
 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

DIA MUNDIAL DE LA SALUT | 7 D’ABRIL 

Per a més informació podeu contactar amb: 
Gina Marín · Responsable de Premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
T. 93 268 3442    M. 690 372 019   premsa@tscat.cat  

El Col·legi de Treball Social defensa la cobertura 
sanitària universal per combatre les desigualtats socials 

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, que se celebra dissabte 7 d’abril, des del 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) volem mostrar el nostre 

suport a la cobertura sanitària universal, avui amenaçada a Catalunya, com un dels 

eixos per fer front a les desigualtats socials en qualsevol societat. L’accés a 

l’assistència sanitària, així com a altres sistemes de protecció social —com 

l’educació, les pensions o els serveis socials bàsics—, té un gran impacte en la millora 

de la qualitat de vida de les persones i permet fer front a les desigualtats en salut 

existents entre persones i grups socials segons la seva situació socioeconòmica. 

L’assistència sanitària, la prevenció i la promoció de la salut no haurien d’estar 

subjectes a cap requisit d’accés que impliqui que persones, grups o col·lectius en 

quedin exclosos, una situació que incrementa la iniquitat. 

Per aquest motiu, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya —a través de 

la Comissió de Salut— mostrem el nostre rebuig al recurs d’inconstitucionalitat a la 

Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària presentat recentment pel 

govern espanyol i, en aquest sentit, recordem que: 

• Des de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es sol·licita als líders 

mundials que “es comprometin a adoptar mesures concretes per a 

promoure la salut de totes les persones”. La cobertura sanitària universal 

(CSU) s’aconsegueix “quan existeix una ferma determinació política”, diu 

l’OMS en un comunicat: “Això significa garantir que totes les persones, en 

qualsevol lloc, puguin tenir accés als serveis de salut essencials i de qualitat 

sense privacions per motius econòmics”.  

 

• La Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària aprovada pel 

Parlament de Catalunya pretén “donar servei a tota la població, sense 

exclusions, en tots els àmbits de la medicina —en medicina preventiva, 

curativa, rehabilitadora i pal·liativa i en promoció de la salut— i en totes les 

etapes de la vida”. En aquest sentit, la llei s’orienta a les recomanacions de 

l’OMS, entre d’altres organismes mundials, que aconsellen aquesta 

universalització de l’assistència sanitària. 

 
• El Real Decreto-ley 16/2012, del 20 d’abril de 2012, va fer que quedessin 

exclosos de l’atenció sanitària alguns col·lectius que sí que quedaven coberts 

a la Ley General de Sanidad aprovada l’any 1986. 

 
• Una situació que es volia revertir amb la llei aprovada al juny pel Parlament 

de Catalunya, a la qual el Consell de Ministres del govern de l’Estat espanyol 
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va acordar, el passat 23 de març, interposar un recurs d’inconstitucionalitat 

davant del Tribunal Constitucional. 

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya defensem l’accés universal a 

la salut com un dels pilars de la nostra societat i del nostre sistema de benestar, 

que s’ha de continuar desenvolupant per contribuir a una societat més justa i 

inclusiva. La llei d’universalització de l’assistència sanitària n’és un primer pas i cal 

teixir un front social per defensar-la amb fermesa. 

Barcelona, 6 d’abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Col·legi de Treball Social de Catalunya actua com a veu i referent del col·lectiu col·legiat de treballadors i 

treballadores socials, format per gairebé 5.000 professionals. El treball social atén i acompanya la ciutadania 

per ajudar les persones a desenvolupar la seva autonomia mitjançant polítiques de benestar que millorin les 

seves condicions de vida. Entre els àmbits i col·lectius amb què treballen s’inclouen els serveis socials bàsics, 

els serveis sociosanitaris, la mediació en l’àmbit familiar i judicial, el treball comunitari i l’atenció a la 

dependència, la infància i la gent gran, entre altres.   www.tscat.cat · Dossier de premsa 


