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“Hi ha motius de pes per a pensar que la qualitat de vida dels 
ciutadans de Catalunya prosseguirà el seu camí ascendent i que la 
sanitat hi continuarà contribuint de manera decisiva. Hi ha motius 
per mirar amb confiança el nostre futur col·lectiu”

Conseller Josep Laporte,  
Discurs a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, març 1988
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Discurs d’ingrés llegit per l’Acadèmic electe
Dr. Lluís Bohigas i Santasusagna

Excel·lentíssim Senyor President,
Molt iŀlustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Digníssimes autoritats,
Senyores i Senyors,
Benvolguts familiars, amics i companys,

En primer lloc, vull expressar el meu agraïment sincer als 
membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya que em 
van escollir per formar part d’aquesta iŀlustre Institució, primer com 
a membre corresponent i ara com a acadèmic numerari. És un honor 
que se m’atorgui la confiança per ocupar un lloc entre els acadèmics 
i intentaré correspondre amb tot el meu entusiasme i dedicació.

Un agraïment molt especial a l’acadèmic Dr. Miquel Bruguera 
i Cortada per haver acceptat respondre aquest discurs d’ingrés. Feia 
molts anys que coneixia el Dr. Bruguera, però no recordava des de 
quan. Mirant papers per preparar el discurs he vist que vam participar 
en la Comissió d’experts sobre Acreditació, que va ser l’origen del 
Programa que explicaré. D’això ara només en fa quaranta anys! Tinc 
una gran admiració per la seva feina sobre la història de la medicina 
catalana al Col·legi de Metges i me n’alegro que el Dr. Laporte sigui 
el metge de l’any —els dos coincidim en l’admiració cap a aquesta 
persona—.

La medalla número 16 l’ha portada en els darrers vint-i-cinc 
anys la professora Edelmira Domènech i Llaberia, acadèmica des 
de 1997 i ara emèrita. La professora Domènech va entrar amb un 
discurs sobre ‘La salut mental en els adolescents a Catalunya a finals 
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del segle XX’, fruit d’un treball de recerca i docència de molts anys 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la que fou catedràtica i 
és catedràtica emèrita de psicopatologia. La professora Domènech 
ha publicat més de 200 articles i una quinzena de llibres sobre el 
tema de la psicopatologia infantil. Ha destacat, particularment, en els 
seus estudis sobre l’epidemiologia de la patologia mental en infants 
i, especialment, en la qüestió de les depressions que poden dur al 
suïcidi. La població escolar ha estat la seva principal font de recerca. 
La pandèmia recent i la seva influència sobre els escolars haurà estat 
un tema del seu interès.

Vull fer una menció especial als dos padrins que m’acompanyen 
avui en aquest acte, els acadèmics Guillem López Casanovas i 
Miguel Ángel Asenjo Sebastián, moltes gràcies als dos per tot el que 
han fet perquè avui estem aquí.

Vull agrair als excompanys de la conselleria que vam treballar 
amb el Dr. Laporte i que m’han ajudat a recordar els fets de fa quaranta 
anys: Xavier Trias, Conxa Castells, Antoni Garcia Prat, Elisabet 
Jané, Helena Ris, Ricard Treserras, Enric Mayolas, Josep Fusté, 
Roser Deulofeu, Ramón Pujol, Enric Argelagués, Oriol Ramis, Lali 
Masachs, Josep Lluís Lafarga, Maurici Olivé, Josep Arqués, Roser 
Artal, Josep Maria Borrás, Josep Maria Fornells, Francesc Pernas. 
També al Dr. Jaume Tort i personal de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments (OCATT).

Finalment, vull agrair a la meva família el suport incondicional 
que m’han donat. A la meva dona Manuela que em va estimular 
a fer el doctorat i sempre m’ha donat el seu suport en els meus 
reptes professionals i als meus fills Pere i Mireia, que van néixer 
precisament mentre ocorrien els fets d’aquest discurs, i que encara 
que no sempre els he pogut dedicar el meu temps m’han donat 
sempre la seva comprensió i ànims.

Formació i carrera professional

Vaig néixer a Manresa, just a la meitat del segle XX i vaig 
venir a Barcelona com molts companys de curs per estudiar la 
carrera. Sincerament, no sabia què estudiar i un company em va 
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animar a fer una carrera bastant nova en aquell temps, la carrera de 
Ciències Econòmiques. Va ser per casualitat, però sempre he estat 
molt content d’aquella decisió. Quan vaig acabar Econòmiques, el 
meu interès era treballar en una empresa com el meu pare i, per això, 
vaig estudiar un mestratge en gestió d’empreses a l’IESE. Al final 
dels estudis, i quan buscava feina, va ocórrer una altra casualitat 
que em va orientar tota la meva vida professional. Alguns directius i 
empresaris venien a l’IESE a buscar joves graduats i ens proposaven 
ofertes professionals. Una d’elles em va impactar molt —va ser la 
gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau— que ens va oferir 
una feina a l’Hospital. Aquella era una empresa ben particular. —O 
no era una empresa?—. La gerent es deia Elvira Guilera i ha estat 
molt important en la meva vida professional, perquè em va oferir 
aquella feina a l’Hospital que vaig acceptar i, set anys després, em va 
oferir feina a la Generalitat, que també vaig acceptar i va ser l’origen 
de l’experiència que avui vull explicar-vos.

Treballar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau l’any 1974 
va ser una experiència que em va impressionar molt, tant que he 
publicat a un article titulat ‘La modernització de l’hospital’, a la 
revista Gimbernat (Bohigas, 2020). Allò, no tenia res a veure en 
tot el que havia estudiat a la carrera. L’hospital era de beneficència, 
però estava transformant-se en un hospital modern per atendre els 
beneficiaris de la Seguretat Social. El personal era metge o monja, 
tots dos amb molta vocació per la seva feina i no gaire sindicalitzats 
en aquell moment. Els clients eren els pacients; així i tot, no pagaven 
la factura, sinó que la pagava algú des de Madrid que tenia instaŀlat 
un inspector a la porta de l’hospital. Tot era nou i apassionant. 
La veritat és que em va “enganxar” i, des d’aleshores, sempre he 
treballat en el sector sanitari.

De seguida em vaig adonar que no sabia res de sanitat, ni 
d’hospitals, ni de medicina i vaig decidir anar a estudiar a l’estranger. 
Vaig escollir tres països amb sistemes sanitaris molt diferents i 
escoles també molt diverses. Primer vaig anar a Anglaterra, allà vaig 
estudiar un curs de gestió sanitària al King’s Fund de Londres. Vaig 
conèixer el National Health Service i vaig prendre contacte amb 
una especialitat que marcaria molt la meva carrera, l’economia de 
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la salut —que en aquell moment estava al seu començament— a la 
Universitat de York, on vaig fer una estada.

El segon país que vaig visitar va ser França, on vaig fer un curs 
de planificació sanitària a l’École Nationale de la Santé Publique, 
a Rennes, Bretanya. Pràcticament, tota la meva carrera dins 
l’administració sanitària l’he fet en càrrecs de planificació, i de la 
planificació en la Conselleria del Dr. Laporte en parlaré avui. També 
vaig conèixer el sistema de les Mutuelles i la Sécurité Sociale. Vaig 
comprovar la diferència entre aquest sistema i el sistema que havia 
estudiat a Anglaterra.

Aquestes dues experiències em van donar elements de 
coneixement de dos sistemes sanitaris diferents, i també de mètodes 
de treball dins el sistema sanitari: gestió sanitària, economia de la 
salut i planificació sanitària. Totes aquestes eines m’han estat molt 
útils. Em quedava travessar l’Atlàntic i ho vaig fer per anar a estudiar 
un mestratge en salut pública als Estats Units, i no a qualsevol lloc 
sinó a la Universitat de Texas i concretament a Houston, en aquell 
temps la capital mundial de l’espai. Allà vaig conèixer a iŀlustres 
catalans, el Dr. Joan Oró i el Dr. Carles Vallbona. El mestratge em 
va permetre aprendre epidemiologia, estadística, economia de la 
salut i també una altra metodologia que m’ha servit molt de temps 
després, el control de qualitat en el sistema sanitari i el programa 
d’acreditació d’hospitals.

La meva carrera professional dins el món sanitari ha anat 
seguint cadascuna d’aquestes línies metodològiques —que vaig 
aprendre en aquesta etapa de formació després de l’experiència de 
Sant Pau— i he de dir que totes elles han estat molt enriquidores i 
m’han permès veure el món sanitari des de diferents angles, copsar 
la seva enorme complexitat i la seva magnitud humana.

