments, amb la fórmula que tenim d’entrada d’ofer
ta de places MIR a Catalunya, s’han produït uns certs 
ajustaments, però el que hem intentat és ferho de la 
forma més racional possible. Aquí sí que hem treballat 
conjuntament amb el departament i hem pogut partici
parhi, i al final, doncs, moltes vegades... Aquest és un 
tema que és molt més complicat del que sembla, aquí 
hi han un conjunt d’interessos que han de confluir, des 
dels del mateix departament a les societats científiques, 
a les diferents especialitats mèdiques i... No és un tema 
fàcil, però que en qualsevol cas hi hem treballat. Però, 
és clar, evidentment, no és que ens preocupi, és que du
rant el 2011 representa que s’han produït situacions per 
part d’aquests professionals que acabaven que no s’havi
en produït abans. No li ho puc quantificar, però el nom
bre dels que acaben l’any era aquest que li he explicat.

A la senyora Carme Capdevila. Ens parlava o ens pre
guntava..., és a dir, les conseqüències de les retalla
des les quantificava en el tema de l’increment de llis
tes d’espera, i què haurà passat durant aquest any 2012. 
No ho sabem, esperarem que ens donin les dades del 
mes de juny, que segurament seran donades el mes 
d’octubre. Preveiem que probablement..., com que la 
llista d’espera sap vostè perfectament que té dos com
ponents, que és quanta gent entra a la llista d’espera 
i quanta en surt –quanta gent podem operar, a quan
ta gent indiquem la intervenció–, doncs, és probable 
que..., el que presumim és que, com que en aquest pe
ríode sí que s’ha produït un increment molt important 
de la productivitat dels blocs quirúrgics dels hospitals 
–i això li puc assegurar que ha sigut així–, probable
ment això ens ha compensat força el fet que aquestes 
llistes no creixin gaire més. Ens sembla que això ha de 
ser així; almenys presumim que serà així, però no ho 
sabem. Però la presumpció que tenim és que aquestes 
llistes no creixeran durant aquest primer semestre. El 
que no sé és si haurem aconseguit reduirles, però que 
no creixeran ens sembla que és segur que serà així.

Diu vostè que tenim els professionals al límit. És cert, 
ho hem manifestat. Hem dit per què un dels motius 
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principals pels quals veiem moltes dificultats en aquests 
moments de poder afrontar un segon pla de xoc dels 
que els deia abans..., probablement aquest és el motiu 
més importat. És a dir, jo crec que els professionals han 
fet un esforç immens. Perquè, com deia jo abans –em 
sembla que ja ho he dit en la intervenció, però potser 
no se m’ha entès–, parlàvem de la qualitat de l’acte as
sistencial. És obvi que l’accessibilitat és un component 
molt important de la qualitat i aquest ha quedat tocat, 
però els professionals han fet un esforç mot important. 
Aquí a ningú se li ha caigut el braç, ni se li ha caigut el 
bolígraf, ni se li ha caigut el bisturí. Al contrari.

Jo els puc dir que d’una forma no espontània –evident
ment pactada, però que probablement no s’havia pro
duït mai–, l’increment de productivitat que en aquests 
moments tenim en els centres catalans en un any no 
l’havíem vist mai. Havíem tingut segurament etapes 
més difícils, etapes més fàcils, però la resposta a una 
etapa tan difícil com aquesta els asseguro que ha sigut... 
I a més a més, com deia jo abans, ha sigut amb una res
ponsabilitat compartida, no hem hagut de forçar massa 
situacions, eh?, ha sigut d’aquesta manera. El que passa, 
que, és clar, jo crec que treballar traient fum..., arriba un 
moment que la gent se’ns cansarà, eh?, i d’això n’hem 
de ser tots conscients.

Dirlos que nosaltres ja vam fer en el seu moment un 
posicionament públic al Reial decret 16/2012. El vam 
fer. Alguna repercussió mediàtica pot haver tingut, però 
n’ha tingut poca. Dirlos que nosaltres ens vam posici
onar tant des de la part de l’article 1, l’apartat correspo
nent a l’article 1, a l’article 2 i a l’article 4, si mal no re
cordo que eren. No ho vull detallar massa, tot i que em 
sembla que he pres alguna nota abans, mentre ho ex
plicava. A nosaltres, evidentment, ens sembla «incohe
rent» –em sembla que no vam fer servir aquesta parau
la, però avui la faig servir– i fins i tot una mica perillós 
el tema de la dificultat en l’accessibilitat, i sobretot el 
canvi de consideració entre assegurat i ciutadà, i el fet 
que tornem una altra vegada a considerar, ho repeteixo, 
d’una forma incoherent, que la capacitat que et dóna per 
a accés al sistema sigui la teva posició davant de l’Insti
tut Nacional de la Seguretat Social. I que això d’alguna 
manera, doncs, ho repeteixo, podria ser perillós, perquè 
ens deixava fora o ens podia deixar fora de cobertura, 
en algun cas, alguns nuclis poblacionals, que podien te
nir algun tipus de repercussió en l’àmbit assistencial.

En el capítol II, perquè el tema de l’aparició d’aquesta 
cartera de serveis complementària ens semblava que se
gurament tindria poc impacte –poc impacte econòmic– 
i una dificultat important en la seva posada en pràctica; 
no l’acabàvem d’entendre massa bé.

I respecte al capítol IV enteníem que hi havien grans 
llacunes operatives en el tema de farmàcia i que les veu
rem a partir de l’1 de juliol; és a dir, no cal avançarnos, 
ja veurem el que passarà a partir de l’1 de juliol.

Estem bastant d’acord amb l’essència que perseguia se
gurament el real decret en aquest punt, i probablement... 
Nosaltres feia temps que consideràvem que l’acord de 
responsabilització farmacèutica havia de canviar, per
què ens semblava molt poc equitativa la que hi havia 
fins aquell moment, i que segurament havia de produ

irse un canvi important. I, per exemple, la relació amb 
el nivell de renda ens sembla que és un element molt 
interessant. Però la precipitació i la manca de concreció 
en l’operativa ens sembla que el que pot ser o podria ser 
inicialment una bona idea, hòstia, se’ns en pot anar una 
mica enlaire. Aquesta és la consideració que fem. De 
totes maneres, la realitat és, una mica, la que ens de
mostrarà els fets, eh?

Al senyor Jordi Cañas. Permeti’m que li pugui contes
tar, perquè jo crec que posava en dubte si el model sa
nitari català que defensem és un model del qual podem 
tenir proves o si és un model més polític, no?, o fins 
i tot ell ha explicat clarament que és un model que se
gurament es mantenia a partir d’uns certs interessos 
o per a afavoriment d’algú. Escolti’m, jo no entraré a 
fer aquesta consideració, però sí que li volia dir algunes 
coses que abans m’han quedat fora, com alguns dels 
avantatges que considerem del nostre model, i que d’al
guna manera totes elles almenys poden tenir una base 
no nomes conceptual, sinó una base de rigor al darrere.

La flexibilitat de les fórmules jurídiques permeten mi
llor adaptació als canvis constants en el sector salut. 
Pensi que permanentment estem sotmesos a noves ofer
tes, a noves demandes –perquè la població canvia molt 
ràpidament–, a increments de costos, etcètera. Necessi
tem que les decisions es puguin prendre amb flexibilitat 
i moltes vegades amb una certa rapidesa. Això, sovint 
la funció pública no ens ho permet, eh? La laboralitza
ció del personal ha estat un exemple, sobretot en aquest 
any 2011, amb la reacció dels ajustaments pressupos
taris i els canvis del sector concertat respecte al major 
encotillament que té en aquest cas la funció pública. 
La capacitat de recerca de fons alternatius que puguin 
retornar al sistema. Tenim molta més agilitat a l’hora 
de buscarlos i de trobarlos, i que reverteixin també. 
L’aportació d’amortitzacions a les estructures. El sector 
centralitzat o més administratiu no amortitza estruc
tures, i nosaltres sí que ho fem i les col·loquem dintre 
dels nostres comptes d’explotació. S’ha demostrat més 
control en la despesa sanitària. Els costos sanitaris són 
més baixos. Tenim, respecte a models més centralitzats 
–i no parlo només del català, sinó en general de l’espa
nyol–, costos unitaris que estan un 30 per cent per so
ta. Els millors resultats assistencials. Hi han informes, 
en els darrers vint anys, que demostren que amb refe
rència a complicacions, estades ajustades a risc, cirur
gia ambulatòria, accessibilitat i coordinació en l’atenció 
primària, tenim molt millors resultats. I a més a més 
vostès saben que en el rànquing pot ser discutible la 
metodologia, però, en qualsevol cas, en una metodolo
gia on es presenten centvuitanta hospitals de tot Espa
nya, entre els vint primers sempre n’hi ha com a mínim 
onze o dotze de catalans. Home, alguna cosa deu signi
ficar això.

I després, per últim, dues coses més. S’introdueixen, 
en aquests moments més que mai, estratègies empre
sarials per estimular la innovació. Això ens sembla que 
en aquest cas és molt important. Ja tenim força experi
ències; jo crec que les podrem posar en valor a través 
de l’Observatori en Innovació i Gestió en Salut que ja 
s’ha posat en marxa a través de l’agència. Només dir
los que aquest model ens permet fer una cosa que en 
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aquests moments és molt important: és poder adaptar 
o poder posar les estructures al servei del procés as
sistencial; això és bàsic. Jo crec que la majoria de les 
coses que persegueix –em sembla que ho deia abans la 
diputada de Convergència– el Pla de salut és precisa
ment això: necessitem modificar les estructures per po
sarles al servei del procés assistencial. I això ho per
met fer un sistema que sigui molt més flexible.

I acabo, president, permetme només un prec final, 
eh?, i que crec que pot donar resposta a algunes de les 
coses que s’han comentat. Jo només els pregaria una 
cosa. Jo crec que tots els que en aquest moment con
formem o tenim la capacitat de prendre decisions en el 
sector salut no podem estimular la confusió, no podem 
confondre la denúncia d’una pràctica amb la denúncia 
del model, no podem confondre el que significa errar 
en l’aplicació d’una norma administrativa amb parar 
la mà, i jo crec que no podem permetre que la por ens 
paralitzi el sistema.

Les institucions sanitàries hem demostrat –i em sembla 
que no ho poden posar vostès en dubte– que tenim la vo
cació de respondre i de servir la població que atenem. 
I tenim prou evidències que ho fem i, en termes compa
ratius, ens sembla que ho fem prou bé. Però si perdem la 
seva confiança o ens instal·lem en la paràlisi, des del nos
tre punt de vista tenim el còctel perfecte per destruir el 
sistema. Jo crec que estem tots en l’obligació d’evitarho, 
estic absolutament d’acord que amb transparència. Hem 
fet tots els esforços i serem presents allà on se’ns demani, 
però amb rigor en l’anàlisi i sobretot amb valentia en les 
decisions.

I espero amb això poder contestarlos algunes de les 
coses que vostès m’han interlocutat.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Helena Ris

Helena Ris i Romeu

Moltes gràcies. És evident que és impossible contestar 
totes les qüestions que han plantejat vostès amb les se
ves aportacions. Jo miraré de contestar allò que m’ha 
semblat que potser hi podríem aportar algun aspec
te diferent i, en tot cas, si de cas hi ha contrarèplica, 
doncs, em poden després escridassar perquè m’he dei
xat alguna cosa al tinter, que segur que em deixaré mol
tes coses.

A veure, jo volia insistir en el concepte aquest de «sec
tor concertat», que sé que vostès el coneixen, però in
sistir que quan diem que és un model genuí de Catalu
nya, és que és un model genuí, perquè quan vam rebre 
les transferències de l’Estat a la comunitat autònoma –a 
Catalunya–, els anys 80, 81, 82, a Catalunya el 30 per 
cent dels llits –només el 30 per cent– eren de l’Insti
tut Català de la Salut –de la seguretat social–, el 70 per 
cent eren d’altres titularitats –alguns municipals, ordes 
religiosos, privats, fundacions, etcètera. La primària era 
tota de l’Institut Català de la Salut en aquell moment 
–en aquell moment que no hi havia reforma de la pri
mària, no hi havien equips d’atenció primària. La salut 
mental era tota –exclusivament tota– privada, eh?, d’or

des religiosos i altres titularitats –per exemple, el Pere 
Mata. I el sociosanitari no existia perquè el vam desen
volupar a mesura que a l’implantar les normes d’acre
ditació vàrem anar reordenant el sector hospitalari i el 
vam anar creant. I també vam ser pioners a la resta de 
l’Estat de tenir un sector sociosanitari, amb el progra
ma «Vida als anys», que a vostès segurament els deu 
sonar.

Per tant, això que tenim ara, això que en diem «sector 
concertat»..., hi insisteixo, hi treballen més de la meitat 
dels professionals que actualment existeixen en el sec
tor; n’hi han aproximadament 100.000, i el sector con
certat en té 158.000. Aquest sector concertat, ho reitero, 
és un 50 per cent d’entitats públiques –consorcis i em
preses públiques que s’han desenvolupat en el model 
sanitari català– i altres privats, majoritàriament sense 
ànim de lucre, però que presten serveis potser des del 
segle passat, eh?, en podríem dir –parlant del XX, natu
ralment, i no del XIX–, encara que algun potser –algun 
de salut mental–..., són també antics. Però, bé... Per tant, 
jo vull insistir en això: que aquest sector és genuí..., és a 
dir, aquest model que tenim és genuí i ara caldria trans
formar l’Institut Català de la Salut i dotarlo d’eines per 
ferlo més eficient, eh? Això és el que m’agradaria que 
quedi manifest i aclarit.

Em preguntava el Josep Maria Sabaté sobre el tema 
del conveni, i això que ens ha passat ara, que teníem 
un conveni de la XHUP, que era un conveni molt am
pli, molt de detall, i que ara segurament, d’acord amb la 
normativa nova que ha sortit i també d’acord amb l’ex
periència que hem tingut el 2011, ens hem de plantejar 
un conveni que sigui molt més marc, és a dir, que toqui 
aquells aspectes que són útils, que tot el sistema tingui 
–l’horari, o la jornada laboral, o els aspectes de carre
ra professional, etcètera, vull dir–, i després donar molt 
més paper a l’acord en els centres, perquè hem vist que 
realment es toca més de peus a terra en els centres per 
part de tothom, perquè se sent millor la veu dels profes
sionals i és més fàcil donar prioritat a algun dels temes 
que en el nivell general de vegades no s’acaben de po
der defensar bé, com és el tema dels professionals –dels 
metges, eh?, o de les infermeres–, de la part més assis
tencial o clínica del col·lectiu de professionals que tre
ballen en el sector sanitari.

Llavors, em deien, clar: «Quina baixada de retribuci
ons!» Sí, sí, és que hi ha hagut aquesta baixada. En el 
marc del conveni de la XHUP ha passat això des de 
l’any 2008: està congelat el conveni, hi han dos IPC que 
no s’han apujat perquè estava el conveni congelat, i el 
5 per cent que es va produir per la baixada de tarifes 
del 3,21, i després els acords 20112012 han rebaixat les 
retribucions sobre un 8 per cent de mitjana. Per tant, si 
ho compten vostès, doncs, entre el 15 i el 25. I el 25, a 
més, són metges, eh?, vull dir que..., tal com deia. Per 
tant... I això ha sigut no una imposició..., a veure, im
posició perquè hi havien les retallades –jo també estic 
d’acord a dirli «retallades», eh?, no m’hi he referit de 
cap altra manera–, però és cert que aquests dos últims 
acords..., s’han arribat a acords en els centres –en els 
centres– per evitar ERO, per evitar destruir feina es
table. Per tant, per això diem: «Home, la maduresa del 
sector jo crec que s’ha de reconèixer»; del sector con
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certat, eh?, perquè és evident que a l’Institut Català de 
la Salut ha sigut més difícil –bé, a acords encara no hi 
han arribat. Per tant, sí que hi ha hagut aquest esforç.

Comentàvem..., també em deien: «Un tema de tre
soreria.» Sí, sí, cada mes patim perquè –no nosaltres 
només, suposo, totes les empreses que cobren de la 
Generalitat, i la mateixa Generalitat, nòmines de la Ge
neralitat– ens veiem en la tessitura que no estem segurs 
que a final de mes puguem cobrar. Hem tingut alguns 
endarreriments, que es resoldran amb això del crèdit 
ICO, eh?, que quasi, sumats els endarreriments, suma
ven un mes, un altre mes d’endarreriment. Per tant, ho
me, les tresoreries dels centres és evident que pateixen, 
i si a sobre algun mes no es pot pagar, doncs, en un mes 
com aquest, que tenim la paga de juny, la paga extra, 
clar, ens fa patir, és evident que ens fa patir.

Sobre el copagament. A veure, nosaltres donem suport 
al copagament, però una cosa que diem en l’informe 
és que ens agradaria molt que es deixés d’utilitzar el 
copagament com una eina llancívola, no?, demagògi
ca, que sembla que... Que ens asseguéssim tots i deci
díssim –que en part es fa, d’alguna manera– què vo
lem dir i si estem d’acord a aplicarlo, tenint en compte 
que la major part de països europeus, excepte el Reg
ne Unit, té algun sistema de copagament i té aquest 
avantatge de dirne «copagament», «responsabilitat de 
l’ús» també, «increment de finançament» en algun cas. 
Quan vull dir «increment de finançament»? Doncs, jo 
què sé, la fecundació in vitro, per exemple. La fecun
dació in vitro, que és una cosa que cada vegada s’im
planta més, perquè cada vegada la dona vol tenir fills 
de més gran, doncs resulta que és un sistema molt cos
tós. I ara actualment no hi ha cap límit; és a dir, pot 
anarhi tres vegades, quatre vegades... No sé si ho hem 
de pagar entre tots, això –no ho sé. O el de farmàcia, 
per exemple, eh?, que també es corregia. Però per què 
un aturat que viu de l’Inem ha de pagar el 40 per cent 
a la farmàcia, i en canvi un pensionista que té una ren
da alta té el 0 per cent? L’estat del benestar aquest que 
generava això, fa temps que ha desaparegut. Per tant, 
s’hauria de revisar.

Ens referim a aquests aspectes, no? I ho diem a tot ar
reu, perquè de les cent propostes que vam dir en aquest 
informe que vam fer la unió, pràcticament només se’m 
preguntava pel copagament, quan als diaris o a la te
levisió això es preguntava, no? El copagament, no... 
Tenim un sistema sanitari de cobertura universal que 
crea cohesió social, i això és un punt que jo crec que no 
hi podem renunciar com a societat. Per tant, el copaga
ment s’ha d’instaurar de manera que aquell que pugui 
pagar pagui, de cap de les maneres sigui un límit o un 
impediment per a l’accés de les persones que no poden 
pagar. Això és que no pot ser d’una altra manera, per
què si no, quin...

O sigui, si veiem pegues en el tema aquest de la im
migració –si hi veiem pegues– és perquè tenim un 
sistema sanitari de cobertura universal. Si hi han im
migrants il·legals, potser s’ha d’actuar des d’altres ad
ministracions, però no a la de salut; la de salut per què 
no pot donar assistència sanitària a tothom?, si, a més, 
des del punt de vista –sentia el doctor Alonso–..., és in
clús pràctic, no?, perquè pot ser un problema de salut 

pública, que no hi hagi atenció primària estable per als 
immigrants, encara que siguin els «sensepapers». Per 
tant, jo crec que el copagament sí, però és evident que 
no pot ser un impediment d’accés a la gent que no pot 
pagar.

Hi han ineficiències en el sistema? Hi han ineficiènci
es. Per tant, el que s’ha de fer és corregirles. El pro
blema de les retallades, el problema que tenim de les 
retallades –o vam tenir, i pensem que no en tindrem 
més–, doncs, és que..., clar que el sistema té inefici
ències. O sigui, la reordenació del terciarisme fa anys 
que diem que s’ha de fer –anys–; ens hi hem de posar. 
O que la xarxa és massa àmplia –la xarxa comarcal és 
massa àmplia– i que s’havia de concentrar, també fa 
anys que ho diem; està bé, femho. O que la primària 
hauria de ser –l’atenció primària– més resolutiva i re
soldre més coses i no derivar, també és cert. Tot això 
són ineficiències que el sistema té. El problema és que 
les retallades es van plantejar en un any, i en un any 
no hi ha temps de fer les mesures aquestes –no hi ha 
temps. Per tant, què ha passat? Doncs, que hem fet res
triccions pressupostàries fortes i hem abaixat els sous 
dels professionals; és que no té gaire truc, diguéssim, 
no? Això ha generat disminució d’activitat. Perquè si et 
rebaixen el 10 per cent del pressupost i no passa res, no 
hi ha cap disminució d’activitat, llavors potser sí que 
ho hauríem de tenir amb marge. Per tant, lògicament 
n’hi ha d’haver, de reducció, no?

Les llistes d’espera ens preocupen molt –clar que ens 
preocupen molt. Perquè hi han activitats... Per exem
ple, les que més han baixat són cataractes i pròtesi de 
genoll. Les cataractes es recuperaran fàcilment perquè 
ocupen poc espai de quiròfan i no són gaire costoses, 
però les pròtesis de maluc ocupen molt espai i molta 
complexitat de l’acte quirúrgic, i a més hi ha el preu de 
la pròtesi. Per tant, recuperar això..., home, té la seva 
«miga». Per tant, clar que ens preocupa –moltíssim, 
no?–, i veure com ho farem.

Jo diria que sobretot –sobretot– ens hauríeu d’ajudar  
–ens haurien d’ajudar els diputats– a convèncer tots els 
departaments de la Generalitat que el sector sanitari no 
és un sector creador de despesa, sinó que és un sector 
creador de riquesa, i això que els comentàvem, no?, que 
els comentem, que a més crea ocupació de qualitat no 
deslocalitzable, que aporta, que és innovador, etcète
ra. Això ens encantaria que hi poguéssim estar d’acord 
i no haguéssim d’anarho demostrant contínuament, 
que no és només despesa.

Per tant, bé, acabar dient que jo consideraria tam
bé una greu injustícia per al sector sanitari català que 
aquests casos que han anat apareixent i tot plegat es 
poguessin confondre amb el fet que és un fruit del mo
del sanitari català. A mi em sembla que devem tenir 
–si és que es demostra judicialment– la corrupció que 
deuen tenir tots els sectors, aquí a Catalunya i a la res
ta de l’Estat, si és que n’hi hagués, i que no, en cap cas, 
és atribuïble al model sanitari que tenim Jo crec que..., 
això també m’agradaria acabarho dient.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Té la paraula el doctor Lluís Monset.

Lluís Monset i Castells

Moltes gràcies. No dec poder contestar a la senyora Ris, 
no? (L’orador riu.) Bé, com que tenim temps ja contes
taré. Jo també intentaré anar molt ràpid i contestar, pot
ser, dues..., he pensat que potser dues de les qüestions 
més importants que han plantejat tots vostès.

A l’amic Josep Maria Sabaté, més enllà de dirli que 
moltes vegades no hem coincidit amb les idees, però 
moltes altres sí –per tant, segurament intentarem coinci
dir, o ho seguirem intentant–..., dues de les idees que ha 
comentat. La primera: semblava que hi hagués una cer
ta crítica que el sector privat invertís només a Barcelona 
o molt majoritàriament a Barcelona. No, em refereixo 
que és que això és per una raó molt clara, que efectiva
ment el sector privat busca rendibilitat; però, clar, això 
ho hem d’entendre, no ho podem negar –ni des de la 
dreta, ni des de l’esquerra, ni des del nord ni des del 
sud–, perquè, és clar, no deuen voler vostès, qualsevol 
que estigui en el Govern, que els inversors privats facin 
fallida i perdin diners i tinguin d’anar al rescat o no ser
veixi per a res el que fan. Per tant, naturalment, el sec
tor privat ha d’invertir on busca i té rendibilitat. I preci
sament el que nosaltres defensem és que el sector públic 
ha d’estar per aquells llocs on aquesta rendibilitat no és 
tan clara perquè el que es busca és rendibilitat social 
en lloc d’econòmica. Per tant, acceptant, diguéssim, que 
això és així, però jo crec que això no és criticable, és 
senzillament una cosa que hem d’entendre.

I el segon tema que em comentava el diputat és el te
ma aquest en què jo he posat èmfasi, de la competèn
cia deslleial. A veure, aquest tema de la competència 
deslleial..., jo crec que el que passa ara és que la crisi 
ha fet que els gestors hospitalaris vegin en aquesta idea 
que fa molts anys que s’arrossega una possibilitat, i tor
na a estar de moda. Però això ha passat sempre. I ha 
passat sempre curiosament amb un plantejament que té 
les seves bases o una de les seves bases més conegudes 
en aquell famós informe –fet, per cert, per la Fundació 
Grífols– en el qual la presidenta de la Comissió Asses
sora de Bioètica, la senyora Victòria Camps –a la qual 
li tinc una gran estima personal i valoro– deia una cosa 
que era molt graciosa. Deia que precisament no es po
dia dir que no era ètic el que es feia, perquè si hi havien 
cent persones en llista d’espera i n’hi havia un que es
tava al número 45 i perquè pagava aquest passava i se 
n’anava, la llista d’espera es feia més curta.» Aquest 
era el seu raonament. No sé si cal que digui que no es
tic d’acord amb aquest raonament perquè segurament 
molts de vostès tampoc hi estan d’acord.

Quant al plantejament que em feia la senyora Eva Gar
cía, jo és que vaig rebre una citació al Parlament que no 
em deia que no podia parlar més que de les coses que 
havien passat no sé quant temps, sinó que el que deia és 
que parléssim del que vèiem a dia d’avui. I, per tant, jo, 
com ja he començat dient, crec que és molt important 
quina és la posició del Govern espanyol i, per tant, em 
semblava interessant parlar dels decrets o de com el Go
vern espanyol afronta aquesta qüestió. I per altra banda 

no és que..., o sigui, no crec que sorprengui que hi hagi 
algú de la societat civil que tingui les mateixes idees 
que Convergència, perquè és el grup majoritari. I, per 
tant... Per això és el grup majoritari, perquè té molta 
gent que pensa com Convergència, i per això guanyen 
les eleccions. Per tant, jo en aquest cas segurament dec 
tenir alguna coincidència senzillament per això.

I, per últim, la segona qüestió és que..., quant a l’exclu
sió dels col·lectius, aquesta és una qüestió òbviament a 
discutir, el que passa és que com afortunadament jo no 
tinc..., vaja, no puc decidir sobre si insubmissió o no, ni 
conec tampoc quins són els termes, permeti’m que no 
li contesti, en el sentit de dir que, bé, que és una qüestió 
del Govern, que segurament el nostre Govern l’analit
zarà amb tot el detall possible.

Quant al senyor Vendrell, ell plantejava una qüestió so
bre si el sistema és car o no és car –més aviat ell deia 
que era barat–, i això semblava referirho a un element 
de qualitat. Jo ja hi he fet referència. Primer, el concep
te «car» o «barat» és relatiu, és a dir, el que és car aquí 
és barat en altres llocs, en funció de la perspectiva i de 
la capacitat d’adquisició, de la capacitat de compra que 
tenen els ciutadans d’uns països o altres. I, per tant, no 
és un concepte que em sembli que hàgim de..., l’impor
tant és la qualitat del que es presta. I jo hi insisteixo –ja 
ho he dit sempre–, jo crec que donem una bona qualitat 
al sistema sanitari públic, el que passa és que no rebut
jo que hi hagin altres alternatives.

En aquest moment les últimes dades..., també això del 
percentatge és relatiu, però donen que la despesa total 
sanitària espanyola és exactament la de la mitjana de 
la OCDE –9 i mig per cent. I, per tant, dir si gastem 
molt o si gastem poc, segurament..., bé, cadascú que 
pensi el que vulgui. El que passa és que sí que em sem
bla que és molt important veure com podem alinear 
els incentius amb els objectius. I, per tant, si l’objectiu 
és créixer, el que no podrem fer avui en dia és gravar 
aquells que ens poden fer créixer, és a dir, els empre
saris, els professionals, etcètera. Si els gravem més, do
narem un incentiu contrari a créixer. I, per tant, jo en 
aquest sentit, entenent que efectivament tenim un gran 
problema, em sembla que les polítiques d’augment de 
la pressió fiscal és lògic que no donin bons resultats des 
del meu humil punt de vista.

Quant a la consellera Capdevila, efectivament, jo ja he 
dit... –exconsellera Capdevila. (L’orador riu.) Quant 
al sistema públic, efectivament, ella també ha recone
gut..., que jo insisteixo que crec que és bo, que aquesta 
no és la qüestió des del meu punt de vista. El que pas
sa és que, ja que diu això, i per a tots, també li diré que 
ella..., i el seu partit sobretot, que escolta molt el poble 
de Catalunya, doncs, que l’escolti. Perquè en l’enquesta 
de satisfacció de Catalunya, que és una enquesta feta 
pel Departament de Salut, organisme en el qual daixò 
–i, a més, a sobre les dues últimes, que són fetes el 2006 
i 2010 i, per tant, fetes quan el seu partit estava en el 
Govern i, per tant, suposo que no manipulat–, l’enques
ta de salut de Catalunya deia..., es deia: «Als ciutadans, 
quan se’ls pregunta sobre la satisfacció del sistema sa
nitari públic o privat, resulta que el 89,6 de la població 
general ha utilitzat algun servei sanitari, etcètera. De 
la població general que ha utilitzat els serveis sanitaris 

Fascicle segon
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el darrer any, el 82,9 han utilitzat els serveis sanitaris 
públics, i el 17 els privats.» I com posen la satisfacció 
d’aquests serveis públics? Diuen –els usuaris diuen–: 
«Als serveis públics la satisfacció és del 85,2 i dels pri
vats del 98,6.» És una publicació del Departament de 
Salut. Per tant, podem criticar moltíssimes coses, però 
els ciutadans ens diuen que estan més satisfets amb un 
altre sistema. Doncs, per què no intentar donarlosel? 
Quines són les diferències amb aquest altre sistema? Jo 
crec que això ho hem de contemplar.

I després, en la línia també del que comentàvem abans, 
no?, que la diputada Capdevila deia: «Per què no incre
mentar els ingressos?» Doncs, perquè en un moment 
en què el problema és que devem diners, incrementar 
els ingressos públics té un efecte neutre perquè decrei
xen els ingressos privats i, per tant, no solucionem el 
problema. Quan un deu diners, l’única solució que hi 
ha és reduir la despesa o treballar molt més, però in
tercanviar entre el públic i el privat diner no té efecte 
positiu. Per tant, bé, jo crec que no és la solució del 
nostre... (Veus de fons.) No és la nostra... (Veus de fons.) 
No, no, és que les grans fortunes utilitzen el seu diner; 
o sigui, no se’l mengen, el diner, sinó que l’inverteixen. 
I, per tant, el que hi hauria és menys diner en la inver
sió. I vostè pot dir: «Escolti, és que el diner invertit en 
una empresa pública és més eficient que el diner inver
tit en una empresa privada.» Potser sí –jo penso que no, 
jo no diria que seria pitjor, però..., jo ho posaria igual. 
I, per tant, hi insisteixo, com a mínim seria neutre des 
d’aquest punt de vista.

