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GPS (Grup de politiques Sanitàries del CAPS) 

Podeu trobar aquest informe a la nostra web. El vam  presentar el passat 8 
de juliol  fent una roda de premsa al Col·legi de P eriodistes de Catalunya i 
us destaquem aquí els dos darrers punts  
 
ANÀLISI DEL PRESSUPOST DE SALUT 2011 I PROPOSTES 
ALTERNATIVES PER MILLORAR EL SISTEMA PÚBLIC DE 
SALUT  
 
Informe elaborat per iniciativa del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris 
(CAPS)   
 
 
CONCLUSIONS  DE  L’ANÀLISI 
DELS PRESSUPOSTOS DE 
SALUT 2011 
 
1. La retallada de la despesa  real 

proposada en relació a la 
realitzada el 2010 es del -14,2% 

2. Si tenim en compte l’increment  
de l’IPC  la disminució de 
despesa del 2011 serà del -
17,7% 

3. Això situa a Catalunya amb una 
despesa en salut encara més 
per sota dels països de la UE-15 
i d’altres comunitats autònomes, 
amb una despesa per càpita de 
1.206,98  e. 

4. En el capítol de personal, al 
2011 hi ha una retallada del 
7,41% (ICS) respecte a l’inici del 
2010, si ho calculem per la resta 
del sector (XHUP) representa 
una disminució de despesa en 
personal de 230 milions d’euros, 
que representa un equivalent a 
prescindir de 7.000 professionals 
i treballadors/es del sector. 

5. En conclusió: “retallar per fer 
sostenible” no és possible. 
Retallar és tenir una altra cosa 
més petita, disminuïda, però que 
pot seguir sent poc sostenible.  

6. Per la sostenibilitat del Sistema 
de Salut cal reestructurar, 
reordenar, reorientar i augmentar 
el finançament. 

7.  Ens podem preguntar: estem 
gastant massa? NO, a Espanya 
la despesa pública en salut és 
un 6,7% del PIB, inferior a la 
mitjana del la Europa dels 27 
països que és del 7,4%.  A  
Catalunya la despesa pública en 
salut és encara inferior: 5,86% 
del PIB (2009) 

8. La despesa pública en salut per 
càpita d’Espanya al 2008 era de 
1.554 €.  (el país núm. 21 de la 
OCDE) Recordem que a 
Catalunya amb les retallades de 
despesa  proposades pel 2011, 
la despesa per càpita serà de 
1.206,98 €. Tenim un nivell de 
Estat de Benestar en Salut 
inferior el nostre nivell de riquesa 



 3 

relativa i molt per sota de la mitja 
dels països europeus i 
d’Espanya. 

9. Que caldria fer?: Els ingressos 
tributaris, aquesta és la qüestió. 
La mitjana d’ingressos tributaris 
dels països de la UE-16 eren del 
40,2% del PIB mentre que a 
Espanya és del 32%, es ha dir 
8,2 punts per sota 

 
QUÈ CALDRIA FER  COM 
ALTERNATIVA A AQUESTS 
PRESSUPOSTOS  
 
 
1. Augmentar els ingressos, 

fiscalitat progressiva i a nivell de 
la mitja del la UE-15 

2. Optimitzar les despeses tenint 
en compte els valors: equitat, 
eficiència i qualitat 

3. Transparència en la informació: 
de resultats en salut, econòmica 
i de concerts, identificant centres 
i territoris, dades obertes. 

4. Oferta de serveis i avaluació 
planificada en termes de 
necessitat i equitat en salut, 
evitant les retallades lineals. 

5. Reducció, sinèrgies, fusions 
entre proveïdors. Optimitzant 
ofertes de terciarisme, de 
compres, serveis comuns, 
innovació, etc 

6. Prendre les mesures en despesa 
de farmàcia descrites en aquest 
document. 

7. Més prevenció i protecció de la 
salut, desmedicalitzar.  Salut en 
totes les polítiques. 

8. Fer l’assistència allà on sigui 
més eficient amb igualtat de 
qualitat. Potenciar la Primària 
amb més recursos i autonomia 
per poder ser més resolutiva i fer 
el paper de coordinació de 
l’atenció  sanitària. 

9. Implicar, responsabilitzar, donar 
autonomia, apoderar als i les 
professionals i a la ciutadania 
amb instruments de participació 
real en el sistema. 

