
 Cercle de Salut 

Honorable consellera de Salut, 

La Junta directiva del CERCLE DE SALUT vol fer-vos arribar la seva felicitació pel 

vostre nomenament, 

Com bé sabeu el sector de la salut és tremendament complex i les polítiques del 

Departament que ara dirigireu tenen una importància que transcendeix l'estat de salut, 

benestar i qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i en elles es fonamenta en bona 

mesura la cohesió de la nostra societat. 

Tenim un sistema de salut del que podem sentir-nos molt orgullosos que satisfà amb nota 

alta les expectatives dels pacients i usuaris que hi són atesos que s'ha desenvolupat durant 

més de tres dècades sobre la base d'amplis consensos polítics i socials. 

El CERCLE DE SALUT creiem que tard o d'hora caldrà afrontar la reforma del sistema 

per adaptar-lo a la nova realitat demogràfica, sociològica, epidemiològica i tecnològica 

de la societat catalana del segle XXI, massa temps ajornada. 

Per aquesta tasca reformadora podreu comptar amb la nostra lleial col·laboració Creiem 

necessari crear les condicions objectives per dur-la a terme tornant a tractar la salut com 

un tema d'estat, allunyant-la de la lluita partidista del dia a dia, i cercar amplis espais de 

consens polític i social que de ben segur existeixen entorn als valors i principis bàsics en 

els que s'ha sustentat el desenvolupament del nostre sistema, a saber : la universalitat i la 

gratuïtat de l’atenció, l'equitat d'accés i la igualtat de tracte, el finançament públic 

mitjançant impostos, l'autonomia de gestió i econòmic financera dels centres i la 

col·laboració públic privada en anàlogues condicions de qualitat i cost a les entitats sense 

afany de lucre. 

Així mateix considerem urgent i inajornable afrontar tant la millora de les condicions 

laborals dels professionals sanitaris que han suportat estoicament bona part del pes de les 

retallades que ha patit el sector salut com recuperar la capacitat dels centres sanitaris per 

fer inversions que ha estat un altre dels capítols més afectats per les limitacions 

pressupostàries. 

Us desitgem èxit en el vostre mandat alhora que reiterem la nostra disposició a 

col·laborar amb el vostre Departament. 

Cordialment 

 

 

http://www.cercledesalut.cat 
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