Al senyor Jordi Cañas... (Remor de veus.)

El president

Pot continuar –pot continuar–, senyor Monset.

Lluís Monset i Castells

...al senyor Jordi Cañas, que, com sempre, està provo
catiu (l’orador riu), doncs... Per què vàrem dir això? 
Doncs, miri, ho vàrem dir perquè ho vàrem dir, per
què ens va semblar que era així. I ho vam dir fa sis any 
i, per tant, la vam encertar. El que passa és que la grà
cia de dir coses que passaran és si l’encertes o no l’en
certes. Si no l’encertes, resulta que l’has espifiat, però 
si l’encertes... Ho vam dir per què? Home, perquè hi 
havien raons per creure que un sistema que creix per 
sobre de la capacitat de producció de riquesa algun dia 
fa figa; però si és que això és irrebatible, no és discuti
ble –no es discutible des del meu punt de vista, natural
ment. Llavors, vostè sembla que diu que encara hi ha 
poc dèficit. Bé, diguili a la senyora Merkel si encara hi 
ha..., diguili, convenci la senyora Merkel que els vagin 
deixant més diners per gastar i que no se sap quan tor
naran. És a dir, el dèficit..., els deutes s’han de tornar. 
Ara tenim un problema de deute, l’hem de tornar i hem 
de fer mesures que vagin en aquest sentit.

I per últim les dues preguntes de la diputada Laïlla. Pre
guntava si creiem que anem tard. Home, jo crec que sí, 
jo crec que anem molt tard. I per què ho dic? Més enllà 
de moltes altres coses, home, perquè em sembla evident 
que a nivell de l’Estat espanyol es planteja un deute en 

l’entorn sanitari de 15.000 o 20.000 milions d’euros 
–15.000 o 20.000 milions d’euros–, que és una quan
titat absolutament desorbitada –absolutament desor
bitada. I a l’entorn..., les xifres que jo vaig veure quan 
l’actual Govern es va fer càrrec de la Generalitat..., hi 
havia de dèficit 40.000 milions d’euros. Per tant, natu
ralment que anem tard, perquè és clar, tenim un dèficit 
galopant, del qual... Per cert, també preguntava perquè 
responsabilitzo Salut, en part, d’això. Responsabilitzo 
Salut, en part, perquè algun dèficit és evident. I a les au
tonomies no és tan evident perquè el dèficit s’ha posat a 
l’autonomia, no s’ha posat a l’entorn sanitari. Però tots 
sabem que el que s’ha produït en tots els anys del Servei 
Català de Salut que funciona, només un any –que va 
ser el 2005, crec recordar– no s’ha produït dèficit –no
més un any. Per què? Perquè va haverhi una pujada del 
16 per cent –naturalment pujades que suposo que avui 
en dia tothom entendrem que no són sostenibles. Per 
tant, és clar, si tu augmentes el pressupost en un any el 
16 per cent, si fas dèficit, home, tens un problema. Però 
tots els anys, any rere any, s’ha fet dèficit.

I quant al tema de la millora de la gestió, que és la 
pregunta que feia, a mi em sembla també molt impor
tant, i que fóssim tots capaços de fer una reflexió. Dels 
diputats que estan aquí –els que estan avui represen
tats–, excepte el Grup Parlamentari del PP i Ciutadans 
tots els altres han estat al Govern i tots ells han fet dè
ficit en la gestió del sistema sanitari. I si tots ells han 
fet dèficit en la gestió del sistema sanitari, és que hi ha 
un problema que no és de gestió –que no és de gestió–, 
perquè naturalment que es pot millorar la gestió, tot és 
millorable, però el sistema sanitari públic –els meus 
companys segur que hi estan d’acord– està molt ben 
gestionat, el problema és que allò no dóna de si, és que 
és un sistema basat en una idea que no és realitzable. 
I, per tant, jo crec que si ens ho plantegem entre tots 
veurem que el problema és el sistema, no és la gestió 
del sistema. I, per tant, hem de canviar el sistema. Per
què mentre no canviem el sistema, el dèficit serà, go
verni qui governi, una realitat que no és acceptable.

I encara que es podria pensar, perquè sento aquí ru
mors que el que podria ser és que hi hagués infrafinan
çament, cosa que, hi insisteixo, després d’una puja d’un 
16 per cent l’any següent també es fa dèficit, per tant 
podríem anar posant increments del 16 per cent, que 
potser resulta que l’any següent també faríem dèficit. 
Però jo crec que una cosa que avui en dia segur que tots 
vostès comparteixen amb mi, és que el que s’ha d’exi
gir a un parlament és que gasti el que els ciutadans li 
diuen que gasti, però no més, perquè, si no, no estan 
legitimats democràticament per gastar més del que els 
ciutadans els han donat per gastar. Jo crec que en això 
segurament coincidim tots; si no hi coincidim, m’agra
daria veure per què.

Moltíssimes gràcies.

(Helena Ris i Romeu demana per parlar.)

El president

Digui, digui...
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Helena Ris i Romeu

És que ja sé que és lleig rebatre el que diu la taula, però 
és que jo crec que no podem anarnosen d’aquí amb la 
idea que el sistema sanitari és deficitari perquè resulta 
que gastem més del que tenim. Home, a mi em sembla 
que és vox populi, i tothom, i el doctor Monset segur 
que ho sap també i hi està d’acord, que el que està in
frafinançat és la comunitat autònoma de Catalunya; és a 
dir, tenim un infrafinançament de la comunitat autòno
ma. Per tant, no es destina a Salut tots els recursos que 
es volen, sinó els que es poden. Jo voldria també afe
girhi això, com a mínim és el meu criteri. I, per tant, jo, 
home, em nego una mica a pensar que tot és culpa del 
sistema sanitari, com semblaria, no?

El president

Molt bé, doctora Ris.

Crec que hem tingut, i aquí està la qualitat... (Veus de 
fons.) Senyor Cañas, si us plau. Crec que hem tingut 
tres posicionaments; cadascú dels compareixents ha 
pogut expressar el que desenvolupen des de la seva en
titat. Els diputats i els portaveus també han pogut pre
guntar i expressar les seves opinions. I això és la de
mocràcia iaixò és el Parlament. I ens emplacem a, més 
endavant, tornarnos a trobar i tornar a parlar i a dis
cutir sobre el nostre sistema sanitari, i cadascú d’una 
manera educada i coherent respecte als seus principis 
i les seves opinions.

Moltes gràcies als tres, i gràcies, senyores i senyors di
putats.

La sessió continuarà a les quatre de la tarda.

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i cinc 
minuts i es reprèn a les quatre i quatre minuts.

El president

Continuem la Comissió de Salut.

Compareixença
de representants del Consell de Col·legis 
d’Infermeres i Infermers de Catalunya  
per a informar sobre llur posicionament  
amb relació als ajustos pressupostaris,  
les mesures de sostenibilitat i el model  
del sistema sanitari (tram. 357-00195/09)

Ara intervindran –tindrem dues compareixences en 
una– els representants del Consell de Col·legis d’Infer
meres i Infermers de Catalunya davant la Comissió de 
Salut per informar sobre llur posicionament amb rela
ció als ajustos pressupostaris, les mesures de sosteni
bilitat i el model del sistema sanitari. I també compa
reix..., la compareixença dels representants del Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya davant d’aquesta 
comissió pel mateix motiu.

Els compareixents són la senyora Montserrat Teixidor 
i Freixa, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres 

i Infermers de Catalunya, el doctor Fernando Vizcarro 
Bosch, president del Consell de Col·legis de Metges de 
Catalunya. I acompanya la senyora Teixidor a la taula la 
senyora Glòria Jodar Solà, consellera del Consell de Col
legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i vicepresi
denta del col·legi de Barcelona.

I com a acompanyants com a públic del Consell de Col
legis d’Infermeres i Infermers, la senyora –potser no hi 
són tots, jo els anomeno– Carme Puigvert, vicedegana 
del consell i presidenta del col·legi de Girona; el senyor 
Josep Maria Camps Balagué, secretari del consell i pre
sident del col·legi de Lleida; el senyor Albert Tort Sisó, 
conseller nat del consell i president del col·legi de Barce
lona; la senyora Anna Pedraza Anguera, consellera na
da del consell i presidenta del col·legi de Tarragona, i per 
part del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el 
doctor Frederic Mallol Mirón, secretari del consell.

Bé, s’ho han repartit els representants dels dos col·legis. 
Parlaran per espai de màxim vint minuts la senyo
ra Montserrat Teixidor i la senyora Glòria Jodar, i per 
espai de deu minuts com a màxim el doctor Vizcarro. 
Després, les intervencions de tots els portaveus. Mirin 
de ser estrictes amb el temps adjudicat, perquè la ses
sió de la tarda també és completa, i que puguem també 
acabar a temps.

Té la paraula, senyora Montserrat Teixidor.

Montserrat Teixidor i Freixa (degana del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya)

Senyor Crespo, senyores, senyors, membres de la taula, 
des del Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
volem agrair ben sincerament la possibilitat que ens 
han donat de venir a exposar el nostre posicionament al 
voltant dels ajustos pressupostaris, les mesures de sos
tenibilitat i el model sanitari a Catalunya.

Bé, els esdeveniments dels últims mesos ens han in
quietat fortament. Com a Consell de Col·legis d’Infer
meres i Infermers de Catalunya hem dut a terme un 
seguit d’accions que es varen iniciar tan bon punt es 
varen produir les primeres decisions de les administra
cions en resposta a la situació de crisi econòmica, a fi 
d’advertir la conselleria de Salut que la retallada podia 
posar en risc la seguretat de l’usuari i que els ajustos 
pressupostaris anirien en detriment de la qualitat de les 
cures i de l’atenció que rep el ciutadà, i especialment 
d’aquells col·lectius més dèbils i desprotegits.

En tant que representants del col·lectiu professional in
fermer, ens ha preocupat i ens preocupa l’efecte d’aques
tes mesures en un grup professional ja de per si en situ
ació històricament feble, a causa del dèficit estructural 
de professionals infermers en el sistema de salut. La se
va precarietat laboral, la sobrecàrrega assistencial, les 
condicions de treball que obliguen sovint les inferme
res a treballar de forma alternativa en diferents serveis, 
amb el que això dificulta per dur a terme pràctiques re
flexives i segures que garanteixin resultats de salut. Ens 
preocupa especialment que aquestes mesures frenin el 
pla de progrés i de sostenibilitat del sistema de salut.

Així mateix –jo ho he portat per si ho volen tenir–, 
s’han fet un seguit d’accions i de comunicats des dels 
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col·legis, des del consell, a diferents estaments, i també 
hem signat, doncs, amb diferents institucions, a fi de 
manifestar la nostra preocupació per les conseqüències 
de la reducció del pressupost sanitari sobre els usua
ris i professionals. També vàrem fer arribar un escrit al 
conseller de Salut, amb voluntat de ser fidels als profes
sionals que representem, a la societat a la qual servim 
i amb un afany de col·laborar a superar els dèficits i els 
difícils moments que vivíem i vivim.

També hem fet arribar la nostra preocupació als dife
rents consells dels quals formem part i als nostres par
lamentaris sobre l’impacte del Reial decret llei sobre 
l’assistència sanitària pública i universal al nostre pa
ís. Segons el nostre parer, aquest decret és una nega
ció de drets, que ha bandejat les discussions polítiques 
pensant que qualsevol problema només es pot resoldre 
mitjançant solucions tècniques. Fer possible que la salut 
i l’educació arribin a tothom és una qüestió de finalitats. 
I en un estat de dret, les finalitats es decideixen demo
cràticament, mitjançant la confrontació d’idees, projec
tes, diàleg.

Val a dir també que mantenir un sistema de salut pú
blica i universal no és incompatible amb l’esforç i com
promís de tots els implicats per aconseguir una gestió 
assertiva que en preservi la qualitat i el faci viable. Ara 
bé, requereix molts professionals disposats a donar el 
millor de si mateixos, eh?, per preservar aquest sistema 
sanitari públic, i que els donin també les condicions 
estructurals.

No m’allargaré en aquest punt perquè el tenen –el và
rem fer arribar–, però val a dir que tanmateix, tot 
i ser un consell de col·legis professionals, el nostre crit 
d’alerta no és únicament amb relació als efectes de la 
retallada sanitària en el col·lectiu d’infermeria. En els 
nostres escrits advertim reiteradament dels riscos que 
aquestes accions provoquen en la seguretat de l’usuari, 
tot recordant que la sanitat és un bé públic i un dret dels 
ciutadans, i com a tal s’ha de defensar i la defensarem.

Som conscients del moment i de la situació de les fi
nances de la Generalitat i de les administracions en ge
neral, tot i que la imatge que s’ha transmès fa pensar 
que abans de lesionar fortament els sistemes de salut, 
caldria haver revisat la despesa en altres àmbits menys 
sensibles, i més veient el que ha passat en els darrers 
temps des de les més altes instàncies. Pensem que hi 
han moltes coses a endreçar abans de tocar allò que 
penalitza els més febles. Resoldre els problemes pro
vocats per la crisi econòmica a costa dels professionals 
i usuaris és una solució tradicional difícil d’entendre.

Bé, per altra banda, també hi ha un altre punt que..., 
amb les noves exigències marcades per la Unió Euro
pea i les autoritats econòmiques internacionals, sem
bla com si es volgués desmantellar l’estat del benestar 
privatitzantho tot, fent trontollar absolutament la pro
tecció sanitària i social. Sorgeixen encara propostes de 
més retallades i per incrementar els ingressos que, al 
nostre entendre, s’haurien de reinvertir en serveis pú
blics de qualitat, generant treball estable i disminució 
de les desigualtats; si no, anem cap a un país on serà di
fícil viurehi, veient que hi han uns ciutadans de prime
ra i uns que són de segona. I això, com a ciutadana –tot 

i que jo no em trobo en una situació..., em sento privi
legiada i no vull convertirme en una cínica–, em pre
ocupa, i vull ser solidària amb els ciutadans d’aquest 
país.

Bé, hi ha una preocupant situació dels professionals. 
Des de l’inici de les retallades al moment actual, i mal
auradament la situació ja ve de lluny, els professionals 
infermers dels nostres centres estan desgastats per la si
tuació i molts d’ells manifesten que la por i l’estrès for
ma part del seu treball diari. En aquest punt volem ma
nifestar la nostra preocupació, perquè tenir cura de la 
persona que pateix, acompanyarles en el seu moment 
assistencial, requereix dels professionals una actitud 
serena, tranquil·la, impregnada de receptivitat, sensibi
litat, assertivitat i escolta. Sense escolta i sense confi
ança en aquest usuari, difícilment podrem ajudarlo a 
resoldre les seves situacions.

És per això que ens inquieta molt la reducció de perso
nal, la pressió, la improvisació i la rotació constant que 
pateixen els professionals, perquè considerem que els 
posa en situació d’estrès permanent, amb el consegüent 
greu risc d’emmalaltir i lesionar les persones que ate
nen. Els col·legis s’han manifestat repetidament sobre 
les retallades, i les han qualificat d’inadmissibles en els 
següents termes.

Les retallades han provocat que a Catalunya s’hagi cas
tigat especialment les infermeres, un col·lectiu que des 
de fa molt temps pateix una gran precarietat laboral 
i que manté la qualitat dels serveis que s’ofereixen als 
ciutadans a costa del seu esforç. Moltes infermeres han 
viscut una situació dramàtica, motivada per les amortit
zacions de contractes temporals, la nocobertura de ju
bilacions i incapacitats permanents, l’aplicació d’ERO, 
la reduccions a la meitat de la jornada de treball o el re
tard en el pagament de salaris. Les infermeres guanyen 
molt poc; un retard en el pagament de salaris a molta 
gent li dificulta mantenir la seva família.

El tancament d’unitats i la supressió de serveis han 
augmentat els canvis en els llocs de treball de les in
fermeres, sense adscripció a un servei concret, fet que 
comporta un increment de les infermeres que treballen 
de manera rotatòria en diversos serveis i torns d’horari. 
Aquesta situació perjudica no només el professional, si
nó que crea inseguretat a la persona atesa.

Han augmentat les llistes d’espera, les càrregues de tre
ball i la ràtio infermeramalalt en tots els àmbits d’ac
tuació del sistema. I ja tenim unes ràtios quasi al 50 per 
cent del que es té als països de la Unió Europea.

S’han fet repetides reduccions salarials per contribuir a 
eixugar els dèficits. Aquests fets es varen afegir a unes 
condicions professionals límit que s’arrossegaven des de 
fa temps –anys.

També hem perdut molts professionals que han emi
grat cap a altres països de la Unió Europea, on són va
lorats i contractats.

Es van donar tocs d’alerta sobre la greu situació de les 
infermeres que treballen en els centres de salut men
tal i en els centres sociosanitaris, que són mileuristes 
i porten unes càrregues de treball de vintitants ma
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lalts i trenta malalts. I a més a més hi havia una retalla
da de dos mesos de sou.

Es va demanar repetidament, tot i entendre la greu si
tuació econòmica de la Generalitat, que es tingués en 
compte la veu dels professionals a l’hora de garantir 
l’eficiència del sistema de salut i social, tot advertint que 
hi havia línies vermelles que no es podien traspassar, 
i que són l’atenció a la salut dels usuaris.

Bé, es va insistir molt que no es podia tocar el pilar bàsic 
de l’estat del benestar, perquè calia seguir garantintne 
l’accessibilitat i la universalitat.

Es va convidar els gestors de les organitzacions sanità
ries que, a través d’un acord amb tots els professionals, 
plantegessin alternatives a totes aquestes iniciatives 
i que possibilitessin la participació real i activa de les 
infermeres, així com l’aplicació real de l’autonomia de 
gestió dels professionals infermers, ja que és indispen
sable aquesta autonomia de gestió si es volen aplicar 
mesures que redueixin les actuals bosses d’ineficiència 
del sistema de salut.

També es va apuntar que calia fer possible l’autoritat 
gestora de les infermeres i infermers per tal d’optimit
zar els recursos disponibles. Es va valorar, val a dir 
també que hi han coses positives, com a molt positiva 
la proposta de la Generalitat de derivar les estades de 
llarga durada d’hospitals d’alt nivell a centres sociosa
nitaris, fet en què les infermeres ja havíem insistit en 
moltes ocasions.

Tot això ha provocat burnout en els professionals, ha 
provocat dolor, ha provocat estrès, eh? I teníem ja recer
ques, abans que passés tot això, que ja hi havien timbres 
d’alarma en aquest sentit. Això fa pensar que tot això 
s’ha agreujat. Per tant, necessitem un entorn més ama
ble per a les infermeres per respondre a les necessitats 
de les persones. La situació exposada evidencia que no 
podem utilitzar les infermeres únicament per sortir del 
pas de l’excés de treball, promovent pràctiques per tas
ques, sovint dissociades de la situació, que impedeixen 
respondre a la complexitat de les situacions humanes.

Pensem que hi ha molt sofriment a la nostra societat, 
hi ha molt dolor, hi ha molt patiment, i ajudar la perso
na vol dir poderla escoltar, poder tenir temps per aju
darla a superar obstacles interiors, i per a tot això el 
temps i l’espai relacional és imprescindible, eh? Que ai
xò no vol dir que no es faci a la vegada que es fan altres 
tasques, però amb unes certes dificultats.

S’ha de preveure que les dotacions siguin adequades a 
les necessitats d’aquests usuaris i a les noves estructu
res organitzatives i processos assistencials. Dotacions 
que permetin pràctiques segures, reflexives, i la perso
nalització de les cures infermeres i un treball per a evi
dències organitzat cap a resultats: resultats de salut, de 
qualitat de vida, de benestar...

No s’ha de perdre de vista que la persona és única. Per 
tant, les cures infermeres són complexes, intel·ligents, 
imprevisibles, i requereixen depuració de sabers i 
una gran despesa, creativitat, competències tècniques 
i una actuació diligent que permeti encertar a l’hora de 
triar una intervenció pensada, sentida per la persona. 
Les cures tenen poder transformador. Aquella cura que 

es fa amb intencionalitat, amb escolta, amb receptivitat, 
que l’altre sent: «Aquesta persona que està aquí al meu 
costat penso que vol fer quelcom positiu per mi, pen
so que me’n puc fiar.» I a partir d’aquí, es produeix un 
poder de transformació que ajuda la persona a superar 
i a recuperar esperança, i a veure que pot avançar i tro
barse en aquella situació molt millor, eh?

Per tant, aquestes cures realitzades en la persona re
quereixen acompanyarla amb sensibilitat, amb tendre
sa a la seva situació de salut, i una interpretació i actu
ació professional adequada a la seva singularitat, amb 
una intel·ligència cuidadora de la infermera en el seu 
moment vital i en un context determinat. Les persones 
viuen les situacions. No podem parlar d’òrgans espat
llats. Cada persona viu la situació d’una manera dife
rent amb relació al problema que viu en el seu entorn, 
en el moment existencial en què es troba, depèn de com 
ja l’hagi penalitzat la vida. I hi han persones que ne
cessiten més que d’altres. I, per tant, aquesta cura s’ha 
d’adequar al que necessita aquesta persona.

No fa falta que tinguem infermeres ben preparades si 
no volem que facin aquesta funció i pretenem que facin 
pràctiques practicones, repetitives, aplicant protocols 
d’una forma acrítica, d’una manera igual per a tothom, 
perquè aquí és quan ve l’error –aquí és quan ve l’error. 
I una persona quan pateix un error no el pateix en un 
tant per cent, el pateix al cent per cent, eh? I porta lloc 
a discapacitats i a sofriments enormes –a ella i a la se
va família. Per tant, s’han de mantenir nivells mínims 
d’atenció a la persona per evitar cures fragmentades 
i pràctiques, hi insisteixo, practicones.

Rellevants estudis internacionals realitzats pel Regne 
Unit revelen –pel National Health Service– que tot i la 
manca d’infermeres en la realitat anglosaxona, la ràtio 
d’infermerapoblació supera àmpliament la del nostre 
país; països on les polítiques neoliberals estan a l’ordre 
del dia, però han entès que les infermeres els ajuden a 
administrar millor i a salvar, i a tenir un món millor. 
Si tenim el món que se’ns està destruint! Hem de tenir 
cura no només de les persones, de les coses, del món, 
per poder viure en aquest món. O com ho fem tot això, 
si perdem de vista això? És un valor universal!

És per això que considerem que s’haurien de buscar es
tratègies per assegurar, d’una banda, els llocs de treball, 
i d’altra, les dotacions, i tot un seguit de polítiques de 
recursos humans que endrecin tot això que he exposat, 
i que jo les he detallat i que vostès les podran en tot 
cas llegir. Però cal que escoltin. Les infermeres som un 
recurs supereconòmic per al sistema, i supernecessa
ri, eh? Considerem que s’hauria d’explicitar clarament 
quins són els criteris que guien els proveïdors dels ser
veis sanitaris per establir la relació mínima pel que fa a 
les ràtios infermerapacient, i s’haurien de crear meca
nismes per tal d’evitar que les entitats proveïdores evitin 
els dèficits exposats.

Bé, tot i això, jo sempre dic que estem indignats, però 
també compromesos –absolutament compromesos. Per 
què? Perquè ens estimem la gent, i perquè hi ha una 
professionalitat enorme, i perquè entenem que la socie
tat necessita les infermeres. Per tant, el compromís de 
les infermeres per mantenir la qualitat de l’assistència 
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i la sostenibilitat del sistema de salut, en tot moment, 
tot i les dificultats existents, hi ha sigut, eh? Des dels 
grups de treball, observatoris que hi ha pels col·legis, 
ens han manifestat la seva preocupació amb motiu dels 
ajustos i les seves conseqüències, però han continuat al 
peu, a la trinxera; jo sempre dic que les infermeres es
tem a la trinxera, i de vegades també ens tiren trets, eh? 
Per tant, els que estan a la rereguarda ens han de donar 
les condicions per poder estar en aquesta trinxera.

Les infermeres escolten que són imprescindibles..., ai, 
que són necessàries per a la transformació del sistema 
de salut. Senten, sentim que som imprescindibles, però 
manifesten que no es senten prou valorades. I això els 
hauria de preocupar –els hauria de preocupar. Perquè 
molts països que no ho van saber veure en el seu mo
ment s’han quedat sense infermeres, i ara han d’impor
tar les d’aquests països que ens en sobren, representa, 
perquè no les valorem prou.

Més enllà de les llistes d’espera per a les intervencions, 
quan una persona pateix una intervenció quirúrgica o 
està afectada per una situació de crisi, són les inferme
res qui vetllen, qui fan la continuïtat, qui fan la vigilàn
cia i que l’ajuden, no? Jo..., ja em queda poc temps, per 
tant em centraré. Volia explicarlos què era la professió 
d’infermera; els ho podem deixar. Però sí que els di
ré que fa falta una reflexió sobre les finalitats i els va
lors del sistema de salut, i no tant sobre els instruments 
i sobre els protocols –que són importants, però que en 
el marc d’aquestes finalitats i d’aquests valors han d’es
tar–, i s’han de repensar les polítiques de salut donant 
més valor a les cures infermeres. Tenim un sistema de 
salut que ha possibilitat avenços de tot tipus i que cal 
preservar i alhora repensar, i que requereix la cores
ponsabilitat de tots i el consens de tots els implicats.

Considerem que no està desenvolupada prou la presèn
cia de les infermeres en la seva planificació i presa de 
decisions. No es pot deixar de banda la força, l’empenta, 
la competència i credibilitat d’un nombrós col·lectiu com 
el de les infermeres, que han estat avantguardistes en el 
desplegament de moltes de les iniciatives que ara s’im
pulsen. No utilitzarles és malbaratar un recurs apreciat 
en l’àmbit europeu i que pot ajudar a combatre la crisi.

El nou sistema ens sembla més centrat en les malalties. 
Considerem que ha d’avançar en models basats en les 
necessitats de cura de les persones, integrals, centrats 
no solament en la malaltia sinó també en la persona 
usuària de la sanitat, ajudantla a viure la situació de 
salut/malaltia, tenint en compte el seu entorn.

S’hauria de reconèixer el liderat infermer en el desen
volupament de nous rols professionals, com la gestió 
de casos –la infermera d’enllaç–, en la gestió de l’al
ta, el triatge en urgències, la gestió de la demanda en 
l’atenció primària i en la qualitat de les cures. Cal tam
bé assegurar el liderat de les infermeres en l’atenció de 
persones en situació de cronicitat i fragilitat, i la seva 
participació en aquelles de gran complexitat. I també 
la ruta ideal seria repensar les polítiques de salut refor
çant l’atenció primària com a porta del sistema sanitari 
i perquè, com demostren diferents recerques i autors, 
són més eficients i obtenen millors resultats. En aquest 
sentit, s’hauria de promoure les intervencions de pre

venció i de promoció de la salut en tots els àmbits d’ac
tuació del sistema, i els professionals infermers ho 
haurien de liderar i rebre els recursos i el recolzament 
de l’Administració.

Cal activar i divulgar la cartera i el catàleg de serveis 
infermers en els diferents àmbits d’actuació, definint 
clarament el que és delegable i és de competència autò
noma d’infermeria, per evitar duplicitats i comptar amb 
recursos per a la promoció de la formació i la recerca.

També s’ha d’apropar al màxim la prestació de serveis 
al ciutadà, cada dia més, perquè és més econòmic i és 
més..., és millor per a ells, i cal confiarla als professi
onals més propers als nuclis de problemes, als més re
solutius, i tenint en compte qui pot donar millor suport 
a la satisfacció de les necessitats de la persona segons 
les competències i coneixements de cadascú. Ens hem 
d’oblidar de fer tres feines alhora, o que una feina els 
uns pels altres es deixa de fer, eh? S’ha d’atorgar la res
ponsabilitat i s’ha de demanar... I s’han de rendir comp
tes quan se’ns atorga aquesta responsabilitat. Però això 
s’ha de fer, perquè no podem malbaratar més recursos.

Cal que les institucions estableixin pautes perquè les 
infermeres actuïn en un pla de cooperació, perquè 
l’usuari vol sistemes integrats integrals, i no vol ser 
fragmentat en un puzle d’idees en el qual no es pot re
conèixer. Per tant, cal cooperar entre els diferents im
plicats en tots els problemes de salut –però no amb sub
missió–, per tal de poder desenvolupar tot el potencial 
i autonomia, del tot necessaris –les infermeres en tenen 
molt– per assegurar, en canvi, la prestació de serveis, 
adaptantlo a les noves competències i necessitats, i mi
llorant l’eficiència, eh?

Jo penso que s’ha de continuar fomentant, mitjançant 
processos d’acompanyament i educació per a la salut, 
l’autocura i apoderament dels usuaris, cosa que ja se 
n’han fet moltes experiències. Però acompanyantlos, 
eh? No val això que li ho traslladem. Hi ha d’haver in
fermeres que l’acompanyin, que l’ajudin i amb qui pu
gui ell comptar, perquè si no seria molt fàcil, no caldria, 
eh? És a dir, hem de donar suport.

Per tant, jo penso que s’han de reconèixer també tots 
els esforços, contribucions que han fet les infermeres 
en el desenvolupament del model sanitari i de les cu
res d’infermeria. Per tant, s’ha de reforçar i potenciar 
aquest liderat de les infermeres a tots els nivells del sis
tema, donantlos el reconeixement formal i la legitimitat 
que fa possible coordinar, liderar projectes, innovacions 
i l’excel·lència en la qualitat de les cures.

No oblidin que les infermeres tenen una formació im
portant, eh?, que els col·legis professionals ens preocu
pem de vetllar perquè les infermeres puguin desenvo
lupar totes aquestes competències, i que el sistema ha 
de donar les condicions perquè les infermeres puguin 
actuar.

Per tancar, els diria que la sostenibilitat no ho és única
ment en termes econòmics. De la mateixa manera que 
un sistema que no pot ser finançat és, per criteris eco
nòmics, insostenible, un sistema que vulnera drets és, 
per criteri ètic, insostenible també. Per tant, jo crec que 
hem de començar a veure on posem els esforços, on 
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posem els recursos i on recolzem la gent que té ganes 
de fer una feina ben feta, humana i amb tot l’amor que 
ens inspiren les persones que pateixen, eh?

Gràcies per haverme dedicat una mica més de temps. 
Ho sento, he anat tallant sobre la marxa.

El president

Molt bé, moltes gràcies, senyora Teixidor.

