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Laasistencia a simpapeles seguirá
apesardel recursoalConstitucional
Médicos y proveedores defienden la ley de universalización sanitaria catalana

ANA MACPHERSON
Barcelona

EnelmomentoenqueelTribunal
Constitucional reciba el recurso
contra la ley de Universalización
de la Asistencia Sanitaria, que se
decidió en el último Consejo de
Ministros, la norma quedará sus
pendida. La ley que enmendaba
en Catalunya –y de forma seme
jante en otros territorios– la ex
clusión de los simpapeles que su
puso el real decreto del 2012 del
PP dejará de tener efecto inme
diato, aunque a los seis meses se
podría revisar. “Pero la atención
se seguirá prestando”, afirma Jo
sep Maria Argimon, subdirector
del Servei Català de la Salut.
“Hay maneras de solucionarlo

sin incumplir normas”, asegura.
Es este unmatiz importante dado
que, en aplicación del artículo
155,quienmandaenelCatsalut es
la ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, y es su Gobierno
quien recurre la constitucionali
dad de la norma catalana y pro
mueve su suspensión.
Este diario no ha conseguido

que la ministra ni ningún otro
miembro de su departamento ex
plicaran cómo se abordará a par
tir de ese momento el problema
de la atención a las personas que
perderán su derecho a asistencia
primaria y especializada, a medi
cación, a pruebas diagnósticas, a
tratamientos rehabilitadores o
intervenciones quirúrgicas en
cuanto se presente el recurso en
el Constitucional. El real decreto
sólo ampara a niños y embaraza
das y la atención urgente para los
demás.
La decisión del Consejo deMi

nistros ya ha provocado las pri
meras reacciones institucionales,
ladelConsell deCol∙legisdeMet
ges de Catalunya y la de las dos
patronales, Consorci de Salut i
SocialdeCatalunya iLaUnió,que
representan a la gran mayoría de
los proveedores de los servicios
sanitarios públicos.
“Manifestamos que no se pue

den concebir los objetivos de la
sanidad pública de promoción de
la salud colectiva y de vigilancia y
prevención de los problemas de
saludsin la integraciónyatención

de los colectivosmásvulnerables,
que al mismo tiempo son los que
tienen un riesgo mayor de enfer
mar”, declaran los representan
tesde losmédicosenunmanifies
to. Los colegios afirman que
“nuestro sistema sanitario de
fiende la accesibilidaduniversal y

la financiación pública de los ser
vicios”yqueesehechoesun“ins
trumento de cohesión social y de
justicia distributiva para paliar
desigualdades sociales y sus re
percusionesen lasaludde lasper
sonas”.
Laspatronales, por suparte, re

calcan que el modelo universal
“permite construir una sociedad
más inclusiva y con más justicia
social”, y por ese motivo se opo
nen a la limitación de estos dere
chos.
El real decreto del PP del 2012

modificó esencialmente el acceso
al sistema sanitario público. Dejó
fuera a quienes no fueran titula
res o beneficiarios de la Seguri
dad Social, lo que afectó especial
mente a los extranjeros que se
quedaban sin trabajo y, por tanto,
sin permiso de residencia.
Ocho comunidades autónomas

buscaron a lo largo de estos años
el modo de corregir esa exclu
sión. La ley navarra, por ejemplo,
acaba de ser suspendida por el
Constitucional, y la de Baleares,
por el Tribunal Superior de la co
munidad.c

AGUSTÍ ENSESA

Consulta de asistencia primaria especializada en personas inmigrantes en el hospital de Santa Caterina de Girona

WASHINGTON AFP

El consumomundial de antibióti
cos aumentó un 65% entre los
años 2000 y 2015, impulsado por
la explosión del uso en países de
ingresos medios y bajos, lo que
representa una amenaza para la
salud mundial, según publica la
revista americana Proceedings of

the National Academy of Sciences
(PNAS). El trabajo, con datos de
76 países, asegura que “el consu
mo mundial de antibióticos en el
2015 se estimó en 42.300 millo
nes de dosis diarias”.
Los investigadores señalan al

principio de su informe que “la
resistencia a los antibióticos, cau
sada por el consumo excesivo, es

una amenaza crecientepara la sa
lud mundial”. El grado de consu
mo de antibióticos ha aumentado
particularmente en los países de
ingresos medios y bajos, con un
114%más en 16 años, alcanzando
los 24.500 millones de dosis dia
rias definidas.
Para Eili Klein, investigadora

del Center for Disease Dynamics,

El consumomundial de antibióticos
se dispara y agrava su resistencia

Economics & Policy y una de las
autoras del estudio, este aumento
significa “un mejor acceso a los
medicamentos necesarios en paí
ses con muchas enfermedades
que pueden ser tratadas eficaz
mente con antibióticos”. Pero a la
vez, la investigadora advierte: “A
medida quemás ymáspaíses ten
gan acceso a estos medicamen
tos, estas tasas (de consumo) au
mentarán (...) dando lugar a ma
yores tasas de resistencia a los
antibióticos”. Los expertos seña
lan que la resistencia bacteriana
es responsable de 700.000muer
tes al año en todo el mundo.c