La Gestió Sanitària em va servir per treballar a l’hospital en el 
procés de modernització i allà, a més de la Sra. Elvira Guilera, vaig 
conèixer a en Vicente Ortún, un bon amic amb el qual ens hem seguit 
al llarg dels anys. Després vaig ensenyar gestió d’hospitals a l’IESE 
com a professor associat. D’aquella època m’ha quedat l’amistat amb 
el professor Jaume Ribera i amb un company d’aquella experiència, 
l’amic Antoni Garcia Prat.
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La Planificació Sanitària em va servir per entrar a treballar a la 
Conselleria de Sanitat de la mà d’Elvira Guilera, que aleshores era 
la directora general d’Assistència Sanitària. Després vaig tenir de 
director el Dr. Xavier Trias, que uns anys més tard va ser conseller 
i el Dr. Albert Oriol Bosch, que fins a la seva mort va ser acadèmic 
d’honor d’aquesta casa. Allà també vaig conèixer i treballar amb 
l’Acadèmic Lluís Salleras, l’ànima de la promoció de la salut. Uns 
anys més tard, la planificació em va portar a treballar al Ministerio 
de Sanidad com a director general de Planificació Sanitària. Va ser 
una experiència en tots els sentits. Vaig tenir dues ministres: Celia 
Villalobos i Ana Pastor. Ana és una de les millors ministres de sanitat 
que hi ha hagut a Madrid. Al Ministerio vam compartir experiències 
amb els doctors Jaume Aubia i Marc Soler. Anàvem durant la 
setmana a Madrid i ens trobàvem al pont aeri de camí a Barcelona 
els caps de setmana.

L’Economia de la Salut em va portar a crear una comissió 
al Col·legi d’Economistes de Catalunya on el seu Degà, Francesc 
Raventós, ens va donar una gran acollida. Anys més tard, en Francesc 
seria director general de l’INSALUD amb el ministre Lluch. Vam 
estrenar-nos en el Congrés de Cultura Catalana on vam presentar una 
comunicació. Animat per l’interès que en aquell moment suscitava el 
tema econòmic de la sanitat vaig organitzar el 1r Congrés d’Economia 
de la Salut, que anualment s’ha continuat celebrant fins a l’actualitat. 
Amb una colla de peoners vam organitzar l’Associació d’Economia 
de la Salut (AES), de la que en vaig ser el primer president. En 
aquest món vaig conèixer a un Acadèmic Numerari d’aquesta casa, 
el professor Guillem López Casanovas, amb el qual ens uneixen 
molts anys d’amistat. Fa uns anys vam celebrar el 40è aniversari 
de la creació d’aquella Comissió i amb el Degà Anton Gasol vam 
recollir la medalla Josep Trueta al Palau de la Generalitat, que ens 
va concedir el Molt Honorable President Quim Torra i la Honorable 
Consellera Alba Vergés. Els estudis d’economia de la salut van ser 
l’objecte de la meva segona estada a la Conselleria de Salut, aquesta 
vegada amb el lideratge de l’Honorable Consellera Marina Geli i de 
la mà de la Dra. María Luisa de la Puente.
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La qualitat de l’atenció sanitària va ser un tema que em va 
atreure molt. Als economistes ens criticaven d’economicisme, és a 
dir, de posar els diners per davant del malalt i vaig voler contradir 
aquesta crítica tot estudiant i promovent la qualitat de l’assistència 
sanitària, que per tal de millorar-la calia estudiar-la i, sobretot, 
mesurar-la. Junt amb els doctors Àlvar Net i Rosa Suñol, vam crear 
la Fundació Avedis Donabedian, que va tenir la presidència d’honor 
del professor Donabedian. La Fundació es dedica a la docència, 
recerca i foment de la qualitat, a la seva mesura i a la seva millora. 
Anys més tard, al Ministerio de Sanidad vaig aconseguir que es creés 
l’Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, de la que vaig 
ser el primer director.

L’Acreditació d’Hospitals va ser la primera coŀlaboració amb 
la Generalitat. El Dr. Laporte em va nomenar president d’un Comitè 
d’Experts sobre Acreditació Hospitalària. Després els explicaré 
com l’informe d’aquell comitè va servir per a construir el sistema 
d’acreditació d’hospitals de la Generalitat. L’acreditació d’hospitals 
va ser el meu tema de tesi que va dirigir el professor, Acadèmic i 
amic Dr. Miguel Ángel Asenjo.

Al llarg dels anys he participat en accions que pretenien canviar 
o millorar el sistema sanitari. La primera va ser com a membre de la 
Comisión Abril Martorell on, l’any 1991, a demanda del Congreso 
de los Diputados, vam fer un informe sobre la sanitat espanyola. 
Va ser la meva primera experiència de fer un informe amb moltes 
propostes, que després no van servir per a res. Bé, va servir per 
aixecar molta polèmica i per fer reflexionar sobre els problemes del 
sistema sanitari. La segona experiència va ser quan em van elegir 
president de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració 
Sanitària (SESPAS), que és una federació que agrupa diferents 
associacions d’especialistes interessats a millorar el sistema. 
Recentment, he estat president del Cercle de Salut, substituint a un 
Acadèmic Numerari, el Dr. Miquel Bruguera. L’objectiu del Cercle 
és millorar el funcionament dels serveis sanitaris catalans.
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1980-1988 Anys crucials per a la Sanitat Catalana

El mes de març de 1988, ara fa trenta-quatre anys, el Dr. Josep 
Laporte, que llavors era l’Honorable Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social, va fer un discurs en aquesta Acadèmia sota el títol ‘Vuit anys 
de política sanitària a Catalunya’ (Departament Sanitat, 1988). Va 
ser un discurs llarg i dens, ple de dades, d’actuacions i de normes, en 
què va desgranar les activitats i els resultats dels seus vuit anys com 
a conseller de Sanitat. Aquell discurs va ser el seu testament polític 
en sanitat, ja que poc temps després hi hagué les terceres eleccions 
a la Generalitat i el Dr. Xavier Trias va ser nomenat conseller de 
Sanitat. El meu propòsit és mirar amb ulls d’avui, quines coses va 
fer el Dr. Laporte que han tingut repercussió i han influït sobre els 
nostres serveis sanitaris actuals, per això el títol del meu discurs és: 
‘El llegat sanitari del conseller Laporte’.

L’etapa 1980-1988, que són els anys del Dr. Laporte com a 
conseller, és especialment important per a la sanitat catalana. Al 
començament d’aquell període es van produir els traspassos dels 
serveis sanitaris de la Seguretat Social a la Generalitat. Negociar, rebre 
els serveis i fer-los funcionar ja seria un tema d’estudi; tanmateix, el 
que es va fer, aleshores, va ser reformar-los tot introduint mesures 
sanitàries innovadores. Són aquestes mesures innovadores les que 
m’interessen avui, perquè no tan sols van resoldre alguns dels 
problemes més greus que tenien els serveis transferits sinó que s’han 
convertit en elements claus per entendre els nostres serveis sanitaris 
actuals. No es poden explicar molts aspectes de la sanitat catalana 
actual sense estudiar que va passar en els anys 1980 a 1988.

El meu discurs és un homenatge a la tasca feta en el sector 
sanitari pel Dr. Josep Laporte, un personatge clau en la definició 
del nostre sistema de salut. La iniciativa del Col·legi de Metges de 
Barcelona de dedicar aquest any al Dr. Josep Laporte per commemorar 
el centenari del seu naixement és un gran encert i una oportunitat per 
conèixer la seva activitat en diversos camps acadèmics i científics. 
La meva contribució vol ajudar perquè es conegui i valori el Dr. 
Laporte en la seva aportació a la construcció del sistema sanitari 
català.
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Conjuntament amb el Dr. Laporte vam treballar tot un equip 
de gent jove, iŀlusionada i amb ganes de millorar els serveis sanitaris 
catalans. Va ser una feina coŀlectiva i engrescadora i una gran 
experiència personal. Vull fer un reconeixement molt gran a tots els 
meus companys de la Conselleria —doncs, és una feina coŀlectiva de 
la qual parlaré avui—.

El Dr. Josep Laporte

Els vuit anys de conseller de Sanitat van ser un parèntesi en la 
carrera acadèmica del Dr. Josep Laporte. La seva carrera havia estat 
universitària, primer professor i després catedràtic de farmacologia a 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. L’any 1976, 
fou nomenat rector de la Universitat Autònoma. L’any 1980, als 58 
anys, va deixar la Universitat, que havia estat la seva casa professional 
durant trenta anys i va passar a la política. Aquell any es va presentar 
com a diputat independent a les llistes de Convergència Democràtica 
de Catalunya i el president Pujol el va nomenar conseller de Sanitat 
i Seguretat Social. Després de vuit anys a Sanitat va tornar al món 
Acadèmic, primer com a Conseller d’Ensenyament i després com a 
Comissionat d’Universitats i Recerca. Va deixar els càrrecs polítics 
l’any 1993 i va ser elegit president d’aquesta Acadèmia fins a l’any 
2002, que va guanyar les eleccions de l’Institut d’Estudis Catalans, 
on va ser president fins que va morir l’any 2005. 

