
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC I

FER FRONT A L’EXCLUSIÓ SANITÀRIA 
 

Atès que arran de les darreres modificacions de la legislació espanyola i autonòmica,
diferents col·lectius de persones veuen perillar el seu dret a l’accés al sistema sanitari
públic. 

Atès que les mesures abans esmentades trenquen amb el principi d’accés universal
de la ciutadania al sistema sanitari públic. Un dret aconseguit gràcies a la lluita popular
i que fins fa poques dècades no fou reconegut constitucionalment,  i en la posterior
legislació promoguda, per l’Estat espanyol.

Atès que, actualment, les persones no regularitzades (“sense papers”) i les persones
que s’han quedat sense cap tipus de prestació subsidiària per estar aturades o que no
han arribat a cotitzar mai, progressivament es van trobant amb nous obstacles (ja sigui
amb el pagament de diners per obtenir el servei, o directament, quedant-ne excloses)
per accedir al servei sanitari públic.

Atès que, arran de l’actual crisi socioeconòmica, són centenars els manresans i les
manresanes que s’han vist obligades a abandonar el nostre país per tal de guanyar-se
la vida. 

Atès  que,  tal  com  denuncia  la  Plataforma  per  una  Atenció  Sanitària  Universal  a
CATalunya, “aquest fet és una nova demostració de la voluntat del Govern espanyol de
canviar  el model  del  nostre sistema sanitari,  eliminant  l’atenció  sanitària  universal  i
fomentant un model on només les persones “assegurades” tenen dret a l’assistència
sanitària  pública.  La resta,  cada cop més,  perden aquest  dret. Amb l’excusa de la
motivació econòmica el govern continua trepitjant i retallant el dret a la protecció de la
salut i ho fa carregant contra els col·lectius més vulnerables”.

Atès  que, segons  el  Col·legi  Oficial  de  Metges  de  Barcelona,  “és  amb  especial
preocupació que contemplem algunes de les propostes del Real Decreto Ley 16/2012
de 20 d’abril que estableix les mesures de reforma del sistema sanitari públic. D’una
manera especial, la reintroducció del concepte d’assegurat i beneficiari que limita de
fet  l’accés  a  l’assistència  sanitària  pública.  Això  suposa  retrocedir  al  sistema
d’assegurança previ a 1986, que és incompatible amb l’actual  sistema nacional  de
salut de finançament estatal per mitjà dels impostos. L’exclusió de l’assistència pública
dels col·lectius que no cotitzin a la Seguretat Social amb risc de marginació, com els
immigrants “sense papers” o els joves en atur, als qui no es deixa altra porta d’entrada
al sistema que els serveis d’urgència, suposa una mesura contradictòria amb l’aparent
finalitat de la llei, l’estalvi de recursos.”



Atès  que,  segons  el  mateix  Col·legi  Oficial,  “l’exclusió  de  l’atenció  primària  de
col·lectius que per la seva situació quasi marginal tenen un major risc d’emmalaltir
suposa un menyspreu no només a  la  dignitat  de  les  persones excloses sinó a la
intel·ligència  en  què  es  fonamenten  les  més  elementals  normes  de  protecció  i
prevenció de la salut col·lectiva, objectius bàsics de la sanitat pública”.

Atès  que aquest  ajuntament  forma  part  del  Patronat  d'Althaia,  la  principal  xarxa
assistencial de la ciutat, i l'Alcalde de Manresa n'és el president. 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular
de Manresa, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  garantir  l’accessibilitat
universal  al  sistema  sanitari  públic,  sense  cap  tipus  d’impediments  que  puguin
representar obstacles per l’accés al sistema.

Segon.- Fer arribar aquest acord al Patronat d'Althaia, i instar els professionals de la
Fundació a fer tot el necessari per oposar-se a les decisions que puguin excloure als
col·lectius de risc de l’atenció sanitària i de sistemes de protecció i prevenció de la
salut col·lectiva. 

Tercer.- Fer arribar aquest acord a tots els actors i professionals de la sanitat pública
de la nostra ciutat, tant els d'Althaia com els de l'ICS.  

No obstant això, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde             GM de la CUP             Manresa, a 10 d'abril del 2014
 

 

 
 
 