A Q U I É N A F E C TA

]Cuando se aprobó en
junio pasado la ley que
ahora se recurre en el TC
los nuevos usuarios de
tarjeta sanitaria sumaban
137.000. La asistencia se
ampliaba así a extranje
ros sin Seguridad Social
pero empadronados por
al menos tres meses y con
ingresos inferiores a la
rentamínima de inser
ción, salvo embarazadas y
menores y otros colecti
vos vulnerables.

137.000 con
derecho a tarjeta

Sevilla
blinda su
‘Madrugá’
después de
los tumultos
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Sevilla quiere proteger a toda
costa su SemanaSanta, lamani
festaciónreligiosayculturalque
concitamayorsentimientoypa
sión. Una semana que cuenta
con un epicentro clave, la Ma
drugada (o Madrugá) del Jue
ves al Viernes Santo, escenario
en la última década de inciden
tes que la han situado en grave
riesgo,segúnlallamadadeauxi
lio lanzada desde diversas ins
tancias. “Vamos a llevar a cabo
el mayor despliegue técnico y
humano para que este año todo
transcurraconnormalidad”, se
ñalael alcaldeJuanEspadas.
La mundialmente famosa

Madrugadasevillanadel2017se
saldó condiversas estampidas y
tumultos que dejaron más de
cien lesionados y diecisiete he
ridos que requirieron atención
hospitalaria.Diezpersonas fue
ronarrestadasaraízdeaquellos
sucesos, acusadas de delitos de
desorden público o contra los
sentimientos religiosos, de las
que tres pasaron por prisión
provisional. Descartada la exis
tencia de una red organizada
parafomentarlosincidentes, las
autoridades llegaron a la con
clusión de que se trató demovi
mientos de pánico espontáneos
causadosporpeleas, fuertesrui
dos, gritos fuera de lugar (por
ejemplo, invocaciones a Alá),
bulos emitidos por las redes
sociales y otros episodios simi
lares.
Este año el Ayuntamiento y

las hermandades quieren evitar
quelasituaciónserepita.Lapri
mera medida es el cierre de los
bares situados en 49 calles cer
canas al itinerario de las cofra
días. Los establecimientos de
beráncerrarsuspuertasa launa
de la madrugada, dos horas an
tesdelpermisoqueteníanantes.
Más de cien cámaras vigila

rán las zonas sensibles, espe
cialmenteaquellasdondeel año
pasado se generaron los movi
mientos de pánico. El Ayunta
mientoutilizaráparaelloapara
tos de último modelo de una
conocidafirmaalemana.Graba
ciones en alta calidad que des
cubrirán con extraordinaria ni
tidezaquienesprovoquenalbo
rotosalpasode lascofradías.
También se van a emplear

medidores de público que me
diante sensores examinan el es
pacio y la saturación de público
gracias a emisiones de calor. En
caso de situación límite emiti
rán unas señales de alerta para
que desde el Centro de Coordi
naciónOperativa (Cecop), esta
blecido en el Ayuntamiento, se
pueda controlar la evolución de
los acontecimientos y tomar so
luciones que pasan por aumen
tar al máximo el nivel de luz en
las calles o lanzar mensajes de
calma a través de un sistema de
megafonía,quetambiénseutili
zaráporprimeravezenestaSe
manaSantablindada.c
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L’assistènciaasensepaperscontinuarà
malgratel recursalConstitucional
Metges i proveïdors defensen la llei d’universalització sanitària catalana

ANA MACPHERSON
Barcelona

En el moment que el Tribunal
Constitucional rebi el recurs
contra la llei d’Universalització
de l’Assistència Sanitària, que es
va decidir en l’últim Consell de
Ministres, la norma quedarà
suspesa. La llei que esmenava a
Catalunya –i de manera sem
blant en altres territoris– l’ex
clusió dels sensepapers que va
suposar el reial decret del 2012
del PP, deixarà de tenir efecte
immediat, tot i que al cap de sis
mesos es podria revisar. “Però
l’atenció es continuarà oferint”,
afirma Josep Maria Argimon,
subdirector del Servei Català de
la Salut.

