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JUNTS PER CATALUNYA (JXC) 

La paraula ‘salut’ apareix 33 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 
 

- Garantir la sostenibilitat d’un sistema sanitari català amb cobertura pública universal per a 

tothom, millorant-ne el seu finançament. 

- Cartera de serveis de cobertura pública sostenible, equitativa, d’excel·lència i d’acord amb 

evidències científiques, criteris de cost-efectivitat, criteris d’eficiència i alineada amb les 

polítiques de salut de Catalunya. 

- Recuperar les inversions necessàries en equipament i tecnologia sanitàries, així com en 

infraestructures sanitàries. 

- Pla de xoc per reduir la precarietat laboral dels professionals sanitaris, potenciant al mateix 

temps mesures específiques per la conciliació de la vida laboral i familiar. 

- Impulsar, treballant amb els Col·legis Professionals de Catalunya, mesures d’anàlisi 

demogràfica i un registre de les professions sanitàries, que permetin avançar-nos i donar 

resposta a la necessitat futura de professionals. 

- Integrar els serveis de salut amb els serveis socials. 

- Potenciar el paper de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

- Crear un Pla Nacional d’Educació per a la Salut, multidisciplinari, transversal i integral. 

- Desplegar la història clínica universal en tots els nivells assistencials, garantint la seva 

privacitat i seguretat. Potenciarem l’ús de les noves TIC en salut. 

- Nou Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, amb actuacions orientades 

a millorar-ne la gestió, apropant-la als professionals d’Atenció Primària 

- Revisar i implementar l’estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària. 

Descentralitzar la gestió i dotar de més autonomia els equips. 

- Revisar el Pla nacional d’urgències de Catalunya.  

- Impulsar la participació dels professionals en la gestió dels centres sanitaris, amb la 

potenciació de les juntes facultatives i l’elecció dels càrrecs directius assistencials (mèdics i 

d’infermeria) per part dels propis professionals dels centres 

- Potenciar els serveis de vigilància epidemiològica. Crearem el Centre Català d’Epidemiologia 

- Reforçar el paper de l’Agència d’Avaluació i Qualitat en Salut de Catalunya (AQuAS) com a 

instrument independent per avaluar els resultats del nostre sistema de salut. 

- Crear l’Agència Catalana de Recerca i Innovació en salut. 
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 

La paraula ‘salut’ apareix 40 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 

 

Un sistema de salut i social integrat i universal 

El nou sistema nacional de salut i social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, 

universal, equitatiu i integrat, garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà 

orientat a preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es 

faci corresponsable de la seva salut, disposi de la màxima informació sobre el diagnòstic propi i 

tingui la capacitat de prendre decisions de manera compartida sobre el tractament que vol rebre. 

 

- Atenció integral de salut i social centrada en la persona i el seu entorn, amb especial atenció als 

col·lectius més vulnerables, que vetlli pels drets i deures dels pacients. 

- Un sistema públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu que sigui considerat una inversió 

de benestar i capaç de generar prosperitat. 

- Salut i benestar en totes les polítiques públiques amb coresponsabilitat del ciutadà com a  

subjecte actiu de la pròpia salut i benestar individual i col·lectiva. 

- Organització territorial integrada i en xarxa amb participació efectiva i vinculant dels professionals 

i representants de la ciutadania. 

- Un model orientat a l'excel·lència fonamentat en la formació contínua, la recerca i la innovació 

per impulsar la transferència del coneixement. 

- Pla de Garantia de l’estabilitat laboral per millorar de les condicions professionals 

o Estabilització laboral a través de la contenció i reducció de la temporalitat entre tots els  

proveïdors (ICS i no ICS) a través de l’oferta pública de places. 

o Reducció de l’eventualitat (ICS i no ICS a través de la reconversió d’eventuals en 

interins. 

o Conciliació familiar i laboral, amb el disseny i desplegament del Pla de conciliació i una 

guia de bones pràctiques.  

o Creació de l’observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema sanitari 

públic. 

