
 

MANIFEST HOSPITAL SAGRAT CORAZON  

"La privatització de la sanitat pública catalana" 

Avui, un cop més, estem a les portes de l'Hospital Sagrat Cor que pertany  al grup Quirón-Salut, una 

fusió de les societats especulatives IDC Salut (abans Capio), Grup Quirón i el Centre Mèdic Teknon, totes 

empreses de capital risc.                                                                                                                                                   

Aquesta fusió ha permès la creació un gran gegant sanitari privat, monopolista, que té com a finalitat 

obtenir beneficis econòmics per repartir entre els seus accionistes.                                                         

Aquest guanys  han anat augmentant any rere any gràcies als contractes i concerts que provenen del 

Departament de Salut. Tant és així que el volum de negoci derivat dels diners públiques ja representava  

al 2010 el 75% de tots els ingressos d’aquest grup privat. 

Mentre el Departament de Salut del Sr. Boi Ruiz, ha retallat prop d’un 20%  el pressupost destinat a la 

sanitat pública i mentre a l'Hospital Clínic es tancaven un 10% dels quiròfans i 115 llits,  cada dia, 11 

malats són traslladats de l'Hospital Clínic a les urgències del Sg. Cor, que també rep malalts de la resta 

d'Hospitals de Barcelona i província.  Mentre és van tancat plantes senceres i quiròfans als hospitals 

públics augmenta la facturació del negoci privat d’aquesta empresa, amb seu fiscal a Madrid que 

reparteix beneficis als seus  accionistes d’arreu del mon. 

Els contractes amb el CatSalut no han deixat de créixer al mateix nivell que disminueixen els 

pressupostos públics. La política del Govern consisteix en escanyar paulatinament els centres públics i 

fer-los progressivament més ineficients augmentant les llistes d’espera  per desprès derivar  als malalts 

als hospitals que tenen com objectiu principal fer negoci amb la nostra salut. Volem recordar avui que 

Traiber distribuïa pròtesis traumatològiques en mal estat. Per tal de augmentar el seu lucre, una 

trentena d'hospitals catalans van implantar material  deteriorat d'aquesta fàbrica, entre els quals  el 

propi Sagrat Cor. 

  

Les Portes giratòries  

El director general de l'Hospital Clínic entre 2008 i 2011, Dr. Belenes, (en català Pessebres) va signar el 

conveni marc entre l'Hospital Clínic i Capio. (Sg. Cor). Belenes, cessat en 2011  tenia pocs mesos després  

una direcció general al grup Capio.  

Catalunya és la comunitat autònoma que més gasta en la concertació de serveis privats. El sistema 

sanitari públic transvasa 2.500 milions d'euros a clíniques privades cada any, un 25% de la despesa 

total en sanitat. 

 

Per tot això estem aquí per reclamar 

Que el 100x100 dels diners públics és destinin a finançar centres públics i no és transfereixin per 

incrementar els beneficis dels accionistes dels centres privats, que tenen com finalitat única i principal el 

seu guany econòmic  i no la nostra salut. 

LA NOSTRA SALUT NO POT SER EL SEU NEGOCI !! 

PER UNA SANITAT SENSE INTERESSOS, NI PORTES GIRATORIAS, NI BENEFICIS QUE 

VAGIN A BUTXAQUES PRIVADES !! 

 