“Hi ha maneres de solucio
narho sense incomplir nor
mes”, assegura. Aquest és un
matís important perquè, en apli
cació de l’article 155, quimana al
Catsalut és la ministra de Sani
tat,DolorsMontserrat, i és el seu
Govern qui recorre la constitu
cionalitat de la norma catalana i
promou que se suspengui.

Aquest diari no ha aconseguit
que la ministra ni cap altre
membre del seu departament
expliqui com s’abordarà a partir
d’aquell moment el problema de
l’atenció a aquestes persones,
que perdran el dret a assistència
primària i especialitzada, a me
dicació, a proves diagnòstiques,
a tractaments de rehabilitació o
intervencions quirúrgiques així
que es presenti el recurs al
Constitucional. El reial decret
només empara nens i emba
rassades i atenció urgent per als
altres.
La decisió del Consell de Mi

nistres ja ha provocat les prime
res reaccions institucionals, la
del Consell de Col∙legis de Met
ges de Catalunya i la de les dues
patronals, Consorci de Salut i
Social de Catalunya i La Unió,
que representen la gran majoria
de proveïdors dels serveis sani
taris públics.
“Manifestem que no es poden

concebre els objectius de la sani
tat pública de promoció de la sa
lut col∙lectiva i de vigilància i
prevenció dels problemes de sa

lut sense la integració i atenció
dels col∙lectius més vulnerables,
que alhora són els que tenen un
riscmés alt de posarsemalalts”,
declaren els representants dels
metges en un manifest. Els
col∙legis afirmen que “el nostre
sistema sanitari defensa l’acces

sibilitat universal i el finança
ment públic dels serveis” i que
aquest fet és un “instrument de
cohesió social i de justícia distri
butiva per pal∙liar desigualtats
socials i les seves repercussions
en la salut de les persones”.
Les patronals, per la seva ban

da, recalquen que el model uni
versal “permet construir una so
cietat més inclusiva i amb més
justícia social”, i per aquest mo
tiu s’oposen a la limitació
d’aquests drets.
El reial decret del PP del 2012

va modificar essencialment l’ac
cés al sistema sanitari públic. Va
deixarne fora els qui no fossin
titulars o beneficiaris de la Segu
retat Social, cosa que va afectar
especialment els estrangers que
es quedaven sense feina i, per
tant, sense permís de residència.
Vuit comunitats autònomes

van buscar al llarg d’aquests
anys la manera de corregir
aquesta exclusió. La llei navar
resa, per exemple, acaba de ser
suspesa pel Constitucional, i la
de les Balears, pel Tribunal Su
perior de la comunitat.c

AGUSTÍ ENSESA

Consulta d’assistència primària especialitzada en persones immigrants a l’hospital de Santa Caterina de Girona

WASHINGTON AFP

El consum mundial d’antibiòtics
va augmentar un 65% entre el
2000 i el 2015 impulsat per l’ex
plosió de l’ús en països d’ingres
sos mitjans i baixos, cosa que re
presenta una amenaça per a la sa
lut mundial, segons publica la
revista americana Proceedings of

the National Academy of Sciences
(PNAS). El treball, amb dades de
76 països, assegura que “el con
summundial d’antibiòtics el 2015
es va estimar en 42.300 milions
de dosis diàries”.
Els investigadors assenyalen al

principi del seu informe que “la
resistència als antibiòtics, causa
da pel consum excessiu, és una

amenaça creixent per a la salut
mundial”. El grau de consum
d’antibiòtics ha augmentat parti
cularment als països d’ingressos
mitjans i baixos, amb un 114%
més en 16 anys, de manera que
s’ha arribat als 24.500 milions de
dosis diàries definides.
Per Eili Klein, investigadora

del Center for Disease Dynamics,

El consummundial d’antibiòtics es
dispara i agreuja la seva resistència

Economics & Policy i una de les
autores de l’estudi, aquest aug
ment significa “un millor accés
als medicaments necessaris en
països amb moltes malalties que
poden ser tractades eficaçment
amb antibiòtics”. Però, alhora, la
investigadora adverteix: “A me
sura quemés imés països tinguin
accés a aquests medicaments,
aquestes taxes [de consum] aug
mentaran (...), cosa que donarà
lloc a més taxes de resistència als
antibiòtics”. Els experts assenya
len que la resistència bacteriana
és responsable de 700.000 morts
a l’any a tot el món.c

Q U I A F E C TA

]Quan es va aprovar el
juny passat la llei que ara
es recorre al TC, els nous
usuaris de targeta sanità
ria eren 137.000. L’assis
tència s’ampliava així a
estrangers sense Segure
tat Social però empadro
nats almenys durant tres
mesos i amb ingressos
inferiors a la rendamíni
ma d’inserció, tret d’em
barassades, menors i
altres col∙lectius vulnera
bles.

