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MANTENIM EL MAL RUMB SANITARI... 

 Es van veient les conseqüències de l’aplicació del 

RD. 

 A Catalunya malgrat el rebuig inicial s’aplica 

amb facturació d’atencions fins i tot, cadires, 

atencions urgents o a embarassades. 

 Es manté la cessió de la gestió d’àrees sanitàries 

a grans empreses privades (València, Madrid, 

Castella-La Manxa) malgrat el fort rebuig a 

Madrid 

 A Catalunya Capio guanya concursos de serveis 

sanitaris i Eulen l’EAP de l’Escala. 
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MANTENIM EL MAL RUMB SANITARI... 

 Es mantenen els nous copagaments, si bé està 

temporalment suspès el de l’euro per recepta 

 Divisió de l’ICS amb finalitats poc clares i dubtes 

de viabilitat 

 Malgrat que dimiteix el Sr. Prat i està pendent 

d'actuació judicial, els qui ho han denunciat són 

multats. 

 Apareixen noves situacions de greus dèficits de 

gestió (Sant Pau), demostrant que el “model 

català” potser no era ni tan bo ni tan transparent. 
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MANTENIM EL MAL RUMB SANITARI... 

 Pleguen professionals interessats en la millora, o 

se’ls indueix a plegar. La mediocritat guanya 

terreny. 

 Es mantenen les retallades sense planificació, 

afectant més l’APS i poc els càrrecs de gestió, 

malgrat la manca de transparència que suposa 

no disposar de pressupost pel 2013. 

 El poc que es fa per millorar l’eficiència (projecte 

Essencial) no té cap mena de ressò, mentre 

s’apliquen projectes parcials i poc assenyats 

(cuida’m, cronicitat, rutes assistencials...) 

 4 



MANTENIM EL MAL RUMB SANITARI... 

 La contractació dels professionals es torna més 

inestable i a temps parcial. 

 La disminució en l’ús de fàrmacs, encara poc 

avaluada, fa patir. 

 

En resum estem creant una societat on els diners 

són més importants que les persones. Un sistema 

sanitari que s’americanitza i augmenta les 

desigualtats. On la beneficència comença a ser 

“ben vista” fins i tot per les institucions 

públiques!. 
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LES REACCIONS... 

 Les reaccions dels professionals segueixen essent 

minses. 

 Augmenten els col·lectius de ciutadans que 

protesten, però per raons diverses i no 

coordinades. 

PERÒ.... 

- S’atura l’adjudicació de l’Escala per Eulen 

- Rectificació de l’ICS per facturació a tercers 

- Desobediència entorn no atenció a persones. 
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