
RESUM DEBAT PARTITS POLÍTICS PREVI A ELECCIONS AL CONGRÉS 
DE DIPUTATS NOVEMBRE 2011

 
Barcelona, 25-10-11

PARTICIPANTS:

• PP: Angels Esteller
• CiU: Assumpció Lailla
• ERC: Josep-M. Pons
• PSC: Esperança Esteve
• ICV-eua-EPM: Santi Marimón
Moderador: Miquel Reguant (metge de capçalera, EAP Súria. ICS)

PRESENTACIÓ:
- Cesca Zapater,  com a Presidenta  del  FoCAP dona la  benvinguda i 

explica  que  ens  cal  debatre,  escoltar,  conèixer.  Comenta  que  han 
passat moltes coses des del darrer debat, ja fa 1 any. Ens cal conèixer 
si es produiran canvis en la Llei General de Sanitat de l’Estat.

- Miquel Reguant fixa les condicions de temps del debat i comenta que 
la  vivència  actual  és  dura,  amb  3  preocupacions:  l’APS  segueix 
ignorada, la ceguesa dels polítics sobre els canvis que cal fer i els 
programes electorals que es diuen però no sempre es fan.

PRIMERA RONDA D’INTERVENCIONS:

PP:

Considera que són rigorosos: el programa és per a ells com un contracte. 
L’aproven la propera setmana (ara tenen uns eixos).
Cal tenir en compte el context: Situació econòmica crítica. L’educació, els 
serveis socials i la sanitat són els pilars socials. El Ministeri de Sanitat ha 
disminuït el seu pressupost el darrer any; també ha disminuït el pressupost, 
entre altres, per transplantaments i recerca.
El SNS és deficitari i cal un nou disseny organitzatiu i canvis estructurals. Per 
això  és  necessari  un  pacte  nacional  de  sanitat  que  n’asseguri  la 
sostenibilitat.
Els canvis estructurals que proposen són:

- Model únic de targeta i historial clínic
- Cartera de serveis única

Altres canvis que proposen:
- Nova planificació de recursos humans. Troncalitat.
- Pagar més als professionals que més i millor treballin
- Millora de la política de farmàcia: més EFG i ajustar dosis.
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- Més suport a recerca.
- Nova  organització  que  permeti  abordar  l’envelliment,  amb 

coordinació APS (porta d’entrada) i hospital.
- Major llibertat d’elecció.
- Desgravació fiscal  pels ciutadans que es paguin una mútua (per a 

descongestionar el SNS).

PSC:

Inicia la intervenció amb dos records: l’aprovació en el darrer plenari del 
Congrés dels Diputats de la llei General de Salut Pública i un altre per Ernest 
Lluch i i totes les víctimes d’ETA.
El SNS és deficitari, però no hi podem “jugar”: és essencial per a la cohesió 
social. Si és prioritari, trobarem les fonts de finançament.
No desgravaran fiscalment la pertinença a una mútua privada
L’APS ha de donar resposta a les necessitats de prevenció
La modificació de la LOCFA ha permès més recursos.
Algunes propostes concretes:

- Axioma: Assegurar la suficiència econòmica sense retallar la cartera 
de serveis que decidim i sense instaurar el copagament (no modifica 
l’ús dels serveis i “castiga” als més febles). Propostes concretes per a 
disminuir la despesa i incrementar els ingressos (tenim una fiscalitat 
molt baixa).

- APS: dotar-la de major protagonisme, més connexió amb el territori 
(extensiva). Ha de garantir els processos integrats, amb un referent 
per a l’hospital i per a la comunitat.

- Cal un treball de coordinació entre salut i serveis socials.

CiU:

Aposta per un SNS fort
Fa 3 constatacions:

- No sols l’economia justifica els canvis.  També que cal  un canvi  de 
model  (per  canvis  tècnics  i  per  epidemiologia);  per  exemple  els 
equipaments  no  són  tan  necessaris  com  abans.  Cal  promoure  el 
debat.

- Som un model de referència.
- Cal canviar el paper de la ciutadania: sobre ella ha de pivotar el SNS

Algunes propostes:
- Finançament: Cal un nou pacte fiscal. Un pacte d’Estat sobre recursos 

i prioritats. El copagament no és la decisió més adequada (afecta als 
més febles), però és una decisió estatal.
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- Cartera de serveis: potser cal revisar-la (no ho té clar), però segur que 
no podem posar noves prestacions sense finançament.

- L’APS  ha  de  ser  un  autèntic  filtre  i  porta  d’entrada preferent.  Cal 
dotar-la de més autonomia de gestió, amb riscos.