137.000 ambdret
a targeta

Sevilla
blinda la
Madrugá
després
dels tumults
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

Sevilla vol protegir tant sí com
no la seva Setmana Santa, la
manifestació religiosa i cultu
ral que suscitamés sentiment i
més passió. És una setmana
quetéunepicentreclau, laMa
drugá de Dijous Sant a Diven
dres Sant, que l’última dècada
ha estat escenari d’incidents
que l’hansituatengreurisc, se
gons la crida d’auxili llançada
des de diverses instàncies.
“Durem a terme el desplega
ment tècnic ihumàmés impor
tant perquè aquest any tot
transcorri ambnormalitat”, as
senyala l’alcaldeJuanEspadas.
La mundialment famosa

Madrugá sevillana del 2017 va
acabar amb diverses estampi
des i tumults que van deixar
més de cent lesionats i 17 ferits
quevanrequeriratencióhospi
talària. Arran d’aquells fets,
deu persones van ser arresta
des, acusades de delictes de
desordre públic o contra els
sentimentsreligiosos, i tresvan
passar per presó provisional.
Descartada l’existència d’una
xarxa organitzada per fomen
tar els incidents, les autoritats
vanarribaralaconclusióquees
va tractar demoviments depà
nic espontanis causats per ba
ralles, forts sorolls, crits forade
lloc (per exemple, invocacions
a Al∙là), falòrnies emeses per
les xarxes socials i altres episo
dis similars.
Aquestanyl’Ajuntamentiles

germandats volen evitar que la
situació es repeteixi. Laprime
ramesura és el tancament dels
bars situats en 49 carrers pro
persal’itineraridelesconfrari
es. Els establiments hauran de
tancar les portes a la una de la
matinada,dueshoresabansdel
permísque tenienabans.
Més de cent càmeres vigila

ran les zones sensibles, especi
alment aquelles on l’any passat
es van generar els moviments
de pànic. Amb aquest objectiu,
l’Ajuntament farà servir apa
rellsd’últimmodeld’unacone
guda firma alemanya. Es trac
tarà d’enregistraments en alta
qualitat que descobriran amb
una nitidesa extraordinària els
qui provoquin enrenous al pas
de les confraries.
També es faran servirmesu

radors de públic que mitjan
çant sensors examinen l’espai i
la saturació de públic gràcies a
emissionsdecalor.Encasdesi
tuació límit, emetran uns se
nyals d’alerta perquè des del
Centre de Coordinació Opera
tiva (Cecop), establert a l’Ajun
tament, es pugui controlar
l’evoluciódels esdeveniments i
prendresolucionsquerequeri
ran augmentar al màxim el ni
velldellumalscarrersollançar
missatges de calma a través
d’unsistemademegafonia,que
també s’utilitzarà per primera
vegada en aquesta Setmana
Santablindada.c
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■ Els metges i les empreses i en-
titats sanitàries de Catalunya han
criticat el recurs d'inconstitucio-
nalitat realitzat pel Govern central
contra la Llei d'universalitat de
l'assistència sanitària perquè per-
judicarà la salut col·lectiva. Els
quatre col·legis de metges de Ca-
talunya recorden que a més de ser
una eina per a la cohesió social i
per pal·liar les desigualtats, l’aten-
ció als col·lectius més vulnerables
són, que són alhora els que tenen
més risc d’emmalaltir, perjudica
els objectius del sistema públic
per promoure la salut col·lectiva i
prevenir problemes de salut. 

El Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya (CCMC), que
agrupa els quatre ens, defensa
que, des de la seva responsabilitat
com a corporacions de dret públic
i amb compromís cap als interes-
sos col·lectius i el sistema públic,
contemplen «amb preocupació
qualsevol mesura que pugui vul-
nerar aquests valors i alhora mal-
metre la qualitat assistencial».

