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materialitzar

Editorial

el

nostre

pensament. Com sempre amb
l’esforç

de

tots

aconseguirem.
Ja tenim 30 anys

El

i

totes

ho

Grup

de

polítiques de salut, el de medi
ambient i salut i el Programa el

El CAPS ha estat durant 30

Dona, salut i qualitat de vida

anys, i ho continua sent, un

continuen

espai de trobada on exposar,

vosaltres.

actius

gràcies

a

I estem preparant un acte

compartir, analitzar i debatre
i

per la tardor, per compartir

transformadora. Durant aquests

entre tots i totes els nostres

anys no hem deixat de defensar

sabers i aportacions per una

un sistema de salut pública i

salut que ens permeti viure

universal

que

d’una

consideri

a

des

d’una

mirada

crítica

veritablement
les

persones

manera

“autònoma,

solidària i joiosa”

protagonistes de la seva salut i
gestioni

els

recursos

amb

eficàcia, equitat i transparència,

Esperanza Aguilà
presidenta

des de la pluralitat, el treball
multidisciplinari i el rigor.
Arribem als 30 anys en un
moment

en

que

la

situació

creada per l’anomenada “Crisi
financera”

i

la

conseqüent

retallada de drets i de recursos
ens porta a lluitar pel que ja
havíem aconseguit. La nostra
associació

té

menys

suport

institucional que mai però les
mateixes conviccions, haurem
de

trobar

la

manera

de
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GPS INFORMA I
COMENTA
Propostes per la
regeneració del caràcter
públic de la sanitat catalana.
Síntesi del document que està
penjat complert a www.caps.cat
Juny 2013
L'objectiu d'aquest text és presentar
propostes polítiques i organitzatives per
regenerar avui i preservar cara al futur
el caràcter públic de la sanitat a
Catalunya.
Propostes:
1.Convertir el Servei Català de la
Salut en el Servei Nacional de Salut
de Catalunya (SNSC), amb funcions
de
planificació,
finançament,
prestacions i avaluació dels serveis
de salut públics, integrals i integrats,
de Catalunya. Finançat per impostos
progressius
i
blindant
la
Universalitat i l’equitat
L’actual Servei Català de la Salut
(SCS), l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPC) i les entitats
provisores de serveis que siguin mitjà
propi de la Generalitat passaran a
constituir-se com Servei Nacional de
Salut de Catalunya (SNSC), amb les
corresponents i respectives funcions,
ben distribuïdes i acotades, de
planificació, finançament, avaluació i
prestació dels serveis de salut a
Catalunya i depenent políticament del
Departament de Salut del govern de la
Generalitat qui fixarà els objectius del
SNSC i tindrà adscrita l’Agencia de
Qualitat i Avaluació Sanitària de
Catalunya (AQuAS) que també retrà
comptes al Parlament.

2.Definició i declaració, per part del
SNSC, dels proveïdors públics com a
medi propi del SNSC:
L’ICS, les seves empreses filials i les
entitats
del
grup
denominat
“empreses públiques i consorcis”,
passaran a reconèixer explícitament
en els seus estatuts el seu caràcter
de mitjà propi de la Generalitat de
conformitat amb la directiva de la UE i
la LCSP. Progressivament la totalitat de
les entitats amb hospitals generals de
la XHUP i/o amb equips d’atenció
primària haurien de passar a ser
entitats que siguin mitjà propi de la Generalitat
-que consti en els estatuts de l’entitat
que es medi propi del SNSC
-Que sigui acreditat pel Sistema amb
les garanties de qualitat i sostenibilitat
-que el proveïdor accepti majoria de
representats del SNSC en el seu
consell d’administració
-Que signi el codi ètic i accepti
explícitament els valors del proveïdor
públic
(servei públic, no ànim de lucre, etc.)
-no renuncia a la seva personalitat
jurídica (ni NIF)
3.Assegurar
la transparència,
equitat,
universalitat,
eficiència,
autonomia de gestió, avaluació
independent i preeminència de
l’Atenció Primària