Compareixença
de representants del Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya per a informar 
sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari (tram. 357-00198/09)

Ara té la paraula el doctor Fernando Vizcarro, presi
dent del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Fernando Vizcarro Bosch (president del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya)

Bona tarda. Senyor Crespo –president–, membres de 
la taula, senyories, diputats, públic assistent, en primer 
lloc, agrair la invitació per participar i poder expressar 
les nostres conclusions. Per altra banda, vull referir que 
penso que hem tingut poc temps per preparar aquesta 
compareixença, ja que la vam rebre a finals de la set
mana passada i tenim una sèrie d’activitats cada dia 
programades i, bé... Però de totes maneres, penso que 
encara que sigui breu serem suficientment explicatius 
i contundents per explicar.

A veure, el Consell de Col·legis de Metges de Catalu
nya defensa el model públic de salut. Cal defensarlo, 
per descomptat. L’increment de costos es produirà per 
canvis demogràfics, tecnològics, etcètera. Són necessa
ris, evidentment, més recursos. La fórmula per a més 
recursos la tenen vostès. Cal pactar, buscar la manera 
–per impostos, taxes, canvis estructurals, revisió de la 
cartera de serveis, bé, el que vostès puguin imaginar–, 
però la tenen vostès.

Al temps que es busquen recursos, els professionals 
estem per la millora de l’eficiència..., entre elles l’au
togestió clínica, la disminució de la variabilitat clínica, 
l’agència de qualitat, guies i protocols per experts inde
pendents, la cartera de serveis, incloure l’eficàcia, gui
es farmacoterapèutiques, control de resultats i qualitat 
amb transparència.

Per altra banda, polítiques de personal que millorin l’au
toestima del personal, sentiment de pertinença, una car
rera professional en què es valori la responsabilitat i el 
compliment d’objectius. Objectius que valorin els re
sultats en salut. Coordinació i informació en el sistema. 
Agregació de serveis d’alta expertesa. Salaris dignes, 
amb incentivació, amb compliment d’objectius. I políti
ques de contractació transparent amb barems objectius.

També demanem el foment de la salut pública, la me
dicina preventiva per evitar dependències, i xarxes as

sistencials de malalts fràgils, crònics i pluripatològics. 
Xarxa sociosanitària per a malalts subaguts. Us podria 
remetre a les conclusions del fòrum de la professió, que 
estan penjades a la pàgina web del col·legi de Barcelo
na, en la qual per als distints estaments –hospitalaris, 
primària, etcètera–, el grup de metges de Catalunya re
met a un dossier bastant ampli. Llavors... Però, bé, com 
ho teniu a l’abast... I si voleu, quan vulgueu puc tornar, 
doncs, a..., sobre algun tema específic que després em 
podeu preguntar, poder contestarho si en aquest mo
ment no ho sé.

I després el que és bàsic, eh?: el manteniment del sis
tema de formació MIR. És bàsic perquè el sistema na
cional de salut nostre, que és excel·lent, que és econò
mic i excel·lent, i que té un reconeixement a tot el món, 
pugui ser..., es pugui mantindre de la mateixa manera 
assistencial.

I parlant del tema, us vull comentar una anècdota: que 
molta gent que acaba la residència, que acaba el MIR, 
torna a examinarse per poder fer una altra vegada el 
MIR en una altra especialitat per poder sobreviure amb 
mil euros al mes, perquè si no, no troba treball. Ens ho 
hem de fer mirar, això. D’acord?

Us podria també... Ahir vaig fer la presa de possessió de 
la meva legislatura, us podria llegir el meu discurs, però 
penso que seria una mica reiteratiu, i probablement el 
que interessa més és que em feu preguntes, ens feu pre
guntes, i si no puc, com abans he dit, respondreles ara, 
doncs, en una altra ocasió propera, quan vulgueu, a la 
vostra disposició.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula l’il·lustre diputat 
Josep Maria Sabaté, portaveu del Grup Socialista.

Josep M. Sabaté Guasch

Moltíssimes gràcies... (Veus de fons.)

Fernando Vizcarro Bosch

Només una pequeña incidencia. Últimament, estos di
es, estan rebent..., alguns dels nostres jubilats que han 
demanat la continuació i se’ls l’ha concedit durant un 
any, de cop, en deu dies se’ls acaba el contracte i te
nen una jubilació obligatòria el 30 de juny. Penso que 
és gent que quan se li ha renovat és perquè era necessà
ria per al sistema. No sabem per quina raó. Els dema
naríem si vostès poden fer alguna actuació o demanar 
algun tipus d’explicació..., que ens ajudin, perquè hi ha 
gent que si se li ha renovat és perquè era necessària per 
al sistema, i tenia planificada una actuació durant tot 
un any. Llavors, que en deu dies... Primer, per la matei
xa persona, que en sis mesos, bé, o set mesos... Tenien, 
molta gent, contracte fins després de l’any 2013; en deu 
dies s’acaba. Doncs, no crec que sigui necessari... I se
gon, pel sistema de salut i pels nostres malalts, que es 
quedaran en una llista de..., una agenda que està ja pro
gramada sense efecte.

Moltes gràcies, i disculpin.
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El president

Moltes gràcies. Ara intervindran els portaveus de tots 
els grups, i després vostès podran contestar aquelles 
qüestions que afectin a cada col·legi. Senyor Sabaté.

Josep M. Sabaté Guasch

Moltes gràcies, president. Agrair en primer lloc a la se
nyora Montserrat Teixidor, a la senyora Glòria Jodar 
i al senyor Fernando Vizcarro i a totes les persones que 
els acompanyen, que avui estiguin aquí amb nosaltres, 
compartint aquesta estona, i a més a més fentmos sen
tir partícips de les seves visions respecte a tot el que es
tà passant, que és el motiu bàsicament de la petició de 
compareixença que els havíem fet.

Permetinme, primer, que comenci agraint, a tots els 
professionals que vostès avui representen, la seva acti
tud, saber estar i saber fer de la professió en el nostre 
sistema de salut, que en aquests moments està amb mol
tes dificultats. I precisament la seva visió sobre la pro
blemàtica que està passant segurament ajudarà jo crec 
que a posar seny en la manera de reorientar els proble
mes. Se’ns omple a vegades la boca de si som cars, si 
som barats, si hem deixat deutes, si no n’hem fet, si tal...

Arran d’unes paraules que deia la senyora Montserrat 
Teixidor, pel que fa als efectes del sociosanitari, no
més recordar una cosa –i després els preguntaré al
gun tema. Catalunya hem estat els primers en aten
ció sociosanitària gairebé, d’Espanya segur, però del 
sud d’Europa probablement els pioners. Costos que 
en d’altres sistemes de salut no s’imputen, aquestos 
costos per ciutadà; que ens comparem amb l’OCDE 
i d’altres qüestions... És a dir, si nosaltres retiréssim 
aquest cost, veuríem realment quin és el cost real de 
l’atenció.

I per què li dic això, senyora Montse Teixidor? Perquè 
aquest diferencial de cost va directament sobre els pro
fessionals d’infermeria, que són qui han tirat endavant 
bàsicament aquest tipus de projecte; entre molts d’al
tres, però en aquest jo crec que hem estat cabdals, a 
Catalunya, per poder tenir un sistema i tenir molta més 
cura, com deia el doctor Broggi, que no pas això. Per 
tant, gràcies per aquesta feina. Crec que per aquesta via 
hauríem de reflexionar. Hauríem de ressituarnos al ràn
quing encara molt més avall, traient aquesta partida, per 
tal de deixarnos de discursos ja econòmics i parlar de 
discursos professionals, de discursos de nivell, de quali
tat de vida i d’estat de salut dels ciutadans.

Si em permeten els faré alguna pregunta, perquè així 
anirem molt més ràpid, president, que tenim molta feina.

Bàsicament ens han explicat les inquietuds. A mi em 
preocupen unes quantes coses. La seva visió, més que 
res; no la realitat, sinó com ho veuen vostès com a pro
fessionals i com a representants dels col·lectius profes
sionals. El nivell de capacitació dels professionals actu
al i la seva formació continuada en tot aquest procés..., 
i no és només un procés de Catalunya o de l’Estat, jo 
crec que la crisi té molt més abast i ens hem de treure 
una mica aquesta visió a curt termini de veure qui té la 
culpa per arribar primer. Jo crec que la qüestió és una 
altra, en aquests moments, eh? És una qüestió jo crec 

que de maduració intel·lectual i de sistema democràtic 
i d’on volem arribar i què volem fer amb els recursos 
que hi han. I això és un altre discurs. I ens hi hem tro
bat a partir del 2009, precisament.

Per tant, amb tot això, com veuen vostès que es pro
dueix el nivell de capacitació a les nostres universitats, 
amb tot el que passa, i el que és més complicat –i re
peteixo la pregunta–: el nivell de formació continua
da, que vostès com a col·legis hi participen amb la seva 
actuació dia rere dia i amb el seu manteniment, tam
bé, que em consta. Perquè si no fos, moltes vegades, 
per les accions que fan vostès, difícilment el sistema 
podria, als seus professionals, donarlos aquests nivells 
de formació continuada.

Una altra qüestió més personal. La pregunta és inde
pendent, eh? Vull dir... Aquest grau de voluntarisme 
que existeix en aquests moments, creuen que té límit? 
És a dir, creiem que molts dels serveis, moltes de les 
situacions que es produeixen al nostre sistema..., no ha 
perdut qualitat perquè hi ha un grau molt gran de vo
luntarisme per part dels professionals. Però això també 
els teòrics ho estudien, i ho limiten, eh?, que pot tenir 
una certa tolerància, o pot tenir una certa línia verme
lla –que ara la gent, els grans estadistes parlen de línies 
vermelles; tenen un pobre discurs i només saben parlar 
de línies vermelles. Però és igual, és a dir, ¿creuen que 
això és suportable molt de temps en aquesta situació 
i amb una visió molt més àmplia?

Una altra qüestió més concreta. En quina situació es 
troben els treballs dels consells de la professió mèdica 
i infermera en aquests moments? Estem avançant? El 
temps..., està donant molts fruits aquesta situació, que 
ha donat un enriquiment en el que és la reflexió de per 
on ha d’anar el futur de la implantació dels professio
nals i com s’ha de continuar? Sé que hi ha grans treballs 
–el doctor hi feia referència ara–, que estan penjats... 
Però en aquests moments com es troben els consells de 
la professió? Com ho veuen? Segurament, després d’una 
embranzida forta d’entrada, sempre hi ha un alentiment, 
hi ha una situació normal i lògica. Però en aquests mo
ments, tal com està la situació, quin paper hi juguen?

I l’última qüestió. Jo crec que la clau de la reassignació 
dels recursos, a part de tot el tema de reorganitzar l’al
ta complexitat, està en dos qüestions –que estan plan
tejades i que jo crec que s’aborden, però probablement 
amb una velocitat més baixa de la que voldríem–, que 
una és el tema del desenvolupament de la salut públi
ca i la seva cartera de serveis, i l’altra és l’atenció a la 
cronicitat, que hi ha un pla director, un pla específic 
molt concret –i jo crec que pot tenir èxit–, que dema
na també aquesta primera visió de finals dels noranta 
respecte al tema de la visió sociosanitària, tot això en 
què vam ser pioners, eh? No té..., segurament és una 
altra qüestió, però que embranca amb aquesta situació. 
Creuen, des del punt de vista professional, que aquesta 
és la clau de sortirnosen, aquest tres pilars: reforç de 
salut pública, atenció a la cronicitat i reorganització del 
que és l’activitat més complexa? O hi veuen més coses 
i més qüestions a afegir, per ser d’alguna manera més 
proactius a buscar la manera de sortirnosen, de la si
tuació en què ens trobem?
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Em sembla que amb això, president, acabaria. No he 
esgotat el temps, eh que no? Per tant, gràcies un altre 
cop als assistents, i a tots vostès per estar aquí, aquesta 
tarda, amb tots nosaltres.

El president

Moltes gràcies, senyor Sabaté. Té la paraula la il·lustre 
diputada Eva García, portaveu del Partit Popular.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyor president. I donar la benvinguda 
en primer lloc i l’agraïment per les seves paraules a la 
senyora Teixidor, a la senyora Jodar i també al doctor 
Vizcarro. I també donar la benvinguda a totes les per
sones que avui els acompanyen.

Jo volia, en primer lloc, agrair la compareixença de la 
senyora Teixidor, i fins i tot amb aquesta vehemència a 
vegades més típica d’un polític que no pas d’una per
sona del món professional; però en tot cas agrair la se
va compareixença, la seva intervenció, doncs, perquè 
també és una manera d’introduir un punt de proximi
tat al malalt, eh?, segurament, després que aquest de
matí hem tingut la intervenció de l’altra part; és a dir, 
aquest dematí hem tingut la intervenció, l’opinió dels 
proveïdors dels serveis, i per tant aquesta tarda tenim la 
intervenció o l’opinió, ens poden traslladar quin és l’es
tat, quines són les opinions, com deia, del món profes
sional, no? I, per tant, li agraïm aquestes paraules que 
vostè ha tingut. Ja li deia que aquest dematí a vegades 
he tingut la sensació que algú ens volia traslladar que 
el Govern de Catalunya ho ha fet tot absolutament bé 
i que aquí no ha tingut cap repercussió en el sistema de 
salut. I, per tant, els agraeixo a vostès que introdueixin 
aquest punt de realisme. Vostès viuen, senyora Teixi
dor, el dia a dia, i per tant són coneixedors de primera 
mà del que passa, i tinguin per segur que la seva opinió 
és fonamental per a nosaltres.

Senyora Teixidor, vostè ens traslladava que estan molt 
preocupats pel tancament de plantes i de serveis en els 
hospitals, i també per la manca de suplents per cobrir 
vacants i jubilacions. Voldríem que això ens ho concre
tés una mica més, sobretot des del sector de les inferme
res –i dels infermers, perquè a vegades en aquest món 
ens oblidem dels pocs homes que poden haverhi–..., 
però volíem saber des d’aquest món, des del seu món 
professional, com s’especifica tot això, no?

Vostè també reclamava més participació real, activa i 
efectiva dels professionals; absolutament d’acord –ab
solutament d’acord amb aquest plantejament. Però sí 
que volíem que ens corroborés unes xifres, unes dades 
a què, a través d’algun document del col·legi d’inferme
res, doncs, hem tingut accés, i volíem saber fins a quin 
punt això és real, quan es parla que a Catalunya tenim 
5,2 infermeres per cada mil habitants, mentre que a la 
mitjana europea estem en 8,4; és a dir, 5,2 a Catalunya 
i 8,4 en el conjunt, com a mitjana europea. Volem saber 
si aquestes són les xifres reals, si això passa de forma 
més, diguemne, negativa a Catalunya que en el con
junt d’Espanya, i sobretot com veu vostè que després 

d’aquests ajustaments pressupostaris o retallades o com 
se li’n vulgui dir, pot anar evolucionant aquesta xifra.

També ens feia referència a les condicions laborals, a la 
precarietat que pateix el seu sector, i també a la manca 
estructural d’infermeres, que provoca que moltes vega
des vostè ha dit que treballin en diferents serveis. Volí
em saber si és cert això; evidentment que ho és, perquè 
vostè ho ha dit de forma molt clara i molt nítida, però 
volem saber fins a quin punt, i això quina repercussió 
concreta té en el dia a dia, no?

Jo he tingut la sensació, senyora Teixidor, que vostè re
treia un cert maltractament a la seva professió, però des 
de molts anys enrere; per tant, interpreto que més en
llà de referirse a allò per què compareixen avui, aquí, 
que és pels ajustaments i les retallades pressupostàries 
de l’actual Govern de la Generalitat, jo crec que sent un 
cert menyspreu. La cosa deu ser probablement respon
sabilitat també de governs anteriors, perquè ja li deia 
que vostè ha retret un cert, com dic, maltractament a la 
seva professió, no? Per tant, volem saber si això és fruit 
d’un any cap aquí, que el món de les infermeres i in
fermers a Catalunya pateix aquesta precarietat laboral, 
aquest menyspreu, aquest maltractament, o deu ser pro
bablement un problema endèmic, un problema anterior, 
un problema de governs anteriors.

Amb referència al doctor Vizcarro, agrairli també les 
seves paraules. Jo crec que vostè, doncs, ens ha deixat 
absoluta, diguemne, confiança perquè li adrecem les 
preguntes que creguem oportunes, però jo vull comen
çar precisament amb unes paraules del doctor Miquel 
Vilardell, que alguna cosa té a veure amb aquest món 
dels metges a Catalunya: ni més ni menys és el presi
dent del Col·legi de Metges de Barcelona, a part de l’as
sessor en temes sanitaris del Govern català. I aquest se
nyor, doncs, fa pocs mesos deia que les mesures que 
havia pres el Govern català en matèria de sanitat afec
taven i encara podrien afectar més l’assistència mèdica 
que reben els ciutadans. Aquestes paraules van ser molt 
polèmiques i volíem saber, en tot cas, quina opinió li 
mereix aquesta referència.

Vostès van fer una declaració que jo comparteixo ab
solutament: que trobaven lògic pagar medicaments se
gons la renda. I, per tant, voldríem saber, senyor Viz
carro, com valora l’aplicació de la participació en el 
sistema farmacèutic que ja existia..., perquè ja existia 
abans, tothom tenia una certa participació en el paga
ment dels medicaments. Però com valora, doncs, que a 
partir d’ara sigui d’acord amb el nivell de renda, d’acord 
també amb l’edat del malalt i d’acord també amb el 
nivell de malaltia que tingui el pacient. Nosaltres en
tenem que aquesta és una mesura absolutament justa, 
a diferència d’haver de pagar de forma igual un euro 
per recepta, com probablement es farà a partir de demà 
passat. I, per tant, aquesta entenem que és una mesura 
molt més justa, molt més equitativa i..., però voldríem 
saber la seva opinió al respecte.

Jo crec que les preguntes així més importants que li vo
líem adreçar són aquestes, i en tot cas estarem amatents 
a les seves respostes per poder adreçar alguna altra pre
gunta.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’il·lustre diputat Josep 
Vendrell, portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, president. També donar la benvinguda a la se
nyora Teixidor, a la senyora Jodar i al senyor Vizcarro. 
Gràcies per les seves paraules i explicacions, i també 
per la..., perquè ens transmetin no només allò que és 
tangible, no?, que és el que ha passat, l’efecte de les re
tallades, sinó també allò que és més intangible, en el 
sentit que crec que vostès expressen també, especial
ment la senyora Teixidor, l’estat d’ànim, no?, en què es 
troben les infermeres i els infermers. I això en una fei
na i en una tasca on la relació amb les persones és allò 
fonamental –perquè no es treballa amb màquines, no 
es fabriquen cotxes, sinó que són persones que treba
llen amb persones–, l’estat d’ànim també és una qüestió 
fonamental, no?

Jo crec que vostès fan una mena de..., la senyora Teixi
dor ha fet una mena de crit d’alerta, no?, fins i tot més 
enllà del marc estricte de la professió, en el sentit de cap 
a on anem, de cap a on ens porten les retallades. I ho fe
ia amb molta passió i comparteixo de dalt a baix el que 
vostè deia: la preocupació, el risc per la pressió que hi 
ha a nivell català, estatal i europeu, per reduir, afeblir, 
desmantellar l’estat del benestar i els drets fonamentals, 
i en definitiva per trastocar, per capgirar el model soci
al europeu i arribar a un model que ens preocupa. En 
aquest sentit, també els volia preguntar als dos, al se
nyor Vizcarro i a vostè, cap a on creuen que anem, no? 
Perquè vostè parlava d’una cosa que jo crec que és molt 
preocupant, que és, d’una banda, la mercantilització, el 
perill de mercantilització del sistema, i la dualització. 
Aquest matí ja parlàvem que en alguns centres de ca
ràcter concertat hi pot haver dues llistes d’espera, la pú
blica i la que es fa en el servei privat. En fi, és a dir, el 
risc, com vostè deia, de ciutadans de primera i de ciu
tadans de segona en l’accessibilitat al sistema sanitari.

I en aquest sentit també els volia preguntar –vostè ho 
ha dit, però el senyor..., vostè, senyora Teixidor, ho ha 
explicat, però el senyor Vizcarro no– quina és la seva 
opinió amb relació al Reial decret 16/2012, perquè és 
de les coses més importants i greus i perilloses que han 
passat pel que fa al sistema sanitari. A nosaltres ens 
sembla que és un atac als principis fonamentals de la 
universalitat, que es vulneren drets, s’exclou població, 
i que això, a més a més d’un atac greu als drets, és un 
risc sanitari, diguéssim, és un risc també de salut. És 
un decret que té afectacions pel que fa a la farmàcia 
amb l’increment dels copagaments –i encara no els aca
bem de saber del tot–, però també pel que fa a la cartera 
de serveis; és a dir, és un trastocament fonamental del 
sistema, però segurament allò que és més greu. Voldria 
conèixer també, senyor Vizcarro, la seva opinió pel que 
fa a la pèrdua de la universalitat del sistema i l’exclusió 
de determinats col·lectius, especialment els immigrants 
no regularitzats, no?

Vostè deia, senyor Vizcarro, que fan falta diners, és a 
dir... Per tant, suposo que comparteix amb mi que el 
nostre sistema està infrafinançat, i que no és una qües

tió d’ara sinó que els darrers anys s’havia produït un 
increment, un avenç a paràmetres no només ja euro
peus, que és cap a on hauríem d’anar, sinó fins i tot de 
l’Estat espanyol –perquè estem per sota–, i que ara re
trocedim en aquest sentit i que, per tant, fan falta més 
recursos, no? Nosaltres hem dit, a més, que la sortida, 
l’opció no pot ser fer retallades que afectin els drets o 
la qualitat de l’assistència sanitària –perquè si hi han 
increments de les llistes d’espera hi ha afectació de la 
qualitat de l’assistència sanitària–, sinó que cal utilitzar 
altres vies, que cal millorar els ingressos, que cal recu
perar l’impost de successions, que cal una altra política 
fiscal; amb un objectiu, que és garantir la sostenibilitat 
de l’estat del benestar, i en aquest cas també del sistema 
sanitari.

I la senyora Teixidor ens parlava, feia una bona sínte
si de quin és l’estat d’ànim, allò intangible. Vostè deia: 
«Estem indignats, però compromesos», o «indignades, 
però compromeses», no? Em sembla que és una molt 
bona síntesi, però també m’ha preocupat la seva inter
venció, perquè vostè parlava, literalment, de la por, l’es
très, que això forma part del seu treball diari, que això 
porta improvisació, pot comportar riscos per a un ma
teix, per als professionals i per als pacients. I jo entenc 
que el problema ara és que la retallada no és conjuntu
ral d’un any determinat, sinó que és estructural, sinó 
que és permanent. I també, com se li preguntava abans, 
fins a quin punt es pot aguantar aquesta situació? Si 
vostè creu que ja hem tocat os, si hem superat la línia 
vermella o encara no, i fins a quin punt aquesta situació 
es pot mantenir.

Perquè parlava d’una situació no només d’estrès des del 
punt de vista de la feina, sinó d’afectació laboral: re
ducció de salaris, canvis, rotacions, canvis de feina que 
no permeten especialitzarse en una determinada feina, 
retards en els pagaments... No sé fins a quin punt això 
és generalitzat o no, potser vostè ens ho pot dir, el re
tard en els pagaments dels salaris. I fins a quin punt, 
o si vostès tenen calculat els llocs de treball que s’han 
perdut –personal eventual, interí, etcètera–, o que no ha 
estat contractat i era contractat en altres moments de 
l’any. El que està clar és que vostè ens diu que hi ha una 
ràtio inferior a l’Estat espanyol, i a Catalunya en parti
cular, amb relació –ha posat l’exemple del Regne Unit– 
entenc que al conjunt d’Europa, no?

I l’altra cosa que retinc del que ens deia..., bé, a part 
d’això, no?, que personal professional especialitzat 
que són mileuristes i que porten trenta pacients –vint
icinc, trenta pacients cadascun– amb la situació que 
comporta. Deia que l’altra cosa que retinc és que dema
nava més responsabilitat i més autonomia. Entenc que 
–potser ens ho pot explicar– hi ha altres països potser 
en què els professionals d’infermeria assumeixen tas
ques més enllà del que aquí s’assumeix, no? I que tenen 
unes tasques més importants, diguéssim, que milloren 
la rapidesa, que no fa falta que vingui el metge o que 
actuï el metge, sinó que milloren l’eficiència i la rapide
sa en la gestió sanitària.

I ja per anar acabant, l’altra cosa que també els volia 
preguntar als dos, que hi han fet referència, és el tema 
del diàleg. Vostè diu: «No som tingudes en compte en 
la planificació. No se’ns escolta suficientment.» També 
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li volia preguntar, perquè havia sentit i havia llegit –el 
cas del senyor Vizcarro, no?– que el doctor Vilardell 
s’havia queixat també en aquest sentit, que no s’ha tin
gut prou en compte els professionals, i que les retalla
des –no diem «ajustaments», diem «retallades»– han 
tingut..., aplicades en un temps tan curt com és un any, 
sense diàleg, provoquen un xoc molt important en els 
professionals i en la qualitat de l’assistència sanitària. 
Perquè efectivament, si no hem arribat a situacions més 
greus és perquè els professionals han assumit molta res
ponsabilitat, han amortit el xoc d’aquestes retallades. 
Però fins a quant això s’ha realitzat amb diàleg?, tant el 
diàleg amb els col·legis professionals com els dià legs..., 
fins i tot en els centres sanitaris amb els metges i les 
infermeres. Perquè a vegades tenim la impressió que 
aquí l’objectiu és quadrar el pressupost a cop de mar
tell, sense altres consideracions que haurien de ser tin
gudes en compte.

També crec que és molt preocupant l’anècdota que ens 
explicava el senyor Vizcarro, que és molt tràgic això: 
gent que fa el MIR, no?, i es torna a matricular per fer 
l’examen, per tornar a fer el MIR i així poder tenir ni 
que sigui aquesta mínima percepció salarial. I que jo 
crec que és una cosa que caldrà abordarla i que n’hau
rem de parlar perquè és greu, perquè entenc que afecta 
la qualitat de la formació i la sortida professional que 
tenen aquests metges.

En definitiva, ja, gràcies per la seva intervenció, crec 
que és molt..., per les seves intervencions. Ens han dit 
coses molt, molt concretes, que crec que han de ser tin
gudes molt en compte. I dir que, en aquest cas, el dià
leg amb vostès, les seves opinions... La senyora Teixi
dor deia: «Estem a la trinxera, i a vegades rebem trets.» 
No sé si estan a la trinxera; en qualsevol cas, estan a 
peu d’obra, coneixen quina és la situació del dia a dia, 
no? I en aquest sentit també les informacions que ens 
arriben quan podem parlar amb professionals, la veritat 
és que són preocupants: de la situació en determinats 
moments de l’any –que ja ens hi hem trobat–, per exem
ple, de les urgències sanitàries; del tema de les altes, 
que potser es donen abans del que s’haurien de donar 
i això provoca que els pacients tornin a venir; de les 
llistes d’espera... Un seguit d’afectacions que em sembla 
que no són innòcues i que crec que com a professionals 
i com a ciutadans, en cap cas les podem normalitzar.

Aquesta no és una situació normal. El que caldria és ra
cionalitzar, evitar duplicitats, millorar l’eficiència, etcè
tera. Però no retallar, no fer retallades transversals, ho
mogènies, com se’ns deia aquest matí, ni lineals, perquè 
això pensem que sí que perjudica els ciutadans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula l’honorable diputada Car
me Capdevila, portaveu d’Esquerra Republicana de Ca
talunya.

Carme Capdevila i Palau

Moltes gràcies, president. Jo també vull donar la ben
vinguda a la senyora Montserrat Teixidor, a la senyora 

Glòria Jodar i al senyor Fernando Vizcarro, en repre
sentació dels col·legis professionals d’infermeria i de 
metges.

Permetinme, abans de començar la meva interven
ció, un agraïment a la feina de tots els professionals de 
l’àmbit mèdic, en especial permeti’m, senyor Vizcarro, 
als professionals de la infermeria, que sí que és veritat 
que potser no gaudeixen del mateix reconeixement pro
fessional que metges o metgesses –potser no; ho poso 
en condicional: potser no els reconeixen–, però la se
va tasca és tan important com la que poden fer, doncs 
–i cadascú des del seu àmbit, des de les seves funcions– 
els altres professionals de l’àmbit mèdic.

Per tant, el meu reconeixement a tots vostès. I gràcies 
sobretot perquè en uns moments de greus dificultats 
i de molta tensió en el mateix sistema de salut pública, 
han estat i s’han pogut mantenir els mínims nivells de 
qualitat –si més no de qualitat assistencial–, gràcies a 
l’esforç i al sobreesforç de tots i totes les professionals.

Miri, aquest dematí hem tingut una compareixença en 
la qual hem tingut les patronals; ara tenim els profes
sionals. I perquè avui som dia 21, sant Lluís, però és 
com si estiguéssim a la nit i al dia. I ho dic, perquè sí 
que és veritat que des de l’altra òptica es posa un èmfa
si en el sentit que els professionals ens han comunicat 
que una de les conseqüències de les retallades és preci
sament aquesta: que els professionals tenen una càrre
ga laboral excessiva. Però des de l’òptica de la mateixa 
professió, doncs, ens han pogut detallar molt més qui
nes són les conseqüències que pateixen en pròpia pell 
tots i totes les professionals.

I també alertar que, bé, s’han fet tot un seguit de can
vis..., que jo hi insisteixo, era un moment en què cali
en mesures d’austeritat, però les coses no només es po
den fer d’una única manera, sinó que es poden fer de 
formes diferents. I el que ens ha passat és que s’han fet 
d’una única manera perquè no s’ha escoltat –no s’han 
escoltat els professionals, no s’ha escoltat la patronal, no 
s’han escoltat els partits polítics. Esquerra Republica
na de Catalunya va demanar, quan ens trobàvem davant 
d’aquesta situació en què sabíem que estàvem posant en 
jaque tota la sostenibilitat del nostre sistema, doncs, que 
des de la conselleria es liderés un pacte nacional per la 
salut, amb el qual tots los agents ens impliquéssim per 
trobar aquelles fórmules que ens haurien de permetre  
–no només en el moment actual sinó també de cara 
al futur– veure quines eren les millors fórmules per a 
aquesta sostenibilitat del sistema. Això està aprovat i és 
un mandat del Parlament; malauradament, això no s’ha 
posat en marxa.