El Dr. Laporte va dedicar la seva vida professional a 
l’ensenyament, a la farmacologia i a Catalunya. Va ser molt bon 
mestre, un magnífic farmacòleg i va prestigiar amb la seva presència 
i la seva feina una sèrie d’institucions acadèmiques catalanes: 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Durant el seu parèntesi 
sanitari dels anys vuitanta vaig tenir l’enorme sort de treballar amb 
ell. Aquells anys es van fer moltes coses, coses que mirades des 
d’avui dia han tingut una repercussió més que notable en com estan 
organitzats i com funcionen els serveis sanitaris públics catalans.
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Assistència sanitària de la Seguretat Social

El Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) s’havia creat, l’any 
1942, amb l’objectiu d’atendre els treballadors “económicamente 
débiles” tal com deia la Llei, que els definia com a treballadors amb 
un sou anual menor de 9.000 ptes (Ministerio de Trabajo, 1942). 
Els serveis sanitaris que es van crear eren per atendre aquest grup 
de població i les seves famílies. La gestió del SOE estava a càrrec 
de l’Instituto Nacional de Previsión (INP). Un comissari nacional 
de l’INP va dir als anys cinquanta que el “seguro” cobria un terç de 
la població espanyola, un altre terç era per la beneficència i l’altre 
terç era per a la privada (Redondo, 2013). La privada s’atenia en 
clíniques, la beneficència en hospitals i pel terç del “seguro” es va 
inventar el terme “Residencia de la Seguridad Social”. Els serveis 
sanitaris de l’INP estaven dissenyats per atendre la població modesta 
i de passada per obtenir la seva adhesió al règim. Vint anys després 
de la seva creació, als anys seixanta del segle passat, la Seguretat 
Social va canviar en plena etapa de creixement econòmic amb els 
“Planes de desarrollo” i es va obrir a tots els treballadors. Això va 
suposar uns enormes ingressos en cotitzacions per l’INP, tant que 
el seu pressupost era equivalent al de l’Estat, aleshores es deia que 
l’INP era un estat dins l’estat. L’INP tenia molts diners que invertia 
en les empreses de l’INI (Instituto Nacional de Industria) i altres 
inversions que interessaven al règim.

Els serveis sanitaris de la Seguretat Social es van estructurar, 
l’any 1942, en dos nivells: l’extrahospitalari i l’hospitalari. El primer 
nivell va consistir a donar cartilles als metges de capçalera per tal 
que atenguessin els pacients 2,5 hores al consultori i fessin domicilis. 
Cada treballador tenia una cartilla i tenia com a beneficiaris la seva 
família, sempre que visqués amb ell. A més del metge, el treballador 
tenia dret a un pediatre per als nens menors de set anys, un tocòleg i 
una piràmide d’especialistes. Aquests especialistes visitaven en els 
ambulatoris, i quan havien de fer una intervenció quirúrgica o un part, 
ingressaven el pacient en una residència de l’INP, que eren centres 
oberts. El Pla de construccions de l’INP tenia l’objectiu de construir 
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una residència en cada capital de província. La Residencia Francisco 
Franco, actual Hospital Vall d’Hebrón, va ser la primera a Catalunya 
a mitjans dels anys cinquanta i, a continuació, es van construir les de 
Girona i Lleida, mentre que a Tarragona es va tardar uns quants anys. 
Mentrestant es van concertar hospitals benèfics i privats per atendre 
els malalts que no podien atendre en les Residencies.

Als anys seixanta, quan la Seguretat Social es va obrir a tots 
els treballadors, no es va tocar l’assistència extra hospitalària que 
va quedar igual com s’havia dissenyat vint anys abans. En canvi, 
es van fer grans inversions als hospitals. La Residencia Francisco 
Franco, es va ampliar, es va construir la Residència Joan XXIII 
a Tarragona, la Residencia Príncipes de España a Bellvitge i la 
Residencia Verge de la Cinta a Tortosa. A més, es va fer un canvi 
molt gran amb el personal, ja que es van contractar metges per a 
les residències; i això, es va denominar jerarquització, perquè anava 
acompanyat de l’estructuració en serveis. La primera residència 
d’Espanya que es va inaugurar amb personal jerarquitzat va ser la 
de Tarragona i quan es va inaugurar es van tancar els concerts amb 
els hospitals dels voltants. L’atenció extrahospitalària va continuar 
igual de com s’havia estructurat l’any 1942 —i una mica pitjor—, 
perquè els especialistes de l’ambulatori es van quedar sense llits i els 
especialistes dels hospitals no tenien cap relació amb l’atenció extra 
hospitalària. 

La transferència

L’any 1981, els serveis sanitaris de la Seguretat Social a 
Catalunya eren importants: sis hospitals en funcionament, tres en 
construcció, 42 ambulatoris, 107 consultoris, 4 Serveis especials 
d’urgències, 50 Serveis Ordinaris d’Urgències i, sobretot, 28.000 
persones, alguns funcionaris de l’INP, però la majoria amb l’estatut 
de la Seguretat Social, pràcticament funcionaris i amb els seus drets 
adquirits. Així i tot, realment, el que es va transferir a la Generalitat 
va ser un sistema d’organització i prestació de serveis sanitaris creat 
per la Seguretat Social amb un propòsit definit i amb quaranta anys 
de funcionament amb tots els virtuts i vicis que això comporta.
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El conseller Laporte va rebre una atenció extra hospitalària 
dissenyada per a treballadors “económicamente débiles”. Els metges 
de capçalera dedicaven teòricament 2,5 hores al consultori, tot i que 
les enquestes diuen que més aviat eren 45-50 minuts. Al consultori 
atenien a 50 persones, a les que dedicaven un minut per pacient; 
amb aquest minut prescrivien una recepta que escrivia la infermera, 
o certificaven una baixa o alta laboral, o bé feien un P-10 per derivar 
el pacient a l’especialista. Tothom era molt crític amb aquesta 
situació, tant els metges com els malalts; incloent-hi la Direcció de 
la Seguretat Social que havia publicat un llibre blanc al final de la 
dictadura, on criticava aquest nivell assistencial, però ningú s’havia 
atrevit a reformar-lo. La reforma de l’atenció primària la va fer el 
ministre Lluch a l’Insalud i el conseller Laporte a Catalunya. Totes 
les altres comunitats van rebre les transferències amb la reforma feta 
o en marxa.

El conseller Laporte va rebre la transferència de quatre 
“Residencias” en funcionament amb molts problemes de 
manteniment i conservació, dues “Residencias” en obres molt 
importants que duplicaven la capacitat: Lleida i Girona, i tres en 
construcció: Badalona, Terrassa i Vic. Però el que no va rebre va ser 
els arquitectes que feien les obres, ja que aquests estaven ubicats a 
la seu central de l’INSALUD a Madrid i no es van transferir, tampoc 
va rebre els diners per fer les obres —però de diners en parlaré més 
endavant—. La construcció d’hospitals de la Seguretat Social a 
Catalunya havia estat molt minsa, en línia amb la manca d’inversió 
pública de l’Estat al Principat. Els llits en funcionament de la Seguretat 
Social a Catalunya eren en proporció la meitat dels que hi havia a la 
resta de l’estat. Per compensar, la Seguretat Social feia concerts amb 
hospitals benèfics i privats. Concerts que tancava quan es construïa 
una residència nova. En el moment de la transferència, la Seguretat 
Social tenia cent concerts amb hospitals catalans molt diversos, des 
de l’Hospital Clínic i l’Hospital de Sant Pau, fins a algunes clíniques 
obertes o centres asilars. A aquests hospitals se’ls pagava per estada 
a uns preus molt baixos, que només compensaven les despeses 
variables i no permetien fer ni manteniment ni inversions. 
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El finançament de l’assistència sanitària de la Seguretat 
Social

L’assistència sanitària de la Seguretat social es pagava amb 
les cotitzacions dels treballadors i els empresaris, que administrava 
el Ministeri de Treball. Tradicionalment, els pressupostos de la 
Seguretat social es feien per sota de les despeses de l’any anterior. 
Per això, a final d’any hi havia dèficit que el Ministeri de Treball 
eixugava. Els dèficits podien ser molt elevats, un any el dèficit va ser 
del 13%, però habitualment, per evitar una foto massa escandalosa, 
algunes factures es passaven a l’any següent. Un any l’INSALUD va 
voler fer net i va reconèixer un deute que era gairebé la quarta part 
del pressupost d’aquell any.

La transferència del INSALUD a la Generalitat va ser al 
mes de novembre, i, només es va traspassar la resta del pressupost 
d’aquest any. El conseller Laporte va comprovar que bona part dels 
pressupostos s’havien exhaurit i que només hi havia diners per pagar 
la nòmina, no quedava res per pagar la farmàcia, ni les inversions, ni 
el capítol 2 (béns i serveis) de les institucions sanitàries. La Comisión 
Mixta de transferències entre el Govern de la UCD i la Generalitat va 
pactar: “INSALUD e INSERSO atenderán los eventuales dèficits que 
se le produzcan a la Generalitat durante 1981 en los mismos términos 
y con igualdad de trato que al resto de sus centros y Servicios”. La 
Generalitat va avaluar en 7.000 milions de pessetes el que faltava per 
fer net de l’any 1981 i el pendent d’anys anteriors. L’estat no se’n va 
voler fer càrrec i van caldre llargues negociacions i fins al cap d’uns 
anys no es va reconèixer i pagar la diferència.