Codi ètic
Governança
democràtica
i
transparent
Avaluació independent: AQuAS
TICs integrals i interoperatives
entre tots els proveïdors
Transparència
absoluta
de
resultats en salut i despeses
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Modificació dels sistemes de control
institucional i ciutadà per l’ajust de
desequilibris territorials, socials o
econòmics i per l’avaluació de
resultats i riscos. Concretament:
Codi ètic i de sostenibilitat aplicat a
totes les entitats del SNCS així com
a la totalitat d’entitats amb centres
de primària e internament que
treballin pel SNSC. Aplicat als
respectius òrgans de govern, als
professionals propis i a les empreses o
professionals que contractin. Codi amb
model de transparència absoluta i
d’abordatge dels possibles conflictes
d’interessos privats individuals o
col·lectius
El Pla de Salut de Catalunya, el Pla
de serveis, els contractes-programa
actualitzats i compromesos a l’inici de
l’exercici econòmic i els sistemes
d’informació integrats constitueixen
eines per a la governança i
transparència del Servei Nacional de
Salut de Catalunya que hauran de
gestionar o supervisar explícitament els
governs dels Serveis Territorials de
Salut.
Sistema d’informació integrat de la
sanitat amb finançament públic
(SIISP), obligatori per totes les entitats
amb hospitals i EAP i aquelles altres
concertades, amb interoperabilitat de
les seves dades
Establir en l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitària (AQuAS) una
sistemàtica d’anàlisi de la informació
disponible prou exhaustiva per
detectar desequilibris presents i riscos
de futur per l’equitat, l’estabilitat i la
sostenibilitat de qualsevol entitat o
incompliments del codi d’ètica i
sostenibilitat. Farà públics tots els seus
anàlisis e informes

4.Coordinació i atenció integral en el
Territori,
pagament
capitatiu,
autonomia de gestió, gestió clínica,
etc. Constituir el Govern territorial a
cada territori (delegació del SNSC
central) i coordinar els diferents
proveïdors en el territori
Autonomia de gestió de tots els
hospitals i centres d’atenció primària
del Servei Nacional de Salut de
Catalunya (SNSC)
El SNSC s’organitzarà territorialment i
es dotarà d’uns nous Serveis
Territorials
de
Salut
(STS)
dependents directament del govern del
SNSC. Els STS seran govern
responsable
de
l’equitat
en
l’assignació dels recursos econòmics i
tècnics i de la concepció integral i
integrada dels serveis de salut
assistencials
El reforçament de l’Atenció Primària
i Comunitària, com a instrument
bàsic per la resolució i integració
dels circuits i intervencions que es
realitzen sobre la ciutadania del
territori. Amb una direcció general
única per tots els equips d’atenció
primària del territori,

Hem lliurat la memòria sobre

POLÍTIQUES SANITÀRIES
EN SALUT I PARTICIPACIÓ
Que hem elaborat amb el
suport
d’un
Conveni
amb
l’Ajuntament de Barcelona
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El GPS del CAPS seguim d'activistes en
dos plataformes:

-

que aquest mes ha promogut i
participat en una trobada de
plataformes contra les retallades
que ha elaborat un manifest que
acaba proposant:
PROPOSEM!!!
-

-

-

Un nou model productiu i de
distribució que persegueixi la plena
ocupació, el progrés econòmic i
social amb igualtat, així com la
preservació del medi ambient. La
derogació de la Llei d’estabilitat
pressupostària de la Generalitat de
Catalunya, que anteposa el
pagament del deute al finançament
dels serveis públics. Demanem una
moratòria sobre el pagament del
deute financer contret per la
Generalitat, així com una auditoria
pública que permeti analitzar-lo de
cara a la seva reestructuració i a la
denúncia de les condicions abusives
o il·legítimes que pugui comportar
aquest deute.
Priorització de la creació d'ocupació
i la lluita contra l'atur. Aposta real
per polítiques actives d’ocupació,
garantia de la protecció social i
econòmica de les persones en
situació d’atur amb la recuperació
del finançament de la renda mínima
d’inserció i desenvolupament de la
renda garantida de ciutadania.
Recuperació dels drets laborals i
socials arrabassats amb
les