10. Situar les retribucions dels 
professionals i treballadors i 
treballadores del sector al nivell 
que els hi correspon per la seva 
qualificació i responsabilitat 

 
         PROU RETALLADES ! 
 
 
   
 

 

Manifest Plataforma Prou retallades 

19 de juliol  
 
PER UNA CATALUNYA SOCIAL, 
PROU RETALLADES ! 
En un context com l'actual 
d'aprofundiment d'una crisi econòmica 
que fa prop de quatre anys que dura, 
els organismes financers internacionals 
com l'FMI, l'OCDE, el BM..., i gairebé 
tots els governants, situen com única 
via de sortida els ajustaments 

pressupostaris i les retallades socials, 
que afecten a la gran majoria de la 
ciutadania, mentre els veritables 
culpables de la crisi continuen sense 
pagar-ne els costos. 
La complicitat de poders públics i 
organismes internacionals neoliberals 
fa que es continuïn impulsant mesures 
adreçades a garantir els interessos de 
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mercats financers i bancaris amb el 
discurs de que "cal guanyar la 
confiança d'aquests mercats", com a 
excusa per desballestar el model social 
europeu, estatal i català amb la posada 
en marxa d'unes mesures que, diuen, 
són les "úniques" que ens permetran 
sortir de la crisi. Europa, antic baluard 
del model social s’ha convertit a través 
del “pacte de l’Euro” i el “Pacte de  
Governança”, en l’ariet contra les 
polítiques socials. 
 

Hi ha una altra 
manera de sortir de la crisi, i no es 
correspon amb aquest model que 
ens volen imposar 
A Catalunya, fa mesos que el Govern 
ha començat a aplicar noves retallades 
i que estan tenint conseqüències cada 
vegada més negatives tant per als 
serveis públics com per a l'ocupació: 
augmenten les llistes d'espera a la 
sanitat, retallades en educació i serveis 
socials, un índex d'atur desbordat que 
no es pot maquillar amb la temporada 
d'estiu, la retallada en la cooperació al 
desenvolupament, en l’àmbit de la 
cultura... 
Les retallades pressupostàries només 
provoquen la debilitació del sistema 
públic i augmenten la fractura i 
l’exclusió social, i no ens ajudaran a 
sortir de la crisi, perquè no només 
redueixen la despesa, sinó que fan 
servir la crisi com a pretext per fer 
canvis profunds en els serveis públics, 
com en el cas del de la salut, que els 
posen en una greu situació. 
Ens solidaritzem amb els treballadors i 
treballadores dels serveis públics, 
que pateixen injustament les retallades 
salarials i la destrucció d’ocupació 
pública de qualitat, així com amb els 
dels sectors privats i l’economia social 
que hi estan directament relacionats. 

Des de la Plataforma Prou retallades i 
les organitzacions i entitats socials que 
en formem part, denunciem 
enèrgicament que totes aquestes 
mesures regressives responen a 
l’objectiu de dur terme un canvi de 
model social de transició de la gestió 
pública a una de privada i 
mercantilitzada. Aquest model posa en 
perill el manteniment d'un model social 
que garanteixi als ciutadans i 
ciutadanes els drets conquerits i 
reconeguts gràcies a llargues lluites 
socials. 
La solució no passa tampoc per les 
retallades fiscals i les contínues 
rebaixes d’impostos que només 
beneficien els rics mentre es buida el 
tresor públic i ens diuen “que no hi ha 
diners”... Cal una aposta clara per 
lluitar contra el frau fiscal, un canvi en 
el model redistributiu i un sistema de 
fiscalitat progressiva i solidària que 
garanteixi els recursos per mantenir i 
millorar la qualitat dels serveis públics, 
incorporant-hi la visió ambiental i de 
sostenibilitat. Perquè són els recursos 
públics, les inversions públiques i un 
canvi profund en el model productiu 
que aposti per la innovació, la formació 
i la qualitat de l’ocupació, les úniques 
vies que poden garantir la sortida de 
la crisi i la dignitat, la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat i la justícia al 
conjunt de la ciutadania. 
Ara, amb les tres lleis en què s’ha 
fragmentat la Llei Òmnibus, volen 
reforçar encara més els plantejaments 
regressius d’aquest model on 
l’economia al servei dels negocis preval 
per sobre de la preservació dels drets 
socials, amb l’absolut desballestament 
de la política industrial, cosa que farà 
més incerta i tardana la sortida de la 
crisi i amb mètodes que segresten, 
encara més, el debat amb la 
ciutadania. 
Perquè volem reforçar la democràcia i 
que els costos de la crisi responguin a 
criteris de justícia i equitat, perquè no 
volem afeblir l’actual model social i sí 
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reforçar en canvi els drets de 
ciutadania per garantir una autèntica i 
justa sortida a la crisi, diem NO a 
aquest projecte de pressupostos i als 
continguts de la Llei Òmnibus. 
Demanem al Govern de la Generalitat 
que consulti a la ciutadania sobre el 

