
Commemoració dels 25 anys de la llei General de 
Sanitat i Presentació de l’Informe:  

Per un millor Sistema Públic de Salut 
 

El 25 d’abril del 1986, ara ha fet 25 anys, es va a provar la Llei General de Sanitat 
de l’Estat Espanyol,  promoguda per Ernest Lluch co m a ministra de Sanitat 

Del preàmbul de la llei citem alguns trets força significatius de les intencions de la llei: 

La llei és el reconeixement de l'article 43 i l'article 49 del nostre text constitucional que 
defineix com a primer objectiu el dret fonamental de tots els ci utadans, a la 
protecció de la salut, dret que, per ser efectiu, r equereix dels poders públics 
l'adopció de les mesures idònies per satisfer -lo .  
El segon, amb major incidència encara en el pla de l'organitzatiu, és la 
institucionalització, a partir de les previsions del títol VIII de la nostra Constitució, de 
comunitats autònomes en tot el territori de l'Estat, a les quals han reconegut els seus 
Estatuts àmplies competències en matèria de Sanitat. 
 
Tota la reforma que el present projecte de Llei proposa és la creació d'un Sistema 
Nacional de Salut 
En cada Comunitat Autònoma es constituirà un Servei  de Salut integrat per tots 
els centres, serveis i establiments de la pròpia Co munitat , Diputacions, 
Ajuntaments i qualssevol altres Administracions territorials intracomunitàries, que 
estarà gestionat com estableixen els articles següents sota la responsabilitat de la 
respectiva comunitat Autònoma». Es produeix així una ocasió històrica immillorable 
per superar les anteriors deficiències organitzatives, integrant tots els serveis en una 
organització única. 
Article 3. Els mitjans i actuacions del sistema sanitari estar an orientats 
prioritàriament a la promoció de la salut i a la pr evenció de les malalties. 
L'assistència sanitària pública s'estendrà a tota l a població espanyola. L'accés i 
les prestacions sanitàries es realitzaran en condic ions d'igualtat efectiva. La 
política de salut està orientada a la superació del s desequilibris territorials i 
socials. 
 
És seguint l’esperit d’aquesta llei, aprovada ara fa 25 anys, en aquests moments 
d’incertesa de cap a on anem en polítiques de salut i estant en qüestió el propi sistema 
públic de salut integrat, equitatiu i de qualitat, que volem presentar la nostra visió del 
sistema públic de salut. 
 
  
Per un millor Sistema Públic de Salut 
 
Document fruit dels debats organitzats pel Centre d’Anàlisi  i Programes Sanitaris (CAPS) amb 
la participació de professionals de la salut i ciutadans  a títol individual o pertanyent a altres 
organitzacions, (Dempeus, FoCAP, FADSP, GREDS-EMCONET) en front de les retallades 
indiscriminades i la “política” sanitària de la Generalitat de Catalunya.  Setembre i octubre 2011  
 
Perquè volem un Sistema de Salut Públic, amb més equitat, més eficient i sostenible i 
amb major qualitat, nosaltres també recomanem “retallar”, més que retallar, “extirpar”, 
treure del Sistema tot allò inútil per la salut i el benestar, allò ineficient, la burocràcia, la 
despesa innecessària, treure els programes o prestacions que no tenen evidència 
científica d’efectivitat en salut, la manca de compromís i responsabilitat d’alguns 



professionals i treballadors, treure la dispersió actual de proveïdors assistencials i 
subcontractats. Concentrant empreses públiques, fent sinèrgies; extirpar els concerts 
amb entitats amb afany de lucre o negoci. És per tot això que ens proposem aquí 
donar la nostra visió d’aquest model de Sistema Públic de  Serveis de Salut. 