-

-

-

reformes laborals; revisar i eliminar
les retallades sobre condicions
laborals del personal que treballa
en l’àmbit públic; polítiques de
suport als i les joves que evitin
l’atur, la precarietat o l’emigració
com a única sortida.
Sistema educatiu: una aposta clara
per l’educació pública (recuperar
ràtios anteriors, l’aportació GC a
escoles
bressol,
les
beques
menjador, les subvencions a les
AMPA; retirar increments taxes
universitàries i FP; impulsar FP amb
formació i pràctiques a empreses);
fora la llei Wert i les retallades de
plantilles!
Per un sistema nacional de salut
públic, universal i equitatiu, que no
discrimini col·lectius ni retalli
prestacions sanitàries; finançat pels
pressupostos públics; eficient i de
qualitat, sense esperes evitables; no
medicalitzat. Aturar el procés de
mercantilització de la sanitat i la
privatització dels serveis sanitaris;
planificar l’oferta de serveis a cada
territori amb participació real de
professionals,
treballadores
i
treballadors del sector i de la
ciutadania.
Polítiques
d’habitatge
que
garanteixin el dret a un habitatge
digne on viure. Cal forçar la creació
d’un parc d’habitatge social i la
dació en pagament, i l’eliminació de
la nova llei de lloguers i els seus
desnonaments exprés!
Mantenir i ampliar les polítiques
d'igualtat entre homes i dones. Les
retallades en serveis socials i l’estat
del benestar ataquen directament
els avenços en matèria d’igualtat.
Cal incorporar la perspectiva de
gènere a les estratègies de sortida
de la crisi.
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-

-

-

-

-

-

Polítiques de cohesió social que
facin
possible
la
igualtat
d’oportunitats dels ciutadans i
ciutadanes nouvinguts a Catalunya
durant els darrers anys.
Recuperació del poder adquisitiu de
les pensions, preservant el sistema
públic de pensions. Garantir
recursos i la implementació de la
Llei de la Dependència.
Una fiscalitat justa, redistributiva i
amb criteris de preservació
mediambiental, que gravi més les
rendes del capital que les del
treball. Eliminació dels paradisos
fiscals, l’evasió d’impostos, el frau
fiscal, la corrupció i el treball
submergit. Creació de nous
impostos que gravin la riquesa (que
pagui més qui més té). Cal garantir
recursos suficients per finançar
l’Estat de benestar així com la
transparència en la seva gestió.
Exigir responsabilitats als gestors i
directius de les entitats financeres.
Fer fluir el crèdit a les famílies, als
autònoms i a la petita i mitjana
empresa.
Polítiques industrials d’innovació,
de recerca i de desenvolupament
sostenible. Recuperar els recursos
per a la investigació i la recerca com
a base per garantir el canvi de
model productiu que posi fi a la
competitivitat en baixos salaris i
treball precari.
Control democràtic dels recursos
naturals i del territori. Polítiques de
sostenibilitat i qualitat ambiental,
afavorint
en
particular
el
desenvolupament de l’agricultura
ecològica, el cooperativisme i la

-

-

-

-

distribució en circuits curts, així com
el foment del consum responsable.
Eliminació de les taxes judicials a
Catalunya. No al recopagament de
la justícia!
Recuperació de les polítiques i les
partides
pressupostàries
de
cooperació. Catalunya ha de ser
constructora d’un món més just i
solidari.
Cal la recuperació del finançament
per a l’estímul i el suport a la
creació cultural.
Aprofundir en la democràcia per fer
viable la Catalunya social que
volem, garantint el dret a
l’expressió democràtica, protegint
els drets socials com a garantia de
llibertat, posant punt i final a la
política
sistemàtica
de
criminalització
de
qualsevol
resposta organitzada i assegurant el
dret a decidir també pel que fa a les
polítiques socials i econòmiques.

Barcelona, 8 de juny de 2013

I seguim participant també a la
Plataforma PEL DRET A LA SALUT,

6

DSQ informa i comenta
El 27 i 27 d’abril vam fer el Curs per a professionals sanitàries

CURSO DE MANEJO CLÍNICO EN ATENCIÓN
PRIMARIA"Morbilidad de las mujeres por encima de los cincuenta"
Cada any fem un curs de maneig clínic per a metgesses (12 hores) finançat per
l’Instituto de la Mujer. Una setmana abans que el féssim ens van anunciar que
no teníem finançament però evidentment el vam fer i ja ens pensarem per
altres edicions com finançar´-lo. Les professores va ser la Carme Valls i la Pilar
Parra
Van assistir 35 persones provinent de 10 comunitats autònomes diferents: 21
metgesses, 7 infermeres, 4 farmacèutiques, 1 biòloga i una odontòloga.

