
EL  CAP  DR.  BROGGI  DE  L’ESCALA  SERÀ  GESTIONAT  PER  UNA  EMPRESA 

PRIVADA, MULTINACIONAL, AMB EXPERIÈNCIA EN SERVEIS DE NETEJA

En els darrers dies ha saltat a la  premsa una notícia que podria resultar còmica si no 

fos  per  la  seva  gravetat:  La  multinacional  Eulen  ,    dedicada  als  serveis  de  neteja, 

gestionarà  (si  ningú  no  ho  evita...)  l’ABS  de  l’Escala,  fins  ara  gestionada  per  la 

Fundació Salut Empordà.

Podríem fer la broma fàcil  de que està ben pensat, si del que es tracta és de “fer 

neteja” en la sanitat pública fins esborrar-la del mapa. Però el cert és que el CAP Dr. 

Moisès Broggi (quina llàstima d’associació d’aquest nom amb aquest “honor”) tindrà 

l’especial  “honor”  de ser  el  primer  centre  sanitari  català públic  gestionat  per  una 

empresa multinacional privada.

Sempre hem manifestat la necessitat de que l’atenció primària del nostre país sigui 

gestionada  de  forma  autònoma,  independent  dels  serveis  hospitalaris,  per  tal  de 

facilitar que pugui desenvolupar el seu paper central en el sistema nacional de salut. 

Mai  ens  ha  agradat  que  un  EAP  (Equip  d’Atenció  Primària)  sigui  gestionat  pels 

mateixos responsables que gestionen serveis hospitalaris (com passava fins ara amb 

l’ABS de l’Escala),  però tampoc sembla gaire  raonable  que es doni  la  gestió  d’un 

centre  de  salut  a  una multinacional  privada.  Es  posa de  manifest  l’absurditat  del 

sistema de concurs i concessió de la gestió dels centres sanitaris públics a Catalunya. 

Demanem que s’acabi amb aquest desori! Fa poc hem fet arribar als diversos partits 

polítics  catalans  amb representació  al  Parlament,  les  nostres  propostes  en  aquest 

sentit: http://focap.files.wordpress.com/2012/11/propostes-partits-2012.pdf 

Se’ns  diu  que  la  gestió  privada  és  més  eficient  que  la  pública.  Es  tracta  d’una 

d’aquelles mentides que, a força d’anar-la sentint, arriben a ser considerades veritat. 

Contràriament al que afirmen de manera interessada determinats politics i gestors no 

hi  ha cap evidència que la gestió de serveis sanitaris per empreses privades sigui  

millor que la gestió pública. Afirmar des del Govern que la gestió pública és ineficient o 

ingovernable  és  reconèixer  públicament  la  incompetència  dels  gestors  públics 

nomenats pel propi Govern i en un país plenament democràtic implicaria la dimissió 

immediata de qui des del Govern fa aquestes manifestacions.

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20121128/54355935950/salut-generalitat-privatiza-cap-l-escala-eulen.html
http://focap.files.wordpress.com/2012/11/propostes-partits-2012.pdf
http://www.salutemporda.cat/
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11226
http://www.eulen.com/


No hi ha cap estudi seriós que hagi demostrat aquest paradigma. L’únic que sabem 

amb certesa és que els sistemes sanitaris públics, amb una APS forta, que actuï com a 

porta d’entrada i  gestora de l’atenció,  són realment molt  més eficients  que altres 

models sanitaris.  El  Govern de la Generalitat enlloc d’optar per reformar a fons el 

nostre bon sistema sanitari públic, per a reforçar-lo i fer-lo més sostenible, ha optat per 

retallar serveis (sense que això millori l’eficiència) i seguir avançant en la progressiva 

privatització de la gestió dels mateixos (que amb tota probabilitat acabarà resultant 

més  cara).  Considerem  que  la  millora  de  la  gestió  de  l'atenció  primària  s'ha 

d'aconseguir dotant de plena autonomia de gestió als professionals i que fer negoci al 

sector salut no és acceptable en cap cas.

Demanem:

- Que s'aturi la concessió a Eulen de la gestió del l’ABS de l’Escala.

- Que es modifiqui la normativa actual que permet atorgar a una empresa 

privada, amb ànim de lucre, la gestió d’un centre sanitari públic.

- Que es promogui la gestió autònoma dels serveis d’atenció primària, separada 

de la gestió de l’atenció secundària (hospitals)

També  a  Madrid  s'han  anunciat  privatitzacions  d'hospitals  i  de  centres  de  salut 

originant un gran moviment professional i social en contra. 

Veieu el posicionament de SESPAS al respecte: 

http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posiciona.pdf 

O la revisió que fa Javier Padilla analitzant la gestió privada vs. pública: 

http://medicocritico.blogspot.com.es/2012/11/que-nos-dice-la-evidencia-sobre-los.html 

I si ho voleu abordar amb una mica d'humor, veieu la versió que fa La Sexta de la 

història del “Model Alzira”: http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/imbatible-

dani-mateo/privatizar-sanidad-publica-sale-mas-barato_2012112700273.html 

Barcelona, novembre 2012
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