Per tant, seguim encaixant les retallades del mateix 
Departament de Salut en una línia exclusiva, que és la 
reducció de la despesa –jo aquí hi insistiré a posteriori. 
I a sobre d’aquestes retallades, vivim les de l’Estat es
panyol amb el Reial decret de salut. Un reial decret que 
–i així ens ho ha dit el Consell de Garanties Estatutàri
es–, doncs, incompleix, és anticonstitucional, o vulnera 
en el seu articulat articles de la Constitució, com tam
bé de l’Estatut. Però fa quelcom molt important, que 
és que una reforma d’aquest calat la fan per la via del 
d ecretazo, sense voler ni establir el procediment que 
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podria donar peu a la introducció de modificacions, 
suggeriments, aportacions en positiu, que seria trami
tarho per la via de la llei, ja que modifiquen lleis que 
són les que han construït el nostre sistema de salut.

Per tant, les coses es poden fer de manera diferent. Es
querra Republicana hem estat insistint, primer de tot, 
en la necessitat del diàleg, sobretot en la necessitat 
d’escoltar –d’escoltar aquells que estan a la primera lí
nia–, i a partir d’aquí construir tots plegats. Construir 
i posar damunt de la taula temes que des del diàleg jo 
crec que s’hi pot fer un abordatge; no des de la impo
sició i de la reacció a les imposicions, que ha donat 
peu, doncs, tal com vostès han dit, al fet que en aquest 
moment hi hagi riscos per als usuaris pel que fa a la 
prestació de serveis.

També tenim un model, amb el reial decret, amb què 
hem trencat l’accés universal, i l’accés al sistema és 
per la condició d’assegurat; que perjudica especial
ment els professionals amb més càrrega laboral, amb 
més càrrega de treball; amb indefinició de molts llocs 
de treball, perquè és veritat que hi ha molts infermers 
i infermeres que són com correcamins, és a dir, o cor
retorns o correfuncions –no sé quina és la paraula que 
se li ha de donar– quan l’especialització és altament..., 
és la que dóna valor afegit a les seves funcions; que hi 
ha molt d’estrès entre els professionals; que perdem ta
lent, perquè hi han altres països que ens ofereixen ofer
tes. Quan tot això..., teníem un sistema que no era el 
més car –ni més car a nivell europeu, ni fins i tot a ni
vell de l’Estat espanyol no érem el sistema més car–, 
com tampoc complíem amb les ràtios que tenen en al
tres llocs, sobretot pel que fa al nombre de professio
nals per pacients.

Per tant, d’acord, repensem el sistema, però insisteixo 
en la línia. Si l’hem de repensar, l’hem de repensar entre 
tots. Perquè el model de salut pública que tenim a Ca
talunya, que en diem «d’èxit», que ha estat exitós –que 
també ho dèiem aquest dematí–, és un sistema que tam
poc és perfecte, que també és millorable; però tot això 
femho tots plegats, i femho abordantho perquè doni 
respostes en aquest moment –respostes que les necessi
tem d’austeritat–, però que també ens doni respostes per 
a la sostenibilitat en el seu futur.

Perquè en base a això, jo crec que s’introdueixen can
vis estructurals, canvis que responen a models ideolò
gics respecte al sistema de salut. I aquestos models ide
ològics, doncs, els veiem, perquè a l’hora de la provisió 
d’ingressos, bé, no es tenen en compte aquelles políti
ques més redistributives, no es tenen en compte les..., 
o més aviat es tenen en compte aquelles polítiques que 
només afavoreixen uns pocs. I no cal que hi retornem. 
O tornemhi, perquè aquest dematí ja ho he explicat i fa 
la sensació que sempre reiterem el mateix, però la polí
tica redistributiva fiscalment existeix, i en aquests mo
ments aquesta és una mesura que no s’explica perquè 
respon a un model ideològic diferent del que teníem 
construït fins a aquesta data. Per tant, ens hem d’atenir 
també a les conseqüències que això pot comportar.

Jo els vull fer preguntes molt senzilles, perquè potser 
no ens escolten, i crec que tots aixequen molt la veu. 
Jo vaig llegir, malgrat que la carta anava dirigida –per 

part del col·legi d’infermeres i d’infermers– al presi
dent del meu grup parlamentari, doncs, evidentment me 
l’han transmès, i jo la vaig llegir amb molta atenció. Pe
rò també he llegit i he estat seguint moltíssim totes les 
conclusions del fòrum de la professió mèdica, i crec que 
hi han aportacions d’una gran vàlua. I aquestes aporta
cions no són escoltades. Per tant, jo els pregunto, és a 
dir: què hem de fer? Què hem de fer perquè siguin es
coltats els professionals? Perquè a mi no em serveix... 
És a dir, avancem cap a un model d’autonomia, avan
cem cap a un model en què els professionals han de tin
dre la paraula, etcètera..., és a dir, paraules, però que en 
la realitat això no es tradueix, perquè no es tradueixen 
les seves propostes amb el que tenim dia rere dia. Per 
tant els pregunto: què hem de fer? I si vostès en aquests 
moments haguessin de prioritzar aquestes mesures, qui
nes prioritzarien, perquè tots fóssim un altaveu, i aquest 
altaveu tingués la fortalesa d’arribar i de ser escoltat per 
part d’algú.

I en segon lloc, la pregunta que també li ha fet el diputat 
que m’ha precedit, el senyor Vendrell. És a dir, vostès 
ens han parlat..., i aquest dematí ens deien que no, que 
el sistema de salut públic no estava al límit; és evident 
que tindria moltes dificultats per suportar una propera 
retallada, però que no estava al límit. I vostès ens diuen 
que sí, que el sistema està al límit, és a dir... Per tant, la 
meva pregunta és aquesta, és a dir: estem en condici
ons, sense..., que ja l’hem perjudicada, l’atenció, la qua
litat assistencial. A mi, ho sento molt, però incrementar 
un quaranta i escaig per cent –que són les dades que 
tenim a 31 de desembre– les llistes d’espera, home, té 
una afectació sobre la qualitat assistencial. Hi han al
tres qüestions que també..., malgrat que després hi vul
guem posar l’eufemisme de dir: «No, no, la qualitat 
assisten cial...» Home, quan jo vaig al metge, jo sé que 
un professional m’atendrà correctament, però potser no 
ho farà amb les condicions de cura i de sensibilitat que 
necessitem com a pacients. I es donen casos en què pre
cisament aquesta manca de personal, o aquesta dismi
nució de professionals, fins i tot repercuteix en aquelles 
funcions ja no tan sols de cura, eh?, sinó a vegades in
formatives envers el mateix pacient. Per tant, en quin 
límit, en quina situació de límit tenim el nostre sistema?

I... (Veus de fons.) Ja, que m’ha sonat la daixò. President, 
ja acabo.

Agrair moltíssim les seves aportacions, i que ens di
guin també, com a diputats i com a diputades, i com a 
portaveus d’aquesta comissió, què podem fer –què po
dem fer. Jo els agrairia, doncs, si tenen per bé de..., que 
ja ho han sentit, eh?, perquè ho llegirem fil per randa 
i crec que en podrem treure moltes iniciatives parla
mentàries de les seves paraules. Però si en volen con
cretar alguna que sigui urgent en aquests moments, 
doncs... Què podem fer com a parlamentaris?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Jordi Cañas, en 
representació de Ciutadans.
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Jordi Cañas Pérez

Sí, gracias, presidente, y gracias a los comparecientes 
por sus posicionamientos en relación con esta compa
recencia.

Me hubiera gustado que hubieran estado ustedes es
ta mañana en esta comisión, porque hemos visto dos 
mundos diferentes. Esta mañana nos han acompañado 
los prestadores de servicios sanitarios –la patronal–, y 
bueno, tampoco nos han pintado un escenario de Dis
neylandia, pero bueno, tampoco era dramático; era 
más bien..., bueno, es el momento de la oportunidad. 
Hablaban de números, de datos. Y ustedes han veni
do –ustedes que son los profesionales del sector– y han 
hablado de personas.

Yo, muy aficionado al Roto –lo utilizo de una forma 
recurrente–, me viene a la cabeza una viñeta donde ha
bía dos señores, que uno le decía al otro: «Detrás de los 
números hay personas.» Y el otro decía: «Pues que se 
aparten.» Bueno, pues aquellos que no queremos que 
se aparten, sino que queremos que los números sigan 
estando sostenidos y detrás haya personas, pero haya 
personas, pues agradecemos intervenciones como la de 
la señora Montserrat Teixidor, que prioriza su análisis 
de los recortes y el impacto que tienen sobre el sistema 
focalizándolo en los pacientes, es decir, en los ciudada
nos. No en los asegurados, eh?, en los ciudadanos, que 
se acercan a un servicio que pagan con sus impuestos. 
Y que para algunos es un derecho inalienable y una 
conquista social que no tiene fecha de caducidad y que 
no debería tener vuelta atrás, aunque algunos, de una 
forma tozuda e insistente, quieren hacernos pensar lo 
contrario.

Porque existe un relato, que está impregnando y satu
rando incluso a la opinión pública, que viene a decir: 
«Bien, bien, tenemos una sanidad pública muy buena» 
–a veces también nos pasamos, ¿eh?, la ponemos en un 
nivel... Tenemos una sanidad pública de buen nivel; no 
la mejor del mundo, como a veces nos quieren hacer 
creer, pero es una buena sanidad. Sobre todo es una 
gran sanidad en relación con lo que gastamos. Pues lo 
que decía, hay ese relato colectivo que dice: «No, te
nemos una buena sanidad, pero hemos estirado más el 
brazo que la manga.» Es decir, ha habido una especie 
de burbuja sanitaria, impelida en los últimos años, que 
no podemos sostener. Y entonces aparecen los pala-
bros: la «sostenibilidad». Hay que garantizar la soste
nibilidad. Que dices: «Bueno, bien.» Pero es que, como 
siempre, hay algunos..., como somos de letras, somos 
muy amigos de los números, sobre todo cuando susten
tan afirmaciones. Entonces aquellos que dicen: «No, es 
que hay que ajustar nuestro sistema sanitario a aque
llo que podemos pagar.» Y dices: «Bueno, ¿pero cuánto 
pagamos? ¿Es mucho o es poco? ¿Es suficiente o insu
ficiente? ¿El déficit es por una mala gestión o por una 
infrafinanciación? ¿Es una ineficiencia del sistema o es 
una ineficiencia política en la asignación de los recur
sos públicos?» Y, hombre, los datos parecen indicar 
más bien la segunda opción, ¿no? Es decir, es un pro
blema de asignación de recursos públicos. No es un 
problema de modelo de financiación, ni rollos de estos. 
Es un problema de cómo deciden las administraciones 
públicas en el conjunto de España dotar al sistema na

cional de salud en sus diecisiete modelos autonómicos, 
en este caso el nuestro.

Bueno, pues, ¿qué hacemos los catalanes? Estamos 
por... ¿Cuál es la media española en el año 2012? 
1.210,95 euros. ¿Qué hemos decidido los catalanes co
lectivamente a través de nuestros representantes públi
cos, es decir, a través de nuestro Gobierno y del partido 
que le da apoyo? Bueno, pues gastarnos 1.128. Bueno, 
pues eso es una decisión política, ¿no? ¿Y tiene con
secuencias? Para algunos parece que no. Aquello que 
dicen: hay mentiras, mentiras muy grandes y estadís
ticas. Bueno, aquí hemos vivido comisiones de control 
con el conseller Boi Ruiz donde parece que no hay nin
gún impacto negativo. Bueno, sí, algunas intervencio
nes quirúrgicas menores no se atienden, pero bueno, 
en principio el sistema ha recibido bien los recortes, 
¿no?, casi como una especie de masaje; esto lo ha to
nificado, lo ha fortalecido. Bueno, pues después vienen 
ustedes aquí y nos dicen: «Bueno, pues no.»

Y yo recuerdo, por ejemplo, una rueda de prensa –ha
ce un año– que tuvo usted de una forma conjunta con 
el Sindicato de Médicos de Cataluña y el presidente del 
Foro Español de Pacientes, donde ya alertaban del des
mantelamiento de la sanidad. Y yo una de las preguntas 
que ya introduzco en la exposición es: un año después, 
¿usted cree que continúa el desmantelamiento de la sa
nidad pública o no? ¿O tampoco ha pasado nada? ¿O no 
se ha desmantelado nada? ¿O todo sigue igual de bien, a 
pesar de que hayamos recortado cerca de un 15 por cien
to en los recursos ya menguados dedicados a la salud?

Y también una pregunta al señor Vizcarro. ¿Sigue usted 
pensando que los criterios médicos tienen que ser priori
tarios a la hora de tomar decisiones oportunas políticas 
en los recortes? Es más: ¿cree usted que han sido esos 
criterios los que han guiado dónde se recortaba en sa
lud? ¿Verdad? Porque yo creo que tenemos que, algunos, 
intentar combatir ese relato, ese discurso de pensamien
to único, que dice que es el momento de desandar el ca
mino andado, que es hora de racionalizar la sanidad, 
y que es hora de cambiar el modelo.

Porque ustedes lo decían –ustedes lo decían... Señora 
Montserrat, usted lo decía: «Es que hay directrices que 
vienen de Europa que nos impelen a tomar decisiones.» 
Ya, pero es que las decisiones siempre son ideológicas. 
Europa no es un ente sin ideología. Europa es un en
te ideologizado, y aquellos que toman decisiones que 
afectan al conjunto europeo responden a unos criterios 
ideológicos y a unos modelos de sociedad y de presta
ción de servicios públicos. Y está muy claro cuál es su 
objetivo. Pero eso no es inevitable, es denunciable. Al
gunos nos lo quieren vender como si fuese inevitable, 
como si..., aquello de que..., digamos que hay una es
pecie de imposibilidad de cambiar las cosas, es decir, 
las cosas deben de ser de una manera y no pueden ser 
de otra. Pues claro que pueden ser de otra. Pero aquí 
hay algunos grupos políticos que insistimos en que 
claro que se puede hacer de otra manera. No es que se 
pueda, es que se debe, si uno sigue defendiendo un mo
delo de sanidad pública universal y gratuita.

Si uno tiene otro modelo, lo que tiene que hacer es de
cirlo con claridad. No con eufemismos, no aprovechan
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do una coyuntura, no pescando en río revuelto, que es 
lo que hacen, sino decirlo con claridad: «Nosotros pen
samos que el modelo eficiente de la prestación de servi
cios sanitarios es este. Y además es un negocio que per
mite un crecimiento, bla, bla.» Bueno, pues estupendo. 
Que los ciudadanos puedan decidir. Pero que no creen 
y construyan una coartada para justificar un modelo sa
nitario que es netamente producto de una determinada 
ideología y de otra forma de entender la sociedad, que 
es lo que a mí más me molesta, sobre todo porque me 
insultan la inteligencia. Es que se piensan que somos 
tontos y que no nos damos cuenta. Pues claro, pero que 
lo digan con claridad: «No, es que el modelo que tenía
mos hasta ahora no nos interesa.» Que hay que ir hacia 
el modelo del asegurado. Dicen: «No, es que en Europa 
se utiliza el concepto “asegurado”.» Pues yo no quie
ro ser un asegurado. Yo tengo un seguro que me pago, 
¿eh?, una mutua; la pago. Pero yo no soy un asegurado, 
yo no quiero ser un asegurado del sistema nacional de 
salud. Yo quiero tener asegurada mi salud como ciuda
dano español, nada más.

El decretazo –porque hay que llamarlo como es–, no 
solo por el fondo sino por la forma, claro, es que va en 
esa línea. O sea, Convergencia, el modelo convergente 
desde los ochenta, ha apuntado una línea que ahora el 
Partido Popular va a seguir, que es el desmantelamien
to del sistema nacional de salud como lo entendemos, 
y como se había ido construyendo, como mínimo en el 
conjunto de España, hasta este real decreto. Que rom
pe con un principio básico que yo pensaba que era irre
nunciable, y que los ciudadanos, creo que simplemente 
no son conscientes de la decisión que se ha adoptado 
con este real decreto, que es romper el principio de uni
versalidad del sistema. Y eso hay que denunciarlo. Y lo 
tienen que denunciar especialmente ustedes. Porque us
tedes..., decía usted también una expresión que me pa
rece muy acertada: que ustedes están en la trinchera. 
Y es cierto. Pero aquellos que tenemos alguna especie 
de debilidad por Kubrick y nos recordamos de una gran 
película, de Senderos de gloria, aquellos que dirigen el 
ejército que está en las trincheras no siempre toman las 
mejores decisiones, y si a veces las toman es porque a 
ellos no les afecta. Y, claro, tener a un ejército en una 
trinchera mal dotado, sin munición, sin reponer los sol
dados que van cayendo en el frente, es muy complicado, 
sobre todo si uno le sigue exigiendo que defienda la po
sición. Y a ustedes les siguen exigiendo que defiendan 
la posición sin dotarles de recursos, sin dotarles de me
dios, lesionándoles sus intereses, afectándoles su sala
rio, modificándoles las condiciones...

Claro, usted ha dado unos datos muy interesantes, que 
desgraciadamente es que no son..., generalmente estos 
datos no son públicos. Claro, cuando aquí hablamos de 
que tenemos un modelo equiparable al de nuestro en
torno, y usted decía: «Es que estamos muy por debajo 
de la media, por ejemplo, de la ratio de enfermeras.» 
Y es cierto. Es que en Europa hay 860..., en el año 2010, 
¿eh? Esto seguramente se habrá modificado en España; 
en Europa probablemente no. Ochocientas sesenta en
fermeras por cada cien mil habitantes. Bueno, en Es
paña teníamos una media de 531. Eso debía de ser la 
burbuja sanitaria que vivíamos en este país, ¿no? De
be ser un resultado..., uno más de esos resultados que 

demuestran que lo que se afirma es falso. En Cataluña 
teníamos 598. ¿Ustedes saben exactamente ahora cuán
tas hay? (Veus de fons.) No, no, en total no, cuál es la 
ratio. Porque deberíamos saber si la falta de reposición 
del personal... Es decir, sobre todo yo sigo insistiendo: 
es necesario combatir con datos la mentira. Es necesa
rio combatir con datos el discurso, el relato de aquellos 
que quieren privatizar paulatinamente el sistema de sa
lud público. Y hay que desmentirlo con datos objetivos. 
Porque el relato comunicativo lo tienen ganado. Tienen 
muchos altavoces, hay muchos intereses detrás de las 
decisiones que se toman. Pero uno tiene que seguir te
niendo los datos para cuando alguien expone ese mode
lo, como esta mañana hemos escuchado aquí, uno po
derles desmentir aquello que afirman, ¿no?

Entonces, pocas cosas más. Simplemente decirles que 
les agradecemos mucho, porque sabemos desde Ciu
tadans que son ustedes aquellos que han amortiguado 
el terrible impacto –de acuerdo, presidenta– de los re
cortes en Salud, unos recortes lineales del 15 por cien
to, entorno al 15 por ciento real en los presupuestos de 
Salud, que, repito, ya estaban por debajo de la media 
española per cápita. Les agradecemos su trabajo, les 
seguimos..., encoratgem –en castellano no sé cómo se 
dice; es lo que tiene ser bífido. (Veus de fons.) Les ani
mamos a que sigan ustedes peleando en las trinche
ras. Algunos seguiremos defendiendo que ese trabajo 
en la trinchera como mínimo tenga la munición –tenga 
la munición– y tenga las personas necesarias para se
guir defendiendo la posición –siempre es bueno intro
ducir unos elementos de humor en unos temas tan se
rios. (Veus de fons. L’orador riu.) No, lo de bífido no lo 
decía por el yogurt precisamente.

Les animamos a seguir trabajando. Porque sepan uste
des que detrás tienen a la mayoría de la población, a la 
mayoría de la ciudadanía. Y es cierto. Y la labor que 
ustedes hacen, los profesionales de la salud, tanto los 
médicos como las enfermeras, es el sostén, es la estruc
tura, es el esqueleto del sistema. Que depende de uste
des, de su compromiso. Pero algunos seguimos pensan
do que el compromiso tiene que tener una recompensa, 
que el compromiso no es infinito, que tiene que recibir 
el apoyo no sólo moral sino también material y político, 
porque es imprescindible, es la gasolina que a ustedes 
les hace funcionar cada día, ¿no?

Y agradecerles su trabajo y que sepan ustedes que al
gunos partidos políticos de esta cámara, no mayori
tarios en cuanto a votos o en cuanto a representantes, 
pero sí mayoritarios en cuanto a formaciones, seguire
mos defendiendo un sistema nacional de salud público, 
gratuito, universal, que tenga los recursos que necesita, 
y que no entraremos en el discurso este que parece in
evitable de que tenemos un sistema caro que hay que ir 
desmontando progresivamente para entregarlo a acto
res privados que cuadrarán el círculo de la prestación 
de servicios y la obtención de beneficio, cosa que yo 
nunca he entendido.

Gracias.
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El president

Moltes gràcies. Té la paraula la Maria Assumpció Laï
lla, portaveu de Convergència i Unió.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. I també, com és preceptiu, agrairlos 
la seva compareixença aquí, en aquesta comissió, a la 
senyora Montserrat Teixidor, a la senyora Glòria Jodar, 
al senyor Fernando Vizcarro, i que ens hagin fet, des de 
la perspectiva professional, una de les perspectives més 
importants en aquest moment, doncs, una repassada de 
com està, o com veuen vostès els ajustaments econòmics 
o la situació del sistema sanitari. I també saludar a tots 
aquells membres dels diferents col·legis d’infermeria que 
avui ens acompanyen, així com també dels col·legis de 
metges. Siguin benvinguts també en aquesta comissió.

Han explicat un... Començant per la senyora Teixidor, 
ha anat donant tota una sèrie de dades, moltes de les 
quals les comparteixo, com a infermera que sóc, i que 
a més a més em fan fer un pas més, en el sentit que 
m’adono que estem davant d’un mal endèmic, no?, en 
la infermeria. Vull dir, vostè parlava de dèficit estructu
ral, parlava de sobrecàrregues, parlava de sostenibilitat 
del sistema de salut, parlava del burnout de la inferme
ria... Jo ja fa sis anys que estic fora de circulació, i mal
auradament fa sis anys parlàvem de burnout, parlàvem 
de dèficits estructurals, parlàvem de mancança de pro
fessionals, parlàvem de tancament de llits, parlàvem 
de sobrecàrregues, etcètera. I, per tant, és evident que 
amb les mesures econòmiques preses..., és a dir, no vull 
traslladar la responsabilitat, però sí que és evident que 
amb les mesures i els ajustaments econòmics presos en 
aquests últims dos anys, pels motius que tots ja saben 
i que no tornaré a explicar –ja ho he fet aquest matí–, 
doncs, és evident que això ha tingut un impacte impor
tant en el col·lectiu d’infermeria i també en el col·lectiu 
mèdic, que val la pena també posarlo en valor i serne, 
si es pot, més conscients.

De tota manera, sí que com a infermera, li deia, hi han 
algunes coses que no compartia de la seva intervenció, 
entre altres coses perquè sóc habitualment bastant ago
sarada, i per tant entenc que quan parlem de reconeixe
ment de la professió, de les funcions que ha de tenir la 
infermeria en tots els àmbits del sistema sanitari, etcè
tera, crec que aquest reconeixement ha de començar per 
nosaltres mateixos. I a vegades em costa quan seguim 
parlant de quins són els papers, les funcions de la infer
meria, i seguim demanant que es consideri important 
la infermeria per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
–perquè és evident que és així, no?–, i que fa la sensació 
que tornem a estar allà mateix cada vegada que hi ha..., 
malauradament, com ens està passant. Qualsevol co
sa que fa trontollar el sistema, doncs, tornem una altra 
vegada a tancar files respecte a aquest discurs que no 
deixem de repetir, però que òbviament és evident que 
és així, és a dir, això per descomptat que no ho qües
tiono. Perquè a més a més, recordo una dada que ex
plicaven, que un hospital sense metges podia aguantar 
una setmana; un hospital sense infermeres no arribava 
a les vintiquatre hores, no? I per tant, crec..., aquest fet 
només –iaixò està demostrat amb un estudi americà–, 

crec que ja demostra per si sol, ja és prou objectiu per 
donarli el valor que ha de tenir el paper de la inferme
ria en el món del sistema sanitari a tots els nivells, no 
només a les trinxeres, sinó de manera transversal també 
fora de les trinxeres.

Un aspecte important que crec que ara –i a més en el de
bat que tenim intern a la professió se’ns barreja amb el 
tema dels ajustaments econòmics–..., és les funcions que 
hem de fer i les especialitzacions –que també n’ha parlat 
algun altre portaveu– d’infermeria, i l’impacte que pot 
tenir precisament aquesta especialització; que és posi
tiva, no?, i que a més ens vindrà lligada per la matei
xa formació i l’aplicació del pla Bolonya. Ja no és tant 
com a conseqüència de res, sinó que ens ve obligada la 
implantació, en els propers anys, d’aquestes especialit
zacions, i a la vegada també la potenciació d’aquest rol 
més transversal de la infermeria –que sempre l’hem tin
gut, malauradament–, i que té –i ja ho reconec també– 
el seu impacte, aquesta capacitat de saltar de diferents 
especialitats, de diferents unitats d’un dia per un altre, 
que a vegades et dóna aquesta inseguretat en les acci
ons que dus a terme de manera professional. I, per tant, 
aquí jo crec que haurem de fer un pas més a l’hora de 
com gestionem l’impacte que ha de tenir també l’apli
cació d’aquestes especialitats d’infermeria dins del món 
laboral. Perquè no és només, no parlo només de carrera 
professional, que ha de ser així, sinó també l’impacte en 
la part més laboral, no?, més de matèria laboral de regu
lació del sistema sanitari.

En aquest punt, vostè explicava que el sistema sanita
ri s’ha de centrar en l’usuari; és evident. Jo, però, fa
ria un pas més. Jo crec que no és tant en l’usuari, sinó 
que hauríem de començar a visualitzar la relació entre 
el professional i l’usuari. I aquí jo crec que és on rau el 
paper més important del sistema sanitari, en aquesta 
relació. I ho dic perquè cada vegada més l’usuari, el pa
cient, client –diguemli com vulgueu–, s’apodera dins 
d’aquest sistema sanitari, no?, reclama més capacitat de 
gestió i de decisió. I també des del sistema se li dóna 
aquesta capacitat de decisió i de gestió de les decisions, 
del seu procés, etcètera. I, per tant, crec que aquí la 
importància és clau –i sobretot en la infermeria–; és a 
dir, la relació que hi ha entre l’usuari i el sistema passa 
per la relació amb el professional. I en un percentatge 
molt més alt en el primer contacte del paper de la infer
mera. I aquí crec que sí que tenim un paper importan
tíssim a definir en aquest nou canvi de paradigma del 
model sanitari, de la relació professionalusuari.

M’agradaria que opinés sobre què en pensa del Pla de 
salut. Sap que el Pla de salut el vam aprovar fa..., el va 
aprovar el Govern fa uns sis mesos, una cosa així. Crec 
que també aporta, doncs, noves línies de treball i actu
acions que van precisament en aquesta línia de posar 
al centre l’usuari i no tant estructures sanitàries sinó al 
revés, que el que provoca és, precisament perquè po
sa l’usuari al centre, una reordenació de les estructures 
físiques del sistema sanitari. Per tant, m’agradaria..., a 
veure què en pensen vostès d’aquest tema, igual que 
també traslladar la mateixa pregunta al senyor Vizcar
ro, que ens ha fet una explicació esquemàtica, però crec 
que també molt encertada sobre el model públic de sa
lut. I aquí, dirlos també que des del grup parlamenta
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ri que represento, que és força més majoritari que el 
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, també nosaltres 
defensem un sistema nacional de salut públic, gratuït, 
universal amb els recursos que necessiti, i sumarme 
també a aquesta proclama que ha fet el portaveu que 
m’ha precedit.

I, pel que deia del model sanitari, és evident que ca
da vegada més hem de valoritzar els resultats en salut. 
I això ho comparteixo, perquè moltes vegades quan 
traduïm les accions sanitàries dels professionals, les 
acabem traduint en unes dades que no responen al fet 
professional en si, a l’acció professional en si. Per tant, 
cada vegada més, crec que hem de donar molt més va
lor als resultats en salut, als objectius en salut, per tal 
que aquests resultats tinguin un impacte també en el 
model econòmic que vulguem per al sistema sanitari. 
I, per tant, jo crec que cada vegada és més obvi que 
hem de potenciar el que és la salut pública, hem de po
tenciar tota la part sociosanitària, com no pot ser d’una 
altra manera, i també hem d’aprofundir molt més en la 
formació dels nostres professionals.

Aquest matí també es parlava, com vostè apuntava, dels 
MIR, no? I vostè deia això de passar dues vegades pel 
sistema MIR, per tant de no despenjarse del sistema 
sanitari, cosa que crec que denota una preocupació im
portant en aquest sentit. Jo aquest matí també aportava 
una altra reflexió, i és que els canvis que es produeixen 
en la troncalitat del sistema MIR també tenen un im
pacte en els continguts de segons quines especialitats 
duran a terme els metges que hagin fet els MIR, no?, 
i també en quin centre hospitalari hagin exercit aques
ta formació. I, per tant, aquest impacte, no sé si vostès 
ja el tenen recollit o valorat, o tenen una prospecció de 
com pot ser aquest canvi de model en la troncalitat del 
sistema de formació MIR.

I, per acabar, m’agradaria fer un parell de preguntes. 
Quin creuen que ha de ser el paper de les infermeres 
en la gestió econòmica dels recursos sanitaris? Crec 
que essent el col·lectiu més nombrós en el món sani
tari, que a més a més gestiona molt directament bona 
part dels recursos sanitaris..., recursos sanitaris que són 
segurament els que no estan recollits dins d’un pressu
post més general, és a dir, no és maquinària, no és es
tructura, sinó que és un gruix de pressupost important, 
que pot fer variar i tenir molt impacte una mesura pre
sa des d’infermeria per tal de gestionar els recursos. I 
m’agradaria que expliquessin com veuen vostès la ca
pacitat que ha de tenir infermeria, cada vegada més, de 
gestionar els recursos sanitaris, i quin és el marge que 
creuen –si és que creuen que n’hi ha– d’eficiència en el 
sistema sanitari. Hi han estudis que apunten que encara 
hi ha un marge de regulació d’eficiència; evidentment 
no està fet sobre el model sanitari català, per tant crec 
que no seria just traslladar aquest marge, aquest percen
tatge europeu –vaig acabant, president– al model sani
tari català, però sí que apunten que encara hi ha un cert 
marge d’eficiència en el sistema sanitari. M’agradaria, 
doncs, que ens expliquessin, si ho consideren, tant el se
nyor Vizcarro com la senyora Jodar i la senyora Teixi
dor, quin és aquest marge, si és que creuen que n’hi ha.

