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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 finançament 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 finançats 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 finançament 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 figures 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 biogràfics.

A www.galeriametges.cat, l’en-
titat ofereix les biografies 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 biografies 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 científiques 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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