- Consolidació de polítiques de lluita contra les desigualtats en salut. 

o Desplegament de la llei d’universalització de la Salut 
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o Continuar desplegant el nou model d’assignació de recursos que integra l’indicador 

socioeconòmic compost, que correlaciona les diferències socioeconòmiques amb les 

necessitats de salut.  

o Els àmbits prioritaris per a l’abordatge de les desigualtat en salut són l’atenció primària, 

com el nivell més proper a la ciutadania i més coneixedor del seu entorn, l’atenció a la 

salut mental, la salut pública, mitjançant intervencions de prevenció de la malaltia i 

promoció de la salut. 

o Continuar desplegant l’estratègia de salut comunitària: priorització del desplegament de  

l’estratègia en els territoris més vulnerables per la seva situació socioeconòmica.  

o Estratègia de Cronicitat: desplegar models integrats de salut i serveis socials 

especialitzats per dotar de més eficiència i sostenibilitat sota paràmetres d’atenció 

centrada en la persona. 

- Inversió territorial en Salut i millora dels equipaments. 

o Transformació de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: nou edifici de recerca, un nou 

edifici de consultes externes i usos ambulatoris i la reforma integral dels edificis 

hospitalaris i de l'entorn. 

o Nou Hospital Joan XXIII: enderroc dels edificis funcionalment més obsolets i la 

construcció de nous equipaments augmentant la superfície hospitalària en un 30% 

respecte l’actualitat.  

o Reformes i nou Hospital Josep Trueta: ampliació i reforma del servei d’urgències, 

ampliació bloc quirúrgic i ampliació de l’àrea de l’hospital de dia d’oncologia, segona fase 

reforma UCI Pediàtrica i  heliport de del SEM i bombers. El nou hospital és un projecte 

a llarg termini. 

o Ampliació de l’Hospital de Viladecans:  disposarà de 152 llits, 7 quiròfans, 2 quiròfans de  

 cirurgia y 12 para cirurgia sense ingrés, i també de 4 sales per a procediments i 

endoscòpies. També acollirà 66 consultes, 21 places d’hospital de dia i 54 punts 

d’atenció d’urgències.  

o Ordenació de l’Hospital Blanes – Calella: elaboració del pla funcional.  

o Transformació del complex hospitalari Clínic 

o Nou Hospital del Garraf a Vilanova i la Geltrú 

o Pla d’inversions en equipaments tecnològics 
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CIUTADANS (C’s) 

La paraula ‘salut’ apareix 13 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 

 

Revertirem les retallades que s’han fet en els darrers anys en el sistema públic de salut a 

Catalunya i obrirem els centres sanitaris que s’han tancat sense justificació. Prioritzarem la 

transparència com a base de la gestió de tots els centres sanitaris de Catalunya, perquè tots els 

pacients sàpiguen quant de temps trigaran a ser atesos o quin lloc ocupen en la llista d’espera. 

Introduirem indicadors objectius de qualitat actualitzats, auditables, comparables i d’accés públic, 

per garantir que els valors fonamentals que centrin la política sanitària siguin la qualitat i l’equitat 

entre tots els ciutadans 
 

- Revertirem les retallades que han fet en els últims anys els polítics independentistes al 

sistema públic de salut a Catalunya.  

- Aprovarem un pla Integral per a la millora del sistema públic de salut de Catalunya parant 

atenció especial a la millora de la prevenció i la reducció de les llistes d’espera.  

- Impulsarem una reforma integral de l’atenció primària per a situar-la de debò en el centre 

funcional del sistema sanitari públic. 

- Farem efectiu el dret de tots els usuaris a la llibertat d’elecció de centre hospitalari dins del 

sistema públic de salut. 

- Despolititzarem la gestió sanitària perquè la nostra sanitat pública la liderin i gestionin els 

millors professionals. 

- Promourem l’atenció a la cronicitat en obrir de manera efectiva a la participació ciutadana, 

associativa i científica a tots els programes de salut, sobretot aquells relacionats amb la 

prevenció i la salut mental. 

- Garantirem una atenció i prestació de serveis adients a tot Catalunya, per tal que tots els 

catalans tinguin accés a una atenció eficaç d’urgències i d’ambulàncies. 

- Potenciarem el valor assistencial dels professionals farmacèutics. 

- Fomentarem una gestió integral de la salut mental de manera que es garanteixin els recursos 

assistencials i d’atenció social especialitzada. 

- Garantirem que tots els ciutadans de Catalunya siguin atesos en desplaçar-se amb les 

mateixes garanties i seguretat a qualsevol altra comunitat d’Espanya. 
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- Implantarem la història clínica electrònica del Sistema Nacional de Salut. 

