
Acte amb professionals del món de la sanitat 
Barcelona, 2 d’octubre de 2006 
 
Intervenció de José Montilla  
 
Bona tarda, amics i amigues 

 

He dit en reiterades ocasions que sóc optimista respecte el futur de Catalunya.  

 

Sóc optimista perquè confio en els catalans i les catalanes, perquè confio en el potencial 

econòmic del nostre país, perquè sé que els socialistes proposem allò que necessita 

Catalunya, i perquè estic convençut que el nostre projecte rebrà el suport majoritari dels 

catalans i les catalanes. 

 

El nostre és un projecte de catalanisme social.  

 

La construcció de la Catalunya social és un repte difícil però possible. Un repte que 
només es pot assolir des de plantejaments progressistes que facin de la defensa de 
l’Estat del Benestar el seu eix bàsic d’actuació. 
 

Nosaltres, amics i amigues, no farem propostes irreals ni demagògiques, no farem 
propostes que no tinguin en compte els desequilibris ja existents, no farem propostes 
financerament inviables.  
 

No farem propostes com les del cap de l’oposició, Artur Mas, que en una carrera 
desesperada cap a la Presidència de la Generalitat està disposat a fer demagògia amb un 
tema tan sensible com les polítiques públiques que farà el govern de la Generalitat 
durant els propers quatre anys. 
 

Perquè amics i amigues, després de la eleccions del proper 1 de novembre només hi han tres 

opcions:  

 

- Un govern de dretes amb un pacte CiU-PP. 

 

- Un front nacionalista. 

 

- O un President socialista. 

 

El meu projecte és clar: 
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Vull una societat en la que tothom tingui les mateixes oportunitats. 

 

Treballaré pel futur dels nostres fills i pel present dels nostres pares. 

 

Defensaré el país amb fermesa i capacitat de diàleg, fugint de la confrontació i el victimisme. 

 

Prendré les decisions correctes encara que siguin impopulars si són pel bé dels catalans i les 

catalanes. 

 

Construirem entre tots la Catalunya plural, compartint els nostres valors comuns. Sumant i no 

restant. La Catalunya que estima i es fa estimar. 

 

És per això que vull governar Catalunya, per aprofitar les enormes possibilitats que ens 
ofereix l’Estatut que nosaltres hem impulsat. 
 

Abans us deia que la obsessió del nostre projecte és la construcció de la Catalunya social, i la 

defensa i ampliació de l’Estat del Benestar, doncs bé, estem avui reunits precisament per parlar 

d’un dels pilars d’aquest Estat del Benestar, la sanitat. 

 

És cert amics i amigues, que si fa alguns anys ens haguessin dit que la sanitat pública catalana 

estaria en la situació actual, possiblement molts no s’ho haguessin cregut. 

 

Per tant, la primera reflexió que hauríem de fer és felicitar-nos tots plegats pel nivell de qualitat 

que ha assolit avui en dia la sanitat catalana. Una qualitat que es sustenta en gran mesura, ho 

tinc clar, gràcies a l’esforç diari del conjunt de professionals dels sistema sanitari. 

 

Per tant, tenim un bon punt de partida, que ha estat possible gràcies a la excel·lent tasca 
portada a terme durant aquests últims tres anys pel govern Maragall, i molt especialment 
per la Consellera Geli.  
 

Estem en el bon camí, no ho dubteu! 

 

Però queda molt per recórrer, i els socialistes sabem com fer-ho, hem sabut iniciar el 
nou camí i ara sabem com aquesta nova forma de fer política ha d’arribar a bon port. Us 
ho asseguro! 
 

Mireu, fer un petit balanç de l’acció de govern dels últims 1000 dies de govern en matèria de 

salut ens demostra clarament que podem encetar el futur amb garanties d’èxit: 

 

S’ha incrementat el pressupost del Departament de salut en un 42%. 
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Hem reduït més d’un 20% el temps d’espera per ser operat. 

 

Hem implantat el diagnòstic ràpid de càncer. 

 

Tenim en fase d’execució 163 nous centres de salut, 16 nous hospitals, 9 centres de salut 

mental més i 11 nous centres sociasanitaris. 

 

Finalment, hem ampliat la plantilla de personal sanitari en 800 efectius en l’atenció primària i en 

5000 en tota la xarxa sanitària. 

 

Moltes gràcies Marina, feia molt de temps que Catalunya necessitava afrontar amb decisió i 

seriositat el futur de la sanitat i tu ho has fet, posant a Catalunya en disposició d’afrontar el futur 

de la sanitat amb optimisme. 

 
És evident que tot això no hagués estat possible sense l’acord sobre finançament 
sanitari amb el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Perquè aquest país avança amb 
força quan coincideixen governs de progrés a Catalunya i Espanya. Així s’ha demostrat 
aquest darrers anys: amb el català a Europa, el retorn dels “papers de Salamanca” o el 
nou Estatut. 
 

Però amics i amigues, no deixem que aquest optimisme ens faci perdre l’ambició, vull més, els 

socialistes volem molt més, i el nostre compromís de futur és ambiciós, però realista. Una 

ambició solvent que serà la que realment farà avançar Catalunya. 

