Al Molt Honorable President de la Generalitat,
Senyor Artur Mas i Gavarró

Ens adrecem a vostè, com a President de la Generalitat, per exposar-li un problema
que, tot i ser concret i concernir una determinada institució de la ciutat de Barcelona, revesteix
avui un caràcter emblemàtic i suposa un impacte de primera magnitud sobre el benestar del
conjunt de la societat catalana. Ens referim a la greu situació que travessa en aquests
moments l’hospital Clínic i a les incerteses que pesen sobre el seu futur.
Parlem, doncs, d’un equipament cabdal en l’arquitectura del nostre sistema sanitari,
d’un centre de referència i d’una formidable plataforma de recerca biomèdica avançada.
Conscient d’aquesta importància, tot un seguit de recents notícies han sobtat l’opinió pública, i
així hem pogut detectar-ho des del teixit veïnal i les entitats socials de la ciutat. L’anunci de
noves restriccions pressupostàries, comportant la supressió de nombrosos llits i la derivació
d’activitats assistencials a d’altres centres hospitalaris – circumstància agreujant: privats -, així
com l’amenaça d’una notable degradació de les condicions salarials i contractuals del personal
del Clínic, han fet saltar totes les alarmes. Inquietud comprensible, car lluny de trobar-nos
davant d’un fet aïllat, tot plegat succeeix en un context en què s’estan duent a terme
processos de privatització d’empreses públiques i serveis en diferents àmbits.
Som sabedors que, tot just fa uns dies, des del Parlament de Catalunya s’instava el
Govern a posar fi a la indefinició jurídica que pesa sobre aquest centre i a confirmar-ne la
titularitat pública, tal com ho recomanava en el seu dia l’informe de la Sindicatura de Comptes.
Tanmateix, som igualment conscients que determinades actuacions – com les que esmentem –
poden soscavar aquest propòsit, buidar-lo de contingut i, finalment, el poden revertir. Creiem,
per tant, que cal parlar-ne amb claredat i que correspon a la màxima autoritat institucional de
Catalunya traslladar un missatge inequívoc a la ciutadania.
El país està immers en un transcendent debat sobre el seu futur com a nació. Des de la
FAVB ho hem dit més d’un cop i en tenim el més profund convenciment: no es podrà bastir cap
projecte de progrés democràtic sobre la base d’una societat aclaparada per la necessitat,
desballestada i empobrida, mancada de cohesió. La preservació i enfortiment dels serveis
públics i, singularment, dels elements constitutius de l’estat del benestar se situen, al nostre
parer, no tan sols en l’horitzó de la plenitud democràtica, sinó que esdevenen factors decisius
per poder assolir-la un dia. Vet aquí les raons de la nostra profunda preocupació.
Ens agradaria poder parlar-ne amb vostè. Voldríem, doncs, per la present transmetre-li
la nostra sol·licitud d’una entrevista que, pensem, pot ser útil i aclaridora. Sens dubte, la
projecció de la problemàtica de l’hospital Clínic en la percepció ciutadana del moment que
estem vivint ben bé s’ho val.
A l’espera d’una resposta favorable, rebi, President, la nostra cordial salutació.