model social que està implantant amb 
les retallades sobre els serveis 
públics i les modificacions legislatives 
que està impulsant i anunciem que, 
de no fer-ho, aquesta tardor ens 
seguirem mobilitzant per a exigir-li. 
 

 

SOBRE LA LLEI OMNIBUS 

L’Avantprojecte de llei de 
d’agilitat i reestructuració 
administrativa 1 representa 
un canvi de sistema sanitari 
públic  
 
Canvis que es traduiran en:  
 
1. L’exclusió de ciutadans i ciutadanes 
de les prestacions de la sanitat pública 
 
2. Un Programa no explícit però real pel 
desmantellament de l’Institut Català de 
la Salut (ICS), amb: 
 
Canvi radical en la distribució de 
competències dels òrgans màxims de 
govern 
 
El pas d’un ICS per prestar serveis 
públics a uns ICS al servei del mercat 
sanitari 
La pèrdua de la naturalesa jurídica de 
l’ICS 
 
3. Desintegració de la Concepció 
integral i integrada del sistema sanitari 
a Catalunya establerta per la Llei 
d’Ordenació Sanitària de Catalunya 
(LOSC) i per la Ley General de 
Sanidad (LGS) i retrocés secular de la 
participació comunitària, derivat de que: 
 
Totes les responsabilitats del SCS 
seran transferibles i/o subcontractables 
en cadena  
 
                                                 
1 Segons el text presentat al Parlament el 6-
07-2011 

S’accentua el divorci entre assistència i 
salut pública 
 
Es ratifica la manca de responsabilitat 
del SCS en l’ús dels sistemes i 
sistemes d’informació per a un sistema 
de serveis de salut més eficient i 
integrat i de més qualitat 
 
Genera la revitalització d’un model 
periclitat de participació que tampoc és 
comunitària  
4. Desregulació en salut pública i 
reducció de la política de salut en totes 
les polítiques  
 
Desregulació en salut pública 
 
Una promoció econòmica (en les altres 
Lleis que conformaven la denominada 
“llei òmnibus) que margina o menysté 
la influència de tots els sectors en la 
salut de persones i col·lectivitats. 
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Document de temes a treballar a partir de setembre 
 
 
Per un millor Sistema 
Públic de Salut  
 
 
Perquè volem un Sistema de Salut 
Públic, amb més equitat, més 
eficient i sostenible i amb major 
qualitat, amb perspectiva de gènere, 
nosaltres també recomanem 
“retallar”, més que retallar, extirpar, 
treure del Sistema tot allò inútil per 
la salut i el benestar, allò ineficient, 
iatrogènic, la burocràcia, la despesa 
innecessària, treure els programes o 
prestacions que no tenen evidència 
científica d’efectivitat en salut, la 
manca de compromís i 
corresponsabilitat d’algunes 
persones tant professionals com 
treballadores, treure la dispersió 
actual de proveïdors assistencials. 
Concentrant empreses, fent 
sinèrgies; extirpar els concerts amb 
entitats amb afany de lucre o 
negoci. 
És per tot això que ens proposem 
aquí donar la nostra visió d’aquest 
model de Sistema Públic de  
Serveis de Salut en els següents 
apartats: 
 
1.La salut 
-Importància dels determinants i les 
desigualtats en salut a la nostra  
 

societat. Com podem concretar “la 
salut en totes les polítiques”. 
-Les tasques de la salut pública. 
L’efectivitat de les prestacions del 
sistema 
 
