
 

Després de les converses publicades als mitjans de comunicació 
 

El CSC denuncia públicament l'ús polític del sistema 
sanitari i exigeix responsabilitats davant les greus 

declaracions en les converses filtrades entre l'OAC i el 
ministre d'Interior 

 

• El CSC considera intolerable que des de l'oficina antifrau s'hagi anat a 
"destruir el sistema sanitari" i reclama prendre mesures que protegeixin el 
sistema sanitari català davant aquests atacs al més aviat possible  

 

• El CSC recorda que la salut de les persones és un dret fonamental que no pot 
dependre de decisions partidistes ni polítiques, i que els professionals 
sanitaris han patit la crisi econòmica mantenint l'alta qualitat del sistema i 
malgrat els atacs polítics que ara s'han posat de manifest  

 
• El CSC assenyala que, segons les converses filtrades, l’OAC hauria 

fonamentat diferents investigacions al sector sanitari en base a prejudicis 
contra gerents i alts càrrecs d'institucions i entitats sanitàries, inclòs el propi 
CSC 

 
Barcelona, 28 de juny del 2016.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), un cop 
han passat les eleccions generals del passat diumenge, vol fer pública la seva denúncia i 
indignació després de la publicació de les converses filtrades entre el cap de l'Oficina Antifrau 
de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, i el ministre d'Interior en funcions del Govern 
d'Espanya, Jorge Fernández Díaz, en les quals el senyor De Alfonso assegura que "les hemos 
destrozado el sistema sanitario" en referència a Catalunya. Com a entitat que defensa el model 
sanitari català, els interessos de milers de professionals del sistema sanitari català sense ànim 
de lucre i que vetlla per la millora de la qualitat del mateix, el CSC considera intolerable l'actitud 
dels dos càrrecs apareguts en les converses i exigeix que es prenguin les mesures oportunes 
al més aviat possible pel bé de la democràcia i del sistema sanitari. En aquesta línia, el CSC 
recorda que la salut de les persones és un dret fonamental que no pot dependre de decisions 
partidistes ni d'interessos polítics i que el model sanitari és un element clau per la cohesió 
social. L'ús de les estructures i poder de l'Estat espanyol per perjudicar els polítics catalans 
utilitzant el sistema sanitari i els seus professionals suposa un dels majors atacs a la 
democràcia de la nostra història i afecta directament la salut de la població, és per tant, un cas 
gravíssim que com a entitat sanitària i social no podem obviar. 
 
El sistema sanitari català té uns alts índexs de qualitat, els seus professionals estan molt ben 
valorats i el model -fruit del consens i de l'esforç dels diferents agents del sector- és un exemple 
arreu del món. Atacar aquest model és atacar a tota la ciutadania i als professionals que hi 
treballen. En aquest sentit, el CSC vol recordar que durant la crisi econòmica els professionals 
sanitaris han hagut de fer uns grans sacrificis per poder mantenir la qualitat de l'atenció a la 
ciutadania, i ara veuen com han hagut de suportar també atacs polítics. Però, a més, el CSC 
vol assenyalar que, segons les converses filtrades, l’OAC hauria fonament diferents 
investigacions al sector sanitari en base a prejudicis contra gerents i alts càrrecs d'institucions i 
entitats sanitàries, inclòs el propi CSC. El CSC també vol expressar la seva profunda 
preocupació per l’ús que, segons les citades converses, determinats polítics fan o pretenen fer 
del poder judicial en busca d’un benefici partidista, encara que això suposi una agressió al 
sistema sanitari català. 
 



 

La situació, per tant, en què s'ha posat als professionals sanitaris i als seus alts càrrecs 
reclama una resposta urgent i extraordinària que acabi amb actuacions com les que revelen les 
converses filtrades entre el senyor Fernández Díaz i el senyor De Alfonso, i protegeixi el nostre 
sistema sanitari d'aquests atacs.  
 
 
El CSC, referència al sector 
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base 
associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, 
referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
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