- Cal finançar amb base territorial i capitativa.
- Cal desenvolupar les competències professionals.

ICV:

Dues reflexions inicials:
- Tenim una gran amenaça: L’ofensiva de la “religió del mercat”: ho és 

no sols pels recursos, sinó també per a la cohesió social
- Cal  exigir  a  Consellers  i  Ministres  la  lectura  de  la  LLOSC i  la  Ley 

General  de Sanidad:  s’hi  diu clarament que la política de salut ha 
d’anar orientada a la prevenció i a la correcció de les desigualtats.

Alguns compromisos:
1. Renovar el pacte sanitari entre Govern central i CCAA: finançament, 

cartera de serveis, avaluació, farmàcia...
2. Aprovació de la modificació de la llei (que està aturada) que aposta 

pels serveis totalment públics, no permetent el desprestigi dels SNS 
públics (en benefici del negoci).

3. El desplegament de la Ley General de Salud Pública
4. És  el  compromís  més  important:  Impulsar  una  nova  llei  orgànica 

europea que aposti  pel  finançament des serveis socials i  sanitaris: 
obligant a no disminuir el percentatge de despesa en ells. I si hi ha 
augment de recursos augmentar el finançament en ells.

Alguna altra qüestió:
- Podem  incrementar  finançament  amb  taxes  sobre  tabac,  enol  i 

contaminació,  així  com  suprimint  la  desgravació  a  empreses  que 
contractin serveis sanitaris.

- No al copagament
- No  a  la  intervenció  en  les  CCAA  (la  sanitat  depèn  de  cadascuna 

d’elles. Sí al manteniment de la cohesió estatal.
- Importància dels hàbits de salut i de l’APS.

ERC:

Excusa a Carme Capdevila que els havia de representar.
No els agrada aquest  debat,  ja que no cal  anar a defensar els  diners a 
Madrid, on caldria estalviar el Ministeri de Sanitat.
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Cal tenir línees clares d’actuació: cal un pacte per la sanitat. Uns exemples: 
Es va aprovar pel parlament la Llei de l’ICS i la llei òmnibus ho canvia; fa poc 
faltaven metges i ara en sobren...
No estan en contra del copagament perquè en realitat ja existeix (fàrmacs, 
òptica, podologia...). Pot ser una mesura per regular l’ús, no per recaptar. 
Mai  taxes  a  ús  d’APS  (qui  menys  gasta  en  sanitat!),  però  se’n  podrien 
discutir altres.
En salut mai gastem massa. Pot ser que gastem malament.
APS: més capacitat de resolució: sí, però escoltant els professionals. De 22 
membres del Consell d’Administració de l’ICS sols 1 és d’APS!.
El  Ministeri  aplica  la  política  de  fer  una  nova  cosa,  sense  dotar-la  de 
pressupost.
Cal planificar els recursos humans, i la seva formació, des de Catalunya.

INTERVENCIONS DELS ASSISTENTS FILA “0”.

Josep-M. Sagrera (camfic):
Les  retallades  a  Catalunya  (més  a  APS)  repercuteixen  en  la  població. 
Traspassem la línea vermella: com ho revertirem? Estem cansats de sentir 
que som porta d’entrada: quan arribarem al 25% de pressupost per l’APS?

Joan Gené:
Ningú té clar un model alternatiu. Interessant eliminar el Ministeri i dotar de 
poder el Consell Interterritorial.

Josep Martí (CAPS):
Trist després de 42 anys de metge. Ingenuïtat per creure el que van dir fa 1 
any i  no han fet. El PP ha estat horrible a les CCAA que ha governat. El 
tripartit no va fer el que calia amb l’APS. CiU no ha complert el que va dir. Si 
es  planteja  la  salut  com a negoci  ens  tindreu en  contra  (professionals  i 
ciutadans).

Montse Vergara (Dempeus):
Tenim un SNS molt eficient. La major part depèn de les CCAA. Alguns punts 
concrets:

- Quines mesures aplicareu per resoldre la insuficiència financera?
- Els hàbits de salut sols depenen de la persona?
- Quin tipus d’incentius pels professionals?

SEGONA RONDA D’INTERVENCIONS (donant resposta):
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ERC:

Tenim un nivell de retallades exagerat. Hi ha altres mesures
A més s’ha retallat a tothom igual “ho faci bé o no”. L’APS que és exemplar 
(no dèficit) a sobre els retallen!
Cal un pressupost segur per l’APS
Cal un acord nacional Ja han fet un primer intent al juny
Comparteix la tristor, estesa entre professionals i ciutadans: podrem revertir 
les retallades?
Els determinants de la salut estan clars, incloent l’accessibilitat als serveis 
sanitaris.
Incentius sí: per millores salut i eficiència.

