
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP), PER GARANTIR L’ACCÉ S 

UNIVERSAL AL SISTEMA SANITARI PÚBLIC  
FRONT A L’EXCLUSIÓ SANITÀRIA  

  
 
Arran de les darreres modificacions de la legislació espanyola i autonòmica, diferents 
col·lectius de persones veuen perillar el seu dret a l’accés al sistema sanitari públic.  
 
Actualment, les persones no regularitzades (“sense papers”) i les persones que s’han 
quedat sense cap tipus de prestació subsidiària per estar aturades o que no han 
arribat a cotitzar mai, progressivament es van trobant amb nous obstacles (ja sigui 
amb el pagament de diners per obtenir el servei, o directament, quedant excloses) per 
accedir al servei sanitari públic. 
 
També cal mencionar, que arran de l’actual crisi socioeconòmica, són centenars els 
reusencs i les reusenques que s’han vist obligades a abandonar el nostre país per tal 
de guanyar-se la vida. 
 
Dins d’aquest gran grup heterogeni, destaquen tres grups particulars: les persones que 
vingueren a viure a la nostra ciutat fa uns quants anys provinents d’altres països, i que 
a causa d’elevat volum d’atur, han decidit de tornar al seu país d’origen o marxar a un 
altre país europeu; les persones de mitjana edat que en quedar-se a l’atur i no tenir 
perspectives de trobar un nou lloc de feina, han decidit anar a treballar en un altre 
país; i un tercer, format per persones joves, que en intentar introduir-se en el mercat 
de treball un cop finalitzats els estudis, decideixen marxar del país per manca d’ofertes 
de treball que encaixin en el seu perfil. 
 
Aquestes mesures, doncs, trenquen amb el principi d’accés universal de la ciutadania 
al sistema sanitari públic. Un dret, aconseguit gràcies a la lluita popular i que fins fa 
poques dècades no fou reconegut constitucionalment, i en la posterior legislació 
promoguda, per l’Estat espanyol. 
 
Tal i com denuncia la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a CATalunya, 
“aquest fet és una nova demostració de la voluntat del Govern espanyol de canviar 
el model del nostre sistema sanitari, eliminant l’atenció sanitària universal i fomentant 
un model on només les persones “assegurades” tenen dret a l’assistència sanitària 
pública. La resta, cada cop més, perden aquest dret. Sota l’excusa de la motivació 
econòmica el govern continua trepitjant i retallant el dret a la protecció de la salut i ho 
fa carregant contra els col·lectius més vulnerables”. 
 



És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.-   Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir l’accessibilitat 
universal al sistema sanitari públic, sense cap tipus d’obstacles que puguin representar 
obstacles a l’accés al sistema. 
 
Segon.-  Fer arribar aquesta acord a tots els actors i professionals de la sanitat pública 
de la nostra ciutat. 
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David Vidal Caballé  
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 