A la Comisión Mixta de transferències es va acordar establir 
una fórmula per quantificar els fons que l’INSALUD havia de 
transferir a la Generalitat. Es va tardar cinc anys a trobar una fórmula 
de finançament, mentrestant el Conseller va haver de negociar amb 
l’INSALUD les depeses una a una. Va ser l’any 1986 quan es va 
signar un acord entre el Ministerio de Trabajo i la Generalitat (Acord 
Almunia-Cullell). L’acord va consistir que l’INSALUD transferiria 
a la Generalitat un percentatge del seu pressupost equivalent a la 
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població catalana respecte a l’espanyola i a final d’any transferiria 
a la Generalitat el mateix percentatge que l’INSALUD s’havia 
desviat del pressupost. També es va pactar que l’INSALUD pagaria 
a la Generalitat el cost del tractament dels malalts que fossin atesos 
provinents d’altres comunitats, però això no ho va complir mai.

Mentre es feien aquestes discussions, el Govern del PSOE 
va congelar el pressupost de l’INSALUD i, a més, va incrementar 
el nombre de beneficiaris amb els treballadors autònoms que 
representaven 300.000 persones més a Catalunya. L’increment 
de les cotitzacions van anar al Ministeri de Treball, que se les va 
quedar i no va passar res a la Generalitat. En pessetes constants per 
persona protegida els recursos que el Govern del PSOE va dedicar 
a la sanitat, l’any 1986, van ser un 7,5% inferiors als de l’any 1982 
(Elola, 1991).

L’Institut Català de la Salut

La primera Llei sanitària que va aprovar el Parlament de 
Catalunya va ser la que creava l’Institut Català de la Salut (ICS) 
i l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS)i. La tasca del Dr. 
Laporte en Serveis socials va ser molt notable, ja que a més de crear 
l’ICASS va aprovar una Llei de Serveis Socials i un Mapa de serveis 
socials —però, avui només parlaré sobre la política sanitària i no 
tocaré els temes de serveis socials—.

L’ICS gestiona des de la seva creació els serveis sanitaris de 
la Seguretat social i, avui dia, és la primera institució sanitària de 
Catalunya i també la primera empresa en nombre de treballadors. 
L’ICS ha canviat durant els quaranta anys de vida en dues ocasions, 
primer quan es va crear el Servei Català de la Salut i, després, quan 
es va convertir en una empresa pública.

L’ICS és una característica pròpia del model sanitari de 
Catalunya, ja que a les altres comunitats autònomes el Servei de 
Salut ho gestiona tot i no existeix la distinció entre l’ICS i Servei de 
Salut. El conseller Trias va assolir l’aprovació de la Llei del Servei 
Català de la Salut, que és l’entitat que finança i ordena el sistema i 
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l’ICS és el principal proveïdor de serveis del CatSalut. L’ICS és molt 
potent en atenció primària i gestiona aproximadament el 78% de les 
àrees bàsiques de salut, en hospitals gestiona el 30% dels llits, i una 
part molt important dels hospitals més grans. En canvi, quasi no té 
participació en les altres dues línies de servei, el sociosanitari i la 
salut mental.

La transformació de l’ICS en empresa pública no va resoldre 
dos problemes de base perquè no depenen de la Generalitat. El pri-
mer és que el patrimoni traspassat encara és propietat de la Seguretat 
Social i totes les inversions que la Generalitat ha fet aquests anys en 
els hospitals traspassats, Vall d’Hebrón, Bellvitge, etc... són propie-
tat de la Seguretat Social, que en qualsevol moment les podria recla-
mar. El segon punt és l’estatut del personal de la Seguretat Social, un 
estatut hereu de l’INP, que converteix aquest personal en funcionari 
i fa la seva gestió poc flexible.

La reforma de l’atenció primària

El conseller Laporte qualificava l’atenció extra hospitalària 
creada l’any 1942 com la pitjor part de la Seguretat Social. El canvi 
de model era una necessitat reclamada per tothom, però la tasca era 
ingent. En primer lloc, el Dr. Laporte va posar en funcionament 
quatre experiències pilot amb un nou model, van ser els Centres 
d’Atenció Primària (CAP): Ciutat Badia, La Mina, Canteres i Vila-
Rojaii. En aquests centres es va començar a treballar amb un equip 
de metges i infermeres contractats a temps complet. Una altra 
reforma va ser l’encàrrec que va fer al Dr. Jordi Gol per elaborar una 
Història Clínica d’Atenció Primària (HCAP)iii. L’atenció primària 
no tenia registres clínics i l’atenció no quedava registrada enlloc. La 
implantació de l’HCAP va ser progressiva i l’any 1988 era utilitzada 
pel 32% dels metges de capçalera i el 53% dels pediatres. Encara 
recordo les històries clíniques en paper dins un sobre de color blau si 
era d’un home i de color rosa si era d’una dona.

La reforma de l’atenció primària es va aprovar l’any 1985iv, 
es va començar a posar en marxa de forma voluntària l’any següent 
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i va concloure l’any 2003. Es va criticar molt la lentitud de la 
reforma, però precisament gràcies a aquesta lentitud es van poder 
fer modificacions al model inicial. Així, per exemple, el conseller 
Trias va introduir la possibilitat que una institució sanitària o social 
pogués gestionar l’atenció primària, també es va facilitar que els 
mateixos metges agrupats en forma de cooperativa poguessin 
gestionar el Centre d’Atenció Primària. Aquestes reformes han 
permès que dins el mateix model hi hagi diferents formes de gestió. 
L’ICS és el gestor majoritari de l’atenció primària amb un 78%, 
altres institucions gestionen el 18% i, finalment, els metges agrupats 
en cooperativa gestionen aproximadament un 4%. Aquesta diversitat 
permet comparar la gestió i s’han fet diverses avaluacions.

La Història Clínica del Dr. Gol es va digitalitzar a començament 
del segle actual i es va denominar ECAP (Estació Clínica d’Atenció 
Primària) i és la base informàtica de tota l’Atenció Primària i també 
la base de La Meva Salut.

Els consultoris i ambulatoris de l’INP no s’adaptaven al 
nou model d’atenció primària i la Generalitat va construir molts 
Centres d’Atenció Primària amb un nou enfocament funcional i una 
elevada qualitat arquitectònica, normalment en terrenys cedits pels 
ajuntaments.

El Dr. Laporte, que no oblidem era farmacòleg, es queixava 
de l’ús i abús dels medicaments a l’atenció extrahospitalària i, 
d’acord amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, va editar un “Índex 
farmacològic” que va repartir entre tots els metges. També va fer la 
prova pilot de posar un farmacèutic en atenció primària. Avui dia hi 
ha un equip de farmacèutics a l’atenció primària que contribueixen a 
millorar la prescripció.

L’Atenció Primària tal com la coneixem avui la devem en bona 
part a les reformes iniciades pel conseller Laporte i que han continuat 
els seus successors.



24

Els hospitals

Els hospitals denominats “propis” de la Seguretat Social 
continuen encara ara essent propis, ja que el patrimoni és propietat de 
la Seguretat Social i la Generalitat només fa la gestió. Precisament, 
el conseller, per millorar la gestió, va fer una innovació que va ser 
posar al capdavant gerents professionals. A Catalunya els directius 
professionals tenien una tradició i escola, que s’havia començat als 
anys seixanta a l’Hospital de Sant Pau, després al Clínic i també els 
hospitals de l’Ajuntament de Barcelona havien incorporat gerents. 
L’experiència va ser molt criticada per l’oposició que va provocar 
una interpeŀlació al Consell Executiu sobre els gerents. Al cap de 
poc temps, el govern central del PSOE va fer el mateix i va posar 
gerents al capdavant de les residències de l’INSALUD.

Les tarifes del sector concertat eren molt baixes i els hospitals 
eren molt deficitaris i estaven molt endeutats. El sistema de tarifació 
es va canviar dràsticament respecte al model INSALUD i se’l va 
concebre com una eina de política sanitàriav. Es va classificar els 
hospitals en tres nivells d’hospital: el comarcal, el de referència i 
el regional, i les tarifes eren diferents per cada nivell. Les tarifes 
de l’INSALUD a penes cobrien els costos de funcionament i els 
hospitals es descapitalitzaven. Les noves tarifes volien estimular 
el manteniment i les inversions dels hospitals, mitjançant plans 
específics que havien de ser aprovats per la Generalitat.

El conseller volia millorar la qualitat de l’assistència dels 
hospitals i ho va fer mitjançant un programa d’acreditació. El 
programa l’havia preparat un comitè d’experts abans del traspàs 
—que vaig tenir l’honor de presidir— (Departament Sanitat, 1982). 
Els resultats de l’acreditació van ser decebedors (Departament 
Sanitat, 1984). L’estàndard de personal d’infermeria només el 
complien la meitat dels hospitals. La radiologia tenia moltes 
mancances i només la meitat dels hospitals complien les normes. 
El 50% no complien les normes d’estructura física dels quiròfans 
i la consulta preoperatòria només la complien un 35%. La història 
clínica era incompleta, el 50% no tenien el curs clínic, el 47% no 
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tenien informació d’infermeria, el 75% no tenien el full d’alta, el 
56% no tenien el full d’anestèsia, i el 52% no tenien el full operatori, 
etc. Els hospitals que no es van acreditar van perdre el concert.

L’empremta farmacològica del Dr. Laporte es va fer notar i va 
aconseguir duplicar el nombre d’hospitals amb servei de farmàcia 
durant el seu mandat que van passar de 35 hospitals a 70.