«No es poden concebre els ob-
jectius de la sanitat pública de
promoció de la salut col·lectiva i
de vigilància i prevenció dels pro-
blemes de salut sense la integra-
ció i l'atenció dels col·lectius més
vulnerables, que alhora són els
que tenen un risc més alt d'em-
malaltir», han alertat els col·legis.

Les agrupacions de facultatius
defensen que el sistema sanitari
català defensa l'accessibilitat uni-

versal i el inançament públic dels
serveis. «Aquest fet el converteix
en un instrument de cohesió so-
cial i de justícia distributiva per
pal·liar les desigualtats socials»,
recorden.

En aquest sentit, assenyalen
que els col·legis donaran suport a
les propostes i iniciatives que per-
segueixin preservar el caràcter
universal de l'assistència sanitària
a Catalunya «i defensar els valors
en els quals es fonamenta»

A més, recorden que ja ho han
fet en diverses ocasions, com fa sis
anys quan es va aprovar el reial
decret que limitava l’assistència
als immigrants, o l’any passat,
quan el president del Consell i del
Col·legi de Metges de Girona, el
doctor Josep Vilaplana,va tornar
a reivindicar al Parlament la ne-
cessitat de garantir la universalit-
zació de l’atenció.

El rebuig de la patronal
En el mateix sentit s’han pronun-
ciat des de les entitats que agru-
pen els proveïdors del sistema de
salut públic. Des del Consorci de
Salut i Social de Catalunya i La
Unió, que representen la majoria
dels ens que gestionen serveis sa-
nitaris d’ús públic, han posat de
manifest el seu «desacord respec-
te a la interposició d’un re-
cursd’inconstitucionalitat acor-
dat pel Govern de l’Estat, contra la
Llei /, del  de juny, d’uni-
versalització de l’assistència sani-
tària amb càrrec a fons públics per

mitjà del Servei Català de la Sa-
lut».

«Des del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya i La Unió ens
oposem a la limitació dels drets a
les persones, especialment quan
afecta les més vulnerables»,
apunten en un comunicat en què
subratllen que la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans, que
preveu l’assistència sanitària com
a dret fonamental, i l’Estatut d’Au-

tonomia són els pilars que suste-
nen la legislació que ara ha estat
recorreguda. 

Així, recorden que el sistema
sanitari de Catalunya s’inspira en
l’accés universal als serveis de sa-
lut inançats amb divers públics,
i això «permet construir una so-
cietat més inclusiva i amb més
justícia social». 

Les patronals recorden que la
Llei de Sanitat General del  va

permetre bastir un sistema nacio-
nal de salut que tenia com a prin-
cipis bàsics la universalitat de
l’atenció a tota la ciutadania i
l’equitat d’accés als serveis de sa-
lut de inançament públic, però
que el reial decret del  pro-
mogut pel Govern de l’Estat, va fer
que quedessin exclosos de l’aten-
ció sanitària a càrrec de fons pú-
blics alguns col·lectius, sobretot
els més vulnerables.

Els metges defensen la universalitat de
la sanitat per garantir la salut col·lectiva
Els quatre col·legis de facultatius critiquen el recurs del Govern central contra la llei catalana i defensen que l’atenció 
dels col·lectius més vulnerables, que són qui té més risc d’emmalaltir, és clau per a la cohesió i la lluita contra les desigualtats

Foto de família del dia que el Parlament va aprovar la llei de sanitat universal, amb els vots favorables de
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP; l’abstenció de Ciutadans i el rebuig del PP. DEP. DE SALUT
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■L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
col·labora des de fa quatre mesos
amb la Galeria de Metges Cata-
lans, el web del Col·legi de Metges
de Barcelona que pretén divulgar

les igures més destacades de la
medicina catalana al llarg de la
història. La col·laboració de l’arxiu
garrotxí ha consistit en la recerca
d’imatges d’alguns metges nas-
cuts a la Garrotxa i en la seva digi-
talització per tal de ser incloses en
els respectius espais biogràics.

A www.galeriametges.cat, l’en-
titat ofereix les biograies de met-
ges i metgesses catalans per «faci-
litar el coneixement de qui eren i
què van fer molts metges que van

contribuir en vida al progrés del
coneixement mèdic i a la millora
de la salut dels seus conciuta-
dans». Les biograies que s’hi in-
corporen corresponen a una se-
lecció de personatges històrics –
des del segle XVI, tot i que predo-
minen els dels segles XIX i XX–
que han assolit el prestigi per
raons mèdiques o cientíiques o
per les seves aportacions políti-
ques, culturals o socials.