I, ja només per acabar, un apunt. Jo sé que Convergèn
cia i Unió vam estar molt temps al Govern anterior, 

vam estar set anys a l’oposició, tornem a estar al Go
vern. Als anys vuitanta, doncs, com apuntava un por
taveu, ja vam treballar conjuntament amb tots per cre
ar el model sanitari català; clar, ara la meva sorpresa 
és que després d’aquests trenta anys resulta que no és 
que l’hem creat, és que l’hem portat obligatòriament 
a aprovar, aquest decret del Partit Popular, que resul
ta que destrueix el model sanitari català. Jo aquí torno 
a mostrar l’orgull del meu grup parlamentari del siste
ma sanitari que tenim, dels professionals que tenim en 
el sistema sanitari, i reiterar que nosaltres volem man
tenir aquest model, que ja el vam començar a construir 
acompanyats de tothom fa, doncs, trenta anys, i que en 
aquest camí crec que ens hem de trobar per tal de mi
llorar aquest model que tenim.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Ara podran contestar les preguntes dels 
diferents grups per espai màxim de deu minuts, senyo
ra Teixidor, i el senyor Vizcarro també –el doctor Viz
carro– per espai de deu minuts. Qui parla? Vostè? (Veus 
de fons.) Doncs, parla..., li dono la paraula a la senyora 
Glòria Jodar.

Glòria Jodar Solà (consellera del Consell de 
Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 
i vicepresidenta del col·legi de Barcelona)

Bona tarda. Jo no sé si seré capaç de contestar tantes 
preguntes amb un marge de deu minuts, però bé, inten
taré resumir i repartirm’ho amb la Montserrat.

Jo crec que caldria potser començar, no?, pel tema que 
heu esmentat al començament, de la formació, perquè 
en el cas de la infermeria és un tema cabdal i crec que
de futur immediat i de rapidesa immediata d’actuació, 
lligant també després alguna de les preguntes, que deia 
«què podem fer». Intentaré lligarne diverses per anar 
més de pressa.

El nivell de formació –i posantme ara el barret tam
bé de professora associada de la Universitat de Barce
lona– de les alumnes que sortiran l’any que ve amb el 
grau és extraordinàriament alt, altíssim. O sigui, tenim 
unes alumnes molt ben formades, amb molta capacitat 
per resoldre problemes dels ciutadans, amb moltíssima 
auto nomia, i amb manca –malauradament, aquí a Ca
talunya– del desenvolupament, per exemple, del Decret 
de prescripció infermera, que des de l’any 2007 el podí
em haver desenvolupat i no ho hem fet, amb manca de 
creació dels llocs de treball de les especialitats, que te
nim el decret però no hem creat les categories laborals.

I, per tant, totes aquestes infermeres que ens sortiran 
amb el grau, especialistes, amb capacitat prescriptora, 
amb capacitat d’autonomia i de resolució de problemes 
als ciutadans dia a dia, ens trobarem que marxaran a 
l’estranger, senzillament. Han estat passejantse pels 
nostres equips d’atenció primària –jo he tingut el plaer 
a més a més de tenirles en el meu equip on jo treba
llo, a Sant Andreu de la Barca–, i ens deien: «Home, 
bé, entre el que cobreu, el grau de voluntarisme que 
hi poseu» –a les de la meva edat– «perquè nosaltres 
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no estem disposades a seguir posant aquest voluntaris
me que hi poseu. Doncs, bé, estem mirant de marxar 
a Anglaterra, Alemanya», i em sembla que a Bèlgica 
també, vull dir que cada vegada ens en surten més, de 
països, i a més a més el col·legi en aquest sentit les ha 
d’ajudar, perquè de fet..., bé, tenim grans talents que 
ens marxaran. Això respecte a la formació.

Respecte a la formació contínua del Col·legi d’Infer
meres i Infermers, bé, l’hem desenvolupat al llarg de 
molts anys i sempre ha tingut un èxit extraordinari. Dir
vos que ha disminuït un 15 per cent; entre altres co
ses perquè no podem substituir els directors d’equip. 
Per exemple, jo sóc directora d’equip també, d’un equip 
d’atenció primària, no els podem substituir perquè no 
hi han diners per a substitució en formació. El que sí 
tenim és molta creativitat, i les reunions de coordina
ció les hem transformat en minicursos de formació, per 
substituir totes aquelles mancances formatives, perquè 
realment la gent, a més a més –siguem realistes–, co
bren menys diners, vull dir que hem patit retallada de 
sou des del 2010 –el 5 per cent; recordeu que no ve no
més d’ara, tampoc–, i per tant, bé, la despesa de segons 
quins cursos, postgraus o mestratges que es feien ha 
disminuït àmpliament.

El tema de vacants. Jo puc parlar més dels equips 
d’atenció primària que no pas dels hospitals, però, bé, 
el que sí que us puc dir és que les xifres d’atur eren del 
0 per cent en el cas de les infermeres i ara són del 20 
per cent. En els equips d’atenció primària no hem pogut 
cobrir jubilacions, a més a més tenim equips joves..., 
jo sóc d’aquestes amb moltes baixes maternals i amb 
molts permisos de maternitat; doncs tenim moltes difi
cultats també per cobrir aquests permisos, i el que fem 
és posarhi molta imaginació. Lògicament ens hem re
organitzat, i a l’usuari l’ha afectat el mínim possible. 
Però sí que ho patim, sense cap mena de dubtes, en el 
dia a dia els professionals.

Enfocament i model. A veure, el model que les inferme
res –no d’ara, sinó de tota la vida– tenim al cap, desen
volupem –és la nostra filosofia, el nostre paradigma–..., 
és que el model el centrem en les persones. I a les per
sones, en tot cas, en aquests moments el que fem és re
tornarlos aquest poder de decisió que en un moment 
donat potser els l’havíem pres els professionals, perquè 
havíem tingut, fent una autocrítica, un cert paternalisme 
envers ells. Però jo crec que el model –que no es dibui
xa ara, que el dibuixem des de fa temps– és un model 
que ara està absolutament centrat en l’atenció primària 
–absolutament centrat en l’atenció primària–; ho torno a 
repetir, perquè a més a més l’atenció primària és la que 
veu menys..., o sigui, és la que pateix la disminució dels 
seus ingressos, però no des que hem començat amb el 
dèficit econòmic, sinó de també fa bastants anys enrere 
–en el cas de les infermeres, per descomptat, més, clar. 
Les infermeres, totes, a atenció primària les ràtios són 
inferiors que a la resta d’Europa, però també que a la 
resta d’Espanya, perquè segons l’OCDE és 5,2 per 8,4 a 
Europa i aquí a Catalunya 4,8. Hi han menys inferme
res en els equips d’atenció primària. I no des d’aquests 
dos últims anys, sinó que això ho defensem les infer
meres jo diria des de fa, doncs, no sé si fa set, vuit, nou 
anys; no ho sé, ho recordo de molts anys.

Vols tu...?, perquè si no... Continues tu. (Veus de fons.) 
Segueixo? (Veus de fons.) D’acord.

Ens fèieu una pregunta, que era: «Digueunos què po
dem fer.» Home, doncs, les coses que tenim comença
des, per no dir acabades, acabemles de desempallegar. 
El Decret de prescripció infermera: què esperem? És 
que, bé, no té sentit que les nostres infermeres prescri
guin i passin a la consulta del metge perquè els facin una 
signatura. Però això és així. La realitat en els nostres 
centres en el dia a dia és que els pacients crònics..., i ara 
entro en la cronicitat i el tema del Pla de salut; que evi
dentment el Pla de salut recull també un aspecte de què 
parlàvem fa temps, que és que la població la tenim en
vellida i no només pateix malalties cròniques, sinó que 
pateix altres dependències i altres patologies invalidants 
–no només malalties cròniques enteses com a especiali
tats. Que, bé, és un pla que tocava fer. Evidentment que 
les infermeres estem i estarem –sempre hi hem estat– al 
costat dels crònics, i per tant per nosaltres no és res de 
nou; l’únic, que reivindiquem poder estar en la planifi
cació d’aquest Pla de salut. Ho hem pogut estar a l’hora 
de planificarho, però el problema està que després no 
hem pogut seguir en els..., perquè disminueix el nombre 
d’infermeres que dirigeixen equips d’atenció primària, 
disminueix el nombre de directores d’infermeria en els 
hospitals, i per tant ens trobem moltes coses fetes i no 
podem decidir aspectes relacionats directament amb la 
nostra pràctica.

I, respecte al paper de les infermeres en la gestió eco
nòmica –i segur que m’he deixat moltes coses–, jo crec 
que el té ja, la infermera; no reconegut potser, però té 
un paper clau en la gestió econòmica. Si les infermeres 
poguéssim prescriure, per exemple, segur que a ban
da de prescriure també desmedicalitzaríem bastant. I 
per altra banda ja gestionem tires reactives als pacients 
diabètics, que a més representen un cost altíssim en 
el pressupost dels equips d’atenció primària. I jo crec 
que, dins dels marges d’eficiència en el sistema, aquest 
seria un d’ells. O sigui: confieu en les infermeres, dei
xeunos maximitzar les nostres competències, perquè 
les tenim però no les podem maximitzar, deixeu que 
realment puguem anar fins on aniran aquestes infer
meres que acabaran amb el grau i que se n’aniran fora 
a fer el que no poden fer aquí, tristament.

I marge d’eficiència? Home, jo crec que a hores d’ara, 
marge d’eficiència..., potser hauríem de parlar d’auto
nomia real de gestió en els equips d’atenció primària, 
en les unitats dels hospitals –jo sempre tiro més per a 
primària perquè la conec més. O sigui, crec que avui 
en dia tots els equips d’atenció primària haurien d’estar 
autogestionats. I siguem realistes: hi ha molta estruc
tura innecessària. Per tant, hem de posar fil a l’agulla, 
i menys estructures i més confiança en les persones que 
saben dirigir, perquè en saben de la seva pràctica, per
què realment el lideratge real és el que fa la pràctica en 
el dia a dia, no?

Molt resumit. (Adreçant-se a Montserrat Teixidor 
i Freixa.) Si tu vols afegir alguna cosa més...

El president

Moltes gràcies. Li queden..., els queden dos minuts.
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Montserrat Teixidor i Freixa

Bé, ens han comentat també, de cara al consell, quines 
estratègies, quin sentit tenia el consell, la seva activitat, 
no? Jo penso que el consell és un espai que permet bus
car una visió compartida, eh?, perquè qualsevol infer
mer de Catalunya vagi en una línia, realment, d’aquest 
perfil professional que desitgem, d’aquests valors que 
han d’impregnar totes les pràctiques, intentar assegu
rarlos, i avançar en aquests projectes, no?

En aquest sentit, en aquest moment, precisament per
què ens preocupa molt el tema de valors, tot i que ja te
níem un codi ètic des dels anys setanta i escaig, s’està 
fent un codi d’ètica important, en el qual s’ha fet par
ticipar a totes les infermeres. No s’ha limitat a un codi 
d’ètica amb uns científics que el fan, sinó que s’ha bus
cat..., a partir dels problemes ètics que sorgeixen a les 
pràctiques professionals, i que hi ha, doncs, tota una 
sèrie de grups i de metodologia participativa per re
alment poder encertar a l’hora de..., que aquest codi 
realment respongui a les necessitats dels problemes en 
què es troben els professionals.

S’està en altres aspectes, com molt bé ha explicat la se
nyora Jodar, en tots aquests que ens preocupen, com és 
prescripció, com és gestió de la demanda. Es busca tam
bé una visió compartida i avançar, per poder realment 
fer més eficient..., que ens ho comentava la senyora Laï
lla, eh?, que les infermeres aquest aspecte sempre l’hem 
tingut. És a dir, que nosaltres realment si ens donen 
l’espai, jo penso que tenim una capacitat de creativitat 
i d’imaginació per fer, per buscar l’esforç intel·ligent en 
la direcció correcta buscant l’efecte desitjat, bandejant 
tot allò que és accessori, i centrantnos en allò que és 
essencial, no? I crec que si ens donen aquesta confiança 
que demanava la senyora Jodar, podem.

Per tant, vostè també ens ha demanat molt decidida
ment què hi podíem fer, no?, com ho podíem fer. I jo 
penso això: creant aquests espais de diàleg, de consen
sos, aquests espais que realment..., on tothom pugui 
expressar allà on veiem els elements de millora possi
bles, i a partir d’aquí..., renunciant a vegades a aquells 
aspectes corporativistes, oblidarnos d’això i mirar qui 
està més ben posicionat, com jo he insistit abans, per 
poder respondre a les necessitats de salut dels ciuta
dans, per poder fer l’acompanyament adequat, i per re
alment no malbaratar aquests recursos que en aquest 
moment són escassos, i que penso que –vostè demana
va sobre l’eficiència– si realment donen aquesta possi
bilitat d’aquests espais i que les infermeres plantegin 
com veuen el sistema realment i allà on elles poden 
ajudar, jo crec que es poden fer moltes coses, eh? Jo 
penso que es poden fer moltes coses en aquest sentit.

Bé, em sembla que he gastat una mica més dels dos 
minuts i tot, però...

El president

Sí. Molt bé, moltes gràcies, senyora Teixidor i senyora 
Jodar. I ara té la paraula el doctor Fernando Vizcarro.

Fernando Vizcarro Bosch

Moltes gràcies, president. Contestant a la primera 
interpel·lació. Bé, doncs, comentarli que, quant al nivell 
de capacitació, jo penso que hem de definir molt acura
dament el rol i el paper de cadascuna de les dues grans 
professions sanitàries, infermeria i metges, perquè si no 
podríem caure o a no fer res o a crear metges de prime
ra i de segona. No, cadascú ha de tindre molt clar què 
és el que ha de fer, no? I això..., bé, i que no s’intenti 
tampoc enfrontarnos entre nosaltres –de cap manera. 
Però, bé, s’ha de fer molt bé; molt bé, però sense parar, 
vull dirte, també hem de donar la raó que hi ha algunes 
lleis que no surten endavant perquè..., doncs, no ho sé 
per què es retarden; suposo que per canvis polítics.

Quant al tema de la formació continuada, hi ha un can
vi estructural. Fins ara Farmaindustria ens finançava 
tota la formació continuada; avui en dia ja no la finan
cen ni la finançaran. Ja és un tema que..., des de lluny 
ho veiem als col·legis, i des de l’OMC, des de l’Organi
zación Médica Colegial ja es fan, doncs, uns programes 
de valoració continuada de la professió, en els quals 
cada professional... Però no és per examinarnos, sinó 
simplement per valorar el que fem cada dia, que ara 
ho fem d’una manera espontània i sacrificant el nostre 
temps i els nostres ingressos moltes vegades, per poder 
estar formats i anar a primeres... Igual que l’acredita
ció, també: que l’Administració ens acrediti, de mane
ra que aquest esforç que fem i aquests tipus de cursos 
o nivells de formació se’ns reconeguin no sols a Espa
nya, sinó a tot Europa i a tot el món, d’acord?

Quant al tema de la substitució dels professionals quan 
acaben –quan estan jubilats o quan s’han mort–, les 
places, sobretot a nivell de l’ICS, s’amortitzen. I els 
altres, doncs, tenim la capacitat d’estirarnos com una 
molla, i anem fent, anem fent; suposo que en algun mo
ment aquesta molla ja..., com la del «boli», no?, es de
formarà i ja no tornarem. I, bé, i la responsabilitat és 
vostra d’arribar fins on podem arribar, no? En canvi, en 
la concertada no passa tant, almenys a nivell de la me
va província, d’acord?

El voluntarisme. No es modifica. El voluntarisme..., bé, 
el metge sap quan entra a la consulta però mai quan 
surt. Amb el sistema antic sorties de la consulta perquè 
el teu despatxet l’ocupava un altre i a les dues hores 
i mitja havies de deixar allò solucionat. A vegades..., 
bé, era un model que funcionava, no? Però, bé...

Quant al tema..., jo parlava del fòrum de la professió, 
perquè d’una manera paral·lela el consell de la profes
sió, els professionals hem fet coses i les pengem perquè 
hi siguin i se’n pugui fer cas. El consell..., jo vaig parti
cipar del consell de la professió; ja en l’última fase van 
sortir set documents –magnífics documents–, però que 
estan penjats a la pàgina de l’IES. No ho sé, no s’ha fet 
res –res de res. Alguna empresa individualment ho ha 
pogut fer.

El model. El model, doncs bé, ha d’estar basat –i hi co
incideixo també– en la primària. No és perquè jo sigui 
metge de primària, però, vaja, la primària ha de ser po
tenciada, se li ha de donar el seu paper, ha de tindre una 
bona relació amb l’especialitzada i solucionar molts 
problemes, que moltes vegades és fàcil. S’ha de poten
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ciar l’Agència de Salut Pública, per descomptat, i més 
en els temps que tenim, la quantitat d’immigrants que 
tenim; i noves malalties infectocontagioses que poden 
sortir les hem de prevenir perquè poden sortir.

L’atenció a la cronicitat, per descomptat. Doncs, cada 
vegada tenim un nivell de vida molt més elevat i ne
cessitem tindre una atenció, que no passa –i hi han 
idees– per estar la gent en les residències i portarlos 
fora de casa. Podríem crear també un servei d’atenció 
a domicili, i inclús cooperatives entre gent, i que po
dria participarhi alguna agència. Hi ha alguna idea per 
aquí amagada, però que seria important –des de neteja, 
menjars, assistència, o inclús cooperació dels mateixos 
usuaris.

I, quant a l’activitat més complexa, jo crec que els nos
tres hospitals tenen un nivell bastant alt.

Quant a la segona intervenció –el Partit Popular–, bé, 
doncs, efectivament, el professor Vilardell és una per
sona amb molta experiència i amb molt de sentit co
mú. I a veure, les retallades, arriba un moment que 
afecten..., per molt que facin els professionals un esforç, 
doncs, deterioren la qualitat del sistema. I això ho hem 
de denunciar i per això ell ho va denunciar, i jo també 
ho vaig denunciar en el seu moment quan tocava.

I en el tema de l’euro i del pago..., no el copago, sino 
el repago de la..., doncs, jo penso, a veure, que s’havia 
d’haver fet –i ho he comentat diverses vegades– un pac
te d’estat, eh? No pot ser que sempre siguem aquesta 
comunitat la que ha de pagar dues vegades, o que..., em 
sembla que no. Ara, és un model que s’ha triat. Potser 
és necessari perquè..., en aquest moment és necessari, 
però, bé, hem d’arribar, en molt poc temps, a tot Espa
nya igual, eh?, vull dirli, perquè les coses que passen 
aquí passen a la resta del país, i a vegades d’una mane
ra bastant més..., almenys d’una manera més abrupta 
s’estan... Per exemple, a Castilla  La Mancha ara pa
teixen molt el tema sanitari perquè s’han amagat mol
tes coses, no? O sigui, que l’interterritorial aquí hauria 
de treballar molt, i haurien d’arribar a un pacte d’estat. 
Crec que he contestat...

Senyor Vendrell, a veure, no m’he referit al reial de
cret... Aquest reial decret ens ha agafat a tots..., bé, per 
sorpresa. Jo crec que ni molts dels que participen en les 
comissions de sanitat del Congreso de los Diputados, 
del Senat, sabien de què anava, i per què, i d’aquesta 
manera i a qui s’ha consultat. Ara vindrà el desenvo
lupament. Però a veure, aquest cap de setmana els cin
quantados col·legis de metges d’Espanya hem estat tot 
un matí en grups analitzantlo –els col·legis catalans 
també, per descomptat– i hem tret un decret. Són vuit 
conclusions. Si em permet, jo els les comento; en caste
llà, perquè va ser a Madrid, eh?

Pues mire: «El sistema nacional de salud precisa de una 
financiación de carácter finalista. Los recortes deben 
dirigirse a otras partidas presupuestarias públicas pres
cindibles, como instituciones políticas innecesarias, 
servicios autonómicos, hipertrofia de cargos públicos y 
condiciones para su ejercicio, medios de comunicación 
oficiales nacionales y autonómicos deficitarios, etcéte
ra, así como una idéntica reducción de la masa salarial 

con carácter lineal, semejante a la que se está aplicando 
al personal sanitario.

»La reducción ilimitada de gasto público, centrada con 
gran intensidad en sanidad y en educación, propuesta 
por grupos y responsables políticos y económicos que 
son responsables de la crisis e incapaces de contener
la y que puede estar seguida de cerca por grupos con 
intereses empresariales y financieros, es inaceptable 
y rechazable sin paliativo alguno.

»Una disminución del 20 por ciento del producto interi
or bruto dedicado a la sanidad para el 2015, con una re
ducción media de las retribuciones de los profesionales 
sanitarios superior al 23 por ciento, así como de los nu
merosos despidos que se están produciendo en algunas 
comunidades autónomas, solo nos lleva a un callejón 
sin salida y sin futuro para el sistema nacional de salud 
y para los médicos.

»Un presente amenazador y desmotivador para los 
médicos solo puede generar un futuro incierto e inesta
ble para la asistencia sanitaria y para el sistema nacional 
de salud. La sanidad española estará herida de muerte si 
el debate de los recortes impide y no se acompaña de 
las necesarias reformas estructurales para la sostenibili
dad desde el interés sanitario, la ética y la justicia.

»Para cumplir lo que se espera de los médicos, los pro
fesionales sanitarios precisamos de un marco retribu
tivo y laboral estable que despeje las incertidumbres 
y haga posible el mejor ejercicio profesional y la ade
cuada respuesta a las necesidades de los pacientes. El 
médico es el principal activo de la calidad asistencial y 
el sistema nacional de salud la mayor garantía para re
alizarlo. En nuestro sistema nacional de salud no sobra 
ningún médico, por lo que no podemos tolerar ningún 
despido.

»La tensión que vive el sistema nacional de salud se ha 
conseguido paliar esencialmente por el trabajo y la de
dicación de los médicos, pero la violencia y la tensión 
que se vive en el día a día en nuestro sistema nacional 
de salud nos preocupa especialmente por las posibles 
respuestas que pueda generar.

»Y denunciamos la irresponsabilidad de los partidos 
políticos que son incapaces de llegar a un pacto de es
tado para salvar el sistema nacional de salud, por lo 
que se lo exigimos sin reservas. 

»Y a pesar de la situación de crisis y los recortes del sis
tema nacional de salud, la defensa sin reservas de la ca
lidad del acto médico es parte fundamental de nuestro 
compromiso y responsabilidad con nuestros pacientes 
y con la sociedad en su conjunto.»

Aquest és un manifest que ha sortit avui des de l’Or
ganización Médica Colegial i el Consejo General de 
Médicos de España. És el que els puc dir. Nosaltres ens 
hem trobat que també..., diverses coses. Una és que a 
vegades aquestes retallades o aquestes situacions, que 
sembla que puguin millorar la sostenibilitat del sistema, 
a mitjà termini o una mica..., l’empitjoraran. Per exem
ple, el tema dels metges de quota i zona, o contingent, 
que se suspenen i passen a ser de..., bé, de vuit hores. 
Llavors, a aquestos, clar, se’ls haurà de reduir i augmen
tarà la despesa. Els metges APD, que també anul·len tot 
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un cos de metges que és històric, no ho entenc. I des
prés, moltes de les mesures estan en contra del nostre 
codi deontològic. Nosaltres no deixarem d’assistir un 
malalt perquè les mesures econòmiques ens ho dicten.

Un minutet, perquè acabo ja. A Carme Capdevila. Què 
fem perquè els professionals siguin escoltats? Doncs, 
bé, rebre’ns en situacions com aquestes, i nosaltres els 
aportarem... I, si no, fer comissions, a nivell inclús més 
individual, comarcal o provincial o com vulguin. Però, 
vaja, nosaltres estem disposats a vindre en qualsevol 
moment i respondre. I si no ho sabem en el moment, 
no es preocupi que jo la faré citar i li ho portaré.

La disminució de personal afecta la qualitat? Doncs, 
el mateix que abans: sí, clar, lògic. Si n’hi han menys, 
doncs menys qualitat. I no estava hipertrofiat el nos
tre sistema, eh?, ni molt menys. Potser no estava de
mogràficament ben distribuït, perquè, clar, l’àrea me
tropolitana de Barcelona afortunadament teniu molta 
més –bé, o tenen els que viuen aquí–..., que en alguns 
llocs. Però, bé, s’intentava distribuir, jo crec.

I què poden fer els diputats? Doncs, bé, escoltarnos i 
fernos cas als que dia a dia tractem la situació.

Senyor Jordi Cañas, pues es evidente, ¿no? Yo creo que 
le he contestado un poco con lo que he dicho al señor 
Vendrell. Los criterios médicos para nosotros son pri
oritarios. Es lo que comentábamos antes. No puede ser 
que cada vez, dependiendo de la situación económica 
o del presupuesto o eso, cambiemos nuestra actitud de
lante de los enfermos. Nosotros seguiremos atendiendo. 
Por mucho que nos digan que una persona no está cu
bierta, ya será el gestor el que se preocupe luego de co
brarle. Pero si a mí me llega un inmigrante, me llega tal, 
que está deficitario de salud, yo le voy a atender, porque 
además no sólo está él mal, sino que a lo mejor puede 
crear un problema grave de salud a la comunidad.

I per últim, a veure..., la senyora Laïlla –perdoni’m. 
Bé, el pla de Bolonya, si s’aplica bé... Però s’ha d’apli
car bé, les coses a mitges no, eh? Però tirem endavant. 
I tirem a poc a poc, i anem...

La relació professional amb el malalt, doncs, és fona
mental. L’empatia amb el malalt és importantíssima, 
i la llibertat que té el malalt per entendre’s amb el seu 
metge, doncs, també. Per això hi ha una lliure elecció 
de metge, i jo crec que és una de les coses que es fa. Pe
rò és importantíssim el fet que puguem tindre un diàleg 
i tindre l’espai i el temps suficient per poder estar...

El Pla de salut. Doncs, bé, continua, és el mateix que 
abans: la primària, bàsica. I hem de potenciarla, ferla 
gran i formarla i deixarnos temps, en col·laboració amb 
la infermeria.

La prevenció, doncs, el mateix. I el sociosanitari, doncs, 
bé, s’ha de reestructurar una mica, perquè el que són 
les residències ja és un model que..., a més, no donem 
més, hem de buscar un altre sistema que sigui...

I la troncalitat. La troncalitat és molt controvertida. Hi 
han especialitats que sí que hi estan d’acord, unes altres 
que no, i aquí està en estudi. Avui el doctor Vilardell 
està a Madrid precisament amb el tema aquest, parlant 
d’aquestos temes, i suposo que al final arribarem a un 

tema. Però tampoc es pot optimitzar tant, vull dir, ar
riba un moment que sí que podem saber de tot, però no 
de tot, tot, tot, eh? Arriba un moment que hi han supe
respecialitats que s’han de fer ben bé, i per això estan 
els nostres hospitals terciaris, que funcionen molt bé. 
A pesar que digui algú que no són del tot... Són dels 
millors del món, eh?, de veritat.

Molt bé, moltes gràcies.

El president

Be, moltes gràcies, tant als representants del Col·legi 
d’Infermeres i Infermers com del Col·legi de Metges, 
per la seva compareixença, per donarnos llum sobre 
la seva opinió. I els emplacem per a una altra ocasió a 
seguirne parlant.

Ara, diputats i diputades, continuarem la comissió 
amb els representants dels farmacèutics i veterinaris; 
mentre, acomiadem els compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i ca-
torze minuts i es reprèn a les sis i sis minuts.

El president 

Continuem la sessió.

Compareixença 
de representants del Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya per a informar 
sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari (tram. 357-00205/09)

Compareixença dels representants del Consell de Col
legis Veterinaris de Catalunya i del Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre llur posicionament amb relació als 
ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el 
model del sistema sanitari.

Ens acompanyen a la taula el senyor Francesc Monné, 
president del Consell de Col·legis Veterinaris de Cata
lunya, el senyor Jordi de Dalmases Balañá, president 
del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, i la 
senyora Carmen López Burillo, secretària del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Abans de donarlos la paraula, que començarà la senyo
ra Carmen López, els voldria dir als portaveus que, atès 
que portem tot el dia parlant dels mateixos punts vistos 
de diferents vessants, a veure si podríem concretar en 
les intervencions, ja les preguntes dirigides concreta
ment als dos representants dels consells de veterinaris 
i de farmacèutics, no tant ja l’explicació més general, 
sinó concretar ja els temes que afecten directament els 
seus col·legis.

Doncs, per començar... (Veus de fons.) Ah!, doncs, té la 
paraula el senyor Francesc Monné.
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Francesc Monné Orga (president del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya)

Bé, moltes gràcies. És la meva obligació de dirvos 
moltes gràcies d’haverme invitat. L’única cosa que sí 
que us vam dir és que ens ho heu dit molt aviat, amb 
molt poc temps de preparar les coses; però ho hem fet 
amb molt de «carinyo».

I llavors crec que la persona més ideal per fer això és 
la secretària i presidenta del col·legi de Lleida, perquè 
treballa actualment aquests temes que es debaten en 
aquesta casa, no? Sí que us podem contestar totes les 
preguntes..., que no siguin massa difícils, perquè si són 
tan difícils potser no podrem contestar; ho haurem de 
demanar en un altre moment, que ens escolteu. Però 
sí que venim amb tota cordialitat a donarvos tot tipus 
d’explicacions del que fem i del que podem fer i de la 
resposta que vosaltres..., nosaltres, la resposta que us 
volem donar a tots vosaltres.

Llavors, com que la Carme és un persona molt entesa 
en tots aquests temes..., i si hi ha algun tema en què jo 
potser puc aportar quelcom, també ho faré amb molt 
de gust, no?, que a aquesta cambra ja hi he vingut al
guna vegada, a asseure’m en aquesta mateixa cadira, 
i que ho he fet molt a gust, em dóna satisfacció..., a tots 
vostès, tant als partits de la dreta com als de l’esquer
ra. Dic «dreta» i «esquerra», però d’on estic assegut 
jo, eh? (Rialles.)

Res més, moltes gràcies.

El president 

Molt bé, doncs, té la paraula la senyora Carmen López, 
per un espai màxim de quinze minuts. 

Carmen López Burillo (secretària del Consell 
de Col·legis Veterinaris de Catalunya)

Bona tarda. En primer lloc reiterar l’agraïment per ha
vernos convidat a aquesta taula. I intentaré fer un petit 
resum del que us volem exposar. El nostre col·lectiu té 
diverses vessants de treball i una part és la que treballa 
al Departament de Salut, sobretot en tasques de promo
ció de la salut. Llavors, per nosaltres és molt important 
aquesta consideració dels veterinaris com a sanitaris; 
nosaltres treballem amb prevenció i amb promoció... 
(Veus de fons.) Ara millor? (Veus de fons.) Sí.

Bé, repeteixo la introducció. El col·lectiu veterinari té 
vessants molt diferents d’àmbits de treball i una part 
del nostre col·lectiu treballa al Departament de Salut 
fent tasques sobretot per a la promoció de la salut –la 
prevenció i la promoció i avaluació de riscos. 