Es van planificar els hospitals comarcals per a ser la base 
del sistema i el recurs hospitalari més proper a molta població 
de Catalunya que no habitava en les capitals de província. Molts 
d’aquests hospitals eren municipals o de fundacions amb suport 
municipal. Es van establir programes de subvencions i es va elaborar 
un model bàsic d’hospital comarcal. La Generalitat va construir dos 
hospitals comarcals: un a Mora d’Ebre i un altre a la Vall d’Aran.

La xarxa d’hospitals d’utilització pública i els programes  
de coŀlaboració

L’objectiu del conseller Laporte era que les diferències entre 
hospitals “propis” de la Seguretat Social i concertats fossin només 
per la diferent situació patrimonial, però no assistencial de manera 
que els pacients tinguessin la mateixa atenció sanitària. Per això es 
va establir la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP)vi. 
Tots els hospitals de la Xarxa havien d’estar acreditats sanitàriament 
i, per tant, oferirien un servei similar. La diversitat de fórmules 
jurídiques no era un problema per al conseller Laporte, de fet els 
hospitals del “seguro” tampoc són propietat de la Generalitat. En 
canvi, la voluntat de coŀlaboració institucional entre centres diversos 
la va posar en evidència en una sèrie de programes col·laboratius 
que analitzarem a continuació. Són els programes: atenció a la 
insuficiència renal crònica, donació de sang, trasplantaments i les 
emergències mèdiques.

El conseller va crear un programa per ordenar el sector de la 
insuficiència renal crònicavii. Els serveis de nefrologia dels hospitals 
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de més alt nivell es farien càrrec de coordinar el servei dins el seu 
sector i supervisar la feina dels centres de diàlisi.

A Catalunya, la donació de sang estava per sota de les 
necessitats. El conseller va crear un programa per fomentar la 
donació de sangviii. En aquella època, cada hospital que tenia banc 
de sang enviava un autobús, és a dir, un centre mòbil de recollida 
de sang a donar voltes per Catalunya tot buscant donants. Podia 
succeir que es trobessin dos autobusos de dos hospitals diferents de 
la mateixa població barallant-se pels donants o que no hi anessin 
mai. El programa va coordinar l’actuació dels bancs de sang i va 
fer campanyes per fomentar la donació. El resultat va ser un èxit, 
es van incrementar les donacions i es va millorar la coordinació. 
Aquell programa va evolucionar i es va transformar en l’actual Banc 
de Sang i Teixits.

Quan el Dr. Laporte va ser nomenat conseller es feien uns pocs 
trasplantaments de ronyó (Valls, 2009) i es va crear un programa 
per estimular els trasplantaments, mitjançant normes de qualitat, 
dotacions econòmiques i coordinació entre hospitalsix. Gràcies al 
programa es va aconseguir passar de 62 trasplantaments de ronyó 
l’any 1980 a 253 l’any 1987. L’any 1984, es va fer el primer 
trasplantament de cor a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el 
primer de fetge a l’Hospital de Bellvitge. El programa es va ampliar 
a tota mena de trasplantaments i amb el temps es va transformar 
en l’Organització Catalana de Trasplantament (OCATT), que ha 
obtingut taxes molt elevades d’èxit.

La xarxa d’hospitals permetia la coŀlaboració entre ells i 
especialment la referència dels malalts complexos des dels hospitals 
comarcals als centres regionals. Això es va assolir gràcies al Sistema 
d’Emergències Mèdiques. Es va establir un centre coordinador molt 
modest a prop del despatx del Conseller, a la seu del Departament a 
l’edifici Ave Maria i des d’aquest centre es van coordinar els trasllats 
urgents entre hospitals, tot fent servir una UCI mòbil o un helicòpter. 
Aquest servei va anar creixent i es va convertir en l’empresa pública 
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Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) (Departament de salut, 
2010).

Els anys 1984 i 1985 el Departament de Sanitat va patir la con-
gelació del pressupost de l’INSALUD. La conseqüència immediata 
va ser congelar els pressupostos i les tarifes dels concerts. Per tal de 
superar la situació es va crear un Pla de Reordenació Hospitalària en 
el que hi van participar les associacions d’hospitals concertats i els 
sindicats (Departament de Sanitat, 1987). Els objectius del Pla eren 
racionalitzar la XHUP i millorar la seva situació econòmica. Per im-
plementar el Pla es van establir uns avals i unes subvencions.

Avui es continua treballant en xarxa i els hospitals que hi 
participen són tant els propis com els concertats, sense diferències. 
Cadascun participa en funció de les seves capacitats tècniques i 
humanes.

Els consorcis

L’INSALUD va traspassar dues Residencies a mig construir 
a Vic i a la Mancomunitat Terrassa-Sabadell. No es van traspassar 
fons per posar-los en marxa, però hi havia hospitals concertats a 
Vic i a Terrassa que quedaven obsolets quan s’obrissin els nous. El 
conseller Laporte va aconseguir pactar amb els hospitals existents 
una fórmula que, aleshores, era totalment innovadora en el camp 
sanitari, el Consorci. Mitjançant un Consorci de la Generalitat amb 
l’Hospital de Vicx i un altre amb l’Hospital de Terrassaxi es va 
incorporar l’equip humà i tècnic dels dos hospitals per obrir els nous. 
Els antics hospitals es van reconvertir en centres de crònics. 

La Universitat Autònoma havia començat a construir un 
Hospital a Sabadell, que estava a mitges quan el Dr. Laporte fou 
conseller. Era un edifici molt ben dissenyat, però no hi havia fons 
per posar-lo en funcionament. La situació hospitalària a Sabadell era 
molt complexa. Hi havia sis hospitals molt petits que pertanyien a 
diferents institucions. Cap hospital era prou gran per tenir un nivell 
assistencial d’acord amb les necessitats de la ciutat; es requeria una 
racionalització dels recursos hospitalaris. El Dr. Laporte va buscar una 
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solució pactada i acceptada per totes les parts i que aconseguís per a 
Sabadell el nivell hospitalari que necessitava. La solució va ser crear 
un consorci amb la participació de totes les entitats, que van posar 
en comú cadascuna els seus recursos assistencials i econòmicsxii. 
Amb aquesta solució es va poder fer una reordenació hospitalària a 
Sabadell que va permetre obrir l’Hospital de la Universitat i tancar o 
reconvertir els altres hospitals.

La fórmula del consorci s’ha emprat en diferents ocasions per 
ajuntar els esforços de diverses institucions per fer funcionar centres 
sanitaris. Actualment, hi ha 13 consorcis. Un dels més significatius 
és el de l’Hospital Clínic, on els dos socis són la Generalitat i la 
Universitat. El cas del Clínic és molt interessant, perquè a la resta 
d’Espanya els hospitals Clínics van ser absorbits per l’INSALUD 
que els va convertir en hospitals del “seguro”, mentre que el de 
Barcelona ha mantingut la seva autonomia i aquesta és una raó 
important del seu èxit assistencial i d’investigació.

Els problemes de salut

A la dècada dels anys vuitanta del segle passat van aparèixer 
tres grans problemes de salut, que el Dr. Laporte va haver d’afrontar: 
la intoxicació per oli de colza desnaturalitzat, les drogues i la 
Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (SIDA).

La intoxicació per oli de colza desnaturalitzat va ocórrer a l’àrea 
de Madrid; de fet, els casos que hi hagué a Catalunya van intoxicar-se 
allà. L’afer va mostrar les febleses del sistema de control alimentari. 
El conseller Laporte va respondre amb una llei: la Llei d’higiene 
i control alimentarisxiii. La llei establia un registre d’indústries 
alimentàries i també de productes alimentaris. Els inspectors de 
sanitat podrien inspeccionar i recollir mostres que serien analitzades 
als Laboratoris de Control Alimentari. En funció dels resultats de les 
inspeccions o de les anàlisis es podrien establir sancions. La llei va 
ser recorreguda pel govern central, però el Tribunal Constitucional 
va donar la raó a la Generalitat en el tema fonamental. Posteriorment, 
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l’any 2002 la Generalitat va crear l’Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària.

El problema de l’addicció a les drogues era creixent en aquella 
dècada i el Parlament va aprovar la Llei de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependènciaxiv. Aquesta 
llei tractava de tres tipus de substàncies: les drogues iŀlegals (cànnabis, 
heroïna, etc.), les drogues legals (alcohol i tabac) i la utilització de 
productes com medicaments o coles industrials que podien provocar 
addicció. La llei regulava de manera integrada les mesures de 
control, l’educació sanitària i l’atenció urgent, la desintoxicació, la 
deshabituació i la rehabilitació o reinserció de les persones afectades 
per les dependències. La llei definia la dependència com una malaltia 
comuna. Es regulava que els hospitals generals atenguessin les 
urgències per intoxicació aguda i que en determinats centres sanitaris 
s’instaŀlessin unitats especials de desintoxicació. El Departament 
de Sanitat establiria un control sobre els centres que practiquessin 
alguna forma d’assistència als drogodependents. La llei insistia de 
manera prioritària en les mesures educatives i d’informació. Avui 
en dia la Comissió Interdepartamental sobre Drogues continua les 
activitats iniciades llavors.