Actualment, els metges garrot-

xins inclosos en la galeria són
Candi Agustí Trilla (Castellfollit
de la Roca, –Olot, ), Eveli
Barnadas Vila (Olot, –Barce-
lona, ), Francesc Xavier Bar-
trina Costa (Olot, –Madrid,
), Francesca Casaponsa Su-
ñol (Castellfollit, –la Bisbal
d’Empordà, ), Joaquim Da-
nés i Torras (Olot, -), Pau
Estorch i Siqués (Olot, –Bar-
celona, ), Maria Oliveras Co-
llellmir (Argelaguer, –Barce-
lona, ), Sever Perramon Bar-
nadas (Capsec, la Vall de Bianya,
–París, ) i Jordi Pujiula
Ribera (Olot, -).

Difonen la història de la medicina garrotxina
La Galeria de Metges
Catalans incorpora imatges
de biografiats de l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa El web divulga les

biografies de facultatius
catalans des del segle
XVI, però hi predominen
els dels segles XIX i XX
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Els metges defensen la universalitat de la sanitat
per garantir la salut col·lectiva
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Els metges i les empreses i entitats sanitàries de Catalunya han criticat el recurs
d'inconstitucionalitat realitzat pel Govern central contra la Llei d'universalitat de l'assistència
sanitària perquè perjudicarà la salut col·lectiva. Els quatre col·legis de metges de Catalunya
recorden que a més de ser una eina per a la cohesió social i per pal·liar les desigualtats, l'atenció
als col·lectius més vulnerables són, que són alhora els que tenen més risc d'emmalaltir, perjudica
els objectius del sistema públic per promoure la salut col·lectiva i prevenir problemes de salut.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que agrupa els quatre ens, defensa que,
des de la seva responsabilitat com a corporacions de dret públic i amb compromís cap als
interessos col·lectius i el sistema públic, contemplen «amb preocupació qualsevol mesura que
pugui vulnerar aquests valors i alhora malmetre la qualitat assistencial».

«No es poden concebre els objectius de la sanitat pública de promoció de la salut col·lectiva i de
vigilància i prevenció dels problemes de salut sense la integració i l'atenció dels col·lectius més
vulnerables, que alhora són els que tenen un risc més alt d'emmalaltir», han alertat els col·legis.

Les agrupacions de facultatius defensen que el sistema sanitari català defensa l'accessibilitat
universal i el finançament públic dels serveis. «Aquest fet el converteix en un instrument de
cohesió social i de justícia distributiva per pal·liar les desigualtats socials», recorden.

En aquest sentit, assenyalen que els col·legis donaran suport a les propostes i iniciatives que
persegueixin preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària a Catalunya «i defensar els
valors en els quals es fonamenta»

A més, recorden que ja ho han fet en diverses ocasions, com fa sis anys quan es va aprovar el
reial decret que limitava l'assistència als immigrants, o l'any passat, quan el president del Consell i
del Col·legi de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana,va tornar a reivindicar al Parlament la
necessitat de garantir la universalització de l'atenció.

El rebuig de la patronal

En el mateix sentit s'han pronunciat des de les entitats que agrupen els proveïdors del sistema de
salut públic. Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió, que representen la majoria
dels ens que gestionen serveis sanitaris d'ús públic, han posat de manifest el seu «desacord
respecte a la interposició d'un recursd'inconstitucionalitat acordat pel Govern de l'Estat, contra la
Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics
per mitjà del Servei Català de la Salut».

«Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió ens oposem a la limitació dels drets a
les persones, especialment quan afecta les més vulnerables», apunten en un comunicat en què
subratllen que la Declaració Universal dels Drets Humans, que preveu l'assistència sanitària com a
dret fonamental, i l'Estatut d'Autonomia són els pilars que sustenen la legislació que ara ha estat
recorreguda.

Així, recorden que el sistema sanitari de Catalunya s'inspira en l'accés universal als serveis de
salut finançats amb divers públics, i això «permet construir una societat més inclusiva i amb més
justícia social».



Les patronals recorden que la Llei de Sanitat General del 1986 va permetre bastir un sistema
nacional de salut que tenia com a principis bàsics la universalitat de l'atenció a tota la ciutadania i
l'equitat d'accés als serveis de salut de finançament públic, però que el reial decret del 2012
promogut pel Govern de l'Estat, va fer que quedessin exclosos de l'atenció sanitària a càrrec de
fons públics alguns col·lectius, sobretot els més vulnerables.
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Cartell per una sanitat universal en una imatge d'arxiu / BLANCA BLAY

Divendres passat es sabia que el Consell de Ministres espanyol interposava un recurs
d'inconstitucionalitat contra diversos articles de la llei d'universalització de l'assistència sanitària
catalana. La llei, aprovada pel Parlament de Catalunya el juny passat, estableix que totes les
persones residents a Catalunya tenen dret a l'assistència sanitària amb càrrec als fons públics
mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que la forma d'acreditar-ho serà
l'empadronament.