Creiem que és molt important aquest paper, perquè el 
fet d’invertir diners en prevenció estalvia molts, molts 
diners en assistència. Hi ha càlculs que parlen que un 
euro invertit en prevenció estalvia cinquanta euros en 
assistència. També, a part de los riscos coneguts per a 
la salut pública, també tenim exemples recents que ens 
han fet sortir als mitjans de comunicació, com la crisis 
de l’E. coli a Alemanya, on s’ha vist el valor humà que 
tenia..., les pèrdues que ha suposat aquesta crisi –les 
pèrdues a nivell humà i a nivell econòmic. O també un 

altre exemple, amb una situació de crisis similar d’al
tres temps, que va ser els canvis que es van fer amb 
els tractaments de les farines de carns a Gran Breta
nya, que després van derivar en un problema tan greu 
com la coneguda crisi de les vaques boges. Llavors, 
considerem que és importantíssim, en un moment com 
aquest, no oblidarnos d’aquesta part. 

Bé, com a col·lectiu tenim aproximadament uns 
370 professionals que treballen al Departament de Sa
lut, dels quals hi ha una petita part que són els veteri
naris d’escorxador, que aquestos companys –són 180 
en concret– no se’ls ha aplicat els ajustos de govern que 
limiten renovació de personal ni reducció del 15 per 
cent dels interins, perquè tenim un reglament de la Co
munitat Econòmica, el 854/2004, que estableix la ne
cessitat que estiguin els veterinaris presents a l’escor
xador en tot moment. Llavors, això considerem que ha 
set un èxit i molt positiu, però això també veiem que fa 
que la resta de professionals..., es salvaguarda aquesta 
part, que és molt important, però la resta de professio
nals supleixen, d’alguna manera, s’estiren, com es deia 
abans, per cobrir tots els llocs de treball..., que s’esti
ren per poder acudir a aquestes tasques de l’escorxa
dor. Considerem que és un èxit de veritat, però s’hauria 
d’estendre a la resta del col·lectiu. 

Per donar alguna dada, tenim a Catalunya 51 escor
xadors. Si voleu dades més concretes també us les 
donarem, però trobo innecessari donarles perquè us 
omplirien de números, però en principi tenim 51 es
corxadors a Catalunya, i es visiten uns 3.500 establi
ments. Indústries càrnies són de 300 a 330, però en 
total són 3.500 establiments. Només amb aquestos nú
meros es poden fer vostès la idea de la tasca complexa 
que desenvolupen els nostres companys. 

Després, a més a més de les tasques de salut pública 
que es fan, la nostra presència en aquestes indústri
es garanteix la lliure circulació de mercaderies. I en 
aquest moment en què l’exportació de les indústries 
és tan important perquè salva una bona part del sec
tor productiu, perquè es pugui fer aquesta exportació és 
imprescindible evidentment la bona tasca d’aquestes in
dústries, i després les garanties sanitàries reconegudes 
per les autoritats de la Unió Europea i per les autoritats 
de la resta del món. Llavors, és molt important no obli
darnos d’aquesta tasca; al contrari, potenciar aquesta 
vessant que pot ajudar l’economia, indubtablement po
tenciar el control, simplificarlo també a nivell admi
nistratiu, i inclús estendre la nostra tasca inspectora a 
tasques formatives. 

Una altra part que volíem explicarvos era la reducció 
que han notat los nostres companys en temes de for
mació. Cada any se feien cursos presencials –nosaltres 
també formàvem part d’aquesta formació–, i n’hem no
tat una reducció molt dràstica. El fet de no estar al dia 
en aquestos temes que dèiem de comerç internacional 
d’on ens poden venir malalties emergents, i vivint en 
un món tan canviant, pensem que és imprescindible 
l’actualització. És importantíssim que se mantingui i 
que es lluiti per recuperar aquesta formació que es feia 
abans. 
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Un altre punt també en què s’ha notat una pèrdua d’agi
litat és en el tema de la potenciació de les tecnologi
es de comunicacions. Tan important és poder fer bé les 
coses com tenir la informació actualitzada i al dia per 
poder demostrarles. Llavors..., sí que hi havia plans 
que s’estaven desenvolupant que s’haurien d’intentar 
mantenir perquè ens ajudaria moltíssim a tots. 

I, per últim, un tema que potser ha sortit altres vegades 
als mitjans de comunicació i que se reclama des d’al
tres col·lectius és la modernització de la inspecció vete
rinària als escorxadors. Evidentment, nosaltres, com a 
col·lectiu, pensem que hem d’estar aquí –és imprescin
dible la nostra presència–, però sí que en moments així 
seria important fer una reflexió: una base de la segu
retat alimentària és la traçabilitat –la famosa frase «de 
la granja a la taula»–, ens permet un seguiment de tots 
els productes que produïm des de l’inici fins al final. 
Llavors, actualment el nostre sistema funciona d’una 
manera que treballen dos departaments, dos conselle
ries en aquesta tasca. Llavors, potser seria un bon mo
ment per modernitzarla i revisar la inspecció veterinà
ria i fer efectiva la revisió «de la granja a la taula» per 
un mateix cost. 

I en principi això és tot el que us volíem explicar. Si 
teniu algun dubte ja fareu les preguntes.

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies.

Compareixença
de representants del Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya per a informar 
sobre llur posicionament amb relació 
als ajustos pressupostaris, les mesures 
de sostenibilitat i el model del sistema 
sanitari (tram. 357-00206/09)

Li dono la paraula al senyor Jordi de Dalmases, presi
dent del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalu
nya.

Jordi de Dalmases Balañá (president del Consell 
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya)

Moltes gràcies, president. Diputades i diputats de la 
Comissió de Salut, és per a nosaltres, doncs, una sa
tisfacció que se’ns cridi a donar la nostra opinió en un 
moment difícil, no només en l’àmbit de la salut, en tots 
els àmbits. Vostès ho saben millor que nosaltres o tan 
bé com nosaltres. Però a més en una setmana clau, eh? 
No hi havia millor setmana per cridar els farmacèutics 
aquí que aquesta. Potser la setmana que ve hauria estat 
millor encara. Però entre una i l’altra muntarem un bon 
festival, ho poden tindre per segur. 

Escoltin, l’àmbit de l’exercici de la professió farmacèu
tica és ampli, eh?, hi ha molts àmbits. Però en sembla 
que quan ens criden aquí entorn de les mesures i les re
tallades es refereixen i deuen preferir que em centri en 

l’àmbit del medicament, com a primera clau, no en al
tres àmbits on els farmacèutics, doncs, també exercim. 
Intentaré..., i demano si us plau, president, que m’avisi 
quan hagi d’acabar, perquè això..., estic enamorat de la 
meva professió i és possible que me’n vagi, eh? Veig... 
(Veus de fons.) Perfecte. Molt bé. 

Mirin, jo crec que el millor que puc fer per analitzar les 
mesures que s’han implantat durant els darrers anys, 
i accentuadament des que hem reconegut que estem 
en crisi, és veure quins efectes han tingut en els ciuta
dans en relació amb el món del medicament –em sem
bla que és el més important per a vostès–; també per a 
la cadena del medicament, perquè canvia el paradigma 
d’un model d’indústria, d’exercici professional d’èxit 
–i explicaré per què dic això–, i canvia radicalment. 
I m’hauran de permetre pensar una mica en veu alta so
bre nova funció de la farmàcia de futur, perquè en la si
tuació post crisi que ens trobarem, si n’arribem a sortir, 
haurem de reinventarnos una miqueta, eh?, perquè, si 
no, el que tindrem és una desaparició d’un model d’es
tabliments sanitaris que en aquest moment fa una tasca 
molt important. I naturalment haig de parlar i m’han 
de permetre parlar d’aquelles mesures que en part pre
nen vostès, el Parlament, i en part es prenen al Congrés 
dels Diputats –i avui millor que mai perquè tinc aques
ta oportunitat, no?–, i que ens afecten als farmacèutics 
en el nostre exercici, en el nostre dia a dia, i que som la 
mà que ha de portar totes aquestes mesures als nostres 
ciutadans. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)

A efectes dels ciutadans, jo crec de veritat que hem 
aconseguit, en el marc dels medicaments, minimit
zarlos. Escoltin –i he portat algunes imatges, eh?–: el 
descens del preu mitjà per recepta és impressionant; 
afecta poc els nostres ciutadans, que majoritàriament 
acudeixen a les farmàcies amb recepta de pensionis
ta. La despesa mitjana per recepta igualment ha tingut 
una disminució importantíssima. I el que sí que és una 
reforma estructural que s’ha fet els darrers anys i que 
ha fet segurament possible que la prestació farmacèuti
ca pugui seguir sent un servei del sistema públic de sa
lut és la implementació de la política de genèrics.

Fixinse que..., per a un 38 per cent de receptes que hem 
arribat a tindre l’octubre de 2011. O l’abril de 2012 –ac
tualitzat–, un 43 per cent de les receptes són prescripci
ons amb genèrics, eh? I en canvi representen només un 
20 per cent de la facturació. Genèrics: tenen la caracte
rística que són principis actius que han exhaurit la se
va patent, cau el preu i, per tant, n’augmenta el nombre 
i disminueix molt el seu cost, eh?, augmenten les seves 
receptes i genera..., és un canvi estructural que fa possi
ble –aquest increment de receptes i d’envelliment de la 
població– seguirlos donant la prestació farmacèutica. 

És evident, per això, que totes aquestes característiques 
ens porten a una disminució important de les possibi
litats de servei que donen les oficines de farmàcia, a 
unes disminucions d’horaris. Vostès veuran que algu
nes farmàcies de vintiquatre hores han començat a re
duir horaris, que han començat a establir paral·lelismes 
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entre allò que és la prestació de serveis d’urgència en 
atenció primària, en correlació amb l’atenció farma
cèutica d’urgència. No pot ser d’una altra manera, eh?, 
els farmacèutics ens guanyem la vida en aquests mo
ments –i ja no tot el món– en base a un marge sobre 
unes caixetes que cada cop estan més..., no banalitza
des, però sí que semblen allò que se’n diu commodities, 
escolti, perquè cada cop més els nostres ciutadans han 
après que van a buscar un paracetamol, no van a buscar 
una caixa de paracetamol amb una marca concreta, no? 
I això té una sèrie de conseqüències importants. 

Fixins’hi –els números els he posat perquè se n’ado
nin–: un Omeprazol, eh?, aquell medicament que pre
nem tots quan en prenem algun altre perquè l’estómac 
no se’ns faci malbé. Fixinse en deu anys què ha pas
sat, fixins’hi: 93,66 per cent de baixada de preu; de 
57,58 euros que valia el Losec, l’inventor del medica
ment, a 3,65. O l’Enalapril, fàrmac de l’acció per a la 
pressió si no tenim tos, doncs, fixins’hi, s’ha abaixat 
un 86,59. Això no reflecteix res més que és possible fa
bricar els fàrmacs amb aquest cost, però al costat hau
rem de pensar què succeeix amb tot l’entorn que gira al 
voltant del medicament, perquè li ha canviat totalment 
el paradigma. 

Amb tot això als usuaris què els passa? Res, els ho 
hem explicat. La política dels genèrics l’han entès, 
l’han après. I, miri, ni tan sols això que es parla tant 
que els canviem les caixetes de colors, ni això fem els 
farmacèutics, perquè als nostres avis no els agrada, 
és el pitjor que els pots fer. I, per tant, intentem..., pot 
ser que canviem una prescripció en un genèric –d’una 
marca per un altre, perquè no les podem tindre totes 
perquè la situació econòmica és difícil–, però sempre 
li acabem donant després la mateixa. I això ho tenim 
comprovat i analitzat amb la recepta electrònica: quina 
és la prevalença del mateix fàrmac en els nostres avis, 
no? I això és molt important perquè, si no, no es com
pliran els tractaments. 

Hem tingut també un canvi d’actitud dels ciutadans 
molt important, que hem aconseguit generar. Abans 
semblava..., allò que dèiem, eh?, que tot és gratuït: el 
que és gratuït no té valor. Jo crec que hem aconseguit 
comunicarli al ciutadà quina és la importància i quin 
era el miracle –«era», dic, perquè ja ha deixat de ser..., 
deixarà de ser– d’aquesta prestació farmacèutica gra
tuïta majoritària que teníem en el nostre país. Abans, 
la gent et venia del metge amb el tractament d’un crò
nic per a tres mesos i et deia: «Prepari’m això, que li 
ho vindré a buscar demà.» I se’n duia dues bosses car
regades de caixes. Avui en dia t’entren amb la recepta 
electrònica. La recepta electrònica ja no permet carre
gar medicaments. Però es que t’entren i et diuen: «Mi
ri, necessito les llàgrimes artificials i l’analgèsic.» Diu: 
«Li surt, a més... –No, encara en tinc.» Doncs, els ho 
asseguro, jo els asseguro que això és una realitat avui 
dia entre els nostres ciutadans; és un canvi i una consci
enciació que hem aconseguit que no existia. Els assegu
ro que les coses abans no eren així. 

Hi ha moltes coses a millorar, eh? Tenim uns usuaris, 
pobrets, que els fem passar per davant de cinquanta far
màcies per anarse’n a Can Ruti o a Bellvitge per buscar 
un fàrmac que resulta que l’hem convertit, per motius 

econòmics, en un fàrmac de dispensació hospitalària 
–antiretrovirals i molts altres fàrmacs que a poquet a 
poquet es van passant, amb una demagògica anàlisi de 
costos. Diuen: «No, es que costen menys diners els me
dicaments a l’hospital perquè l’hospital públic els com
pra.» Els compra, però els ven el laboratori. Però té una 
càrrega de costos d’instal·lacions i de personal per do
narlos al pacient que no es comptabilitzen. Comptabi
litzem els fàrmacs dispensats en un hospital només a 
aquell preu que es compren, no? Tenim coses a millorar 
i jo crec que aquestes coses són les que han de formar 
part del futur de la nostra professió. 

Per la cadena del medicament? Doncs, escoltin, amb 
caigudes com tenim de la facturació, amb impacte so
bre els marges de les oficines de farmàcia –fixinse que 
hem passat d’un 29,9 per cent a un 21 per cent de mar
ge–, amb les últimes mesures que s’han pres, a nivell de 
marges, de caràcter transversal, eh? No tenim mesures 
progressives en funció de la facturació amb el sistema 
públic de salut per a les farmàcies, sinó que les darre
res que hem pres són descomptes lineals del 7 i mig per 
cent, del 15 per cent, o caigudes de preus massives. Ai
xò afecta a totes les farmàcies per igual i això posa molt 
en perill, molt en risc el model de farmàcia de proximi
tat, perfectament distribuïda en el territori que tenim en 
l’actualitat, perquè les nostres farmàcies petites no són 
capaces de suportar la caiguda d’ingressos que reben. 

Si a això hi ajuntem, doncs, que no cobrem quan hem de 
cobrar –cobrem amb trenta dies de retard–, doncs, mi
rin, els farmacèutics són professionals autònoms que no 
se’ls permet estar sota –i hi estic d’acord, eh?, que sigui 
així– cap fórmula societària, i, per tant, tota la garantia 
que tenen davant d’un banc –àvid de tindre garanties a 
l’hora de deixar diners–, doncs, són aquelles garanties 
que té la seva família –el seu pis, les seves pertinences, 
les seves hipoteques– que pugui generar i aportar a un 
banc per aconseguir crèdit, per suplir la mancança de 
pagament d’aquell que és el seu principal client, que és 
el sistema públic de salut. 

Per tant, som un sector que estem..., com tots, eh?, 
i no em queixaré més que altres, perquè també tenim 
4 o 5 milions d’aturats a nivell de tot l’Estat. Però pa
tim d’una manera important –important– la crisi i les 
reformes que s’introdueixen, perquè afecten molt de 
ple el nostre sistema.

Dit això, i abans d’anar a les noves mesures que ens vé
nen, faré una reflexió; una reflexió que s’haurà de fer 
a nivell de Parlament, perquè la nostra forma d’exer
cici a través d’oficines de farmàcia és regulada per la 
Llei d’ordenació farmacèutica del Parlament de Cata
lunya, i aquesta està establerta amb una sèrie de crite
ris que segurament, fora de la nostra crisi actual, quan 
aconse guim sortirne, ens haurà canviat les possibilitats 
d’exercir la professió, no? Haurem de fer una reflexió 
sobre quin model de farmàcia volem.

Tenim avui en dia 3.050 establiments sanitaris amb 
cent metres quadrats com a mínim, trescents mil me
tres quadrats d’establiments sanitaris distribuïts per
fectament a tot Catalunya, amb un llicenciat superior a 
cada una d’aquestes oficines de farmàcia, i que no es 
poden permetre quedar fora d’allò que serà el futur de 
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la sanitat: els pacients crònics, polimedicats, els nostres 
avis, que –o nosaltres mateixos– no es podran fer càr
rec..., quan estiguem malalts a les nostres cases, centres 
residencials, socials –importantíssims–, i allò que segu
rament serà més viable per a l’Estat, que és fomentar 
l’atenció domiciliària, eh? Els farmacèutics som l’esta
bliment sanitari professional més proper a la casa dels 
ciutadans i no podem desaprofitar la seva participació 
en aquest futur que dibuixo. 

Però, bé, dit això –i no em vull estendre més, eh?, per 
allò que...–, respecte als ciutadans, escoltin, jo crec 
que en la prestació farmacèutica ho estem superant 
bastant bé. És veritat que de tant en tant els fem coses 
rares: fem un canvi massiu de receptes a través del sis
tema de la recepta electrònica i als nostres ciutadans 
els canvien medicaments, els hem de donar moltes ex
plicacions, però estan tranquils. I jo crec que no hi ha 
una forta repercussió a nivell de ciutadans, sí a nivell 
de sector farmacèutic. 

Ara, ara ve la grossa, eh? És clar, mirin, el proper dis
sabte, sense que a mi em correspongui analitzar quines 
són les fórmules financeres que hem d’establir per acon
seguir fer viable l’estat del benestar que tenim, del qual 
estem tots molt satisfets i molt contents, doncs, els far
macèutics han de passar a cobrar impostos. Aquesta no 
és la nostra funció, és evident. Però és aquesta casa, és 
el Parlament de Catalunya, que a través d’una llei ens hi 
obliga. I, un cop hi estem obligats, obliga els ciutadans 
a pagar la taxa i obliga els farmacèutics a recaptarla. 

El millor que podem fer els farmacèutics és ferho amb 
les màximes garanties i de la millor manera possible. 
Per això ens hem preocupat. I hem treballat molt dur, 
eh?, perquè a ningú se li cobri una taxa que no es corres
pongui, perquè els sistemes informàtics comptabilitzin 
perfectament els comptadors de nombre de taxes paga
des, i, és clar, arriba un moment en què portem nosal
tres mateixos les coses al límit i pensem: «Què passarà 
si un ciutadà no vol pagar aquest euro?» I aquest és el 
gran debat que ha esclatat aquesta setmana i en el qual 
s’hi trobaran entremig el farmacèutic, no? I els meus 
em diuen: «Escolti, i a mi em fan fer això i amb quina 
seguretat jurídica?» I això és el que busquem, eh? 

És veritat que a un ciutadà no se li ocorre anar a una 
gasolinera i dir: «Escolti, posi’m gasolina, però no em 
cobri el cèntim sanitari.» No se li ocorre a ningú, per
què el de la gasolinera li diu: «Miri, escolti, jo no. Vagi 
a una altra gasolinera. Jo això no li ho faré, no?, perquè 
jo l’he de pagar.» El cas del farmacèutic ve a ser el ma
teix, eh?, cobri o no cobri l’euro, en cada dispensació 
se li comptabilitza i se li descomptarà que l’ha cobrat. 
Però som professionals sanitaris, no venem gasolina, 
i hem de dispensar fàrmacs. I no podem deixar un ciu
tadà sense un fàrmac; ni ens ho deixa fer la llei, ni en 
tenim cap ganes com a professionals. 

Això no vol dir..., amb qui ha de tindre el problema, 
el ciutadà que no vol pagar l’euro per recepta, és amb 
l’Administració, no amb el farmacèutic. I el que farà el 
farmacèutic serà posar un document a l’abast del ciuta
dà que vulgui incomplir la llei –i deixemho clar, per
què si no som clars i comencem a parlar amb mitges 
tintes tindrem un embolic tremend–, perquè ho signi, 

ho admeti, sàpiga que se li aplicarà una sèrie de lleis 
com si no poguéssim pagar un tribut o no volguéssim 
pagar una multa, i segurament s’acabarà executant, per
què no seria just que el que no es queixa pagués l’euro 
i el que es queixa deixés de pagarlo. I el farmacèutic, 
en aquestes condicions, dispensarà tot i no cobrar l’eu
ro, però només en aquestes condicions. I espero que no 
fomentem entre tots plegats el debat de l’incompliment 
d’una llei i..., en tot cas, els farmacèutics ens hi troba
rem entremig. 

I acabo, i sé que estic fora de temps, president, però... 

El president 

No, acabi, acabi, que és molt interessant. 

Jordi de Dalmases Balañá 

...vull dedicar una estona a això, eh? 

Bé, tot just passat el 23 de juny, alguna cosa ens falla, 
perquè vam demanar, per sentit comú, poder comen
çar l’1 de juliol; resulta que la nostra sistemàtica al
guna cosa té d’errònia que no permet fer una cosa de 
sentit comú, perquè segur que tots vostès si jo els dic: 
«Escolti, no em facin trencar una facturació i comen
çar un dissabte, vigília de festa, eh?, que els col·legis 
estan tancats, que no hi ha lloc on fer consultes.» Em 
diran: «Escolti, i tant, eh? Femho l’1 de juliol.» Resul
ta que el nostre sistema no ens ho permet; alguna cosa 
tenim que ens falla. O bé quan legislem –perdonin–, 
pensin que no s’ha de posar tres mesos a partir de la 
publicació, sinó que es pot posar una data concreta, 
que també hi ha vegades que es legisla així; pensem 
una mica en aquells que som afectats. 

Però aquest festival que tenim aquí, conseqüència del 
16/2012, emmascarat darrere una aportació progressiva 
dels ciutadans... Mentida, eh? Diguin quina progressió 
és dir que el 50 per cent pagaran els actius amb renda 
entre divuit mil i cent mil euros? Aquí hi ha el 95 per 
cent de la població, eh? Això..., on està la progressió? 
És un discurs, però no és una realitat.

Per aplicar això no tenim mitjans. És a dir, ens trobarem 
l’1 de juliol que no podrem establir... Així com ho po
drem fer amb la taxa de l’euro per recepta, no podrem 
ferho amb l’aplicació del copagament. Als pensionistes 
els haurem de passar a cobrar un 10 per cent; tindran un 
límit de vuit euros –i només els poso aquest exemple, 
eh? I si em retira cent cinquanta euros en valor de me
dicaments, li haurem de dir els farmacèutics: «Quinze 
euros.» I aquell senyor ens dirà: «No, no, s’equivoca. Si 
jo només haig de pagar fins a vuit, perquè la meva pen
sió...» Diu: «Ah!» –diu– «sí.» Diu: «Miri, ja li tornaran 
en un termini màxim de sis mesos.» Diu: «Qui?» Diu: 
«Doncs, no ho sé. –I quan? –Doncs, està per establir, 
eh?, de quina manera.» 

Escoltin, jo crec que s’han de posar copagaments, que 
és un problema de tots finançar. I, mirin, al final les co
ses es financen o amb impostos o d’una manera mixta: 
amb impostos i, en part, a aquell que gaudeix d’aquell 
servei directe. Però apliquem les coses..., fem les coses 
ben aplicables i senzilles per a l’usuari. No fem, com he 
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sentit en alguna comunitat, que diu: «Cobraré el 60 per 
cent a tots els actius i el 10 per cent a tots els pensionis
tes, i ja els tornaré l’excés que hàgim cobrat.» A mi..., 
a les farmàcies de Catalunya no tenim cap ganes d’en
trar en aquest joc. Sabem que si ens donen un marge de 
temps raonable farem les coses bé i a ningú li cobrarem 
un cèntim de més. Però se’ns nega aquest temps. Anem 
darrere d’una voràgine que hem de demostrar que el 
que legislem i determinem som capaços d’aplicarho, 
perquè, si no, sembla que hagi de venir algú darrere 
nostre a dirnos: «Vostè no serveix.» Escolti, a mi re
alment em sap greu la situació que s’originarà, però el 
que més greu em sap, a més, és que no s’originarà a ca
sa d’aquells que han aprovat això. No, s’originarà en els 
locals de les farmàcies, és on s’originaran tots aquests 
embolics. 

I això tenia moltes ganes de dirho. I, en fi, escoltin 
 –per acabar, eh?, president–: deixem de córrer darrere 
l’endeutament. Espero, almenys a nivell català, que tin
guem la capacitat de dedicar un temps a pensar quin és 
el nou model de futur de farmàcia de què ens volem do
tar a Catalunya, i quin és el paper sanitari que volem ju
gar, quina és la mena de retribució i què és el que fem. 
Hi haurem de pensar, perquè, si no, això s’acaba, eh? 
Això és un model que s’acaba. 

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies.

Senyor Vendrell i senyor Cañas, que en aquell moment 
no hi eren, hem comentat de les nostres intervencions 
que potser, com que ja hem parlat tot el dia sobre el 
model i així..., anar molt directament a les preguntes 
als compareixents. Ja saben vostès que es poden ex
pressar com vulguin, però dèiem de..., en aquest sentit.

Té la paraula Josep Maria Sabaté, portaveu del Grup 
Socialista. 

Josep M. Sabaté Guasch

Gràcies, president. Agrairlos la seva presència avui, 
aquí, entre nosaltres al senyor Francesc Monné, a la 
senyora Carmen López i al senyor Jordi de Dalmases. 
Anirem directes a les preguntes, ens atindrem al temps, 
agraint la petició del president. 

Mirin, només una qüestió prèvia comuna a tots dos, a 
tots dos estaments, a tots dos col·legis, no?, en el tema 
comú de la salut pública, eh? Els sistemes de protecció 
de la salut mediambiental i de la protecció alimentària 
és un tema en què tots dos col·legis es poden trobar amb 
algun punt en comú, no? I una pregunta concreta sobre 
aquest sistema és dir: els canvis que el reial decret su
posa en tots els sistemes, de condicions laborals de la 
gent que es dedica a la inspecció i tal, com veuen..., els 
afecta?, de quina manera? En els dos casos què provo
quen. I si l’entrada en vigor dels estatuts de l’Agència de 
Salut Pública entra en algun conflicte amb el que pugui 
produir aquest reial decret llei; pel que fa a condicions 
laborals, em refereixo, i a les situacions concretes del 
que és la seva plaça o el seu lloc de treball, eh?, pel que 

fa referència tant a escorxadors com a la vigilància de 
les aigües i de la cadena alimentària, com pel que fa re
ferència també en farmàcia. 

I referent al senyor..., qüestions més concretes al senyor 
Jordi de Dalmases i una reflexió.

Home, jo li volia preguntar si estaven preparats, el col
lectiu, per assumir els canvis del reial decret llei. Ja 
m’ho ha deixat claríssim, que no. Però llavors què fa
rem, no? Quin és el full de ruta de reserva? Què ens de
clararem, que no podem assumir alguna cosa? Algun 
tema haurem de fer. 

A mi no m’agrada. Érem contraris a l’euro per recepta, 
que s’apliqués conjuntament, i havíem demanat, el nos
tre grup, que es retirés després d’aquesta situació, però 
almenys em sento d’alguna forma satisfet que al meu 
país el Parlament hagi aprovat alguna cosa i el col·lectiu 
de farmacèutics ho hagi tingut a punt en el moment 
adequat. En canvi, allò altre que està aprovat des del 
Govern de l’Estat, no ha estat possible. Llavors, aquí hi 
ha alguna qüestió que ens falla. Llavors, hi ha pla b? Te
nim alguna qüestió que puguin donar una tranquil·litat a 
la ciutadania, o provocarem, d’alguna forma, una des
coordinació pel que fa a la informació que els ciutadans 
necessiten?, sobretot els més afectats amb els canvis.

I una última qüestió referent també a temes de salut pú
blica. Em preocupa el que passa a les farmàcies rurals, 
a les farmàcies dels barris més llunyans també de les 
grans ciutats, que són a vegades els únics agents de sa
lut, i que aquesta caiguda dels marges, que per a una 
farmàcia ben situada, en un carrer d’una ciutat mitja
na o d’una ciutat gran, que a més a més té garantit per 
d’altres vies un nivell d’ingressos, en una població peti
ta o en un barri d’extraradi, que no té un centre d’aten
ció primària molt nombrós, es veu tota aquesta situació 
molt difícil, fins i tot per poder pagar la nòmina –del 
mateix professional de la farmàcia, em refereixo, no a 
la nòmina d’algú que estigui al cas. 

Llavors, amb el mateix sistema de què parlàvem, del 
que és els temes de salut pública, hi havia previst i s’ha
via pensat, en els estatuts de l’Agència de Salut Pública, 
que hi hagués una cartera de serveis concreta que els 
farmacèutics podrien assumir. On ha quedat, això, se
nyor Jordi de Dalmases? 

Gràcies, president. 

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula Eva García, portaveu del 
Partit Popular. 

Eva García i Rodríguez 

Molt bé, moltes gràcies, senyor president. I també de 
forma molt breu, perquè així vostè ho ha demanat 
i les diputades del Partit Popular som molt disciplina
des i així ho farem, no?. Per tant, en primer lloc, agrair 
la compareixença de tots tres intervinents, del senyor 
Francesc Monné, la senyora Carmen López i també del 
senyor Jordi de Dalmases. 
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I per començar, a la senyora Carmen López: vostès, 
probablement, són els grans oblidats en moltes ocasi
ons en aquesta roda del sistema de salut; sempre par
lem de metges, infermeres, infermers, farmacèutics, 
però probablement els veterinaris, doncs, són els grans 
oblidats. I, per tant, agraïm que vostès hagin tingut 
l’ocasió de comparèixer en aquesta comissió i explicar 
el seu punt de vista sobre tot allò que passa en el nostre 
país relacionat amb els ajustos pressupostaris i amb el 
model sanitari en definitiva.

La senyora Carmen López feia una referència sobre els 
veterinaris en els escorxadors, i nosaltres som coneixe
dors que hi ha molta polèmica amb els horaris, precisa
ment, que fan aquests professionals, i que moltes vega
des, doncs, posen en dubte fins i tot la professionalitat 
d’aquests. Volíem saber què hi ha del cert en tot això: si 
és llegenda, si és un tòpic o que s’ajusta probablement a 
la realitat. Nosaltres compartim amb vostè, doncs, que 
és absolutament necessari fer una profunda reflexió al 
respecte.