La malaltia de la SIDA va tenir un gran impacte mediàtic als 
anys vuitanta del segle passat. Els primers casos detectats van ser 
als Estats Units d’Amèrica l’estiu de 1981. L’impacte de la SIDA 
a Catalunya l’any 1987 era de 71 casos. La meitat dels casos eren 
barons homosexuals i l’altra meitat addictes a les drogues per via 
endovenosa. El Programa de la SIDA es va crear l’any 1987xv. El 
Programa va treballar en tres àmbits: prevenció de la propagació 
de la infecció, assistència adequada als malalts i promoure la salut. 
Les activitats principals del programa van consistir en la informació 
al públic mitjançant un telèfon, informació als professionals i a 
mitjans de comunicació, activitats epidemiològiques i, finalment, la 
coordinació amb la xarxa assistencial. Actualment, el Programa de 
la SIDA continua actiu.



30

El conseller Laporte es va preocupar per les malalties que 
ell deia de l’opulència: tabac, hipertensió i diabetis. En el diari de 
sessions del Parlament de Catalunya hom troba en diverses ocasions 
advertències als diputats sobre els efectes nocius del tabac. El 
Consell Executiu va aprovar un decret, signat també pels consellers 
d’Ensenyament i de Política Territorial, que prohibia fumar en àmbits 
sanitaris, educatius i de transport públicxvi. 

El conseller Laporte va constituir un Consell Assessor per la 
hipertensió i un Consell Assessor de la diabetis. L’atenció primària 
ha assumit moltes d’aquestes activitats de promoció de la salut i el 
Programa de la diabetis continua avui en dia.

El càncer va ser una altra preocupació del conseller. La situació 
oncològica a Catalunya era deficitària i les llistes d’espera eren molt 
importants. La Asociación Española contra el Cáncer construïa 
un hospital oncològic a Bellvitge. El Dr. Laporte va pactar amb 
l’Associació la cessió de l’hospital a la Generalitat per formar part 
del complex de Bellvitge tot mantenint la seva autonomia. Avui dia, 
aquest és l’Institut Català d’Oncologia que ha creat una important 
xarxa oncològica.

La salut de les edats

El conseller Laporte va expressar, en diverses ocasions, el seu 
interès per la demografia catalana i expressava la seva preocupació, 
tant per la baixa natalitat com pel creixement de la població anciana, 
i va fer programes de salut per aquests dos grups etaris.

El Dr. Lluis Salleras comentava que la situació de les vacunes 
a Catalunya abans de la transferència era molt millorable (Salleras, 
1983). En els vuit anys del conseller Laporte es van distribuir 
quatre milions de vacunes i es va assolir una cobertura vacunal de 
la població infantil gairebé total. Es va iniciar la distribució a tots 
els nadons de Catalunya del carnet de salut infantil elaborat per la 
Societat Catalana de Pediatria que servia per a la vigilància periòdica 
de la salut del nen i per al control de les vacunes. El programa 
d’exàmens de salut escolar consistia en reconeixements mèdics a tots 
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els escolars de Catalunya. L’execució del programa estava a càrrec 
dels ajuntaments i la Generalitat els subvencionava. Un programa, 
educació per a la salut a l’escola, es va elaborar conjuntament amb 
el Departament d’Ensenyament. La càries dental era la malaltia 
més freqüent a la població infantil i es va establir un programa de 
prevenció de la càries mitjançant el glopeig periòdic de solucions 
fluorades a les escoles. Les activitats de promoció de la Salut estan 
avui dia dirigides per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i estan 
integrades dins les activitats de l’atenció primària. 

El Dr. Laporte estava molt preocupat pel progressiu 
envelliment de la població que augmentava els problemes sanitaris 
i socials, i que estava mal atesa en els hospitals dedicats als malalts 
aguts. Es va crear el Programa “Vida als Anys”, tot aprofitant que 
tant la Sanitat com els Serveis Socials depenien de la Conselleria 
del Dr. Laportexvii. El Programa va posar en marxa una xarxa de 
serveis sociosanitaris, que ha anat creixent amb el temps i avui 
dia compta amb 94 centres d’internament, 73 hospitals de dia, 66 
Unitats Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) i 126 
Programes d’Atenció Domiciliària (PADES). És una prestació 
pròpia de Catalunya, que no es dóna en altres llocs.

Els territoris més necessitats sanitàriament

Al conseller Laporte li preocupaven també aquelles zones de 
Catalunya, que per manca de comunicacions o per tenir poca població 
o una economia feble, quedaven apartades dels centres sanitaris. 
Dues zones de Catalunya estaven en aquestes condicions. Una era 
a Tarragona, les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el 
Priorat sense cap equipament sanitari i amb dues centrals nuclears 
a Ascó. La segona zona era el Pirineu amb les comarques de la Vall 
d’Aran, els dos Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Urgell i la Cerdanya. El 
Conseller va posar en marxa dos programes territorials per millorar 
les condicions sanitàries d’aquestes comarques; els programes 
contemplaven tant l’atenció hospitalària comarcal com l’atenció 
primària, la promoció de la salut i els serveis socials. El programa 
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de Tarragona es va denominar ALTEBRAT (Arqués, 1983), que 
és un acrònim del nom de les tres comarques (Terra Alta, Ribera 
d’Ebre i el Priorat) i el del Pirineu ALPIR, que va començar amb un 
Programa a la Vall d’Aranxviii. Vaig ser director dels dos programes 
i vaig tenir l’oportunitat de conèixer de prop la situació sanitària 
d’aquelles terres. La Generalitat va construir un Hospital comarcal a 
Mora d’Ebre i un altre a Vielha. 

El Pla ALPIR va continuar després del conseller Laporte. Es 
va construir un hospital a Tremp i es van millorar els serveis de 
l’Hospital de la Seu. El cas més interessant és el de la Cerdanya 
on es va construir un hospital transfronterer que atén pacients de la 
Cerdanya sense diferenciar si tenen el passaport francès o espanyol.

Planificació

Una de les crítiques més importants del conseller Laporte al 
sistema sanitari de la Seguretat Social era que no estava planificat per 
atendre les necessitats de la població. De fet, la Seguretat Social no 
coneixia la població que havia d’atendre; només sabia el nombre de 
cartilles, però desconeixia el nombre de beneficiaris de cada cartilla. 
Fidel al seu pensament, el Conseller va establir una estructura de 
planificació dins l’organigrama de la Conselleria, primer un servei 
i després una Subdirecció General —en els dos casos vaig ser jo 
el responsable—. El Dr. Laporte va aprofitar el Mapa Sanitari del 
seu antecessor, el conseller Espasa, i el va convertir en l’eix de la 
seva planificació que va denominar: “Desplegament del Mapa 
Sanitari” (DMS) (Departament Sanitat, 1985). Per poder fer una 
bona planificació calien dades fiables i aquesta va ser una obsessió 
del conseller. Es va reformar el format de les Malalties de Declaració 
Obligatòria per tenir un millor coneixement de les malalties que els 
metges veien a la consulta i es va fer una prova pilot d’una enquesta 
de morbiditat. Així mateix, es van fer i actualitzar els inventaris 
de recursos tant hospitalaris com extrahospitalaris. També es van 
començar registres de determinades malalties, alguns encara vigents 
en l’actualitat com el Registre de malalts renals i es va iniciar el 
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sistema d’informació del resum de l’alta hospitalàriaxix, que ha 
permès conèixer la casuística hospitalària.

El DMS anticipa totes les reformes dels serveis sanitaris de la 
Seguretat social que es portaran a termini en la següent legislatura: 
la Reforma de l’Atenció Primària, la Xarxa d’Hospitals d’Utilització 
Pública, els Programes de coŀlaboració, la integració de la promoció 
de la salut en l’atenció primària, la Targeta sanitària, etc. El DMS 83 
es va elaborar durant la primera legislatura i va planificar l’estratègia 
del Departament i les seves propostes es van implementar en la 
segona legislatura del conseller Laporte.

El Conseller va fomentar l’avaluació sanitària amb la creació 
del Programa d’Alta Tecnologia, per avaluar les tecnologies 
sanitàries. Aquest programa va anar creixent i amb el temps es va 
transformar en l’Agència de Qualitat Sanitària, AQUAS. 

En l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), que dirigia el Dr. 
Albert Oriol, es va treballar la formació dels professionals sanitaris 
per adequar-la a les noves necessitats.

A més de la Planificació, el Conseller, va fer el que s’esperava 
d’un polític; va inaugurar obra pública i ho va fer en quantitat (Pernas, 
1987). Va inaugurar 34 CAP i 8 hospitals: l’Hospital Germans Trias 
de Badalona, el de Vic, el de Sabadell, el de Viladecans, el Duran 
i Reynals, el de Vielha, el de Mora d’Ebre i el de Palamós. És un 
record difícil de superar.

Conclusió

El conseller Laporte va transformar un sistema sanitari 
de la Seguretat Social que estava dissenyat per als treballadors 
econòmicament febles, orientat a l’atenció de la malaltia aguda i on 
els hospitals eren torres de marfil aïllades, en un Sistema Sanitari 
Públic. Un Sistema on l’atenció primària donaria una assistència 
de qualitat i faria promoció de la salut, els hospitals millorarien 
l’eficiència amb una bona gestió i treballarien per assolir un bon 
nivell de qualitat. Un sistema on els hospitals estarien més a prop dels 



34

pacients i on els hospitals treballarien conjuntament sense importar 
si eren propietat de la Seguretat Social o d’una fundació.

