Davant l'opacitat i manca d'informació pública sobre el funcionament del sistema sanitari a les nostres comarques, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública a Tarragona, el de Reus i la CUP del
Camp i el Baix Penedès, ens veiem amb el deure, que com a persona que finances aquest sistema i en reps els seus serveis, en tinguis el màxim d'informació possible.

- Amb la mort de Franco, la Generalitat assumeix la gestió de la sanitat a Catalunya.
- L'any 90 la Generalitat aprova la Llei d'Ordenació sanitària a Catalunya, que planteja un model de gestió mixt, en el que
el Departament de Salut finança equipaments propis -ICS i GIPSS- i empreses, fundacions i consorcis d'arreu.

- La gestió territorial de la sanitat ha facilitat -i facilita! - el "repartiment de cadires" entre els diferents partits polítics.
- A les nostres comarques Convergència, PSC, ERC i ICV s'han repartit aquestes "cadires" en les darreres dècades en
funció del color polític de la Generalitat i els ajuntaments del territori. ICS, GIPSS, Pius, SAGESSA...

- Aquest model de gestió ha implicat la pràctica de múltiples irregularitats, en les que a costa de diners públics,
desenes de directius se n'han benificat de forma personal.
- Només a les nostres comarques hi ha més de 1 00 persones investigades per aquest tipus de delictes.

Total Pressupost 201 5:
32.483.085.945,91 €
(més del 25% del pressupost)

El Grup Sagessa és un conglomerat d'empreses municipals, on el soci principal és l'A juntament de Reus. A través del conveni amb el CATSalut, Sagessa
és l'empresa de referència de la sanitat pública del Priorat i el Baix Camp, però també de totes les Terres de l'Ebre: CAPs, hospitals, centres sociosanitaris...
El Grup Sagessa té un pressupost de quasi 200 milions d'euros, situant-se entre les deu empreses més importants de la província de Tarragona.
L'activitat del Grup Sagessa està sent investigada pels jutjats de Reus (Cas INNOVA), on hi ha més de 1 00 persones investigades.

L'empresa Gestió Pius Hospital de Valls, SA i la Fundació Vilaniu per a l'A tenció a la Dependència, són dos òrgans propietat
de l'A juntament de Valls que ostenten la referència dels serveis sanitaris i sociosanitaris a les comarques de l'A lt Camp i la Conca.
Tot i ser el grup empresarial més petit dels tres, entre l'empresa i la fundació generen més de 500 llocs de treball i Gestió Pius és la setena empresa
de l'A lt Camp que té una major facturació.

La Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla agrupa quatre fundacions, dos consorcis i més d'una desena d'empreses, que a través de convenis amb el CATSalut
són l'empresa de referència de la sanitat i l'atenció sociosanitària de les comarques del Tarragonès, el Baix Gaià i el Baix Penedès.
La propietat d'aquest grup empresarial és l'A rquebisbat de Tarragona. I en les darreres dècades, alguns dels càrrecs directius més destacats de l'empresa
(fins i tot el propi director general! ) han ocupat el càrrec de gerent del CATSalut al Camp de Tarragona. Un clar exemple de portes giratòries.
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Els lligams entre els partits polítics i les empreses que gestionen la sanitat pública la nostre país són molt estrets. L'efecte de les "portes giratòries" està
extés arreu del territori. Només a les nostres comarques, trobem múltiples casos de directius d'empreses com Santa Tecla o SAGESSA que han ocupat i/o
ocupen (alternativament o simultàniament) càrrecs en aquestes empreses, i també càrrecs a l'administració pública que atorga el negoci a aquestes
empreses. Els diners públics expoliats de la sanitat pública han generat múltiples sobrecostos (com el de les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan de
Reus), que òbviament, els paguem amb diners de totes nosaltres. A més, les retallades dels darrers anys a la sanitat pública, a banda d'empitjorar les
condicions laborals de les treballadores i la qualitat del servei que rebem com a usuàries, ha anat acompanyada d'un procés de privatització, que a costa
dels diners públics, ha fet augmentar el nombre de clients de les mútues. I amb aquest, els beneficis d'aquestes empreses que espolien la sanitat pública.

L'actual model públic-privat del sistema sanitari català ha provocat -igual com succeeix en l'àmbit educatiu, per exemple- que les treballadores sanitàries
tinguin reconegudes diferents drets i deures en funció de la propietat del seu centre de treball.
Això provoca la paradoxa que dues persones que realitzen exactament la mateixa feina, cobrin diferent o tinguin diferents drets, en funció de l'empresa per
la qual treballen, tot i que totes elles presten un mateix servei públic a la ciutadania.
No sols això, sinó que les treballadores d'aquells centres que no són propietat de la Generalitat, a més, han de treballar per atendre a les persones que són
clients de mútues o privats. Un clar exemple, de prestamisme laboral.
Aquestes condicions laborals s'han agreujat ençà de l'esclat de la crisi. Les retallades pressupostàries de la Generalitat, sumades als dèficits econòmics de
les empreses públiques i privades, han provocat una dràstica retallada dels sous i els drets de les treballadores de la sanitat pública.
A més a més, la precarització de les condicions de treball s'ha generalitzat en tot el sistema sanitari públic. Ara mateix, hi ha treballadores sanitàries que
tenen contractes d'un sol dia o un sol mes. I, que a més, més enllà de no estar treballant de forma regular, han d'estar pendents de ser cridades per les
empreses per anar-hi a treballar, el que les impedeix de poder buscar una altra feina que les hi permeti arribar a final de mes.
Òbviament, més enllà d'aquest clar atac als drets de les treballadores, la precarització i retallades dels seus drets, també afecten la qualitat del servei. A
això, cal sumar-hi, les retallades en material, el tancament de llits, la reducció de personal... que provoca que menys treballadores, i amb pitjors condicions
laborals, hagin de prestar un servei a més usuàries i amb menys recursos.

L'acutal model del sistema sanitari català, regulat per llei i que ara es pretén ampliar al conjunt del sistema (incloent-hi els centres sanitaris propietat de la
Generalitat), permet l'activitat privada als centres del sistema sanitari públic. Això provoca un model classista, en el que en funció de la capacitat de renda
de la ciutadania hi ha tres vies d'accés als centres de sanitat pública: usuàries del CATSalut, clientes de mútues o privats. Més enllà de qüestions, com
disposar d'una habitació pers si sola, o haver-la de compartir amb una altra usuària, rebre un millor o pitjor servei... la qüestió central és la llista d'espera,
el que genera greus problemes per la salut de les usuàries de la sanitat pública.