I a més vostè deia clarament que un dels grans proble
mes que tenen, doncs, és que el seu sector és un sector 
absolutament transversal entre la Conselleria de Salut 
i la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali
mentació i Medi Natural, i per tant tenen moltes pro
blemàtiques que afecten una conselleria i una altra. Per 
tant, jo crec que això és un tema que ens hauríem de 
plantejar tots plegats, sobretot el Govern de Catalunya, 
per potser tenirlos encabits precisament en una de les 
dues conselleries. I en això estem absolutament d’acord. 

Amb relació a la intervenció del senyor Dalmases, del 
Col·legi de Farmacèutics, agrair també la seva compa
reixença. El posicionament del Partit Popular català 
sobre el copagament lineal de l’euro per recepta és ab
solutament clar. Demà passat entrarà, amb tota proba
bilitat, en vigor aquest euro per recepta; nosaltres con
siderem que és injusta, que és una mesura absolutament 
injusta, perquè ens penalitza doblement pel fet de ser 
catalans i perquè castiga, a més, tothom per igual, els 
que en tenen més, els que en tenen menys i aquells tam
bé que no en tenen. 

Per tant, senyor Dalmases, jo li volia adreçar una pre
gunta molt concreta. Jo volia saber si considera més 
justa potser l’aplicació de la participació en el sistema 
farmacèutic segons el nivell de renda, segons l’edat 
i segons el nivell de malaltia, com serà aquest copaga
ment que s’aplicarà per part del Govern de l’Estat, per 
part del Govern espanyol a partir del dia 1 de juliol. 
Nosaltres considerem que és molt més just, doncs, per
què simplement..., o en bona mesura perquè és en fun
ció de la renda, com li deia, en funció de l’edat i també 
en funció del nivell de malaltia. Però volíem saber la 
seva opinió al respecte. 

A mi m’han agradat molt alguns dels exemples que 
ha posat i que justifiquen d’alguna manera, doncs, al
gunes de les mesures que hem de prendre en el nos
tre sistema de salut en aquests moments, perquè tots 
coneixem persones que tenen a casa petites farmàci
es; petites farmàcies, doncs, amb medicaments que no 
prenen perquè moltes vegades consideren que el metge 
s’ha equivocat quan els ho ha receptat, però com se’ls 

ha receptat, els han anat a buscar a la farmàcia i, per 
tant, tenen, com deia, petites farmàcies a casa. Jo crec 
que això és una absoluta obvietat, que tots coneixem 
persones..., i per tant, doncs, bé, ara ens trobem en la 
situació que ens trobem, i per tant hem de prendre me
sures moltes vegades no gaire agradables. 

Però li volem adreçar una última pregunta, i és referida 
sobretot a aquelles oficines de farmàcia de Catalunya, 
catalanes, que són limítrofes amb altres comunitats au
tònomes i que ens han traslladat la seva gran preocupa
ció pel que serà d’ells, sobretot de la seva economia, de 
les seves botigues, a partir de l’entrada en vigor de l’eu
ro per recepta. Són oficines de farmàcia, doncs, que tin
dran evidentment, com és normal, menys, diguemne, 
vendes, perquè probablement els pacients, els malalts 
faran allò que és bastant lògic, jo entenc, i és anar a una 
altra oficina de farmàcia on no han de pagar aquest eu
ro per recepta, no? 

Per tant, aquestes oficines de farmàcia estan molt preo
cupades pel que pot ser de les seves economies a partir 
del proper 24 de juny. I, per tant, volíem saber també 
quina és la seva opinió, perquè no he entès o no m’ha 
quedat gaire clar de la seva intervenció que hagi fet al
guna referència al respecte. 

Moltes gràcies a tots tres una altra vegada.

Gràcies, president. 

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula Josep Vendrell, portaveu 
d’Iniciativa per Catalunya Verds. 

Josep Vendrell Gardeñes 

Gràcies, president. També el nostre agraïment als com
pareixents, a la senyora Carme López, al senyor Fran
cesc Monné i al senyor Jordi de Dalmases per les seves 
explicacions i opinions. I també intentaré ser disciplinat 
i anar a les preguntes, amb alguna valoració, això sí, so
bre el que s’ha dit. 

Li volia preguntar a la senyora López pel tema que ha 
dit de la manca d’actualització de la informació de la 
formació que tenen sobre l’evolució del comerç inter
nacional, de les implicacions que això té, no?, per als 
temes de traçabilitat, he entès, i quines repercussions 
negatives pot tenir això. I si considera vostè que el nos
tre país en aquests temes de seguretat alimentària –que 
és una dimensió també de la salut pública– estem a ni
vell, estem al dia, i què és el que caldria fer, si no és ai
xí, perquè ens hi poséssim.

I al senyor Jordi Dalmases, efectivament, la seva pre
sència aquí és molt oportuna. Vostè ha parlat que mun
tarem un gran festival el dissabte i el proper dia 1 de 
juliol. Jo li volia també, de forma molt concreta..., el 
dissabte realment estarà tot a totes les farmàcies de Ca
talunya? Jo tinc la impressió..., un recorregut personal 
–el dimarts passat, eh?– per les farmàcies del meu bar
ri..., no era així. És a dir, no tenien la campanya infor
mativa que el conseller va dir que hi hauria, és a dir, no 
em van saber donar excessiva informació sobre el que 
passaria, més enllà de conceptes molt genèrics, no?; 
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no tenien el dispositiu informàtic en aquell moment, 
i compartien el que ha dit vostè: una gran preocupació 
per com tot això s’aplicaria i què li havien de donar, no 
li havien de donar, què diria el formulari, què és el que 
passava si el ciutadà no omplia el formulari... En fi, tot 
un seguit de qüestions que jo crec que a aquestes al
çades, tenint en compte els pocs dies que queden, són 
molt preocupants. I, per tant, li volia preguntar quin és 
el grau en aquests moments..., en definitiva: què és el 
que pot passar dissabte? 

Vostè deia: «Ens ha caigut a sobre una funció que no 
teníem, que era la de recaptadors d’impostos.» Coinci
deixo amb vostè. Nosaltres no érem partidaris de..., no 
n’hem estat partidaris i tornarem a presentar una mo
dificació normativa, perquè això, l’euro per recepta, 
es suprimeixi. Creiem que és injust, que és una doble 
càrrega que pateixen els ciutadans de Catalunya i que 
a més a més responsabilitza els ciutadans d’una cosa 
de què tampoc no acaben de ser responsables, perquè 
parlem de dispensació de..., parlem de receptes que no 
fan els ciutadans, que en qualsevol cas fan els metges, 
no? I, per tant, no em sembla tampoc, per la quantitat 
de diners que es recaptarà..., creiem que hi hauria altres 
mesures en el camp fiscal, que al llarg del dia hem anat 
repetint i que avui no hi insistiré. 

I pel que fa al copagament de l’Estat, també volia que 
m’expliqués exactament quina és la situació en aquests 
moments des del punt de vista tècnic. Vostè deia: «No 
tenim» –si no ho he entès malament– «no tenim res 
pràcticament, no?, el dia 1 de juliol no sabem què 
pot passar.» A Catalunya entenc que serà molt difícil 
que això s’apliqui. Quina és la informació i el treball 
que fan, per descomptat en aquest cas amb el Departa
ment de Salut, perquè això tiri endavant? Però entenc, 
pel que vostè deia, que això no és així, que no està en 
marxa, no? 

Coincideixo amb una idea: que, a més, el copagament 
de l’Estat em sembla que no és equitatiu, que la fran
ja, diguéssim, de divuit mil euros a cent mil euros..., 
precisament no es pot parlar d’equitat; que paguin el 
mateix una persona, doncs, que tingui una renda de 
19.000, 20.000 euros com una que en tingui 99.000, no 
és precisament un concepte molt acurat del que caldria 
entendre com a equitat. 

En fi, jo crec que totes aquestes mesures tenen un objec
tiu purament molt recaptador, i potser al darrere el que hi 
ha és una gran improvisació amb el reial decret, que s’ha 
fet –el de Madrid– sense diàleg, sense parlar amb tots els 
actors del sistema sanitari, sense que estigui madurat i 
ben pensat. Jo crec que té un efecte purament recaptador, 
i per això s’acaba improvisant. I a Catalunya també pot
ser s’acaben posant els terminis a les lleis sense pensar 
exactament quines són les conseqüències, però jo crec 
que s’improvisa molt i s’improvisa en excés. En fi, aques
ta és la nostra opinió.

I també li voldria preguntar... Vostè ens ha explicat i 
ens ha ensenyat unes gràfiques on hi havia una reducció 
molt important del preu dels medicaments i del marge 
farmacèutic. L’Estat espanyol era –no sé si ho és encara 
ara–, em sembla que era el tercer, a nivell mundial, con
sumidor de fàrmacs. S’aprovaven pràcticament tots els 

fàrmacs que es presentaven, tots pràcticament entraven 
a la llista, no? Hi ha una pressió comercial molt gran, 
pel que fa al consum de fàrmacs. I li volia preguntar si 
creuen que ara hi ha marge per guanyar en eficiència. 
A més a més de totes les mesures que s’han pres, si creu 
que encara és possible reduir aquesta pressió comercial. 
Els preus han baixat, però el nombre de receptes conti
nua pujant, de totes maneres, no? 

En fi, li volia preguntar sobre aquestes qüestions.

Gràcies.

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula l’honorable diputada Car
me Capdevila, portaveu d’Esquerra Republicana.

Carme Capdevila i Palau 

Moltes gràcies, president. Donar la benvinguda i agra
ir la seva presència avui, en aquesta comissió, al se
nyor Francesc Monné, a la senyora Carme López i al 
senyor Jordi Dalmases. Agrairlos..., no, també seré 
disciplinada, però m’agradaria sobretot plantejar un 
parell de preguntes al Col·legi de Veterinaris. Vostès 
han parlat de la modernització de la inspecció veteri
nària als escorxadors, que aquesta és una qüestió que 
s’ha posat damunt la taula en diverses ocasions, que no 
està avançant suficientment. Per tant, en aquests mo
ments li pregunto si hi han taules de treball, taules tèc
niques amb les quals, doncs, treballin per la modernit
zació d’aquesta inspecció, tal com vostès reclamaven.

En segon lloc, com els afecta o com ha afectat la reduc
ció del nombre de professionals, també d’aquest 15 per 
cent dels interins –15 per cent de l’horari dels interins–, 
que vostè ha dit que «s’estiren com un xiclet», però que, 
evidentment, això afecta directament les tasques que 
tenen encomanades, que ja n’hem parlat, de promoció, 
de prevenció i d’avaluació de la salut pública. Clar, par
lem d’una matèria molt fràgil, i que, doncs, la reducció 
d’aquest nombre de professionals, malgrat que s’hagin 
mantingut els que tenen presència continuada en els es
corxadors, crec que és molt significativa per a un col
lectiu que és petit. Per tant, primeres conseqüències que 
vostès noten, pel que fa, doncs, a les tasques que tenen 
encomanades. 

Pel que fa al senyor Dalmases, jo em centraré en un 
tema, perquè evidentment li torno a formular totes les 
preguntes que li han fet fins ara, però hi ha una qüestió, 
que vostè no n’ha parlat i també hi ha molts farmacèu
tics i moltes farmacèutiques que hi treballen, que és en 
tota l’empresa farmacèutica a Catalunya. Nosaltres hem 
estat..., Catalunya ha estat pionera, ha estat..., la seva 
importància és cabdal dins del nostre teixit productiu, 
i evidentment també l’empresa farmacèutica, doncs, és, 
una mica, com el monstre, eh? Perdoni’m aquesta ex
pressió, però se l’ha culpabilitzat moltes i reiterades ve
gades, perquè els elevats costos en la despesa farma
cèutica són originaris, o el seu origen està en l’empresa 
farmacèutica. Quan, al contrari, és una empresa que, hi 
insisteixo, és productiva, dóna molts llocs de treball, és 
innovadora, i que per tant també incrementa les nostres 
possibilitats.



Sèrie C - Núm. 347 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juny de 2012

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 18  68

Per tant, trobar aquest equilibri davant d’una situació en 
què s’ha disminuït el cost per recepta, s’han disminuït 
els preus de referència, s’ha disminuït la facturació, és 
una empresa que també està molt tensionada en aques
tos moments. Si es que vostè, doncs, coneix en quina 
situació es troba i, per tant, quines mesures caldria. Per
què l’austeritat, la reducció de la despesa és importan
tíssima, però totes aquelles mesures que fomentin l’ocu
pació, que fomentin l’emprenedoria en un sector que ha 
estat productiu sempre, doncs, també considero que són 
cabdals i a tenir en consideració en aquests moments. 

I respecte a la dispensació de medicaments a les far
màcies, miri, jo l’únic que els desitjo és molta sort –els 
desitjo molta sort–, perquè jo estic convençuda que a 
vostès els assignen un paper el qual la nostra societat 
en aquests moments..., doncs, hi ha moltes i moltes per
sones que ho viuran amb la més estricta normalitat i ho 
veuran com a necessari, però també n’hi haurà moltes 
i moltes que els suposarà una despesa extraordinària i, 
per tant, a aquesta cara amable i de proximitat del far
macèutic o la farmacèutica, doncs, li tocarà jugar un 
paper que no li correspon. Perquè vostè ens parla que 
els proporcionarà un paper, però vostès no l’han de fer, 
no són funcions que els corresponguin dintre l’àmbit de 
la seva professió. No només per tots aquells que no..., 
i no vull crear cap mena d’alarma, no?, però és una re
alitat amb la qual es poden trobar. I a més a més aquí 
afegimhi què passarà. Perquè, què provoquem? Que 
els usuaris vagin a comprar els medicaments amb un 
adhesiu de colorets, en el qual el color vermell vol dir 
que tu ets un pobre, el de color verd vol dir que tu es
tàs en una situació econòmica una mica millor, i quan 
el portes de color grana, doncs, resulta que tu tens unes 
rendes molt altes. 

Perquè, clar, ho tenen molt complicat per poder donar 
una resposta... I crec que al final acabarem en això, és 
a dir, que els ciutadans i les ciutadanes ens haurem de 
significar la nostra situació econòmica a l’hora de po
der exhibir les rendes i que alhora se’ns apliqui... És ai
xí com aniran les coses?, li pregunto. En aquest sentit? 
O disposarem d’altres mecanismes: que vostès tindran 
accés directe a les rendes de les persones i automàtica
ment, doncs, tindrem unes noves targetes, l’Institut Na
cional de la Salut ens donarà unes targetes noves, amb 
uns xips, en els quals quedaran identificades aquestes 
rendes. Com es modificaran? Com està previst? Els de
sitjo sort, de veritat, eh?, perquè tenen una papereta..., 
un paper que els tocarà jugar molt complicat davant de 
molta indefinició. 

Crec que les mesures..., ara no ho qüestiono, nosaltres 
estem en contra de l’euro, creiem que no s’ha d’aplicar 
i tampoc entenem que aquest sistema sigui redistribu
tiu realment, perquè els marges són molt amplis. Fins 
i tot la mateixa declaració de renda té un sistema molt 
més acotat a l’hora de les taxes impositives. Per tant, 
hi han altres maneres. Per tant, és important això, és 
a dir: com ho visibilitzarem els ciutadans?, o com està 
previst? Què els han passat, quina informació els han 
donat respecte a aquest tema? 

I l’última és: sort. En el sentit que quan vostès no tin
guin aquestes possibilitats jurídiques, legal per fer front 
a una situació, doncs, què faran? –què faran? Perquè 

vostè pot facilitar un document –ara ho comentàvem 
amb el diputat–, però si la persona no el vol signar, què? 
És a dir, vostès han d’assumir aquestos papers? Clar, es 
que la situació... Entenc que s’ha de recaptar, s’ha volgut 
recaptar i no s’ha pensat suficientment com s’havia de 
fer aquesta recaptació. 

Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Jordi Cañas, en 
representació de Ciutadans. 

Jordi Cañas Pérez 

Intentaré ser realmente disciplinado. En primer lugar, 
una pregunta al Consejo de Colegios Veterinarios. Us
tedes tienen, digamos, una duplicidad, están repartidos 
entre el Departamento de Agricultura y el de Salud. 
¿Dónde les gustaría estar? Fácil. No sé si... Es por el ti
empo, ¿eh?, podría ser más sofisticada, pero... ¿Dónde 
creen que deberían estar? Uno. 

Segundo. Entendiendo el aumento desmesurado de 
las tasas a los mataderos catalanes, ¿no puede ser, en 
parte, la especificidad de su situación funcionarial, un 
cuello de botella para la actividad económica de estos 
mataderos? Y después, ¿Cómo ven ustedes la situación 
de dumping que se puede producir en zonas limítrofes, 
por ejemplo con la provincia de Lleida, donde las tasas 
sanitarias, las tasas administrativas sobre los matade
ros son sensiblemente inferiores? Si ustedes están no
tando que haya habido un impacto de la decisión del úl
timo... (Veus de fons.) ¿No? Qué bien. Pues, fenomenal. 
Si ya me esta usted diciendo que no, pues una pregunta 
que ya se ahorran ustedes de contestarme. 

Y en relación con el Colegio de Farmacéuticos, yo es 
que... Decía por aquí el compañero, decía que como es
taba informando la Generalitat del euro por receta. Ha
ce un ratito ha llegado un Twitter del Govern con un 
hashtag. Ponía: «En dos minuts... puedes conocer cómo 
el euro por receta permitirá hacer un uso más racional 
de los medicamentos.» Yo le pregunto: ¿usted cree que 
el euro por receta va a provocar en los ciudadanos un 
uso más racional de los medicamentos? Es decir, mis 
padres, que son jubilados y polimedicados, ¿usted cree 
que gracias a este Gobierno van a saber hacer un uso 
más eficiente de los medicamentos? ¿O simplemente van 
a tener que pagar por los medicamentos? Lo digo por
que mis padres de prescripción sanitaria no saben, les 
suelen mandar los medicamentos; siempre se quejan de 
que les mandan muchos, pero no lo deciden ellos, lo de
ciden los médicos. A no ser que mis padres empiecen a 
optar por la automedicación, pues a lo mejor les saldría 
más barato. Espero que no haya ciudadanos que decidan 
esa opción. 

Y si a ustedes les parece bien que paguen lo mismo 
mis padres, que tienen una pensión que no llega a seis
cientos euros, que el señor Artur Mas cuando vaya a 
comprar un medicamento –el euro por receta, ¿eh?, 
que nos ha endosado este Gobierno. Un euro por rece
ta que también les anuncio que nosotros vamos a llevar 
al Defensor del Pueblo y que espero que ustedes ten
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gan que eliminar de su sistema informático en breve 
–el euro por receta–, porque es una tasa ilegal, y así se 
demostrará. Con lo cual yo les agradezco la eficiencia 
a la hora de incorporarlo en los sistemas informáticos, 
pero espero que pronto lo tengan que eliminar, y que 
aquellos que en su plan de estabilidad financiera conta
ban con 100 millones de euros que sacaban de la car
tera de los ciudadanos más desfavorecidos de nuestra 
comunidad, sin importarles para nada el principio de la 
progresividad fiscal que establece nuestra Constitución, 
sino la recaudación fiscal en plan bandolero de cami
no de la serranía de Ronda, pues tengan que pensar 
cómo emitir otros 100 millones de euros en deuda pú
blica para devolverlo a los bolsillos de los ciudadanos, 
de donde nunca tendría que haber salido, y menos en 
esas condiciones. Porque son en esas condiciones. Por
que esto es un fraude de ley, es establecer un impuesto, 
cuando la Generalitat no tiene competencia, con el úni
co objetivo de recaudar. Porque lo del Twitter –quiero 
volverlo a leer–, «permitir hacer un uso más racional de 
los medicamentos», es una broma de mal gusto. Eso es 
una pregunta. 

La segunda: ¿de la recaudación de este euro sanita
rio, ustedes harán, o el sistema informático este, des
conocido por el resto de los mortales, irá directamente 
a la Generalitat o se lo van quedar ustedes para enjua
gar la deuda que la Generalitat tiene con las farmacias? 
¿Cómo va a ser eso? ¿Se lo van a quedar ustedes o va 
a ir al Departament de Salut o al d’Economia –a Mas
Colell–, i después... ¿Cómo funcionará? ¿O va a servir 
de..., pequeña forma de ir enjuagando la deuda multimi
llonaria que tiene la sanidad pública con ustedes? 

La tercera pregunta: ¿Cuál es el importe actual de esa 
deuda? Y cuál es la situación a que está llevando a 
muchas farmacias. Si ustedes son conscientes de que 
hay muchas farmacias que están en riesgo de cierre por 
la deuda pendiente con la Generalitat de Catalunya. 
Y si el plan este ICO puede ser una fórmula, pues, para 
dar viabilidad a... No sé, desconozco si está ya incor
porado o se pueden incorporar las deudas de la Admi
nistración, o las farmacias si pueden ser enjuagadas a 
través del plan ICO. Esa es una. 

Y la cuarta y última: ¿cómo está el debate sobre la li
beralización del sector farmacéutico? Porque esto en 
2006 parecía que tenía una dirección muy concreta, 
en 2011 la cosa parece que se paró, y a mí me extraña 
que los paladines de la liberalización de todo lo públi
co no chisten, no digan nada respecto a la liberaliza
ción del sector farmacéutico. Yo, sinceramente, no ten
go una posición, mi partido no tiene una posición clara 
al respecto. Pero tampoco... Me sorprende que en esta 
vorágine liberalizadora para crear puestos de trabajo 
según proyecciones, ¿eh?, de lo que podía significar la 
liberalización y la eliminación de las restricciones que 
tiene la normativa española y autonómica al respecto..., 
si ustedes han oído algo, si se han puesto en contacto 
con ustedes para informarles de que este Gobierno –el 
autonómico, me refiero– tiene intenciones de liberali
zar el sector o no. Y cuál seria su postura y cuál es su 
postura. Si se ha modificado respecto a la presión que 
ejercieron para la no implementación del dictamen eu

ropeo acerca de necesidad de liberalización del merca
do farmacéutico en España. 

Gracias. 

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula Assumpció Laïlla, porta
veu de Convergència i Unió. 

M. Assumpció Laïlla i Jou 

Gràcies, president. Agrair, doncs, les explicacions dels 
tres membres de la Mesa, el senyor Monné, la senyora 
López i el senyor Dalmases, per les seves explicacions.

I també anant directa a les preguntes, i començant pel 
Consell de Col·legis Veterinaris, dos apunts. Fins ara jo 
tinc entès, segons la LOSC, que els veterinaris estan 
inclosos com a professions sanitàries, no? –segons la 
LOSC–, però últimament, no recordo on vaig llegirho, 
però sí que hi havia la intenció..., o en algun fòrum a 
nivell d’Estat espanyol, on s’excloïa la seva professió de 
les professions sanitàries. M’agradaria saber, si això és 
així, què al·leguen per excloure’ls de les professions sa
nitàries, si es que això succeeix. I si no és per ignoràn
cia, sinó que hi ha algun motiu real darrera, si ens ho 
podrien explicar. 

I entrant en el tema dels escorxadors, també tinc en
tès que aquí, a Catalunya, els criteris de vigilància i de 
promoció de la salut a nivell d’escorxador són criteris 
molt exhaustius i molt estrictes, igual que també amb 
el trasllat, no?, del material que gestionen els escorxa
dors de cara a altres països i que, per tant, pot produir, 
doncs, algun biaix en les competències en la mobilitza
ció de la mercaderia a nivell d’escorxadors d’un país a 
un altre. Què en pensen, i si realment és així o creu que 
hauríem d’endurir més aquests criteris que es poden 
marcar a la inspecció. O al revés, no?, hauríem de..., 
no ho sé, de primar aquests criteris per tal de facilitar, 
si així ho consideren..., sempre que, òbviament, no hi 
hagi un pacte a nivell de salut, que això ja ho dono per 
obvi. 

I, anant al tema de les farmàcies, també tres preguntes 
concretes. La primera..., i vostè m’ho ha posat en safa
ta, no? Deia: «Les farmàcies o el sector farmacèutic ens 
hem de replantejar què volem ser de grans.» És a dir, ha 
arribat potser el moment –que se’n parla a vegades– de 
dir quin és el futur de les oficines de farmàcia, quin és 
el futur del sector. Per tant, m’agradaria..., si ens pogu
és explicar cap a on creu que ha d’anar aquest model. 
Perquè òbviament s’obren diferents postures, només cal 
mirar en altres països quines són les funcions que te
nen les oficines de farmàcia, que tenen els farmacèu
tics, i també en altres àmbits. I, per tant, si vostès des 
del consell –que entenc que ja han obert aquest debat 
i ja tenen com a mínim un treball molt més evident que 
la diputada que els parla–..., doncs, si ens pogués també 
fer cinc cèntims de quin creu que és el futur de les ofi
cines de farmàcia.

I també una pregunta més concreta: com s’han de 
gestio nar les oficines de farmàcia? O si creu que hem 
de limitar les oficines de farmàcia amb relació, per 
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exemple, a la dispensació a les residències sociosanità
ries. En el sentit que quan hi ha reordenació del siste
ma sanitari, si aquesta reordenació creu vostè que s’ha 
d’equiparar també a una reordenació de la possibilitat 
de dispensació, per part d’algunes oficines de farmàcia 
en municipis més petits o farmàcies rurals, a l’hora de 
servir també, de dispensar, aquesta medicació a les re
sidències sociosanitàries, o seria partidari en aquests 
cas de liberalitzar una mica, doncs, aquesta decisió 
també i no encotillar algunes zones o sectors sanitaris 
en aquest àmbit de la farmàcia.

I com a última pregunta..., i evidentment parlant ja 
de l’euro per recepta i del sistema de copagament que 
planteja Madrid. Jo crec que –i en aquest cas vaig en la 
mateixa línia que deia el senyor Sabaté, no?– tot i que a 
correcuita ara, al final, però que sembla que com a mí
nim les eines estan a disposició, tant de les oficines de 
farmàcia com també la informació ha arribat als usu
aris. Jo tinc aquí la informació que ja està en els cen
tres d’atenció primària, que explica a l’usuari com ha 
de funcionar tot això, el perquè es fa i resolent dubtes, 
i qui queda exclòs i qui no, eh?, què s’ha de pagar i què 
no. I, per tant, sembla que tot està anant com hauria 
d’anar. És evident que segur que dissabte ja –jo crec 
que això també ho podem donar per segur– hi hauran 
algunes incidències que ens permetran també millorar 
tot aquest procés. Per tant, m’agradaria celebrar aquest 
fet i evidentment lloarlos el paper conciliador i de con
sens que han tingut vostès sempre en tot el procés. I ai
xò sí que els ho vull agrair, precisament aquest..., tot 
i entenent que segurament fan algun pas que no els per
tocaria, han acollit aquesta mesura i han anat a buscar 
la part positiva i s’hi han implicat, no?, també posant en 
valor la seva pròpia tasca de dispensació, d’agent de sa
lut. I, per tant, agrairlos també aquest fet. 

I, sobre l’aplicació de la taxa que marca Madrid, aquí 
jo sí que veig que..., una: la proximitat amb l’euro per 
recepta pot generar, doncs, segurament més proble
mes, precisament perquè a vegades es farà difícil sepa
rar l’impacte d’un de l’altre. Però segurament el fet que 
s’hagi d’implementar per renda, i que a més a més sigui 
a any vençut..., que, per tant, també hi hauran modifica
cions, òbviament. A dia d’avui, segur que hi han moltes 
persones que han modificat la seva situació de renda del 
31 de desembre a l’actual, per bé o per mal, i per tant ai
xò tindrà un impacte directe en el dia que, a l’endemà, 
el senyor que sigui vagi a buscar la medicació que per
toqui a l’oficina de farmàcia. I, per tant, aquí ja hi haurà 
un decalatge important. A banda que el creuament que 
pot suposar per a l’Administració la informació que ha
gi d’arribar del Departament d’Hisenda de Madrid amb 
la que s’hagi de creuar amb la que tingui el Departa
ment de Salut aquí, jo crec que hi pot haver un decalat
ge, ni que sigui per temps, no? I, per tant, veig molt més 
difícil el compliment d’aquesta norma per aquestes di
ficultats de coordinació, ja no només entre administra
cions, sinó també amb les oficines de farmàcia, que no 
pas la de l’euro per recepta. I, per tant, també m’agra
daria..., si em pogués, doncs, fer cinc cèntims d’aquest 
aspecte. 

I res més, reiterarlos l’agraïment per la seva exposició. 

El president 

Bé, doncs, ara els compareixents contestaran les pregun
tes que els han fet els diferents grups. En primer lloc té 
la paraula –es repartiran els deu minuts els representants 
del Consell de Veterinaris– la senyora Carme López, 
i després parlarà el senyor Francesc Monné. 

Carmen López Burillo 

Bé, intentarem respondre totes les preguntes i aclarir 
els vostres dubtes.

En primer lloc, a les preguntes que s’han fet quant a 
com afectaven los canvis sobre les retallades en els te
mes d’inspecció veterinària, actualment, com hem co
mentat abans, treballem amb uns 370 professionals; re
alment no hi ha hagut una reducció molt gran de llocs 
de treball, potser s’han perdut quinze llocs de treball 
–no és molt. Però el problema és el que he explicat 
abans: la situació dels veterinaris d’escorxador, que han 
d’estar presents tot l’horari, fa necessari que s’hagin 
de desplaçar veterinaris des d’altres tasques a cobrir 
aquesta parcel·la. 

Llavors, els companys, evidentment, són conscients de 
la seva responsabilitat i donen el màxim de..., i treballen 
sense deixar cap parcel·la sense cobrir, i moltes vegades 
el que es fa és una ampliació de zones. La nostra profes
sió té l’inconvenient que a nosaltres els pacients no ens 
vénen, nosaltres ens hem de desplaçar als llocs on estan 
les empreses per fer aquestes inspeccions. Llavors, ai
xò implica molt temps i molts desplaçaments necessa
ris. Llavors, es dificulta molt la tasca dels companys per 
això, perquè tenen zones molt amples de treball, que es 
fan cada vegada més grans. Llavors, fins ara s’arriba a 
tot arreu, evidentment, com se pot, però arribarà un punt 
on no se podrà arribar. Hauríem d’intentar no traspas
sar aquesta línia. Es pot reduir? Ho fem i intentem fer 
la nostra feina a pesar de les reduccions, però arribarà 
un moment que no sé si es podrà fer, i això és el que ens 
preocupa. 