 

Volem un model sanitari que assoleixi, en 4 anys, els nivells europeus de despesa sanitària 

pública.  

 

Un model que vol compartir el govern del sistema de salut amb el territori, els professionals i els 

ciutadans.  

 

Un model que ofereixi una millor integració de serveis en el territori, la continuïtat assistencial i 

la participació efectiva dels principals actors del sistema. 

 

Un model que es basa en les necessitats reals, la vigilància de la salut pública, la protecció de 

la salut, la prevenció dels riscos que afecten al conjunt de la població i la promoció d’hàbits de 

vida saludable 

 

Vull un model que afronti el repte de la universalització dels serveis socials i sanitaris d’atenció 

a les persones amb dependència. Vull assolir una atenció integral, coordinada i 
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multidisciplinària des de la proximitat. Vull combatre les desigualtats en salut, en relació als 

territoris, les classes socials, l’edat, el gènere o la immigració.  

 

Per tant un model que es basa en quatre eixos: Assistència, accessibilitat, ciutadans i 
humanització del sistema. 
 

Però avui davant de tots vosaltres vull adquirir compromisos concrets, i per això em 
comprometo a: 
 
Garantir l’atenció, en casos de no urgència, per part del metge de família i/o infermera en 
un màxim de 48 hores. 

 
Estendre el diagnòstic ràpid de càncer a tots els tipus de càncer. 
 
Crear l’Agencia de Salut Pública de Catalunya. 
 
Reduir el temps d’espera per a la majoria d’intervencions quirúrgiques a 6 mesos, i 
l’accés a proves diagnòstiques i visites a l’especialista a 3 mesos. 
 
Oferir atenció podològica gratuïta a pacients diabètics i amb patologies vasculars 
cròniques. 
 
Iniciar proves pilot de balneoteràpia per malalties respiratòries cròniques. 
 
Oferir ulleres i audífons a majors de 65 anys amb baix nivell de renda. 
 
I finalment, em comprometo a ampliar l’atenció odontològica a nens de 6 a 14 anys, gent 
gran amb pensions baixes i persones amb baix nivell de renda. 
 

Avui ens hem reunit amb vosaltres, els diferents sectors del món de la salut per explicar quin 

serà el nostre projecte i per demanar-vos que ens ajudeu en aquesta tasca.  

 

Tenim un compromís molt important amb els diferents sectors professionals implicats que seran 

un eix central de la nostra proposta, i és per això que em comprometo a impulsar les següents 

propostes: 

 

Adequar el nombre de professionals a la població a atendre i analitzar les càrregues de 
treball per dimensionar millor els recursos dels serveis sanitaris. 
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Fer participar els professionals en la gestió i en els processos de decisió dels centres 
sanitaris i de la política sanitària 
 

Fer una aposta clara i decidida per polítiques retributives basades en la direcció per 
objectius com a inici d’un sistema més modern de relacions laborals i propiciar la 
promoció professional de tots els estaments sanitaris. 
 

Potenciar i reconèixer el rol de la infermeria. 
 

Impulsar la revisió del model de formació de grau, postgrau i continuada a Catalunya per 
adaptar-lo a les necessitats actuals de salut de la població. 
 

Afavorir, d’acord amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la 
participació dels professionals de la xarxa de finançament públic en projectes de 
cooperació de salut fins arribar a invertir el 0’7% de la despesa en recursos humans. 
 

Crear un registre únic i obert de professionals sanitaris que permeti planificar a mig i 
llarg termini els recursos humans necessaris pel sistema de salut, d’acord amb les 
recomanacions del Consell de la Professió Mèdica i el Consell de la Professió 
d’Infermeria. 
 

Afrontar els nous reptes dels nostres professionals com la feminització, la necessària 
conciliació de la vida familiar i la preparació de nous models de treball. 
 

Desenvolupar estratègies i programes concrets per prevenir i tractar les situacions 
d’estrès professional i de violència al lloc de treball 
 

Com sabeu, amics i amigues fa alguns dies que dic que el projecte socialista és un projecte de 

fets i no de paraules. Això són fets.  

 

Com sabeu sóc un home de poques paraules però sóc home de paraula i cadascun dels 

compromisos que he adquirit avui aquí seran realitats durant la propera legislatura. 

 

El meu és el projecte de la Catalunya real, és el projecte que vol resoldre els problemes de la 

Catalunya real, aquells problemes que de veritat afecten i preocupen a la ciutadania.  

 

És per això que cap esforç serà suficient si no aconseguim que l’Estat de Benestar, i molt 

especialment el sistema sanitari, millorin i es consolidin dia a dia.  
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Aquest país no pot anar enrere. Un  futur de progrés i de cohesió està a les nostres mans. Si 

voleu ho podem fer realitat.  

 

Amb la vostra i il·lusió i la de molts catalans i catalanes podem fer realitat el somni català de la 

Catalunya social. 

 

Endavant i a guanyar. 

 

Moltes gràcies. 
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