28 de Mayo Dia Internacional d’acció per la salut de les
dones
Como cada anys hem participat en l’acte central que organitza la Xarxa de
Dones per la salut de la que formem part des del seu naixement
Adjuntem la presentació que va fer la Carme Valls i la Loly Fernández de
CCOO

Els cosmètics sota sospita
Polítiques sanitàries tòxiques per a la salut

SALVEM LA REVISTA MYS

http://mys.matriz.net/suscripcion.htm
Subscriu-te/suscríbete

Estem preparant la revista Mys 34 amb un dossier sobre autoconeixement i
començant una campanya d’autososteniment de la Revista, ja que la
subvenció substancial de l’Instituto de la Mujer s’ha acabat. Per tant hem fet
una campanya per fer noves subscriptores i subscriptors (aquest any hem
aconseguit 100 de noves). Són dues revistes a l’any al mòdic preu de 15 euros
Us demanem que feu regals a les vostres amigues o els hi demaneu que es
subscriguin...
Estem a punt de tenir un facebook propi que aviat accionarem: Revista MYS
Clickeu, m’agrada, feu que la gent es subscrigui al paper ....

I a la tardor farem un VERKAMI per fer l’altre número de la
revista, del que us tindrem informades/ts.
També estem fent una campanya d’autososteniment de la Redcaps de dones
professionals de la salut que ja som 308, que estant pagat una quota anual
totes les que poden i ara a més hem fet un bo d’ajut i algunes dones estan fent
aportacions extraordinàries, per garantir el Seminari de l’Octubre i la
permanència de la Margarita com a coordinadora.
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GMAS Informa i comenta
El CAPS FORMEN PART DE
com a entitat sòcia fundadora de
l’Associació
Fòrum
Estratègia
Catalana Residu Zero.

Hem presentat al
Col·legi de
Metges de Barcelona
el
Quaderns de la Bona Praxi núm.
30 que ha editat i difós sobre
Medi ambient i salut redactat per
un equip del CAPS (3 de juny)
Properament es podrà veure en
castellà i angles a la web del
COMB.
Estem
mirant
de
fer
presentacions
a
diverses
institucions,
col·legis
professionals per difondre els
continguts del Quadern.
Aquí teniu les presentacions que
va fer en
Josep Martí i Valls:, Els objectius i
continguts del Quadern
Carme Valls Llobet, patologies
emergents degudes a la
contaminació. la sensibilitat Química
múltiple
l’Associació Fòrum Estratègia
Catalana Residu Zero.
Formem part com a sòcia fundadora
d’aquesta entitat

impuls de propostes de transició cap a
un nou paradigma conceptual i una
nova realitat social pel què fa a la
generació de residus, a la seva gestió i
a la contaminació que hi va associada,
II.
Aglutinar
administracions
municipals,
entitats
educatives,
investigadores i associatives, empreses
i agents socials i econòmics en general
a l’entorn de la problemàtica social i
ambiental que deriva de la generació i
gestió dels residus i de la contaminació
que això provoca al medi, per tal
d’aplicar mesures que facin prioritària la
prevenció dels residus tant en les
polítiques públiques com en les
pràctiques dels respectius sectors
socials i institucionals.
III.
Avançar cap a la reducció i
aprofitament progressiu dels residus
com a recursos, així com cap a la
reducció de la seva perillositat i toxicitat
IV.
Evitar la incineració de residus
ja que, tot i el seu possible aprofitament
energètic, no pot ser considerat un
tractament sostenible pels residus en
general, ni tampoc saludable,
V.
Oferir a les administracions
catalanes
un
espai
institucional
compartit on treballar cooperativament
en l’assoliment dels objectius d’evitar i
reduir els residus i la contaminació i per
superar barreres competencials i de
domini de mercat que impedeixin la
millora de la qualitat ambiental del
nostre país.
Es prepararà el III Fòrum per la
propera tardor

Acta de la comissió promotora

Els fins de l’associació són:
I.

Ser un espai de trobada per a la
reflexió i debat intersectorial de la
societat catalana i per a l’elaboració i
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