
 

Memòria d’activitats 2018 del Cercle de Salut 

 

1. Introducció   

L’any 2018 a la Sanitat Catalana, coma  la resta de la societat, ha estat marcat per dos fets que 
varen ocórrer a finals de l’any anterior: l’aplicació del Article 155 i el resultat de les eleccions 
del 21 desembre. 

L’aplicació del Article 155 de la Constitució va suposar a la pràctica la pèrdua d’autonomia de 
Catalunya i els serveis de la Generalitat varen passar a esser gestionats pel Govern central. En 
el cas de Sanitat va ser el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social l’encarregat de 
gestionar la sanitat catalana. La  funció  del Ministeri va ser només fiscalitzadora del 
funcionament dels serveis sanitaris i dels funcionaris públics. Gràcies a la bona feina i sacrifici 
dels  empleats públics del Departament de Salut i del CatSalut es va poder mantenir una 
sanitat de mínims. 

La Conselleria de Salut  del govern sorgit de les eleccions del 21-D va correspondre  a la 
diputada Alba Vergés, junt amb un equip format per Adrià Comella  director del Catsalut i  
Laura Pelai secretaria general del Departament. El Cercle de Salut va felicitar a la Sra. Alba 
Vergés  i al seu equip pel nomenament i els hi va desitjar molts encerts així com va oferir la 
seva col·laboració. 

El Cercle  durant 2018 ha continuat les seves activitats de debat i reflexió tot i no tenir durant 
una bona part de l’any interlocutors en la política sanitària i haver viscut una paràlisi quasi 
total. Vàrem començar l’any amb una Conferència sobre Democràcia i Salut per part del 
professor de la London School of Economics, Joan Costa-Font. La següent activitat va ser 
conjunta amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària i va consistir en posar una plataforma 
per a la presentació d’experiències innovadores en gestió sanitària. També vàrem encetar un 
format nou  de debat reservat pels socis que va ser la de prendre un “Cafè amb...”  un 
responsable de la sanitat catalana, el Dr. Josep Maria Argimón, que aleshores era subdirector 
del Catsalut va inaugurar aquesta mena de debats informals.  

En el marc del PRBB  es va celebrar una sessió sobre la situació de  la recerca en la que va 
quedar palès  que el sector de la recerca està patint una profunda burocratització que 
amenaça la seva creativitat. A l’estiu la Junta directiva  va fer una jornada de reflexió interna  
en la que es va reafirmar que el paper del Cercle de Salut s’havia de centrar en el debat de 
política sanitària, aquestes reflexions van ser posteriorment compartides en  una reunió del 
promotors del Cercle i amb tots el socis a l’assemblea general celebrada el 26 de novembre. En 
col·laboració amb el Col·legi d’Economistes vàrem participar en una Jornada sobre la 
col·laboració públic-privada en la sanitat, on el Cercle va defensar que aquesta  col·laboració 
ha estat un dels pilars de la construcció del model sanitari català i es van plantejar les 
amenaces que està patint. A finals de novembre  en compliment del compromís pres per la 
Junta davant l’Assemblea general  es va produir  la primera renovació parcial de Junta, quatre 
companys varen deixar la Junta als qui vull manifestar el  meu profund agraïment per la tasca 
realitzada i van ser proclamats  5 de nous. 

Lluís Bohigas Santasusagna. President. 



2. Resum d’activitats 

Durant l’any 2018 les activitats dutes a terme per l’associació són les següents : 

 

a. Conferències 
 
- Democràcia i Salut.  Professor Joan Costa Font. Seu CoMB. 26 febrer 2018.. 
 

 

b. Participació en activitats en col·laboració amb entitats associades col·laboradores :  
 
b.1.- Col·legi Oficial de Metges de Barcelona : Debats al CoMB : Informació Clínica. 
Nous Reptes. 17 maig 2018. 
 
b.2  Col·legi d’Economistes de Catalunya : Primera Jornada Col·laboració Públic-
privada. Experiències i Projecció de Futur. 19 setembre 2018. 