—Va tenir èxit la Reforma? Un criteri d’èxit és estudiar 
el que ha passat després—. Les innovacions han continuat o es 
van abandonar? La continuïtat s’ha produït en molts temes: ICS, 
reforma de l’atenció primària, gestió dels hospitals, millora de la 
qualitat, trasplantaments, Sistema d’Emergències Mèdiques, atenció 
sociosanitària, Banc de Sang i Teixits, AQUAS, etc.

—Van ser apreciades aquestes reformes per la població 
d’aquella època?— No tenim enquestes d’aquella època, però 
podem mirar alguns indicadors. És difícil avaluar qualsevol política 
sanitària per la quantitat de factors que influeixen. Tanmateix, si em 
permeteu us exposaré alguns indicadors que em fan pensar que la 
resposta de la població va ser positiva.

A Catalunya tenim una tradició de doble cobertura, és a dir, 
una persona està coberta per la Seguretat Social i a la vegada compra 
una assegurança privada, i segons els casos fa servir un camí o 
l’altre. Quan la percepció de la qualitat del sector públic millora, la 
doble cobertura baixa, mentre que quan el sector públic empitjora, 
la doble cobertura puja. Tenim una estimació de la doble cobertura 
que hi havia l’any 1981, l’any abans de les transferències. En aquell 
moment la doble cobertura era d’un 30% (Rodriguez, 1986). Uns 
anys després, concretament l’any 1995, la doble cobertura havia 
baixat al 20% (Bohigas L., 1995). És el nivell més baix de tota la 
sèrie. Un altre indicador complementari reforça l’argument, es tracta 
del nombre d’assegurats de la Mútua més gran de Catalunya durant 
els anys estudiats, la Quinta de Salut l’Aliança. La Quinta tenia l’any 
1980 mig milió d’afiliats, ella sola tenia gairebé un terç de la doble 
cobertura. La Quinta va perdre socis durant els anys vuitanta i l’any 
1993 disposava només de 200.000 afiliats, n’havia perdut 300.000 
durant l’època del conseller Laporte (Leon, 2021). Finalment, hi ha 
un tercer indicador que va en la mateixa línia dels anteriors, es tracta 
del finançament de les hospitalitzacions de Catalunya. L’any 1981, la 
Seguretat Social va pagar el 65% de les hospitalitzacions a Catalunya 
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(Séculi, 1988), mentre que el darrer any del conseller Laporte, el 
sistema sanitari públic va pagar el 71% de les hospitalitzacions (C. 
Almazán i J. Fusté, 1989). L’anàlisi conjunta dels tres indicadors 
marca una tendència, la població va apreciar les reformes i va 
utilitzar més els serveis sanitaris públics.

Així doncs, crec que és evident que l’empremta del conseller 
Laporte és present en nombrosos aspectes dels serveis sanitaris 
actuals. Ell va rebre les transferències en unes circumstàncies molt 
difícils, però va entomar la situació, va fer funcionar els centres 
traspassats i va iniciar moltes reformes que van fructificar i ara 
formen part del nostre sistema de salut.

He dit.
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Normativa
 iLlei 12/1983, de 14 de juliol, d’Administració Institucional de la 

Sanitat i de l’Assistència i els Serveis Socials de Catalunya.
 iiOrdre de 13 de juny de 1985, de creació dels Programes pilot 

d’Assistència Primària “Canteres”, “La Mina” i “Vila-Roja” i 
prorrogació del de “Ciutat Badia” (DOG núm. 566, 24-VII-85)

 iiiOrdre de 23 de setembre de 1986, de creació de la Comissió 
assessora per a la implantació de la Història clínica d’atenció 
primària. (DOG núm. 752, 13-X-86)

 ivDecret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la Reforma de 
l’Atenció Primària de la salut a Catalunya. (DOG 527 de 10 
d’abril)

 vOrdre de 25 abril 1986 sobre assistència sanitària concertada. 
(DOGC 682, 7 maig 1986) 

 viDecret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària 
d’Utilització Pública (DOGC 568, 24 juliol 1985)

 viiOrdre de 16 de juny de 1987, de desplegament del Pla d’Atenció a 
la Insuficiència Renal (DOG núm. 856, 26-VI-87)

 viiiOrdre de 29 de setembre de 1986, de desplegament del Programa 
de donació i transfusió sanguínia. (DOG núm. 751, 10-X-86)

 ixOrdre de 16 d’agost de 1984 autorització de centres sanitaris 
extractors i trasplantadors d’òrgans humans. (DOG 426)

 xDecret 302/1986, de 9 de setembre, pel qual es crea el Consorci 
Hospitalari de Vic i s’aproven els seus estatuts (DOG núm. 758, 
27-X-86)

 xiDecret 58/1988, de 10 de març, pel qual es crea el Consorci 
Hospitalari de Terrassa i se n’aproven els estatuts.
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 xiiDecret 341/1986, de 13 d’octubre, pel qual es crea el Consorci 
Hospitalari del Parc Taulí i se n’aproven els Estatuts. (DOG núm. 
780 19-XII-86)

 xiiiLlei 15/1983, de 14 de juliol, de la higiene i control alimentaris. 
(DOG. Num. 347, 22-VII-1983)

 xivLlei 20/1985 de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria 
de substàncies que poden generar dependència. (DOG núm. 572 
7-VIII-85)

 xvDecret 68/1987, de 20 de febrer, pel qual es crea el Programa per a 
la prevenció i el control de la SIDA i, en general, de les infeccions 
provocades pel virus de la immunodeficiència humana (VIH)

 xviDecret 469/1983, de 27 d’octubre pel qual s’estableixen mesures 
preventives en relació amb el tabaquisme (DOG num 382, 18-XI-
1983)

 xviiOrdre 29 maig de 1986 de creació del Programa “Vida als anys” 
d’atenció sòciosanitària a la gent gran amb llarga malaltia. (DOG 
núm. 751, 10-X-86)

 xviiiDecret 516/1981, establint un Programa sanitari per a la Vall 
d’Aran (DOG núm. 202, 24-II-1982)

 xixOrdre de 7 de novembre de 1986, per la qual es regula l’obligatorietat 
de l’informe d’alta mèdica (DOG núm. 774, 3-XII-86)
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Discurs de resposta llegit per l’Acadèmic Numerari

Miquel Bruguera i Cortada

Exm. Sr. President de la RAMC,
Molt iŀlustres acadèmics,
Distingides autoritats,
Senyores i senyors

Agraeixo sincerament a la Junta de govern d’aquesta institució 
l’encàrrec de fer la presentació del Dr. en Economia, Lluís Bohigas 
i Santasusagna, respondre al seu discurs d’ingrés i donar-li la 
benvinguda com a nou acadèmic numerari d’aquesta institució.

Conec en Lluís Bohigas de fa anys, per coincidir en comissions 
de treball en les que els dos en formàvem part, però l’he conegut més 
intensament a partir de la creació del Cercle de Salut l’any 2017, 
arran de que l’assemblea d’aquesta associació va escollir en Lluís 
Bohigas com a vicepresident del Cercle i a mi com a president.

El Cercle de Salut, com segurament ja saben, és una associació 
formada per gent del sector sanitari, metges assistencials i metges i 
no metges de l’àmbit de la gestió, que estan interessats a formular 
propostes que contribueixin a resoldre o a millorar els problemes que 
afecten el sector sanitari del nostre país.

En Lluís Bohigas i jo som uns esclaus de la puntualitat. 
Arribem sempre a tot arreu abans de l’hora concertada. Això ens 
va permetre disposar de moltíssimes estones per xerrar abans que 
arribessin la resta de membres de la Junta directiva del Cercle a les 
reunions mensuals preceptives.

Vaig descobrir en aquestes estones que en Lluís és un 
home culte, discret, prudent, de pensament àgil, amb una varietat 
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d’interessos, rigorós i sistemàtic. La seva amistat ha estat per mi 
enriquidora i li he d’agrair tot el que em va ajudar en l’exercici del 
meu càrrec de president del Cercle, càrrec en què em va succeir amb 
gran eficàcia.

Podria simplificar molt la part del meu discurs que ha de 
referir-se a la presentació del nou membre d’aquesta Acadèmia i a 
la valoració del seu discurs, ja que el text que ell ens ha llegit ha 
tingut la virtut de la claredat i de l’ordre, però potser alguns aspectes 
del seu discurs són prou interessants i mereixen un comentari, de la 
mateixa manera que la presentació que ens ha fet d’ell mateix el nou 
acadèmic pot ser ampliada una mica.

En primer lloc, he de dir que el Dr. Bohigas reuneix bastament 
mèrits per ser acadèmic de la nostra corporació. Es un economista 
que ha fet la seva carrera professional en el sector de la salut, i l’ha fet 
amb eficàcia, ocupant càrrecs de responsabilitat en l’Administració 
sanitària catalana i en l’Administració espanyola.