Després de cinc anys des de la publicació del Reial Decret Llei 16/2012 del Partit Popular, que
restringia l'accés de la sanitat a certs col·lectius, el Parlament aprovava una llei que desafiava la
norma estatal i garantia així l'accés universal a l'assistència sanitària al territori català. La principal
diferència que presentava la nova llei és que l'accés a tota la cartera de serveis seria immediat per
a tots els ciutadans empadronats a Catalunya -la instrucció vigent fins aleshores marcava tres
mesos de carència-.

Davant aquest recurs que pot impugnar la llei catalana, diversos organismes s'hi han manifestat en
contra. És el cas del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) o del Consorci de Salut
i Social de Catalunya.

L'accessibilitat universal converteix el sistema sanitari en un "instrument de cohesió social i de
justícia distributiva per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les
persones"

Des del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya recorden que han manifestat en moltes
ocasions el seu compromís amb el dret de les persones a la protecció de la salut i amb
l'assistència sanitària pública de caràcter universal i per això s'han sentit obligats a expressar el
seu desacord de la mateixa manera que ho van fer "fa sis anys amb l'aprovació del Real Decreto
16/2012, de 20 d'abril".

En el comunicat on han expressat el seu posicionament han indicat que els col·legis professionals
són corporacions de dret públic que, a banda de defensar els interessos dels seus afiliats,
"fomenten la seva raó de ser en el seu compromís social de vetllar pels interessos col·lectius en tot
allò relacionat amb la salut". Afegeixen que és des d'aquesta responsabilitat i des del compromís
amb els valors que fonamenten el sistema sanitari públic, que el CCMC "contempla amb
preocupació qualsevol mesura que pugui vulnerar aquests valors i alhora malmetre la qualitat
assistencial".

Entenen que no es poden concebre els objectius de la sanitat pública de promoció de la salut
col·lectiva i de vigilància i prevenció dels problemes de salut sense la integració i l'atenció dels



col·lectius més vulnerables, que alhora són els que tenen un risc més alt d'emmalaltir. A més, per
ells, defensar l'accessibilitat universal i el finançament públic dels serveis converteix el sistema
sanitari en un "instrument de cohesió social i de justícia distributiva per pal·liar les desigualtats
socials i les seves repercussions en la salut de les persones".

L'accés universal permet construir una societat més inclusiva i amb més justícia social: "ens
oposem a la limitació dels drets a les persones, especialment quan afecta les més vulnerables"

Per la part que els hi toca com entitats que representem la majoria dels proveïdors de serveis
sanitaris del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya), el Consorci de
Salut i Social de Catalunya i La Unió també han volgut expressar el seu desacord respecte a la
interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat acordat pel Govern de l'Estat, contra la Llei 9/2017,
del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del
Servei Català de la Salut.

En el comunicat que han fet públic destaquen que la "Ley General de Sanidad del 1986 va
permetre bastir un sistema nacional de salut que tenia com a principis bàsics la universalitat de
l'atenció a tota la ciutadania i l'equitat d'accés als serveis de salut de finançament públic". Però el
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, va fer que
quedessin exclosos de l'atenció sanitària a càrrec de fons públics alguns col·lectius, sobretot els
més vulnerables.

També ressalten que amb aquesta llei es pretén garantir aquest dret fonamental de tots els
ciutadans que resideixen a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa i
recorden que això és just el que preveu la Declaració Universal dels Drets Humans: l'assistència
mèdica com a dret fonamental.