- Promourem la creació d’una recepta electrònica vàlida a tot el territori nacional. 

- Facilitarem l’accés als centres de referència (CSUR) nacionals tant com si són a Catalunya 

o a altres CA. 

 
 

 

 

 

 

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC) 

La paraula ‘salut’ apareix 91 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 
 

Un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves necessitats   

- La lluita contra les desigualtats en salut  

▪ Abordatge integral dels determinants socials, per lluitar decididament contra les 

desigualtats en salut 

▪ Reforçarem l’educació en salut i hi posarem eines, recursos i coneixements 

▪ Enfortirem l’atenció primària 

▪ Restablirem l’Agència de Salut  Pública de Catalunya 

▪ Programa Integral d’Educació alimentària 

▪ Actualització del Pla Integral de Salut Mental 

▪ Reforçarem el paper de les oficines de farmàcia en l'àmbit comunitari 

▪ Plans d’acció perquè els centres sanitaris s’impliquin en les actuacions sobre els 

determinats externs de salut del seu entorn 

- Un sistema sanitari igual per a tothom  

▪ Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits 

▪ Donar visita al metge de família en un màxim de 48h 

▪ Eliminarem les dobles llistes d’espera 

▪ Accés de la ciutadania a tota la informació sobre la seva salut 

▪ Defensor del Pacient per atendre les reclamacions 

▪ Atenció propera i ràpida, adaptada a la persona i al seu estat de salut 

▪ Prevenció del VIH facilitant la prova a les farmàcies 

▪ Paràmetres comuns de qualitat 
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▪ Dret a la intimitat en l’atenció, especialment als serveis d’urgències hospitalàries 

▪ Introduirem la perspectiva de gènere a la sanitat 

▪ Campanyes de formació de l’ús adequat dels serveis sanitaris públics 

▪ Les targetes sanitàries, de Catalunya i de les altres CCAA siguin vàlides a tot l'Estat 

▪ Prestarem especial atenció als malalts més fràgils 

- Un sistema sanitari de qualitat  

▪ Pla de xoc per posar al dia les instal·lacions i la tecnologia dels centres 

▪ Reforçarem el paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de 

▪ Catalunya (AQuAS) 

▪ Regularem la prestació de serveis sanitaris no inclosos a la cartera pública 

▪ Renovarem les cobertures del sistema sanitari 

▪ Humanització de les cures al llarg de la vida 

▪ Potenciar la recerca, la innovació i l’ús sostenible de les noves teràpies 

▪ Polítiques de seguiment i avaluació dels medicaments 

▪ Consens en la selecció de medicaments 

▪ Desincentivar les desigualtats en les prescripcions de medicaments 

▪ Transparència i gestió de les compres centralitzades de medicaments 

- Un sistema sanitari adaptat a les necessitats de les persones  

▪ Aprovarem la Llei Social i Sanitària de Catalunya 

▪ Assegurarem la participació dels ajuntaments en el sistema sanitari 

▪ Adequarem l’oferta d'atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a 

través de la integració  i la coordinació de serveis 

▪ Integració dels voluntaris i les voluntàries en els centres de salut i hospitals 

▪ Integració dels serveis de suport necessaris en l'hospitalització domiciliària 

- Un sistema sanitari que cregui en els seus professionals 

▪ Pla de recursos humans per reforçar els equips 

▪ Nova planificació en els centres per eliminar les condicions laborals abusives i les 

jornades de 24h 

▪ Eliminarem els excessos de temporalitat, l’enllaç de contractes precaris i la 

▪ impossibilitat de conciliació. 

▪ Fomentarem l’exclusivitat dels professionals en el sistema públic de salut 

▪ Pla per lluitar contra la precarietat 

▪ Participació dels i les professionals en les decisions de gestió 

▪ Enfortirem el paper dels i les professionals en la planificació de les seves càrregues 

de treball 

▪ Replantejarem les tasques burocràtiques perquè no robin temps a l’assistència 

▪ Recuperarem les condicions salarials i laborals dels i les professionals 

▪ Assegurarem la formació continuada 
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▪ Facilitarem l’accés a la carrera professional de les infermeres i els tècnics sanitaris 

▪ Establirem un sistema comú de reconeixement de la carrera professional 

▪ Regularem la prescripció d’infermeria 

▪ Concretarem els diferents rols i les competències de tots els col·lectius professionals 