 

c. Jornades  
 
Jornada sobre Atenció Multidisciplinària. Experiències professionals. En col·laboració amb 
la Societat Catalana de Gestió Sanitària . 

Dia : 19 gener 2018. 

Lloc : Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya. 

Assistents : 300 

L’excel·lència en recerca, reptes immediats 

 Dia: 18 juny 2018 

 Lloc: PPRB 

Assistents: 100 

 

d. Manifests i posicionaments de la Junta Directiva 
 
- Carta a la Consellera de Salut  : amb motiu del seu nomenament la Junta directiva 

es va adreçar a la nova consellera per oferir-li la col·laboració del Cercle en el 
debat de les reformes sanitàries. 
 

- En defensa del Model Sanitari Català manifestem la nostra condemna pel recurs 
d’inconstitucionalitat del govern espanyol contra la Llei catalana d’Universalització 
de l’assistència sanitària. 5 abril 2018. 
 

- La Declaració de Mitjà Propi : un mal negoci per al sistema de salut. 26 juny 2018. 



 
- De tant en tant una bona notícia : l’SNS torna a ser universal. 30 juliol 2018. 

 
 
 

  



e. Lloc web (des de març 2018) 
 
6580 visitants diferents al nostre web 
8252 visites 
Mitjana 18 visites/dia 
Mitjana 23 pàgines visitades/dia 
21% visites internacionals. 
 
 
f. Blog 

13 posts i 3094 visites (des de març 2018). 

Posts: 

- Resum del debat sobre polítiques i propostes pel sistema sanitari 
organitzat pel Cercle de Salut. 26 de gener de 2018. 
 

- 19 de gener: experiències professionals, des de la diversitat, la iniciativa i 
la col·laboració. 27 de gener de 2018. 

 
- Jornada 19 de gener: Atenció Multidisciplinària. Experiències professionals 

Del Cercle de Salut i de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. 28 de 
gener de 2018. 

 
- Situació actual de la sanitat pública a Catalunya arrel de l’aplicació del 155. 

26 de febrer de 2018. 
 

- Sessió Espai de Trobada COIB.  27 de febrer de 2018. 
 

- Sessió Dr. Joan Costa: Democracy, Health and Health Care. 27 de febrer de 
2018. 

 
- Divendres negre per a Catalunya. 24 de març de 2018. 

 
- La mediació una arma carregada de futur. 26 de març de 2018. 

 
- En defensa del model sanitari català manifestem la nostra condemna pel 

recurs d’inconstitucionalitat del govern espanyol contra la llei catalana 
d’universalització de l’atenció sanitària. 5 d’abril de 2018. 

 
- Una de les propostes estrella del nou president de la Generalitat : una 

nova Llei de Salut de Catalunya. 14 de maig de 2018. 
 

- El compromís amb les pràctiques centrades en la persona en el marc de 
l’humanisme. 22 de maig de 2018. 

 
- La declaració de mitjà propi : un mal negoci pel Sistema de Salut. 26 de 

juny de 2018. 



 
- De tant en tant un bona notícia : el SNS torna a ser universal. 30 de juliol 

de 2018. 
 

- Les tarifes del CatSalut pel 2018 no donen per millorar les condicions 
laborals dels professionals de la sanitat. 3 d’agost de 2018. 

 
- Sanitat universal: la generositat té costos. 19 de novembre de 2018. 

 

g. Reunions  
 
g.1.- Dues (2) Assemblees Generals    :  
 

- Ordinària: 26 febrer 2018 a la seu del CoMB : Aprovació comptes exercici 
2017, Pla de treball 2018 i pressupost 2018.  Reglament electoral. 
 

- Extraordinària: 26 novembre de 2018, a la seu CoFB : eleccions parcials a la 
Junta directiva. 
 

 g.2.-  Nou (9) reunions de la Junta directiva ( 22-1; 12-2; 19-3; 16-4; 22-5; 25-6; 13-9;        
29-10 ; 10-12-2018).  
 
