
 
 

(Proposta pels debats) 

 

 

CONTRA LES RETALLADES EN SANITAT I LA SEVA PRIVATITZACIÓ 

 

Fa mesos estem lluitant contra les retallades en la Sanitat; amb escrits i amb manifestacions 

ens oposem a les mesures del Govern per retallar els pressupostos, que en el cas de la Sanitat 

es concreta en el tancament de serveis preventius i hospitalaris, disminució de personal 

sanitari i, per tant, menor i pitjor assistència a tots nosaltres, usuaris d’aquests serveis. En 

resum, ens manifestem contra el model de privatització que l’actual Govern de la Generalitat 

vol portar endavant. 

 

Amb tot, la nostra crítica i rebuig a aquestes mesures no es deté aquí, sinó que voldríem 

allargar-la a aspectes del mateix sistema mèdic vigent.  

 

La mateixa manera de concebre el malalt com una suma d’orgues a reparar, converteix l’art 

de curar en una indústria de la salut dirigida per l’obtenció del màxim guany. Sobre ella 

cavalcarà l’industria farmacèutica, una de les industries que genera més beneficis. Als Estats 

Units, per exemple, la tassa de guany de la industria farmacèutica és la més elevada de tots els 

sectors de producció; s’entendrà així la gran influència que aquest sector té en la política del 

seu país. 

 

Aquesta concepció, al no considerar el cos humà com un tot físic i psíquic lligat a l’entorn 

social en el que viu, no ajuda a entendre les patologies – estrès, al·lèrgies, obesitat, sida, 

càncer, desequilibris psíquics,...- més lligades al mode de vida avui imperant i a les que es 

derivaran com efecte del desenvolupament de les noves tecnologies, com poden ser la 

telefonia mòbil, els organismes genèticament modificats, etc.  

 

La ciència mèdica vigent es fa càrrec així de la nostra salut, medicalitzant la nostra vida, fins 

arribar a inventar noves malalties: per exemple, el que sempre hem dit un nen molt mogut, pot 

ser catalogat ara mèdicament de hiperactiu i ser obligatòriament tractat sota pena d’expulsió 

escolar. Així el sistema sanitari ens desposseeix del saber sobre la nostra salut, fent-nos 

dependents del seu saber i dels seus fàrmacs, convertint-nos a tots en pacients. 

 

L’actual sistema mèdic es té per únic saber sobre el nostre cos, arraconant altres formes de 

saber sobre la salut, altres arts de curar com poden ser l’homeopatia, el psicoanàlisis, les 

medecines naturals, l’acupuntura, les medecines alternatives, etc. (En això el cos mèdic oficial 

fa pinya: no fa tants anys, al 2007, els metges col·legiats de Barcelona van impugnar el Decret 

de les teràpies naturals que volia donar cabuda a aquestes altres formes de cura.) 

 

                                                            ************** 

 

Penso que en algun dels espais de discussió de l’Assemblea, seria bo discutir sobre aquestes -i 

d’altres- qüestions entorn el sistema de salut i poder així allargar les reivindicacions que ara 

estem portant a terme, no només per no retrocedir en el sistema sanitari que fins ara hem 

tingut, sinó per discutir-ne també els aspectes que ens semblin nocius, i aconseguir no només 

la fi de les retallades sinó l’ampliació de la Sanitat Pública (no estatal) a altres arts de curar. 

 

                                                                                               Quim  (de la comissió d’ACCIO) 