▪ Enfortirem la capacitat resolutiva de l'atenció primària, convertint-la en l'eix del 

sistema de salut i referent de la gestió dels casos 

▪ El nostre objectiu és que tota l'atenció primària sigui de responsabilitat pública 

- Un sistema sanitari amb futur 

▪ Garantirem una assignació econòmica estable i suficient 

▪ Blindarem el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a principal entitat pública 

encarregada de l’atenció sanitària 

▪ Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs del patrimoni de la Seguretat Social 

de tots els centres de l’ICS 

▪ Promourem que els instruments de finançament i compra de medicaments 

depenguin de les Comunitats Autònomes 

▪ Constituirem un grup de provisió pública 

▪ Impulsarem la transparència i el bon govern en la gestió 

▪ Establirem l'obligació del retiment de comptes a totes les entitats que gestionin 

diners públics 

▪ Exercirem un ferm control sobre les contractacions a empreses externes 

▪ Tot això ho blindarem per llei, aprovant una nova Llei de Salut de Catalunya 

 

 

 
CATALUNYA EN COMÚ-PODEM 

 

La paraula ‘salut’ apareix 143 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 

 

- Generar beneficis en salut des de les activitats econòmiques i les polítiques. 

- Fer participar professionals de la salut en altres sectors per fomentar l’enfocament 

de la salut en totes les polítiques públiques. 

- Millorar la coordinació i les sinèrgies en les actuacions de polítiques socials i de salut  

- Establir per normativa l’avaluació sistemàtica de l’impacte en salut de totes les 

polítiques. 
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- Consolidar una sanitat pública, integral i de qualitat per a tothom. 

- Recuperar durant el mandat com a mínim els 1.500 milions d’euros retallats els 

darrers anys i destinar-los a gestió pública, a un model centrat en l’atenció primària, 

a ampliar la cartera de serveis coberts i disminuir esperes, i a la recuperació de les 

condicions laborals. 

- Superar la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) amb una nova llei del 

Sistema Nacional de Salut de Catalunya (SNSC). 

- Reduir per sota dels tres mesos l’espera de totes les intervencions quirúrgiques i a 

menys de tres setmanes les consultes per a un especialista i les proves no urgents. 

- Garantir la visita urgent el mateix dia i la cita prèvia en menys de 48 hores a l’atenció 

primària. 

- Garantir una atenció coordinada a la cronicitat i la dependència entre tots els nivells 

assistencials i amb els serveis socials. 

- Garantir l’accés al dentista a tota la població. 

- Ampliar l’exempció del copagament de fàrmacs i prestacions sanitàries a totes les 

rendes inferiors als 18.000 €. 

- Implantar el codi ètic i la màxima transparència a totes les entitats de l’SNSC. 

 

- Potenciar la salut pública. 

- Augmentar la despesa en salut pública. 

- Desplegar l’Agencia de Salut Publica de Catalunya. 

- Reforçar els programes de promoció i protecció de la salut i de prevenció. 

- Millorar els contextos per convertir-los en saludables. 

- Augmentar l’alfabetització en salut i sanitat de la població. 

 

- Enfortir de manera efectiva i real l’atenció primària i comunitària. 

- Incrementar progressivament el pressupost de l’atenció primària i comunitària 

(APiC) fins a un 25% del de salut. 

- Crear serveis d’urgència i d’atenció continuada públics i propis de l’atenció primària 

a tot el territori. 

- Garantir l’atenció longitudinal al llarg de la vida per part dels professionals de l’APiC. 

- Avançar cap a una atenció plenament biopsicosocial i contextualitzada. 

- Disposar de recursos per poder impulsar processos de salut comunitària en 

coordinació amb els serveis de salut pública. 

- Estendre l’atenció primària a tota la xarxa de residències per a persones grans i 

dependents. 
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- Millorar el sistema d’atenció a la salut mental i a les addiccions. 

- Garantir un model d’atenció a la salut mental i a les addicions. 

- Dotar el model de prou recursos per poder donar respostes a les necessitats de la 

tota la població. 

- Integrar plenament la xarxa d’atenció a les drogodependències a l’SNSC, 

desenvolupar un model integral (prevenció, atenció, rehabilitació i reducció de 

danys). 

- Obrir un procés de debat científic i social sobre el model conceptual d’atenció a la 

salut mental. 

- Desestigmatitzar totes les malalties mentals entre les persones joves. 

