El Cercle de Salut
treballa amb una actitud positiva, oberta i va més enllà de la
conjuntura política
Es presentarà oficialment el proper 13 de febrer en un acte científic
Barcelona, 26 de gener de 2017.- El Cercle de Salut, associació creada aquesta setmana
per professionals de reconegut prestigi, segueix treballant per convertir-se en un fòrum de
reflexió i debat sobre les polítiques sanitàries, des d’una actitud positiva, oberta, constructiva
i independent.
Davant d’algunes informacions publicades que interpreten que l’entitat neix per fiscalitzar les
actuacions del Departament de Salut, des del Cercle de Salut es vol aclarir que l’associació
té una vocació de permanència i va més enllà de les conjuntures polítiques de cada
moment.
Així s’han expressat formalment i emfàticament en totes les intervencions públiques que
membres del Cercle de Salut han fet a través de tots els mitjans de comunicació que s’han
adreçat per conèixer la iniciativa. La voluntat del Cercle de Salut no és anar en contra de
ningú i l’objectiu principal és contribuir a la millora dels serveis dirigits a la persona.
Després que el passat 24 de gener es fes efectiva la seva creació, el Cercle de Salut es
presentarà públicament el proper 13 de febrer, en el marc d’un acte científic que comptarà
amb una conferència del director de l'Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut
i director del Centre Europeu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de Política
Sanitària a Brussel·les, Josep Figueras.
Què és el Cercle de Salut?
El Cercle de Salut és un fòrum de debat i reflexió que té per objectiu millorar i evolucionar el
sistema sanitari de Catalunya des de la independència respecte les organitzacions polítiques
i l’Administració pública, el rigor en l’anàlisi i la utilització de dades objectives, i la
transversalitat, animant persones i entitats de diferent naturalesa a adherir-se a la iniciativa.
La Junta directiva inicial està formada per Miquel Bruguera (president), Lluís Bohigas
(vicepresident), Josep Fusté (tresorer), Francesc José María (secretari) i Manel del Castillo,
Olga Pané, Francesc García Cuyàs, Marc Soler i Montse Teixidor (vocals).
També compta amb el suport d’entitats com ara el Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya, el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, la Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Centre de Recerca
en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra.
L’associació ja compta amb la pàgina web www.cercledesalut.cat i el seu perfil de Twitter
@CdSalut, des d’on va informant de la seva activitat.
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