La seva carrera comença el 1980, quan ingressa a la Conselleria 
de Sanitat de la mà de la Elvira Guilera, Directora General 
d’Assistència sanitària. L’Elvira Guilera havia conegut a en Lluís 
Bohigas a l’Hospital de Sant Pau, on va estar tres anys com a cap del 
departament d’Administració de l’Hospital, quan l’Elvira Guilera 
n’era la gerent.

Entra a la Conselleria amb una formació molt completa, que 
inclou tres estades a l’estranger, una al National Health Service a 
Londres, on fa un curs de gestió sanitària, un altre a la Universitat 
de Texas, on fa un Màster en Salut Pública amb una beca de la Ford 
Foundation, i finalment una diplomatura en planificació sanitària a 
Rennes el 1976, a l’Ecole Nationale de Santé Publique.

L’elecció de visitar tres països diferents amb diferents sistemes 
sanitaris, va ser una decisió intel·ligent, ja que permet a Lluís Bohigas 
tenir punts de referència i de comparació amb el sistema que tenim 
en el nostre país.

El Dr. Bohigas és apreciat com un expert en anàlisis i 
planificació sanitària, com es demostra en la seva progressió dins 
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la Conselleria de Salut, des de 1981, quan hi ingressà, fins a ser el 
Director General d’Ordenació i Planificació Sanitària al final del 
mandat el Dr. Laporte com a conseller de sanitat. Aquest és el càrrec 
que exercirà a Madrid en el Ministeri de Sanitat des de l’any 2000 al 
2004, amb les ministres Villalobos i Pastor.

Dos dels programes en que en Lluis Bohigas hi participa molt 
activament son el programa ALTEBRAT i el programa Vall d’Aran 
i Alt Pirineu, els territoris catalans més desfavorits en matèria 
sanitària. 

ALTEBRAT és l’acrònim format per lletres de les comarques 
de Terra Alta, Ribera d’Ebre i Priorat. El programa consistí a fer 
un hospital nou a Mora d’Ebre i centres d’Atenció Primària a les 
capitals de comarca i a altres pobles grans

El programa Vall d’Aran i Alt Pirineu consistí en esquema en 
construir un centre a Viella que fos alhora hospital, CAP i residència 
d’ancians, construir un hospital a Tremp i millorar el de la Seu 
d’Urgell. 

Aquests programes ens demostren que el govern de la 
Generalitat considera que tots els habitants de Catalunya tenien el 
mateix dret davant la salut i aplica aquest principi, corregint les 
deficiències anteriors.

En Lluís Bohigas no ha sigut només un funcionari eficaç de 
la sanitat pública, sinó que també ha exercit amb competència en 
la sanitat privada. Va ser Secretari Tècnic de la Unió Catalano-
Balear d’Hospitals, abans d’entrar a la Conselleria de Sanitat i va ser 
Director de la Fundació Avedis Donabedian al deixar el seu càrrec a 
la Generalitat abans d’anar al Ministeri de Sanitat.

El seu darrer càrrec en el camp de l’activitat privada ha estat 
de director de Relacions Institucionals de Laboratoris Roche, que ha 
exercit des de 2008 fins el 2015, any en què es jubila.

Durant aquests anys de carrera de servidor públic, coŀlaborant 
en el bon funcionament de la sanitat del nostre país, en Lluís Bohigas 
ha tingut una vida acadèmica força activa. Ha fet docència de manera 
activa, com a professor de l’IESE i a l’Escola Superior d’Infermeria 
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de Santa Madrona. Ha fet la tesi doctoral, que dirigí l’acadèmic 
Miguel Ángel Asenjo, sobre L’acreditació dels hospitals catalans, 
anàlisi d’una política de qualitat. Ha escrit un bon nombre d’articles 
i de capítols de llibres, en català, castellà i anglès, alguns de caràcter 
històric, altres sobre diferents aspectes de la sanitat, especialment 
sobre qualitat sanitària, que és un dels aspectes sobre el que més s’ha 
interessat. Val a dir que Bohigas va ser el promotor de la creació de 
l’Agència de la Qualitat, quan estava al Ministeri de Sanitat, de la 
que en va ser el primer director. 

La Fundació Avedis Donabedian, de la que en va ser un dels 
fundadors, juntament amb els Drs. Alvar Net i Rosa Suñol, n’és una 
prova fefaent de la seva preocupació per promoure la qualitat del 
sistema sanitari.

Els mèrits curriculars del Dr. Bohigas no s’acaben amb els que 
he anunciat fins ara, perquè ha d’afegir-se els càrrecs de president de 
la Comissió d’Economia de la salut del Col·legi d’economistes, de 
l’Associació d’economistes de la salut, de la Societat Espanyola de 
Salut Pública i Administració d’Empreses, i finalment va ser membre 
de la Comissió Abril Martorell per a la reforma del sistema nacional 
de salut

La vinculació al món acadèmic d’en Lluís Bohigas explica 
l’interès i el valor que té com a document històric el seu discurs 
d’ingrés a la RAMC, que ens acaba de llegir, perquè explica la gestió 
del professor Laporte al capdavant de la conselleria de sanitat durant 
vuit anys. Com vostès han sentit, Laporte va revolucionar la sanitat 
catalana. Amb uns recursos econòmics migrats va fer una gran obra, 
en la que sovint va suplir amb enginy la manca de diners.

Al Dr. Laporte li devem sobretot la incorporació dels hospitals 
municipals i d’ordes religioses a la xarxa d’utilització pública, 
coneguda amb l’acrònim de XHUP, indispensable per poder oferir 
assistència hospitalària a tot el territori, que estava molt mancat 
d’hospitals públics en el moment que es produeixen les transferències 
de la sanitat de l’autoritat central a les autonomies. Sense aquesta 
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mesura que va exigir convèncer moltíssimes persones, la sanitat 
catalana, fetes les transferències hauria entrat en un coŀlapse.

També li devem la creació de centres d’assistència primària, 
i encara més important, el Dr. Laporte va fer canviar la manera de 
treballar en els CAPs, que es converteixen en llocs de treball de 
jornada completa, amb històries clíniques, inicialment en paper, 
anys més tard informatitzades, amb recursos diagnòstics i sessions 
clíniques.

L’obra del Dr. Laporte persisteix. Els consellers que van 
succeir a Laporte, Xavier Trias, Eduard Rius, Marina Geli, Boi Ruiz i 
Antoni Comín, fins a arribar al Dr. Argimon, han fet bona feina, però 
bàsicament ha estat ampliar i millorar el model sanitari que va crear 
el Dr. Laporte. Per això cal reconèixer el seu mèrit i felicitar-nos de 
l’encert del president Jordi Pujol en elegir-lo per dirigir la conselleria 
de sanitat de la Generalitat de Catalunya. El discurs del Dr. Bohigas 
ha posat de manifest la gran capacitat política i organitzativa que va 
exhibir el Dr. Laporte en els vuit anys del seu mandat.

El discurs d’avui i els que s’han fet durant l’any 2022, que el 
Col·legi de Metges de Barcelona ha declarat any Dr. Josep Laporte,  
posaran en evidència que el Dr. Laporte ha estat una de les persones 
que més ha fet pel nostre país. La seva obra vas ser ingent en el 
camp de la sanitat i també ho va ser en el de l’ensenyament, i el seu 
nom hauria de ser conegut per tothom, considerat com un dels grans 
personatges de la història de Catalunya.

Voldria acabar el meu discurs fent avinent als assistents a aquest 
acte que el Sr. Bohigas a més de ser un bon economista de la salut, 
amb una carrera professional brillant, és un home d’aficions variades 
per les quals cal tenir sòlides qualitats inteŀlectuals. Una és l’afició 
pels escacs, que té des dels tretze anys, quan comença a practicar 
seriosament i participant en campionats. Els escacs constitueixen a 
la vegada un joc i una activitat inteŀlectual, que exigeix habilitats per 
l’estratègia i per la gestió del temps. És possible que hagi ajudat al 
Dr. Bohigas ha assolit els èxits professionals que ha tingut.
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També està interessat per la història dels ibers i dels romans i 
dels assiris. Sap un niu sobre la història d’aquests pobles, tant des del 
punt de vista de la seva economia com de la seva sanitat.

Entenc que aquesta acadèmia s’assegura amb aquest acte el 
compromís d’una persona molt qualificada, com és el Sr. Bohigas, 
que pot aportar grans beneficis a la institució. Ens ajudarà a mirar les 
coses amb uns ulls diferents dels que mirem els metges, i no deixarà 
sol al company acadèmic, Guillem López Casasnoves, com a expert 
en economia de la salut.

La RAMC s’enriqueix amb l’ingrés del Sr. Lluís Bohigas com 
a membre numerari, per ser un home d’una notable expertesa en 
temes variats, demostrada en els llocs on ha treballat. També ens ha 
demostrat la seva competència en el seu discurs d’avui, per la seva 
capacitat analítica, i la seva capacitat de síntesi, que li ha permès 
explicar en poca estona la ingent labor del Dr. Laporte en els vuit 
anys que fou conseller de sanitat.

En definitiva, per les raons que els hi he exposat, li prego 
exceŀlentíssim Sr. President que com a colofó de les meves paraules 
de benvinguda, procedeixi a imposar al Sr. Lluís Bohigas la medalla 
d’aquesta docta corporació i li entregui els altres distintius que 
l’acreditin com acadèmic numerari.


