La Marea Blanca de Catalunya reclama al nou govern de la Generalitat fer
front a l’Emergència Sanitaria del Sistema i la regeneració del caràcter
públic i la qualitat de la sanitat catalana
Les entitats que constitueixen la Marea Blanca de Catalunya, avalats per les nostres
lluites dels darrers anys en defensa d’un Sistema Sanitari 100 x 100 Públic, Universal i
de Qualitat, reclamem al nou govern de la Generalitat que posi en marxa un procés
urgent per fer front a l’Emergència Sanitaria actual fruit de les polítiques de retallades
de recursos, extenalitzacions, derivacions i privatitzacions dels anteriors governs, que
han comportat pèrdua de qualitat sanitària (llistes d’espera de tot tipus i a tots els
nivells, col·lapse de serveis d’urgències, rehabilitació i altres, precarietat laboral,
acomiadaments, tancaments de serveis, manca d’inversions, de manteniment i
reposicions. Tot això en un context d’opacitat, manca absoluta de transparència,
amiguisme, mala gestió i corrupció, que caldrà seguir investigant i jutjant.
Aquest procés urgent creiem que ha de comportar una declaració explícita del model
sanitari públic que volem per Catalunya. Segons el nostre decàleg de model de sanitat
no volem donar diners públics a entitats que presten serveis assistencials amb afany
de lucre. Caldrà revertir actuacions i projectes d’externalització i privatització de
recursos sanitaris per regenerar l’autèntic Servei Nacional de Salut de Catalunya
(SNSC)
Com a pla de xoc, les primeres mesures per fer front a l’Emergència Sanitaria,
necessàries per tornar la confiança a la ciutadania, als professionals i treballadors de
la sanitat haurien de contemplar:
1. Reobrir quiròfans, serveis, transport i plantes tancades en el sistema públic
2.Disminuir dràsticament les llistes d'espera de visita al metge de família, de proves
diagnòstiques, de visites a especialistes, de intervencions quirúrgiques i de
rehabilitació (requeriments de qualitat: no més de 48 hores per visita al nostra metge
de capçalera, no més de dues setmanes visita al especialista i proves, no més de tres
mesos per intervenció quirúrgica no urgent, sota criteri mèdic)
3.Garantir una sanitat 100 x 100 pública i de qualitat, revertint les polítiques sanitàries
que s'han dut a terme els darrers anys a Catalunya. No concerts amb empreses
privades amb afany de lucre ni externalitzacions de serveis
4. Oferta pública d'ocupació pels llocs de treball vacants per tal de crear ocupació
estable. Recuperar els drets laborals perduts des de 2012 i recuperació salarial.
5. Estem totalment en contra del la fragmentació de l’ICS, veritable nucli integrador
dels serveis públics de salut, per això no volem Consorcis com els proposats a Lleida
o altres formes encobertes a Girona i Tarragona
6.No s’ha de permetre fer activitat privada en els centres assistencials finançats amb
pressupostos públics. Cal regular urgentment aquesta situació i fer els reglaments
d’incompatibilitats oportuns
6. També estem en contra de la venda o cessió de dades clíniques a entitats privades,
com el projecte VISC+ o altres.
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7.Pensem que l’augment dels pressupostos han d’anar en primer terme a millorar i
impulsat la salut pública, l’Atenció Primària i Comunitària, d’una vegada per totes, com
el veritable i més eficient recurs sanitari del sistema
8.Cal ordenar i potenciar els recursos sanitaris de Salut Mental, Sociosanitaris, de
salut laboral, de Treball social i de Rehabilitació, amb els mateixos criteris d’eficiència i
valors de sistema públic
9.Cal urgentment parlar de l’ICAM, i de les anomenades malalties emergents, dels
seus objectius, protocols i funcionament, per vetllar per l’equitat, la justícia i la bona
reputació del sistema
10.Cal tornar a parlar i establir els mecanismes de Participació real a tots el nivells
(democràcia sanitària) de treballadors sanitaris i ciutadania en la governança control,
transparència, la lluita activa contra la corrupció i l’avaluació i qualitat del Sistema
Per fer possible totes aquestes mesures urgents caldrà recuperar els pressupostos
sanitaris com a mínim a nivell dels del 2010 (augment de 1.500 milions)
Les entitats que constituïm la Marea Blanca de Catalunya a la vegada que ens oferim
a participar en el necessari procés constituent de Catalunya per definir el model de
sanitat que volem, seguirem treballant per aquesta tasca de regeneració i millora d’un
autèntic Servei nacional de Salut per Catalunya
Entitats adherides al Decàleg de la Marea Blanca de Catalunya

Associació Catalana en Defensa de la sanitat Pública (ACDSP)
Café amb Llet
Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS)
CATAC-CTS/IAC
Comissions Obreres de Catalunya
Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
Dempeus per la salut pública
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB)
Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
Podemos Sanitat Catalunya
15M BCN
Salut Solidaritat i Comunicació (SICOM)
Unió General de Treballadors (UGT)
Xarxa de Dones per la Salut
Coordinadora de defensa de la sanitat pública de Mataró-Maresme
Plataforma de defensa de l’hospital de Viladecans
Associació de defensa del pacient
Procés Constituent
15M Sabadell
Sumant.cat
Coordinadora de la SAP Muntanya
Federació d'associació de Veïns de Terrassa
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Convocatòria cívica
Moviment d'indignació 15M Sabadell
Plat Defensa Sanitat Pública de Terrassa
Barcelona en Comú
Corrent Roig
Constituents 15M
SATSE
Plataforma Sanitat Pública Baix Vallés
Unió Sindical de Tècnics Superiors Sanitaris de Catalunya (FESITESS.cat)
Junta d'ATTAC ACORDEM
Grup de recerca de desigualtats en salut (GREDS)
Salut Litoral
Col·lectiu Ronda
Equo Catalunya
Medicus Mundi
SEPC-Clinic
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Girona i Salt
Marea Blanca de Lleida
Assemblea Territorial de la CUP del Maresme - Barcelonès Nord
Federació de Sanitat de la intersindical-csc.cat
Plataforma Unitària de la Gent Gran Cat
Parlament Ciutadà
Comissió de Salut de la FAV Badalona
Tancada Clínic
Federació associacions veïns Bellvitge
Bellvitge en lluita
Plataforma defensa salut publica Caldes
Plataforma defensa salut pública Empordà
Plataforma defensa salut publica el Prat
Plataforma defensa salut publica Montcada
Plataforma Salut mental pública
PASUCAT
Espai Immigrant Raval
Plataforma afectats Hepatitis C
Plat. defensa salut pública Castellbisbal
Martorell viu
Ajuntament de Montornes del vallés
Ajuntament de Santa Perpetua
Ajuntament de Sant Fost de Capcentelles
Ajuntament de Palau de Plegamans
Ajuntament d’Argentona
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