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ENUIG I TRISTESA PEL 12%

No era difícil preveure tal com van les coses al CAPs, però, com tota mala notícia, fa mal quan
arriba. Ens referim a una dada recollida en la pelada memòria del CatSalut referent a l’any 2020,
amb Alba Vergés  de consellera i Adrià Comella com a director del CatSalut. La despesa que s’ha
destinat  a l’Atenció Primària (AP) ha estat de l’11,98% de la despesa global.  En nombres
absoluts són 1.569 milions d’euros (M€), pràcticament la mateixa xifra del 2019.

L’AP venia d’una situació plena de carències, de pressupostos i despeses que des del 2013 ronden el
15% i que en aquests últims 8 anys tan sols s’han incrementat de 331 M€. Estem obligades a mirar
al nostre costat, les altres parts del sistema, per veure que no totes segueixen la mateixa tendència.
L’àmbit especialitzat, en el mateix període, ha incrementat la despesa en 3.580 M€, passant dels
4.531 M€ de l’any 2013 als 8.110 M€ l’any 2020 (xifres obtingudes de les memòries del CatSalut,
que proporcionen despesa global i distribució funcional).
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Evolució despesa CatSalut 2013-2020. 
En % de distribució funcional.

Atenció Primària

Atenció Especialitzada

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Evolució despesa CatSalut 2013-2020. 
En milions d'euros.
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https://memoria.catsalut.gencat.cat/
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És cert  que els  números  estan  influïts  per  la  pandèmia,  però aquesta  s’ha atès  als  dos  àmbits,
hospitals  i  primària.  Les xifres denoten com s’ha enfocat l’atenció a la COVID-19, amb criteri
hospitalocèntric, com és habitual en el nostre sistema, i amb aquest criteri es va decidir on anaven a
parar  els  més  de  2.000  M€  suplementaris  per  la  pandèmia.  No  era  el  millor  enfocament  per
controlar l’expansió del virus i els seus efectes, però es va optar per aquest camí, probablement
degut  a  l’automatisme  de  la  gestió  que  tradicionalment  mira  al  sistema hospitalari  i  ignora  el
primari. 

No podem més que expressar el nostre enuig i la nostra tristesa per aquest 12%.

Enuig  per  les  falsedats  que  queden  impunes.  A la  mateixa  memòria,  sense  pudor,  apareix  un
destacat  «Apostem  per  l’atenció  primària»  només  dues  pàgines  més  endavant  de  les  dades
econòmiques. Com es pot explicar aquesta contradicció?

Enuig  perquè  ens  sentim  enganyades  i  poc  valorades.  El  setembre  del  2020,  els  màxims
responsables  sanitaris,  Alba  Vergés  i  Adrià  Comella,  anunciaven  un  Pla  d’Enfortiment  i
Transformació de l’Atenció Primària, que fins i tot semblava que s’ho creien. 300 milions en tres
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anys (2020-2022) que per al primer any van resultar ser menys de 10. La premsa va picar. Nosaltres
no. 

Enuig perquè no s’escolta el clam de científics i professionals i es passa per sobre de recomanacions
i evidències. Sense considerar que l’increment de metges de capçalera disminueix la mortalitat, o
que la longitudinalitat també disminueix la mortalitat a més a més de reduir ingressos i consultes a
serveis d’urgències. 

Enuig  perquè  la  incorporació  de  «nous  perfils  professionals»  debilitarà  encara  més  l’atenció
primària. Perquè les plantilles dels equips són purament teòriques. A la pràctica, durant el 2020, han
estat  al  70% o  50% per  una  raó  o  altra,  malaltia,  permisos  de  maternitat/paternitat,  vacances,
jubilacions, excedències... S’ha treballat amb més càrrega assistencial i molt menys personal. I no hi
ha cap senyal que indiqui que s’enfortiran les plantilles dels perfils bàsics dels equips, que són
metgesses i infermeres de família i comunitats, administratives i treballadores socials.  Ni tan sols hi
ha la intenció de cobrir les suplències. 

I també tristesa per veure com l’AP cada cop ho és menys. Per veure que valors com la proximitat,
la confiança, el vincle, la relació amb el cos, l’escolta, la paraula... tan propis de la nostra pràctica,
ja no compten. L’AP que s’està construint des de les instàncies gestores obliden aquests valors i els
substitueixen per barreres, protocols i digitalització. On quedarà la persona que necessita el sistema
sanitari?

Tristesa  per  veure  com la  població  cada  vegada  confia  menys  en  nosaltres,  que  per  més  que
vulguem ja no podem donar el servei de tan sols fa dos anys. Per no saber quins són els «nostres»
pacients, per no tenir temps per atendre un final de vida, per no saber com està tal o qual persona
que fins fa poc ens tenia de referents. 

Tristesa per veure com es van repetint  errors, per veure que les persones que prenen decisions
desconeixen l’AP i els seus beneficis. Que ens enganyen quan diuen que l’AP és l’eix del sistema,
perquè al mateix temps l’estan ofegant amb aquest desolador 12%.

Ens unim a les crides a la rectificació immediata,  que tot  pla per a l’AP que s’impulsi  des de
qualsevol  govern  vagi  acompanyat  de  la  dotació  econòmica  corresponent.  Cridem  a  la
responsabilitat, rigor i veracitat de qui té a les seves mans decidir on van a parar els diners, perquè
d’això en depèn la salut i el futur del mateix sistema sanitari. 

https://focap.wordpress.com/2020/09/15/aquest-pla-no-serveix/
https://focap.wordpress.com/2020/09/15/aquest-pla-no-serveix/