Objectiu: dirigit a professionals i treballadors i treballadores de la salut, politics, 
ciutadania motivada i mobilitzada (plataformes, organitzacions, consells de salut,  etc) 
Dotar-nos d’un instrument  per sortir de l’actual crisi reforçant i millorant el sistema 
públic (millorar l’eficiència, la sostenibilitat i la qualitat). Passar de la protesta a la 
proposta, demostrar que una sortida diferent és possible. Dirigit a professionals i 
treballadors i treballadores de la salut, polítics, ciutadania motivada i mobilitzada 
(plataformes, organitzacions, consells de salut...etc. ) 

Metodologia Cada tema s’ha elaborat per un grup de ponents i s’ha realitzat  un debat 
posterior. (CAPS, Salut Pública, Dempeus, FOCAP, Economia de la Salut, UPF, etc)  

Continguts: 

1. El model sanitari Català : Finançament, concertació i transparència. Avaluació 
de resultats, Relacions sistèmiques, territorials, La proposta de llei Òmnibus 
(ICS, Xup, SISCAT, GTS, etc).  
 

2. Millorar l’eficiència i qualitat de l’assistència , un afer de tots: polítics, 
gestors, professionals i ciutadania 

3. Una Atenció Primària  de qualitat, resolutiva, prestigiada, gestora del procés 
assistencial: funcions estructura  i mitjans. Una salut comunitària integrada en 
l’atenció primària. 

4. L’atenció especialitzada . Hospitals: oferta,  demanda i necessitats, variabilitat 
clínica, terciarisme.  

• Els fàrmacs, la tecnologia i la cartera de serveis . Com s’han d’introduir 
noves prestacions. Quines prestacions actuals  s’han de re-avaluar  

• L’Atenció a la salut mental i Salut integral biopsi cosocial .  
 

5. La Salut,  les polítiques de salut i el paper de la  ciutadania  
• Importància relativa dels determinants de la salut i les desigualtats en salut 

a la nostra societat. Què vol dir i com es pot concretar “la salut en totes les 
polítiques ”   

• És necessari tornar a la Cultura de la salut . Apoderament de la ciutadania, 
participació i aprofundiment en la democratització del sistema.  



Programa Acte:  

Per un millor Sistema Públic de Salut  

dijous 15 de desembre a les 17 h  

a la sala d’actes de la CAMFIC   Carrer  Diputació 316 Barcelona 

 

16,30  - Inscripció i documentació 

16,45  -Inauguració: objectius de l’acte 

17,-     -25 anys de la Llei General de Sanitat . Principis generals a defensar.     
            Josep Artigas, ponent de la llei. 

-Ernest Lluch i els seus valors. (algun familiar o membre de la Fundació) 
 

17,45  -Descans 

18,-  -Presentació de les propostes del document:  Per un millor sistema   
            públic  de salut   

-El Sistema Sanitari Públic Català.  propostes de millora.  Santi     
  Marimón, Grup de polítiques de salut CAPS. (10’) 
-L’atenció Primària i Salut Comunitària. Propostes de reforçament. Albert    
 Planes, FoCAP  (10’) 

           -L’atenció especialitzada i els hospitals. Propostes de racionalització.   
            Xxx  Grup de Politiques de salut CAPS (10’) 
           -La política i gestió dels fàrmacs. Propostes d’estalvi. J.R. Laporte  
            Catedràtic de Farmacologia Clínica UAB (10’) 

-La salut pública i salut en totes les polítiques. Carme Borrell (CAPS)(10’) 
-Atenció a la salut mental i salut integral.  (20’) 
-La cultura de la Salut, participació, democràcia i apoderament ciutadà.    
 Toni Barbarà. Dempeus per la salut (10’) 
 

19,20 -Debat 
 

Organitza:  

CAPS, Dempeus per la salut, ACDSP-FADSP, FOCAP, GREDS-EMCONET (UPF)    

Amb el suport: CAMFIC, Plataforma Prou retallades, Ciutadans pel canvi.... 

Inscripció gratuïta . Però cal inscripció per calcular l’aforament a: caps@pangea.org   93 322 

65 54 (Montse Cervera)            

 

 
 



 

 

 