Quant al tema de la manca d’informació, que ha pre
guntat el senyor Vendrell, en el tema de la cadena ali
mentària, potser no m’hagi expressat bé. No és que no 
hi hagi informació, la informació hi és. El que pen
sem que és necessària és l’agilització de resposta de... 
Les transaccions comercials estan lligades a la sanitat, 
i moltes vegades les transaccions comercials són molt 
ràpides; tenim un sistema que és lent, és farragós, es 
treballa encara molt en informes sobre paper, i consi
derem que el que cal és modernitzarlo i agilitzarlo. Si 
tenim un sistema que és bo, però som lents actuant, ens 
perdem un potencial molt bo que tenim, i no podem 
oblidar que el nostre sector productiu viu en gran part 
de l’exportació. 

Algú ha dit també que som els grans oblidats del siste
ma de salut. Sí, evidentment. Jo crec que som..., els ve
terinaris ens veiem poc, sempre treballem de nit, com 
ha comentat la senyora García –després respondrà el 
senyor Monné aquesta pregunta, perquè m’ha dit que 
la volia respondre ell, la deixo per a ell–, no se’ns veu 
gaire. Nosaltres no tenim pacients, fem una feina molt 
amagada, i per desgràcia nostra quan sortim als mitjans 
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de comunicació és perquè hi ha hagut problemes. Lla
vors, potser a vegades també és bo que continuem allà, 
sense sortir massa. 

El tema de la modernització de la inspecció veterinària, 
evidentment és un tema que ens preocupa, hi ha mol
tes iniciatives des de sectors productius. El nostre col
lectiu, a través del Consejo de Col·legis de Veterinaris 
treballa en el tema. És complex, perquè hi intervenen 
molts factors, i és un tema que s’haurà d’abordar. Potser 
és un moment bo, quan ens replantegem tantes coses, 
afrontarlo. Hem tingut inspeccions de la Unió Europea 
que ens remarquen que necessitem modernitzarnos. 
I es treballa des de diferents sectors. Faltaria, potser, un 
projecte de reforma concret, on ens poguéssim asseure 
tots los actors. 

A veure, què més? Bé, la pregunta del senyor Cañas so
bre el tema d’on nos agradaria estar. Home, la resposta 
és... Ui, ara ha marxat? Bé... 

El president 

El senyor Cañas m’ha transmès que ja es mirarà les 
transcripcions, però que ha de marxar. O sigui que el 
que digui vostè ja... 

Carmen López Burillo 

Ah!, llàstima. La resposta és molt clara: nosaltres, el 
que volem fer és continuar fent salut, que és el que 
fem. La professió veterinària té tres potes importants, 
que són: el tema de la producció d’animals vius, el te
ma de la seguretat alimentària, i el tema de..., la ves
sant dels petits animals. Nosaltres fem salut als tres 
llocs. Evidentment, el tema que tractem avui, el tema 
de la seguretat alimentària, és clar. En el tema de la 
producció, fem salut no només dels animals, sinó que 
tenim moltes malalties que són zoonosis, que són ma
lalties transmissibles des dels animals a les persones, 
com la brucel·losi, la tuberculosi i etcètera, on es tre
balla i es fa salut des de diferents àmbits. I per últim, 
des de la vessant dels petits animals també se treballa 
i es fa salut humana: es protegeix els propietaris dels 
animals també de zoonosis, de paràsits i altres ma
lalties que també ens poden afectar com a propietaris 
d’aquestos animals. 

Llavors, nosaltres, indubtablement, estem on estem, 
segurament hem de continuar estant en aquestos tres 
llocs on estem, però la nostra tasca sempre és la matei
xa: fem salut d’una manera o d’una altra. Potser sí que 
hem apuntat, en el tema de la inspecció veterinària, que 
en el tema de la producció i de la traçabilitat ens sem
bla important que si volem fer el concepte aquest «de la 
granja a la taula», potser sí que en la producció, el tall 
aquest que es produeix de l’animal viu fins a la canal, 
a vegades representa un tall i representa..., bé, potser 
les coses serien més fàcils si tots treballéssim sota una 
única direcció. 

I, per acabar, crec que..., bé, el tema de la Llei de la sa
lut pública, que també ho heu preguntat. Sí que hi havia 
hagut un debat, perquè als veterinaris ens havien exclòs 
en una primera part, però jo crec que al final està in
clòs, pel tema... Ha quedat molt clar el tema que fem 

salut pública; això que us explicava, el tema de les zoo
nosis: fem un treball imprescindible i fonamental. Nos
altres coneixem aquestes malalties abans que arribin a 
la transmissió, i això al final s’ha tingut en compte. Del 
paper de la seguretat alimentària no s’havia dubtat mai, 
però potser era aquesta part més lligada a la producció. 
Però s’ha reconegut que les zoonosis són imprescindi
bles a l’hora de controlar la salut pública. 

I ara ja li passo la paraula al senyor Monné. 

El president 

Molt bé. Té la paraula el senyor Monné. 

Francesc Monné Orga

Si em permeteu, jo en tinc ganes, d’haver de parlar una 
mica i sobretot d’una pregunta que m’heu fet –o ens heu 
fet, perdó. Diu: «Esteu desconeguts, els veterinaris.» 
I agreixo aquesta pregunta –l’agraeixo molt–, perquè 
crec que els veterinaris aquí, en conjunt, és a dir, som 
no sé si mig oblidats... Però la culpa no és vostra, ni dels 
mitjans de comunicació, ni de ningú. La culpa és nos
tra. És dir, no sabem explicar segurament el que fem. 

Jo només donaré unes quantes dades, que una vegada 
ja les vaig donar aquí. És a dir, quina importància te
nen els veterinaris dins de la producció a Catalunya, a 
casa nostra? Llavors, quan es va fer aquest estudi i vaig 
vindre aquí, teníem una estadística fidedigna d’uns 
230 milions –ho dic en xifres rodones– d’animals sacri
ficats i produïts a Catalunya. És a dir, dir aquesta xifra, 
aquesta dada, representa una quantitat tremenda, bru
tal del que representa la producció nostra ramadera a 
Catalunya. I això la gent no ho sap. Suposo que vostès sí 
que ho saben, perquè els correspon, segurament, i estan 
assabentats d’aquestes xifres. 

Pensem, per exemple, que aquí, a Catalunya, es maten 
cada setmana 3 milions de pollastres. Tenim 7 milions 
de porcs que se sacrifiquen; al voltant de 12 o 13 mili
ons de porcs a Catalunya, més els que s’importen tam
bé de fora, que són en total uns 16 milions. Són xifres 
astronòmiques. I que això ho controla el veterinari. Ai
xò ho ha de controlar el veterinari. Prova d’allò és que 
digui: «Bé, i quins problemes ha creat, durant aquests 
últims anys, això per al veterinari?» –o ha creat o ha 
tingut culpa el veterinari. Cap. Pensem, les dioxines, 
d’on han vingut. Pensem, les vaques boges, d’on han 
vingut. La brucel·losis, d’on ha vingut? Les pestes avi
àries, d’on han vingut? Què hem tingut nosaltres aquí? 
Hem tingut una sanitat –i permeteume que ho digui– 
esplèndida, en condicions òptimes. Què produïen els 
veterinaris? Fem producció i cuidem de la sanitat –i ens 
en cuidem. I de què ens cuidem de la sanitat? Que els 
animals es puguin exportar, morts o vius. 

No sé si sabeu –no sé si ho sabeu, perquè és una de les 
coses que crec que al sector també ha tingut molta im
portància– que la conselleria d’Agricultura hi ha tingut 
importància, abans i ara, a exportar animals a l’exte
rior. S’exporten tres vaixells, aquesta setmana que ve, 
d’animals –de vedells– a l’Orient Mitjà. Que cada vai
xell carrega dos mil o quatre mil animals –són molts 
animals. Què vol dir això? Que produïm la carn. Per
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què si no, no ens la comprarien, eh? On compren carn 
en condicions òptimes? A la Unió Soviètica, al Japó, a 
la Xina, etcètera. És dir, què fem els veterinaris? Crec 
que fem la feina ben feta. I que ho hem de donar ex
clusivament a conèixer de la forma que ho diem, estic 
d’acord completament amb vosaltres.

Tenim un altre tema, que aquí no és tema de dir això, 
però és sanitat també animal: tenim 900.000 animals 
censats; de petits animals que, com deia molt bé la Car
me, poden repercutir a la salut de les persones. I que 
això també ho controlem els veterinaris –900.000 ani
mals, tenim censats nosaltres, no? I això correspon a 
tota la feina..., a aquesta tasca important que nosaltres 
fem. I estic d’acord que som oblidats; som oblidats per 
culpa, en tot cas, de tots plegats. Per això..., dir a la soci
etat la feina que nosaltres fem.

Dit això, me sembla que no voldria dir res més, perquè 
la Carme ho ha dit perfectament. I que totes aquestes 
xifres, que són reals, depenen de la nostra importància 
ramadera al nostre país. 

El president

Moltes gràcies. Li passo la paraula al senyor De Dal
mases. 

Jordi de Dalmases Balañá 

Moltes gràcies. Corre, corre, eh?, perquè... A veure, 
molt de pressa. Estarem preparats per al 16/2012? Di
ferents preguntes... Perdó: estarem preparats per a l’eu
ro per recepta aquest dissabte? Els sistemes electrònics 
estan preparats. Les bases de dades, preparades. Els 
programes que llegeixen des de l’oficina de farmàcia 
la base de dades del CatSalut, que és contra la que nos
altres anirem, el que és diu l’RCA, estan preparats. Els 
comptadors, perquè cada ciutadà tindrà dues etiquetes, 
tindrà una casella informàtica que dirà: «Ha de pagar 
euro. No ha de pagar euro», i si ha de pagar euro tin
drà un comptador que dirà: «N’ha pagat un, n’ha pagat 
dos, n’ha pagat tres», eh?, dirà tot això. Tot això està 
preparat, eh? 

És veritat que els programes han d’estar el dissabte. 
Es veritat que ens han sortit coses noves, com la pos
sible..., no voler pagar una taxa a la farmàcia –ens va 
sortir, doncs, aquest divendres o aquest dilluns. Aques
ta impossibilitat que tenim d’agafar i dir: «Doncs, es
colti, si no em paga la taxa no li ho dispenso.» Ull, és 
una impossibilitat que no existeix si vostè m’ha de pa
gar el 40 per cent d’un fàrmac i no me’l vol pagar, per
què és un copagament sobre el fàrmac. Però respecte a 
un impost, se’m pot negar a pagar l’impost i jo li haig de 
dispensar el fàrmac, eh? Però això està solucionat amb 
aquest «acceptar» per part de l’usuari.

Miri, com a Col·legi de Farmacèutics –i ho defensarem, 
perquè si no, tindrem aquest festival que no volem tin
dre ningú–, si un usuari no vol signar aquest document 
conforme no vol pagar l’euro, no se li dispensarà, eh?, 
perquè, és clar, primer que és ell el que incomplex la 
llei, no? En segon cas, el farmacèutic té una obligació 
també, i li dóna una sortida per no pagarlo, que és ac
ceptar públicament que no vol pagar aquella taxa. I nos

altres transferirem això a qui té l’obligació, que és l’Ad
ministració, no pas el farmacèutic. Que ningú dubti, per 
això, que no hi haurà cap problema de salut per això, 
perquè no va de diners quan de salut es tracta. I, si al
gú té una necessitat, no són les receptes ni els diners el 
que demana un farmacèutic per atendre algú. Tornarà a 
sortir això, eh? 

Les farmàcies rurals? Tenim una problemàtica, im
portant. Tenim a Catalunya un 7 per cent de farmà
cies amb viabilitat econòmica compromesa. Un 7 per 
cent de tres mil són duescentes farmàcies. Per què no 
tanquen més farmàcies? Algunes han tancat, en por
tem tres. Per què no tanquen més farmàcies? Perquè en 
molts d’aquests casos són unitats econòmiques que no 
són la primera unitat econòmica d’una unitat de parella 
o familiar, i això fa que, com que és de més a més, es 
manté obert. Però quan jo dic que hi ha un 7 per cent 
amb aquesta dificultat de viabilitat econòmica, ho dic 
basantme en què? En el fet que donin com a rendiment 
allò que el conveni que s’aplica al sector oficina de far
màcia marca per a un farmacèutic adjunt o substitut, 
que és un farmacèutic que treballa per compte aliena. 
Quan la farmàcia no arriba a això és quan nosaltres 
diem: «Farmàcia VEC.» En tenim un 7 per cent a Ca
talunya. Tenim una dificultat de model? Sí, la tenim, 
haurem de... Però ja ho he dit: quan deixem de córrer 
darrere del deute, o tinguem en aquests país capacitat 
de pensar en futur, hi haurem de pensar. 

Cartera de serveis. Té una continuïtat, és veritat, part 
del futur de la farmàcia passa per un canvi de sistema 
retributiu i una implicació en la gestió del coneixement 
que tenen els farmacèutics i amb una diferent manera 
de pagarlos, eh? Promoció de la salut, prevenció de la 
malaltia i tot el món del medicament, aquest és l’àmbit 
de la farmàcia. I això es va començar amb l’anterior 
equip legislatiu, un camí de cartera de serveis, que en 
l’actualitat continua.

I hi ha dos serveis, doncs, dues actuacions que ha tingut 
rellevants la farmàcia: una, amb el cribratge del VIH, 
de manera voluntària i anònima a la població per des
fer aquesta bossa que tenim de malalts portadors no 
identificats, no diagnosticats; i l’altra, la participació i 
la col·laboració en el cribratge del càncer de còlon, que 
ha portat a xifres espectaculars de participació en cri
bratges de població objectiva. Quan ho fèiem a través 
dels CAP, doncs, hi havia un 17 per cent de població; a 
través de les farmàcies, el cribratge del càncer de còlon 
ha suposat arribar a xifres del 50 per cent. Aquests dos 
serveis estan concertats en aquest moment i les ofici
nes de farmàcia s’obren –per tant, hi ha una continuï
tat–; aquest és un camí de futur, però que l’hem d’ava
luar, eh?, hem de veure com caminem i com aprofitem 
aquestes capacitats.

Senyora Eva García, em preguntava respecte a si tro
bàvem més justa l’aplicació del 16/2012, i també em 
preguntava el senyor Sabaté i alguns de vosaltres si es
tàvem preparats o no per aplicar el 16/2012. Començo 
pel «preparats». No. Ull: jo no sóc l’Administració sa
nitària. A mi l’Administració sanitària, el Departament 
de Salut em dóna instruccions. I és el Departament de 
Salut qui li ha de dir al Govern central o al Ministeri 
de Sanitat, si això no es pot executar amb garanties per 
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als ciutadans..., demanar un termini o demanar una so
lució. No som pas els farmacèutics. Nosaltres, els far
macèutics, volem treballar bé per impedir que a casa 
nostra passin els disbarats, no? Però, és clar, si haig de 
tindre dos comptadors amb l’euro per recepta, n’haig de 
tenir cinc, per dos, deu, per al reial decret de Madrid, 
perquè hi han cinc tipus de copagament i dues conside
racions més: actiu o pensionista, que a més hi han qua
tre col·lectius exclosos. 

Següent: s’ha de bolcar la base de dades d’Hisenda con
tra l’RCA del CatSalut on tenim identificats els ciuta
dans amb la TCI..., perquè, és clar, ningú anirà amb 
una TCI Premium platejada perquè la gent digui: «Os
tres, aquest guanya més de cent mil euros», quan entri 
a la farmàcia. Això no, no pot ser de cap de les ma
neres. I el que es farà serà una identificació electròni
ca. Jo, amb el número de la TCI, haig de saber quin 
tipus de copagament; no quina renda té, sinó quin tipus 
de copagament, quina cobertura té aquell usuari amb 
la sanitat pública, no? Això, la base de dades aquesta 
em va arribar ahir del Ministeri d’Economia i Hisenda 
i no hi ha possibilitats, segurament, de tindreho per a 
l’1 de juliol. 

Reflexió, per això: si no hem sigut capaços de passar 
del dia 23 al dia 1 de juliol, com serem capaços de dir 
que no apliquem un reial decret llei que diu que entra 
en vigor l’1 de juliol, no? Per tant, ja me la veig, eh? 
Què ens passarà? Que aplicarem un pla de contingèn
cia. El pla de contingència què dirà? «Tothom, tots els 
pensionistes el 10, excepte els exclosos» –perquè són 
quasi coincidents 100 per cent amb els exclosos de l’eu
ro per recepta– «i els altres un 40 per cent. I als pensi
onistes que se’ls cobri de més ja se’ls tornarà» que, de 
fet, és el que diu el reial decret llei. 

Respecte a si és més just o no és més just, bé, no sé si 
em correspon a mi. Jo em refereixo un altre cop, per ai
xò, al que he dit: fer un esglaó de divuit mil a cent mil 
euros per passar del 40 al 50 és el mateix que dir: «Es
colti’m, el que hem fet és: “miri, els pensionistes que no 
pagaven pagaran el 10 i els actius que pagaven el 40 pa
garan el 50.”» Això és, a grans trets, el que hem fet. 
La proporcionalitat és enganyada, perquè un veu aque
lla taula i diu: «Aquest, aquest, això, l’altre», però, clar, 
l’esglaó aquest és tan gran, tan gran, agafa una propor
ció tan gran, que crec que la professionalitat dista molt 
de ser l’esperada. 

Oficines de farmàcia limítrofes. Aquest ha sigut un te
ma important, no? Algú m’ha dit: «A veure si els usu
aris muntaran un autobús i se n’aniran a buscar les re
ceptes a Castelló.» Bé, en tot cas, els de Castelló es 
queixarien perquè no tenen diners per pagar les re
ceptes; només els faltaria pagar les de Catalunya, no? 
És veritat això, sí que hi ha hagut aquest esglai en el 
sector farmacèutic, sobretot a l’Aldea i a les Terres de 
l’Ebre –sobretot–, i també el de què succeiria amb els 
ciutadans en la resta de comunitats d’Espanya que en
tren aquí. Els que vinguin amb receptes de la seva co
munitat autònoma no pagaran l’euro per recepta, i els 
nostres..., i a més l’Aldea i aquestes zones de Terres de 
l’Ebre van ser prova pilot en recepta electrònica, tenen 
un tant per cent de recepta electrònica tan gran que no 
es podrà produir, perquè amb la recepta electrònica de 

Catalunya anem a Castelló i no funciona. I, per tant, ni 
que vulguin anarse’n a Castelló, a Vinaròs a buscar les 
seves receptes, no poden, perquè la recepta electrònica 
no funciona, i és la gran major part de les receptes que 
tenim, sobretot a Terres de l’Ebre. Tenim un 75 per cent 
de recepta electrònica a tot Catalunya, eh? El dia que la 
recepta electrònica funcioni a tot Espanya? Sí, aquell 
dia això pot succeir, és evident, i és una preocupació 
per als farmacèutics també. 

Senyora Vendrell: «Dissabte estarà preparat tot?» Per 
part nostra sí, però és com si vostè va a un caixer auto
màtic i... Senyora Vendrell no, perdó: senyor Vendrell. 

El president 

Senyora Capdevila –Capdevila. 

Jordi de Dalmases Balañá 

No, no, si jo li responia al senyor Vendrell. Anava a la 
mateixa zona, però m’he equivocat. «Dissabte estarà 
preparat tot per a l’euro per recepta?» Sí. Els progra
mes informàtics des del dia 1 de juny estan preparats, 
no instal·lats, eh? La informació a les farmàcies arri
ba tard..., arriba just, eh?, arriba abans. Avui ha arribat 
una caixa del Col·legi de Farmacèutics amb tota l’expli
cació i un mail amb tots els faxs i les instruccions del 
CatSalut. Clar, la instrucció del CatSalut ens va arribar 
ahir; per tant, no l’hem poguda distribuir. Per què ens 
va arribar ahir? Perquè hi ha hagut tot el debat de què 
passa amb el que es negui a pagar la taxa. Ara, si fa
lla l’ADSL o falla el sistema..., es talla la llum, doncs, 
escolti’m, això ja són imponderables, eh? Tindreho, a 
l’euro per recepta, ho tenim preparat. 

Pensin que passen fenòmens estranys, eh? Ahir..., ahir 
era dimarts? El dilluns el conseller va fer una roda de 
premsa. (Veus de fons.) Ahir era dimecres. Doncs, el 
dilluns el conseller va fer una roda de premsa. El di
marts va ser el dia rècord de dispensació de tot Catalu
nya, perquè tota la gent va treure totes les receptes que 
tenia i se’n va anar a la farmàcia, no? I el sistema va 
tremolar, eh? Per què? Perquè es van disparar les... És 
normal, eh?, aquestes retirades, perquè després ja no es 
podran retirar. 

Copagament estatal, reial decret llei... Totes aques
tes... Una consideració: anem pel Reial decret llei nú
mero 19. Quan es governa a base de reial decret llei, 
mesures d’urgència, el que succeeix és que no es con
sulta els sectors. Quan no es consulta els sectors, les 
eines legislatives surten mal fetes, eh? I sense jutjar si 
el país està en situació o no de governar a base de reials 
decrets lleis, però en portem dinou i té errades, aquest 
reial decret llei. Fixinse que ha tingut cinc pàgines del 
BOE de correcció d’errors. Mai vist, eh? I ha tingut va
riació de criteris, el Reial decret llei 19/2012, respecte a 
coses que s’havien dit en el 16, eh? S’han rectificat amb 
un altre reial decret llei. Per tant, això ens dóna, doncs, 
una visió de la rapidesa amb què es fan les coses. 

Senyora Carme Capdevila –ara sí, perdoni–, a la indús
tria farmacèutica li està canviant el negoci, eh? És una 
indústria on interessa més el cost de la producció avui, 
que no pas l’efecte innovador del fàrmac. Les innova
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cions en matèria de fàrmacs són molt difícils d’arribar, 
i en allò que creu la indústria farmacèutica que creixe
rà, que és en el medicament personalitzat i en l’aplica
ció del coneixement del genoma, serà tan car que no 
sé quin país podrà pagarho, eh? Per tant, alt risc i, a 
l’empresa farmacèutica, tancaments de centres, aco
miadament de personal. El sector farmacèutic està en 
un moment de, segurament, reconversió. I l’oficina de 
farmàcia només n’hem fet una, de reconversió, quan 
vam passar de ser els elaboradors dels medicaments, 
a dispensar fàrmacs industrialitzats. Ara n’haurem de 
fer una altra, eh? Tot el sector del medicament està en 
dificultats. 

El senyor Cañas, que no hi és, doncs... «Creu que l’euro 
per recepta donarà un ús més eficient?» Miri, no ho sé. 
Jo abans he dit: la sanitat s’ha de pagar. O la recaptem 
amb impostos generals o amb sistemes mixtos. I part, 
amb aquell que utilitza el sistema, i part, amb impostos 
generals. Aquesta és una decisió seva, dels polítics, no 
pas meva, eh? En tot cas, sí que..., un euro per recepta 
el que sí que provoca és que si un no necessita el medi
cament no el retira. Això és segur. I va contra els meus 
interessos. Tampoc no s’ho creguin, perquè el fet que 
el sistema funcioni bé va a favor del meu futur també.

La recaptació de l’euro i que si és il·legal recaptar l’eu
ro o no ho és. Doncs, no ho sé. Doncs, ara, miri, amb 
el que hem arribat a treballar... Ostres, només falta que 
ens el treguin. (Rialles.)

I la situació del deute. Se’ns paga amb trenta dies de 
retard. Per tant, muntants de 140 milions d’euros que 
se’ns deu a les farmàcies, cada mes. I no es poden 
aplicar les solucions del plan ICO, perquè això és per 
a deutes impagats del 2011. Com que en el nostre cas 
hi ha trenta dies de retard, anem cobrant, no se’ns deu 
res del 2011. En tot cas, ara se’ns deurà... Què estem, 
a juny? Doncs, se’ns deurà el març, que ja l’hauríem 
d’haver cobrat i no l’haurem cobrat. 

Liberalització del sector. Va haverhi un dictamen eu
ropeu que intentava liberalitzar el sector. Es va gua
nyar. El va guanyar el Reino de España, i la sentència 
va ser: «Escolti, tota l’ordenació farmacèutica que hi ha 
és en el sentit de garantir accessibilitat al fàrmac i per 
a una millor salut dels ciutadans. Per tant, s’admet que 
es posin sistemes d’ordenació i no es deixi a la lliure 
competència.» No creguin que existeix això, eh? No 
ens enganyem. Ni a Anglaterra, que el sistema anglo
saxó sembla que sigui lliure instal·lació. Jo demà puc 
anar a Anglaterra i posar una farmàcia, però el Natio
nal Health Service no em concertarà. És una altra ma
nera de ferho, eh? Si jo aquí puc obrir farmàcies, però 
el CatSalut no em concerta els meus serveis, doncs, és 
una altra manera de ferho, encara que diguem que allà 
el sistema està liberalitzat. 

I Assumpció Laïlla. Cartera de serveis, l’he parlada. Hi 
ha aquesta continuïtat i aquesta voluntat de treballar en 
el model futur de la farmàcia catalana, i nosaltres, per 
descomptat, que hi serem i que crec en la gestió del co
neixement dels farmacèutics. 

Respecte a les residències, per aquí passa part del nos
tre futur i no les podem perdre, però el que no entendria 
és que ordenem les farmàcies en funció de les necessi

tats en el territori i després a una residència la puguem 
servir des de cent cinquanta quilòmetres. Això no té 
cap sentit –cap sentit, eh? Les residències que hi hagi 
en una població han de ser ateses per les farmàcies que 
hi hagi en aquella zona. Potser en unes condicions de 
concertació diferents; això sí que s’ha de treballar, eh? 

I quant al treball fet amb l’euro per recepta, doncs, és 
molt intens. Jo només he de dir que em reuneixo, dia sí, 
dia no, amb un comitè de crisi amb el Departament de 
Salut, i que ja hem deixat de parlar de l’euro per recepta 
i comencem a parlar del 16/2012 perquè no sabem com 
aplicarlo. En les seves mans està –de tots els grups po
lítics, eh? La setmana que ve hi ha una interterritorial 
de salut, espero –espero–, doncs, que se’ns atengui les 
nostres demandes i es doni termini per fer bé les coses, 
perquè si no, tindrem dificultats. 

Res més, gràcies. 

El president 

Moltes gràcies, senyor de Dalmases. Queden dues 
puntualitzacions del senyor Monné, que m’ha demanat 
poderles fer i... 

Francesc Monné Orga

Senyor president, jo li ho agraeixo molt, perquè vindre 
a aquesta casa és a vegades difícil, i de comunicarse 
amb vosaltres encara més, perquè sou gent molt impor
tant i, clar, no puc arribarhi moltes vegades; ni que us 
vegi pel carrer no us diré coses que són de tipus pro
fessional.

Sí que volia dir una cosa. Donant totes aquestes dades 
que us he donat, llavors, diem, bé, són prou els vete
rinaris? Ja fa temps que diem «no som prou». Perquè, 
a més a més –a més a més–, us haig de dir que dintre 
de les indústries càrnies, que n’hi ha a Catalunya 330 
–330–, que hi ha..., nombre de carnisseries: 3.500. I de 
cansaladeries n’hi ha 1.500 més. O sigui, en total són 
100.000 i escaig d’establiments que nosaltres hem de 
controlar. Si nosaltres passem d’aqueixos, com deia 
molt bé la Carme López, veterinaris cap als escorxa
dors, i els escorxadors són 51, i que tenen 370... Això 
no quadra. Nosaltres reclamem. Ja sé que són moments 
difícils, però el que no podem tindre és..., baixar el ni
vell sanitari que nosaltres tenim i de producció. Això sí 
que ho voldria manifestar d’aquesta manera. I cregui el 
senyor president això: que ha fet molt bé de deixarme 
la paraula.

Aquí tenim el president de Girona, el senyor Bernat 
Serdà, que ha vingut i ens ha acompanyat per una cosa 
que també li interessa, i que ens interessa a tots, que era 
el responsable, en aquest cas, de coordinar tots els cur
sos de formació. Teníem cinquanta sessions, aproxima
dament, a l’any, si no ho recordo malament. Hem passat 
a zero cursos de formació per a tots aquests veterina
ris. Sé que les situacions, com deia el senyor Dalmases 
i tots vostès saben i tal..., difícils, però el que no podem 
fer és deixarho a zero. És a dir, si no en fem cinquanta, 
femne dotze, femne sis, femne algunes d’importants. 
Per què? Perquè, si no..., s’ha d’estar al nivell i daixò. 
I jo diria, bé, si no ho fa..., que ens ajudi l’Administra
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ció, ho haurem de fer nosaltres. Però, clar, estem limi
tats també nosaltres, eh? No podem ferho tot.

I per últim dieu: «Bé, de qui depeneu tots vosaltres? De 
qui voleu dependre? De quina conselleria?» Home, nos
altres estem molt bé amb totes dues conselleries. Fan
tàstic. Però asseguemnos i anem a veure amb qui hem 
d’estar, perquè hi ha opinions dispars completament, 
eh? I llavors dic: demaneunos l’opinió. Seiem, treba
llemhi. Què hem de fer? De la conselleria d’Agricultura 
o de Salut? No ho sé. Sí que..., bé, jo tinc la meva opinió; 
però, clar, no puc dirla aquí perquè segur que m’equi
voco. Jo el que vull és que ens asseguem tots nosaltres 
i debatem aquest tema, perquè crec que és important. 
La Carme López ho ha dit, potser hauríem d’anar cap 
allà. No ho sé. Asseguemnos, demaneunos l’opinió, 
que nosaltres també serem a la taula per poder parlar 
d’aquest tema, no? 

I en definitiva també deien que, els escorxadors, si estan 
lligats a la producció o no. (Veus de fons.) La pregunta 
aquesta que era això, no? El productor –i ho sabeu vos
altres–, és a dir, va allà on més li convé. Productors de 
la Franja se’n van a Girona, i els de Girona se’n van a la 
Franja o més enllà, a Binèfar, per dir una dada que tots 
enteneu. Que vagin allà on vulguin. Que ho facin bé. 

Nosaltres què volem? Seguretat alimentària, punt. I nos
altres en aquest cas sí que nosaltres estarem sempre al 
vostre costat i al costat del productor. Que jo sóc consu
midor també, eh? I quan diuen: «Es que menjaves carn, 
tu, quan hi havia les vaques boges?» Clar que menja
va carn, perquè hi havia seguretat alimentària; més que 
mai n’hi havia llavors. I ara hi continua sent.

I, senyor president, moltes gràcies, perquè tenia l’opor
tunitat i no han hagut de vindre els Mossos d’Esquadra 
a treure’m el «micro», eh? (Rialles.)

El president 

Molt bé, els donem les gràcies als compareixents, per
què a part és un tema de tanta actualitat que encara que 
ha arribat tard, doncs, n’hem pogut parlar força. I grà
cies també als diputats i diputades per la seva capacitat 
de concisió o concentració en les preguntes.

Gràcies, i bona tarda a tots. 

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i tretze 
minuts.
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