- Combatre les xifres de suïcidi juvenil. 

 

- Garantir el respecte dels drets de les persones en el sistema de salut. 

- Assolir la salut sexual i reproductiva: dret a l’avortament gratuït, accessibilitat als 

mètodes anticonceptius, prevenció de les malalties de transmissió sexual, evitar 

l’excés d’intervenció i medicalització de l’embaràs, part, lactància i menopausa. 

- Posar en marxa accions positives envers les persones amb diversitat funcional. 

- Incorporar la perspectiva de gènere en l’atenció sanitària i la recerca en salut. 

- Implicar el sistema de salut en la lluita contra la violència masclista. 

- Aconseguir el respecte a l’autonomia i a la llibertat individual en les decisions 

sanitàries. 

- Fer respectar el dret a l’atenció al patiment i el tractament del dolor, per aconseguir 

una mort digna, i regular l’eutanàsia i la mort assistida. 

- Assegurar el dret a la preservació de les dades personals sense que siguin cedides 

a entitats privades. 

 

- Desmercantilitzar la sanitat. 

- Aturar i revertir les derivacions de recursos, pacients i serveis cap a les empreses 

amb ànim de lucre. 

- Passar a gestió pública els serveis ambulatoris i domiciliaris de rehabilitació, atenció 

pal·liativa i atenció sanitària a les residències. 

- Tenir una única central de compres. 

- Que només els proveïdors públics o socials sense afany de lucre amb valors públics 

puguin concertar cita directament amb el Servei Nacional de Salut. 

- Millorar el control públic i la transparència de les empreses, consorcis i fundacions 

que operen a l’SNSC. 
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- Regular l’activitat privada en centres de titularitat pública o que reben recursos 

públics, i garantir que no s’utilitzin recursos públics per fer tasques assistencials amb 

lucre privat. 

- Revisar les externalitzacions de serveis per part de les entitats sanitàries. 

 

- Recuperar les plantilles i els drets dels treballadors/es de la sanitat. 

- Aplicar un pla de recursos humans per incrementar les plantilles i recuperar les 

condicions laborals dels treballadors/es de la salut. 

- Entrar en plantilla fixa fins al 90% dels actuals interins del sistema sanitari. 

- Equiparar els salaris i les condicions laborals de tots els treballadors/es del SISCAT 

- Consensuar els objectius anuals i les seves retribucions. 

- Incrementar el pressupost i el temps per fer formació continuada i recerca en els 

centres del SISCAT. 

- Assegurar la conciliació familiar, personal i laboral. 

- Acabar amb les situacions discriminatòries dels treballadors/es, i aplicar les lleis 

d’igualtat espanyola i catalana. 

- Aturar immediatament qualsevol tipus de intervenció cap a la fragmentació territorial, 

fusió o creació de corporacions en el si de l’Institut Català de la Salut. 

 

- Fer efectiva la participació i transparència del sistema de salut. 

- Establir mecanismes de transparència, avaluació i participació de la ciutadania i dels 

treballadors/es a tots els nivells del sistema sanitari. 

- Reforçar la qualitat i la representativitat de la comunitat en els consells de 

participació existents en tot el territori català. 

- Garantir l’avaluació independent, amb control democràtic i transparència absoluta 

dels resultats en salut i despeses mitjançant una agència d’avaluació depenent del 

Parlament de Catalunya. 

 

- Racionalitzar la despesa farmacèutica. 

- Desenvolupar polítiques del medicament que garanteixin la independència de les 

decisions sobre el finançament públic de fàrmacs. 

- Dur a terme la selecció centralitzada dels medicaments i productes sanitaris més 

idonis per ser finançats pel sistema sanitari de salut. 

- Implementarem la negociació centralitzada del preus dels medicaments i productes 

sanitaris finançats públicament. 

- Crear sistemes d’informació sobre medicaments terapèutics propis del sistema de 

salut. 

- Fer formació continuada des del sistema de salut. 
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- Constituir comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de salut. 

- Establir sistemes d’incentius per a la bona prescripció de medicaments i productes 

sanitaris. 

- Constituir empreses o institucions públiques que produeixin els seus propis 

productes de farmàcia o utillatge amb preus de referència i competitius amb els de 

l’empresa privada. 

 

- Impulsar la recerca i la formació en polítiques públiques en salut. 

