
Clínic i la convivència público-privada  
 

Ens trobem davant l'Hospital Clínic, un hospital públic que alberga al seu sí una entitat  
privada pagada amb els recursos de totes. El Barnaclínic SA, paradigma de la  
conveniència público-privada al sistema sanitari català, parasita els recursos i estructures  
públiques de l'Hospital Clínic pel negoci privat.  
I malgrat tots aquells interessats en la seva promoció ens asseguren els beneficis que  
suposa l'activitat privada per a l'hospital públic, diversos informes de la Sindicatura de  
Comptes revelen que els deutes d'aquesta entitat privada amb la part pública no paren de  
créixer des de 2009; l'última dada del 2013 ascendeix a més d'1,2 milions d'euros.  
On és exactament el benefici? No serà que es troba a les butxaques d'aquells que han fet de 
l'Hospital Clínic i el Barnaclínic el seu regne de negoci, arrabassant-nos espais que son  
nostres, que son públics? 
   
Com si es mofessin de nosaltres, una recent resolució parlamentària conclou que “no hi  
ha elements formals que per si mateixos  afectin a la concertació pública … més enllà 
de la utilització dels espais de domini públic” reconeix. Com si la utilització d'espais de  
domini públic no afectés a l'activitat pública. Com si mentre un pacient privat ocupa els  
espais públics (quiròfans, ecografies, ressonàncies) no hi hagués cap pacient públic  
esperant amb patiment a les interminables llistes d'espera.  
 
I per si això fos poc, mentre el Clínic ha tancat més del 10% dels seus quiròfans, al voltant 
d'uns 150 llits i no ha renovat contractes a diversos professionals, es manté “l'aliança  
estratègica” amb l'Hospital Sagrat Cor, de la multinacional IDC Salut (o antiga Capio) al  
qual es deriven cada dia un mínim d'11 pacients a causa, diuen, de que no hi han llits. 
No es que no hi hagin llits, es que estan tancats. !! 
I IDC Salut, l’Hospital Sagrat Cor, en treu el seu benefici. Es el negoci perfecte: pacients 
públics, finançament públic ...pel lucre privat.     
  
Sabem que hi han interessos molt poderosos (i també gent poderosa amb molts conflictes 
d’interès) en fomentar la participació privada als centres públics i en la derivació de  
pacients públics a empreses privades. Precisament en aquests moments, quan les  
desigualtats socials augmenten de manera exorbitada a conseqüència de la estafa de la  
crisi i les mesures d'austeritat, es molt més important lluitar per una sanitat universal,  
gratuïta a l'accés i de gestió i titularitat 100% públiques, sense cap participació ni  
enriquiment de butxaques  privades.  
No ens cansarem de denunciar el que passa darrera el negoci BarnaclínicSA i els trasllats a 
l'Hospital Sagrat Cor. Perquè la convivència público-privada als centres públics no només 
parasita i solcava el sistema sanitari públic, sinó que fomenta les desigualtats en salut i en 
l’accés a l’assistència  i suposa potenciar una sanitat a dos velocitats. Mentre l'Hospital Clínic 
obre les portes a les activitats privades, a qui s'ho pot pagar, factura l'assistència a les 
persones més vulnerables, a aquelles que s'han quedat sense targeta sanitària. 
 
Protegim i defensem la salut pública. Lluitem per un sistema sanitari sense interessos ni 
beneficis privats!! 
 

CONTRA LES DESIGUALTATS EN SALUT 

 TANQUEM BARNACLÍNIC,SA!


