
MANIFEST CONTRA LES RETALLADES EN LA SANITAT PÚBLICA

A/A DELS GESTORS I RESPONSABLES DELS SERVEIS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT DE L’ÀMBIT DE 
BARCELONA 

La Comissió de Salut de l'Assemblea de Sant Andreu
EXPOSEM QUE:
• La salut és un dret universal i irrenunciable.
• L’ Atenció Primària és la porta d’entrada del sistema sanitari: el primer contacte que té 
la persona amb els dispositius de salut són els Equips d’Atenció Primària.
• L’objectiu dels Centres d'Atenció Primària és atendre les necessitats bàsiques de les 
persones i les famílies, així com vetllar pel bé de la comunitat en matèria de salut. La 
promoció d’estils de vida saludable, la prevenció de la malaltia, tant primària com 
secundària, són pilars fonamentals d’aquest primer nivell, així com atendre i intervenir 
sobre la malaltia quan aquesta ja està instaurada.
• Amb les retallades de pressupost ja fa temps que estem assistint al brutal 
desmantellament de les plantilles dels CAP. La supressió de personal sanitari i de gestió 
i serveis administratius està repercutint directament tant amb la qualitat de l’atenció 
sanitària com dels serveis administratius: cues als mostradors, augment de les llistes 
d’espera per les proves complementàries, despersonalització de l’atenció, malestar 
general del personal per l’estrès causat per les males condicions laborals. Retallar no vol 
dir fer sostenible. La sostenibilitat és reestructurar; reordenar, reorientar…
• Amb l’aplicació implacable i de forma còmplice d'aquestes mesures, els gestors i 
administradors del sector estan fent possible els acomiadaments sense cap mena de 
mirament, amb l'única finalitat de mantenir el seu propi benefici econòmic, de prestigi 
així com de rol social.

PER AQUESTES RAONS DEMANEM I EXIGIM:
• Prou retallades de la Sanitat Pública.
• No a la supressió de contractes de personal eventual per a la cobertura d’absències: 
vacances, malaltia, permisos. 
• Prou de contractes brossa (25 hores).
• No al tancament de l'atenció continuada prevista en diversos CAP.
• Prou acomiadaments de personal interí i amortitzacions de places per jubilació. 
Recolocació preferent de places amortitzades.
• Prou d'enganys i mentides: no a la utilització de la crisi per privatitzar la sanitat.
• Augment dels ingressos fiscals, amb impostos a les rendes més altes, per igualar-nos a 
la mitjana de la Unió Europea.             
• Equiparació de la despesa en salut a Catalunya (5,86% del PIB) a la dels països del 
nostre entorn que és d’un 7,4%.
• Suprimir càrrecs directius innecessaris com a conseqüència de la reordenació 
territorial de l’àmbit de Barcelona.
• Prendre mesures per reduir despeses excessives, com la farmacèutica, que actuament 
representa el 51% de la despesa en atenció primària. 

http://assembleastap.wordpress.com/tematiques/sanitat/ 
sanitatsantandreu@gmail.com 
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