- Implementar un pla pel foment de la recerca i docència en salut dirigit a promocionar 

una investigació al servei de la societat. 

- Prioritzar no només la investigació biomèdica, sinó també la investigació en ciències 

socials i mediambientals, i en salut pública i medicina comunitària. 

- Potenciar la recerca sobre les desigualtats de gènere en salut. 

- Fer un pla de formació continuada dels professionals de la salut finançat amb 

recursos públics. 

- Garantir que el coneixement sorgit de la recerca feta amb diners públics no pot ser 

privatitzat mitjançant patents privades. 

- Regular i limitar les activitats de formació a càrrec de la indústria farmacèutica o 

altres empreses privades. 

- Garantir la transparència i l’accessibilitat de la recerca aplicada i la docència en salut 

pública i els serveis de salut. 

- Assegurar que la docència de grau i postgrau i la formació en salut incloguin tots els 

aspectes de la salut. 
 

 

 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PPC) 

La paraula ‘sanitat’ apareix 7 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 
 

- Limitaremos por ley los tiempos de espera en la sanidad pública. Las operaciones con 

prescripción no urgente se tendrán que realizar en un tiempo máximo de 60 días. 

 



 

 

 
 

www.metgesdecatalunya.cat 
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- Ampliaremos los servicios que pueden ofrecer las farmacias. Podrán dispensar, administrar 

y controlar vacunas, productos para residencias geriátricas y medicamentos de dispensación 

ambulatoria. Así contribuiremos también a desbloquear la sanidad pública. 

 
- Aprobaremos un Plan de Carrera Profesional para el sector sanitario y para cada nivel 

profesional, donde habrá criterios claros y transparentes de promoción, traslado y 

retribución. 

 
 

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-CRIDA CONSTITUENT 

(CUP-CC) 

La paraula ‘salut’ apareix 19 vegades en el seu programa 

PROGRAMA DE SALUT 

 

Dret a la salut deslligat del mercat i de qualsevol concepció de mercat s’han de reformular els 

principis que regeixen el nostre model sanitari. S’ha d’actualitzar i precisar que per nosaltres 

pública significa propietat, provisió i gestió pública, control comunitari, submissió a l’interès públic, 

a l’interès de la majoria, amb exclusió de l’ànim de lucre en la legislació sanitària per impossibilitar 

que es faci negoci amb la nostra salut. 

 

La sobirania sanitària és l’accés universal, equitatiu i de qualitat a l’assistència sanitària.  Amb 

aquest objectiu apostem per:  

 

- Un únic sistema sanitari públic de titularitat, provisió i gestió 100% pública. 

- Consideració de totes les professionals del sistema públic com a empleades públiques, amb 

un «únic conveni», és a dir una negociació col·lectiva conjunta, que reguli de forma digna les 

condicions de treball i que acabi amb la constant precarització dels seus drets i el greuges 

entre els diferents centres. 

- Una única llista d’espera per a les usuàries que sigui transparent i que no segregui segons 

la capacitat adquisitiva. 

- Una gestió sanitària que permeti la cooperació entre tots els centres amb uns criteris de 

planificació i avaluació comuns per al conjunt del sistema. 

- L’articulació de la participació de les treballadores i les usuàries en la gestió. 



 

 

 
 

www.metgesdecatalunya.cat 
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- Potenciar l’atenció sanitària primària i comunitària com a l’element central del sistema i com 

a la seva porta d’entrada. 

- Crear un sistema que tingui en compte tots i cadascun dels seus serveis de forma conjunta 

i no de forma aïllada: sociosanitari, salut mental, transport, farmàcia, recerca... 

- En resum, un sistema sanitari que posi les nostres vides en el seu centre i les avantposi als 

interessos privats. 

 

La CUP-Crida Constituent es compromet a: 

- Aturar immediatament tots els projectes privatitzadors directes i indirectes. 

- Analitzar i avaluar les concessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a 

provisió pública directa. 

- Pla de xoc per reduir les llistes d’espera. 

- Situar la centralitat de la planificació sanitària en l’Atenció Primària. 

- Llei d’universalització de l’assistència sanitària. 

- Unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de tots els centres que formen part del 

SISCAT. 

- Mobilització contra el model sanitari actual per passar a fer que les usuàries i les 

treballadores de la sanitat siguin partícips de la necessitat de lluitar contra la situació de 

precarietat que viu la sanitat pública. 
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