
    
 

La Junta de la CAMFiC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària) reunida 

el passat dia 7 de febrer acorda fer públic el seu posicionament envers als 

esdeveniments que estan succeint en l’ABS de L’Escala, en relació l’adjudicació de 

forma provisional de la gestió de l’ABS de l’Escala (Alt Empordà) al grup “Eulen”, un 

grup multinacional privat dedicat als serveis generals  

 

 

 CAMFiC creu que la implantació de mesures d’innovació en la gestió dels CAP 

han de passar per una negociació transparent amb l’acceptació clara de 

l’important paper que desenvolupen els professionals de la sanitat pública en la 

prestació dels serveis.  

 

 CAMFiC creu que les institucions i organitzacions que gestionen la sanitat 

pública haurien de ser empreses sense cap ànim de lucre, amb control i 

avaluació del servei donat, i de la seva gestió, realitzat per part de la pròpia 

Administració, d’una forma clara, transparent i pública.  

 

 CAMFiC creu que la resposta actual en el debat de la gestió dels CAP passa 

per una potenciació de l’autonomia de gestió dels centres i dels seus 

professionals sanitaris,  ja que l’autonomia de gestió és possible en una marc de 

serveis de caràcter públic. I quan parlem d’autonomia de gestió ens referim a: 

 

La situació en què els CAP adquireixen determinades capacitats per gestionar 

el servei, transferint funcions des d’altres nivells de l’organització, potenciant el 

lideratge de la pròpia atenció primària en la cura dels pacients i en la 

coordinació amb altres nivells assistencials, amb capacitat de compra de 

serveis (exploracions complementàries i derivacions a altres especialistes) en 

funció de la qualitat dels mateixos. Assegurant, d’aquesta manera, la 

independència econòmica i  de gestió de l’atenció primària respecte a les 

entitats que gestionen hospitals, amb participació activa del centre en la 

selecció de professionals, i instaurant  una cultura democràtica, transparent i de 

respecte als professionals i als pacients a tots els nivells. 

 

 

Els metges de família de Catalunya  sempre mantenim el compromís de qualitat en 

la tasca d'atenció als ciutadans sigui quin sigui el marc legal i organitzatiu en què 

treballem.  Aquest marc, però, influeix en els resultats exigibles per la comunitat, i 

creiem que en un sistema de provisió de serveis públic amb autonomia de gestió 

professional podem garantir els màxims nivells de qualitat, accessibilitat i equitat.  

 

En conclusió: 

 

La CAMFiC creu que les institucions i organitzacions que gestionen la sanitat 

pública haurien de ser empreses sense cap ànim de lucre, amb control i avaluació 

del servei donat, i de la seva gestió, realitzat per part de la pròpia Administració, 

d’una forma clara , transparent i publica. No creiem que la gestió d’una empresa 

amb clar ànim de lucre com és “Eulen” sigui la solució. La millor resposta  que 

podem donar en el moment actual és l’autonomia de gestió dels Centres 

d’Atenció Primària liderats pels metges de família  
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