Davant d'això, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió tanca el seu comunicat afirmant
que s'oposen a la "limitació dels drets a les persones, especialment quan afecta les més
vulnerables".
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ANUNCIADO POR EL GOBIERNO CENTRAL AL TCCataluña: el Consejo de Colegios de Médicos
critica el recurso contra la ley de universalidadEl Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña ha
criticado este miércoles el recurso al tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno central
contra la ley autonómica de universalidad.Redacción | 28/03/2018 13:10compartir

Josep Vilaplana, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña. (DM)El anuncio del
recurso que interpondrá el Gobierno central al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de
universalidad sanitaria -aprobada hace casi un año- no ha sido bien recibido por el Consejo de
Colegios de Médicos de Cataluña, que ha emitido este miércoles un comunicado criticando la
decisión.Los representantes de los médicos catalanes (el Consejo está ahora presidido por Josep
Vilaplana, del colegio de Gerona) consideran que esta decisión puede vulnerar los valores que
sustentan el sistema sanitario público y que puede incluso afectar a la calidad asistencial.
Igualmente, critica las consecuencias del Real Decreto 16/2012, ley nacional que la norma
catalana buscaba sortear.El Consejo señala: "No se pueden concebir los objetivos de promoción
de la salud colectiva y de vigilancia y prevención de los problemas de salud sin la integración y la
atención de los colectivos más vulnerables, que son los que tienen un mayor riesgo de enfermar".
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ACN Barcelona.-El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s'oposa a la interposició
del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'universalització de l'assistència sanitària que aquest
dimarts va interposar el govern espanyol. Des dels col·legis professionals recorda que el sistema
sanitari públic català defensa l'accessibilitat universal i el finançament públic dels serveis i per això
considera que el converteix en un instrument "de cohesió social i de justícia distributiva" que
serveix per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones.
En un comunicat, aquest dimecres, el CCMC manifesta que els objectius de la sanitat pública no
es poden concebre sense "la integració i l'atenció dels col·lectius més vulnerable", amb més risc
d'emmalaltir.

Per aquest motiu, el CCMC assegura que donarà suport a totes les propostes i iniciatives que
tinguin per objectiu preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària a Catalunya i defensar
els valors en què es fonamenta. El CCMC recorda que el president de la corporació, Josep
Vilaplana, va comparèixer davant el Parlament de Catalunya com a representant dels metges el
març de 2017 per defensar la necessitat de garantir la universalització de l'assistència sanitària.
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La corporació professional defensa que el text és un instrument ''de cohesió social i justícia
distributiva

ACN Barcelona.-El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) s'oposa a la interposició
del recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'universalització de l'assistència sanitària que aquest
dimarts va interposar el govern espanyol. Des dels col·legis professionals recorda que el sistema
sanitari públic català defensa l'accessibilitat universal i el finançament públic dels serveis i per això
considera que el converteix en un instrument ''de cohesió social i de justícia distributiva'' que
serveix per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions en la salut de les persones.
En un comunicat, aquest dimecres, el CCMC manifesta que els objectius de la sanitat pública no
es poden concebre sense ''la integració i l'atenció dels col·lectius més vulnerable'', amb més risc
d'emmalaltir.

Per aquest motiu, el CCMC assegura que donarà suport a totes les propostes i iniciatives que
tinguin per objectiu preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària a Catalunya i defensar
els valors en què es fonamenta. El CCMC recorda que el president de la corporació, Josep
Vilaplana, va comparèixer davant el Parlament de Catalunya com a representant dels metges el
març de 2017 per defensar la necessitat de garantir la universalització de l'assistència sanitària.
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Redacció

Els metges clamen contra l'Estat per voler retallar la cobertura sanitària amb un recurs
d'inconstitucionalitat contra la Llei d'universalització de l'assistència sanitària. El Consell de
Col·legis de Metges de Catalunya assegura que donaran suport a totes aquelles iniciatives "que
tinguin com a objectiu preservar el caràcter universal de l'assistència sanitària a Catalunya i
defensar els valors en què es fonamenta".

En el comunicat, els metges defensen que l'accés universal a la sanitat és "un instrument de
cohesió social i de justícia distributiva per pal·liar les desigualtats socials i les seves repercussions
en la salut de les persones". Per això, volen expressar el seu absolut "desacord" amb el recurs
presentat pel govern espanyol contra la Llei 9/2017.

"Contemplem amb preocupació qualsevol mesura que pugui vulnerar els valors el sistema sanitari
català, que pot malmetre la qualitat assistencial. Ho vam manifestar fa sis anys amb l'aprovació del
Real Decreto 16/2012, de 20 d'abril, ho tornem a fer ara", afirmen en el comunicat.

Recorden també que el president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Josep
Vilaplana, ja av defensar la necessitat de garantir la universalització de l'assistència sanitària.
També recorden que sense aquesta assistència per a tothom, "no es poden concebre els objectius
de la sanitat pública de promoció de la salut col·lectiva i de vigilància i prevenció dels problemes
de salut sense la integració i l'atenció dels col·lectius més vulnerables, que alhora són els que
tenen un risc més alt d'emmalaltir".