La junta va fer una jornada de treball el mes de juliol per reflexionar sobre el paper 
estratègic del Cercle.  
 
g.3.- Dinar amb socis promotors del Cercle, 22 d’octubre de 2018, al domicili del CSC 
per compartir les reflexions estratègiques  sobre el rol de l’associació efectuades abans 
d’estiu per la Junta. 

 

 
h. Altres 

 
- S’ha renovat el lloc web del Cercle. Març 2018. 

 
- S’ha treballat en l’àmbit del Benestar en el marc del Congrés participatiu 

Catalunya i Futur.  
 

i. Socis 

El nombre de socis persones físiques  del Cercle al corrent de les seves obligacions 
estatutàries amb que s’ha tancat l’exercici és de  168. 

 
Entitats Associades Col·laboradores : S’han acollit a aquesta  modalitat d’associació a 
31 de desembre de 2018 : La Unió, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, l’Hospital 
de Sant Joan de Déu d’Esplugues , el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Consell de 



Col·legis Farmacèutics de Catalunya, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de 
Catalunya. 
 

 

j. Composició Junta Directiva  

1.- Fins a 26 de novembre de 2018 : 

 
- President : Miquel Bruguera Cortada. 
- Vicepresident : Lluís Bohigas Santasusagna. 
- Secretari : Francesc José María Sánchez. 
- Tresorer : Josep Fusté Sugrañes. 
- Vocals : Manel del Castillo Rey, Montserrat Teixidor Freixa, Olga Pané 

Mena, Francesc García Cuyás, Marc Soler Fábregas. 
 

2.- A partir de 26 de novembre de 2018 : 

- President : Lluís Bohigas Santasusagna. 

- Vicepresidenta : Olga Pané Mena. 

- Secretari : Francesc José María Sánchez. 

- Tresorer : Josep Fusté Sugrañes. 

- Comunicació :  Marc Soler Fábregas 

- Vocals : Sol Muñoz Moreno, Cristina Martínez Martínez,  Josep Ganduxé 
Soler, Jordi Camí Morell, Consell de Col·legis Farmacéutics de Catalunya 
representat per Núria Bosch Sagrera. 

 

k. Grups de treball  

S’ha creat un  grup de treball obert a la participació dels socis que tinguin interès  sobre la 
Col·laboració Públic-privada, liderat per Josep Ganduxé. 

També s’ha acordat encarregar un estudi sobre el Finançament de la Sanitat que 
coordinarà en Lluís Bohigas. 

 
l.  Consell Assessor : 

D’acord amb les directrius de l’assemblea, la Junta directiva actual en la seva última sessió 
va ratificar l’acord de la seva predecessora de crear un Consell Assessor del Cercle de Salut 
: 

Les persones convidades a ser-ne membres han estat : Miquel Bruguera Cortada, Manel 
del Castillo Rey, Montserrat Teixidor Freixa, Francesc García Cuyás, Guillem López 
Casasnovas, Marina Geli Fábrega i Manel Peiró i els presidents dels col·legis professionals i 
organitzacions que són entitats associades col·laboradores 



La Junta proposarà que qui ostenti la presidència d’aquest Consell sigui en Miquel 
Bruguera. 

Es preveu la seva constitució formal durant el primer trimestre de 2019. 

 

3.  Agraïments  

La Junta vol agrair a la firma FAURA-CASAS el seu suport  desinteressat en matèria fiscal i 

comptable i a fjmadvocats, SLP per permetre que el seu despatx sigui el domicili social de 
l’associació. 

Així com agrair també al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, al Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de Barcelona, a l’Orde de Sant Joan de Déu, al Pac de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, al Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya i a La Unió,  per la cessió gratuïta dels seus espais per realitzar les activitats i 
reunions del Cercle de Salut.  

 

Barcelona, 31 de desembre de 2018. 

 

 

La Junta Directiva del Cercle de Salut 

 

 