2.L’assistència  
 
-Una Atenció Primària de qualitat, 
resolutiva, prestigiada, gestora del 
procés assistencial: funcions, 
estructura i mitjans. 
-L’Atenció Especialitzada, els 
hospitals: oferta, demanda i 
necessitats, variabilitat clínica, 
ordenació del terciarisme, sinergies i 
unificacions. 
-L’atenció sociosanitària i la salut 
mental 
-La tecnologia, els fàrmacs i la 
cartera de serveis  
 
3.El Sistema 
 
-Finançament, concertació i 
transparència. El “model sanitari 
Català”. Relacions sistèmiques 
territorials. 
-La planificació, els sistemes 
d’informació, Els professionals i la 
seva formació  
-Per una cultura de la salut. 
Apoderament de la ciutadania, 
participació i aprofundiment en la 
democratització del sistema  
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GMAS (Grup Mediambient i Salut del CAPS 
informa
 
 
 
 
Aquest any estem treballant amb 
un informe que ens finança el 

 
sobre  
 
LA CONTAMINACIÓ I  LA SALUT    
Proposta d’Informe CAPS 2011 pel 
CADS 

 
 

 
1.Introducció.  
 
2.Les patologies emergents i la 
contaminació del medi 
 
- Síndrome de sensibilitat química 
múltiple, fibromialgia i fatiga crònica. 
- Telefonia mòbil, espais Wifi i Leds.  
 
3.La producció industrial 
d’aliments i la salut 
 
- Introducció: dos exemples 
d’aquest any:  
- dioxines en els pinsos a Alemanya,  
- E.coli en els aliments a Alemanya, 
- La seguretat dels aliments 
transgènics. “Som el que sembrem” 
 
 
4.La contaminació de l’aigua a 
Catalunya.  
 
-Introducció: contaminació de l’aigua 
de beguda. Exemples:  
-Contaminació fluvial: el cas del 
Llobregat i del Ebre 
-Trihalomethans en el procés de 
potabilització 

 
 
 
5.Efectes sobre la salut de la 
nostra contaminació interna 
 
- Patologies atribuïbles als  
Compostos Orgànics Persistents i 
els Disruptors endocrins.  
 
6.Les Agenda 21 locals. Han 
servit per millorar la 
contaminació i la salut 
 
-Anàlisi de Barcelona i (Badalona, 
Mataró, Hospitalet, Sabadell, 
Terrassa, Manresa...)   
 
 
 
7.Conclusions i propostes  
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DSQ informa  
ESCOLA DE FORMACIÓ PERMANENT   
 
El 3 i 4 de juny s’ha realitzat el SEGON CURS de so bre la FERROPENIA i 
L’ANEMIA FERROPENICA EN DONES I PATOLOGIA TIROIDEA 
 

 
 

 

Hi han assistit 24 dones  professionals de la salut i un home  (18 
metgesses i un metge, 4 infermeres i 2 farmacèutiques. (Andalusia, 
Aragó. Astúries, Balears, Canàries, Catalunya: Madrid, Melilla i País 
Valencià 
 

 
Estem preparant la propera sessió de l’escola sobre  DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO DEL DOLOR EN LAS MUJERES PELS 
PROPERS 30 DE SETEMBRE I 1 D’OCTUBRE QUE SE CELEBRARÀ A 
L’AULA DEL CAPS DOLORS ALEU I MARINA CASTELLS.  
  

 



 9 

 
Ha sortit el número  30 de la revista  

 

 
 
Farem petita celebració i presentació a Madrid amb l’Instituto de la 
Mujer al mes de setembre 
 
Editorial Mys 30  
EL CUIDADO DE LAS PERSONAS, EN EL CENTRO DE LA VIDA

Neus Moreno 
 
Médica. Feminista. Sindicalista y Técnica 
en prevención de riesgos laborales 
 
En las dos últimas décadas desde el 
feminismo, tanto en su organización 
social como en sus expresiones 
académicas y profesionales, se le 
ha dado una gran importancia al 
tema de los cuidados. Hablar de 
cuidados es hablar de la soste-
nibilidad de la vida de, en definitiva, 
cómo una sociedad y su gente se 
organiza, qué apoyo recibe de las 
instituciones gubernamentales para 
garantizar las necesidades básicas 
de las personas y su futuro. Este 
debate y reflexión, ha propiciado 
avanzar en la caracterización de los 

