
L’amo, el mosso i la masovera

Abans de marxar de vacances, la gerent del CAPSE va lliurar a tots els 
treballadors de l’empresa pública un email en el que els donava la 
bona  notícia  de  que  pagaria  la  nòmina  d’agost  però  que  no 
assegurava  la  de  setembre.  Depenia  de  si  el  Departament 
d’Economia de la Generalitat li pagava el conveni. 

Qualsevol  que  llegeixi  aquest  email  pensa  que  el  CAPSE  és  una 
empresa privada que no té res a veure amb la Generalitat. Doncs, no 
és així, el CAPSE és una empresa pública de la Generalitat que té un 
patronat format per una presidència  i  quatre vocals  de l’ICS i  una 
vicepresidència  i  tres  vocals  de  l’Hospital  Clínic.  Així  ens  podem 
preguntar: com és que la gerent té una actitud tant deslleial amb el 
propietari de l’empresa: la Generalitat? Què en treu d’enviar tots els 
professionals de vacances amb l’angoixa de no saber si cobraran a la 
tornada? 

Tot  plegat  sembla  molt  estrany  però  no  ho  és  tant  coneixent  la 
història  recent  de  la  institució  i  la  cultura  de  la  sanitat  catalana 
concertada. Aquesta és una gerent substituta. Va ser col·locada per 
l’ICS i l’Hospital Clínic mitjançant un conveni signat a finals de 2009 
pel que es comprometia a ocupar provisionalment la gerència  fins 
que al novembre de 2010, quan es produís el canvi polític fruit de les 
eleccions,  passés  a  cedir  el  seu  lloc  al  Dr.  Jaume  Benavent  que 
tornaria a la seva condició de gerent del CAPSE. Per aquell conveni, el 
Dr. Benavent, professional laboral del CAPSE, aniria en “comissió de 
serveis” amb plaça reservada a treballar  a l’ICS.  És curiós que un 
metge  laboral,  segurament  un  dels  que  mostra  un  discurs  més 
agressiu  anti-funcionari,  acceptés  una  situació  de  privilegi  que  no 
gaudeixen ni els funcionaris més recalcitrants. Curiosament, el canvi 
de govern no va comportar el retorn del Dr. Jaume Benavent al CAPSE 
sinó la seva ascensió, passant a ser el director assistencial  de l’ICS, 
institució  a  la  que  no  hi  va  poder  accedir  per  la  via  ordinària  al 
suspendre les oposicions de metge de família. Al mateix temps es va 
convertir en el president del CAPSE. El Dr. Benavent devia estar en 
molt  bona sintonia amb el llavors nou president de l’ICS,  en Josep 
Prat.

Aquesta  és  una  historia  típica  de  la  concertada  catalana.  L’amo, 
premia al mosso per la seva extrema fidelitat, fins al punt de regalar-li 
una finca i permetre que durant el temps que no la pot atendre, la 
deixi  en  mans  d’una  una  masovera.  Quan  les  coses  li  vagin 
malament, sempre podrà retornar a la seva propietat. Per mantenir 
aquesta  situació  més  pròpia  de  Terra  Baixa  que  d’una  societat 
democràtica  moderna,  cal  mantenir  un  règim  de  terror.  S’han  de 
prendre  decisions  arbitràries  per  a  demostrar  que  es  mana. 
Contractar amics, parents i recomanats per intercanviar favors i en 
cap  cas  donar  comptes  de  les  decisions.   Fer  acomiadaments 
improcedents a càrrec de l’erari públic, sense que axó sigui objecte 



de  recriminació  per  part  dels  responsables  polítics  de  l’òrgan  de 
govern. Aquest context explica que la gerent es consideri la masovera 
del mosso que ha rebut el regal d’una finca de l’amo, i no la servidora 
pública de la Generalitat que gestiona uns recursos que són de tots 
els ciutadans.  Només ha de seguir terroritzant els treballadors per 
mantenir el poder. Qui pensa en els pacients? 

Sorprèn que la Generalitat afavoreixi aquesta política, promovent que 
l’ICS es converteixi en múltiples CAPSEs. Potser hi han molts mossos 
fidels als que se’ls hi ha de regalar una finca.  Des del Grup per la 
Transparència del CAPSE hem denunciat aquesta situació irregular a 
la nova gerència d’àmbit i de l’ICS, així com als responsables polítics 
de CDC, sense obtenir-ne cap tipus de resposta. Segurament aquests 
és el model sanitari que volen per a Catalunya. Potser també temen 
l’amo, que sembla ser el mateix, amb independència de que s’hagi 
produït un canvi de govern.

També  ens  espanta  veure  que  tots  els  professionals  sanitaris 
acceptem aquests tipus de situacions com inevitables.  Les critiquem 
en  privat  però  no  ens  atrevim  a  fer-ho  en  públic  per  por  a  les 
represàlies.

Animem als socis i simpatitzants del FOCAP a identificar i denunciar 
altres casos de gerent-propietari que actuen com si els serveis públics 
fossin seus. Una societat que vol diferenciar-se de la resta d’Espanya 
en modernitat i democràcia per acostar-se a Europa no pot mantenir 
aquesta cultura pròpia de l’època més fosca de la ruralitat catalana.
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