ICV:

Tenim el sistema sanitari més explotat d’Europa: pel poc que cobren els 
professionals
No saben què vol dir el model que tenim
Al tripartit hi va haver discrepàncies en sanitat (no prou públiques), sobretot 
per la manca de transparència i manca de coherència: no sabem ni quants 
centres tenim ni com gasten; és un desgavell!

CiU:

És clar que la reordenació de l’APS (més en 5 mesos!) ha tingut impacte en 
els ciutadans.
Hem hagut d’aplicar un pressupost més reduït del previst: Forat de 850 
milions d’euros a sanitat a Catalunya, més la necessitat de reducció del 
dèficit
Menys impacte percentual en sanitat que en altres Departaments.
No volem un nou model, l’actual és bo. Però cal repensar-lo: APS un altre 
paper, no donar competències a DUI si no les tenen legalment (exemple 
cribratge a urgències)
Sí a la supressió del Ministeri. Sols cal coordinació i farmàcia a nivell estatal.

PSC:

Era inevitable abstreure’ns de que debatem sobre unes eleccions estatals i 
parlar de Catalunya.
Sí al Ministeri de Sanitat: defensem un estat federal, amb competències 
reconegudes Estat-CCAA.
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Hi ha altres maneres de fer. Per exemple no eliminar l’impost de 
successions.
Es creuen línees vermelles del model, que no és dolent (i amb alta valoració 
ciutadana), malgrat un capitatiu molt més baix que en altres llocs. Podem 
reformar.
Hi ha ànim de canviar el model: privatitzar. Lluitarem pel públic. Fragmentar 
disminueix l’esperança de vida.
S’han comés errors, però la Llei de Sanitat (25 anys) va ser molt bona.

PP:

El context: disminució pressupost de sanitat.
Actual sistema és ineficient. Cal usar millor recursos.
Consell Interterritorial: eixos pactats (pacte nacional de salut)
El professional ha de tenir més autoritat
L’APS no té el nivell de finançament que mereix: descongestiona hospital i 
fa prevenció i feina fonamental d’infermeria.
Sí a incentius per activitat i qualitat
Es pot crear riquesa a l’àmbit sanitari. Cal comptar amb la sanitat privada.

PREGUNTES DELS ASSISTENTS:

- Per CiU: Per quina raó les retallades a Catalunya han suposat una 
disminució de pressupost del 12,8% per l’APS i un 5% per l’hospital?
Resposta: Suposa que és per criteris territorials o de repercussió 
immediata i per la incidència en les recurrències en anys vinents.

- Per PP: El model de concessions administratives que el PP ha 
implantat a Madrid i València, l’estendran per tot l’Estat?
Resposta: Cada CCA té les competències per a fer-ho o no. Hi ha un 
bon model de concerts a Catalunya. L’accent s’ha de posar no en la 
titularitat sinó en com es presta el servei.

- Per CiU: L’ICS  gestiona el 80% de l’APS. En el pla de governança de 
l’ICS hi ha elements de privatització. Com afectaran a l’APS? 
Resposta: No hi ha cap mesura dirigida a privatitzar l’ICS. Sí debat al 
Parlament sobre la millora de la seva gestió.
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INTERVENCIÓ PRESIDENTA FoCAP: (amb respostes)

Tres preguntes concretes que requereixen de resposta curta i concreta:

1. Per  promoure  l’APS  cal  un  adequat  finançament,  que  hauria  de 
suposar  un  increment  del  seu  percentatge  en  el  pressupost  de 
sanitat. A quant es comprometen?

PP No es compromet
CiU No ho sap, però creu que en 3 anys augmentarà
ERC Cal augmentar
PSC 20-25%
ICV Cal augmentar

2. Faran un catàleg de fàrmacs pel SNS?
PP No. Corregiran disfuncions.
CiU No
ERC Sí
PSC Sí. Però parla d’APS i després d’EFG i unidosis.
ICV Sí

3. Com creuen que ha de fer l’APS de porta d’entrada?
PP Capacitat i confiança de la gent per a que no vagin a l’hospital
CiU Porta d’entrada preferent i altres rols
ERC No sols porta, també atenció crònics i vincle: apropar i obrir-se
PSC Espai d’interacció
ICV Vincle de la persona amb el SNS
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