cuidados y la comprensión de quién 
y cómo se realizan, algo 
imprescindible para trazar las 
estrategias y acciones que pongan 
en el centro de la organización 
social y económica a las  
personas, versus aquellas para las 
que sólo existe la economía y sus 
mercados. 
Este discurso, en relación al tema 
de quién realiza el cuidado, ha 
descrito dos formas básicas: el 
trabajo realizado para satisfacer las 
necesidades propias, que realiza 
uno mismo si está en condiciones 
de hacerlo, al que podemos llamar 
cuidado básico; y el cuidado para 
garantizar las necesidades de las 
personas cercanas que no se 
cuidan solas, ya sea mediante 
vínculos familiares, que son los más 
habituales, o por las redes sociales 
de relación. Esta doble dimensión 
del cuidado, la propia y la de 
relación humana, es imprescindible 
tenerla en cuenta ya que todo ser 
humano, por las características 
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propias de la especie, ciclo de vida 
y estado de salud, pasa por fases o 
momentos de su vida en que es 
dependiente. 
Pero estas premisas universales se 
rompen cuando el cuidado básico, o 
autocuidado, no es realizado por las 
personas que se hallan en una fase 
del ciclo vital y un estado de salud 
que sí les permite hacerse cargo de 
él. Este es el caso de los hombres 
de todas las edades y de las 
mujeres jóvenes. Así nos lo 
muestran las encuestas del uso del 
tiempo. Una parte importante de 
este autocuidado (que los sujetos 
no realizan) es realizado por las 
mujeres adultas que comparten el 
llamado núcleo familiar. Es decir, 
que los hombres y los y las jóvenes 
son funcionalmente dependientes y, 
naturalmente, poco dadores de 
cuidados. Por otro lado, también 
conocemos que la dependencia 
biológica y de salud es cuidada 
fundamentalmente por las mujeres. 
De manera, que una parte impor-
tantísima del trabajo de autocuidado 
y del de dependencia es realizado 
por las mujeres.  
Así mismo, las encuestas del uso 
del tiempo nos indican que este plus 
de cuidado por parte de las mujeres 
prácticamente nos afecta a todas, 
pero de manera diferente y 
desigual. Las primeras en mostrar el 
plus de desigualdad y salud son las 
llamadas amas de casa, un trabajo 
sin horario, ni reconocimiento, ni 
apoyo social. Después vienen las 
que se ven obligadas a simultanear 
trabajo asalariado y doméstico-
familiar consecutivamente (doble 
jornada), lo que comportan largas 
horas de trabajo y el esfuerzo 
añadido de la sincronía de tareas 
(doble presencia). Pero, además, 
existe una desigualdad clara de 
clase social, de manera que las 

mujeres con mayor poder 
adquisitivo lo tienen más fácil para 
pagar una parte, no todo, del trabajo 
doméstico-familiar o de cuidado. Y 
en este dibujo de desigualdad social 
ante los cuidados, es importante 
resaltar la realidad de las mujeres 
inmigrantes y su participación en las 
cadenas globales cuidados: las 
mujeres de los países del sur 
migran a los países del norte para 
cuidar, dejando los cuidados de sus 
familiares cercanos en su país de 
origen a cargo de alguna otra mujer 
de su red familiar (madre, hermana, 
hija…). 
¿Qué tiene que ver todo esto con la 
salud? Mucho. El trabajo de cuidado 
se realiza con altas exigencias o 
demandas (sin horario, sin límites, 
sin descansos…) y sin soporte ni 
reconocimiento social. Ambas 
dimensiones son potentes deter-
minantes de salud. De manera que, 
como nos señalan los estudios 
científicos y la experiencia de las 
mujeres, los indicadores de salud de 
las mujeres no incorporadas al 
mercado de trabajo son peores que 
los de las que sí lo están (incluso el 
indicador más potente: la esperanza 
de vida). 
Y si hablamos de cuidado y salud, 
no podemos pasar por alto un tema 
tan importante como el papel de las 
políticas públicas en relación al 
cuidado de las personas o al avance 
del estado del bienestar y su 
desarrollo en tiempos de crisis. Una 
pregunta que podemos hacer a los 
poderes políticos es: para crear 
ocupación y bienestar ¿no sería 
lógico, y socialmente responsable, 
desarrollar políticas públicas para 
potenciar el cuidado de las 
personas, y crear puestos de trabajo 
en buenas condiciones para asistir 
las necesidades de las personas 
dependientes? 

 


