
ELS AJUNTAMENTS SOCIALISTES CONTRA LES 

RETALLADES, I ESPECIALMENT LES QUE 

AFECTEN L’ATENCIÓ SANITÀRIA

Els ajuntaments han estat i són un motor fonamental per la cohesió social de Catalunya. 
Som el nivell més proper per detectar i respondre a les necessitats i oportunitats  d’aquesta 
societat cada cop més complexa, exigent i plural.

Assistim atònits a un procés de retallades sistemàtiques dels serveis sanitaris i socials. 
Són retallades improvisades, lineals, inequitatives i ineficients amb una indiscutible 
càrrega ideològica: la Generalitat de Catalunya governada pel bipartit nacionalista 
conservador no aposta per un model social de cohesió sinó per la defensa dels interessos 
particulars d’aquells que tenen més o aquells que tenen interessos particulars.

Des del municipalisme socialista català s’ha impulsat un model de ciutats i pobles que han 
incorporat sempre la preocupació i l’atenció als aspectes relacionats amb la salut de 
les persones com quelcom propi i essencial. S’ha de reconèixer el paper fonamental que 
el municipalisme ha tingut i té en la vertebració del sistema públic de salut.

Els municipis serem, per tant, els primers en ser impactats per uns pressupostos de la 
Generalitat retallats en el seu vessant més social. Als ja minsos pressupostos municipals 
per fer front a les necessitats i urgències socials i sanitàries dels nostres conciutadans, 
caldrà sumar la pressió sobrevinguda del desmantellament de l’estructura de l’estat de 
benestar consolidat durant els darrers anys de govern de progrés. 

Només en salut es preveu que 18.000 treballadors del sector es veuran fora del mercat 
de treball, i haurem de afrontar l’empitjorament de l’estat de salut de la població o 
l’agudització de l’exclusió fruit de l’erosió de l’accessibilitat als serveis bàsics del 
nostre estat del benestar.

Els ajuntaments socialistes vetllarem pels interessos dels més desafavorits; contra 
l’exclusió social d’aquells col•lectius de persones que per raó de salut o de situació 
de dependència es veuen més allunyats dels drets de ciutadania (persones afectades 
de malalties mentals, col•lectius de persones afectades de malalties, orfes, vellesa o 
discapacitat).



En aquest sentit, la demostració de responsabilitat i la implicació de molts ajuntaments 
socialistes en el funcionament dels serveis d’atenció sanitària, en la provisió de serveis 
de salut pública, en les tasques d’educació i promoció de la salut o la participació activa 
en el govern d’institucions sanitàries; constitueix un magnífic exemple d’aquest rol 
fonamental que els ajuntaments han desenvolupat en el sector sanitari de responsabilitat 
pública del nostre país.

Ara més que mai volem defensar una política de salut integral, integrada i transversal de 
la salut i apostem clarament per la salut pública i comunitària com element essencial 
de la política sanitària del país.

Des dels ajuntaments socialistes reivindiquem uns recursos suficients per no erosionar 
l’estat de salut i benestar dels nostres conciutadans, reivindiquem seguir essent elements 
essencials dels programes de promoció i prevenció de la salut impulsats per la 
Generalitat de Catalunya (Salut i Escola i Salut i Barris), reivindiquem que no es faci 
cap pas enrere en la política d’inversions sanitàries que cohesionin equitativament i 
eficientment el nostre territori en l’àmbit dels serveis sanitaris.

Defensem la “salut en totes les polítiques” i per això volem que tots els sectors i agents 
de la societat es responsabilitzin del manteniment i restitució de la salut. És per això que 
exigim sense excuses l’aplicació efectiva de la Llei de Salut Pública i el desplegament 
complert de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Els ajuntaments, com a institució que representa als ciutadans i ciutadanes,  han de poder 
expressar les seves necessitats en aquells espais de participació disponibles en el territori. 
L’administració local ha de tenir un paper clau en el nou model sanitari; estar present en 
la planificació sanitària, compartir competències en salut pública i gestionar o cogestionar 
l’assistència sanitària. 

Per això exigim el ple desplegament i funcionament dels Governs Territorials de Salut: 
els alcaldes i alcaldesses socialistes volem seguir participant del govern del sistema sanitari 
que afecta als nostres conciutadans i conciutadanes. 

En definitiva, des del municipalisme català volem evitar que el nou govern nacionalista 
conservador malmeti la bona direcció de la política sanitària del país que han liderat els 
i les socialistes des del govern de la Generalitat i els ajuntaments.
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