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Quan l'ANC va posar les creus grogues a Banyoles, on he viscut força temps, vaig expressar per 
twitter la meva discrepància amb la campanya fent servir el dossier exprès que li dedica el meu 
sindicat on hi ha, entre altres, la meva visió personal del complot de De Alfonso i Fernández Díaz, 
ben diferent de la de l'ANC. De seguida vaig rebre tot un seriat de respostes, que aviat van agafar 
tonalitats insultants, que s'anaven concentrant en un 'treball' d'un tal IvanLQF, @IvanLQF, que 
suposadament demostrava que tota la responsabilitat de les retallades sanitàries a Catalunya era 
externa i que aquestes no havien tingut component ideològic. Al llarg de la discussió vaig rebre el 
repte de rebatre'l, a més de la invitació de l'autor d'anar a la universitat a estudiar economia. 
Considero vergonyós que algú pugui donar per bons treballs tan contradictoris i de tan baixa 
qualitat, però si responc al repte és també per interpel·lar l'ANC i per dir-li que ha de deixar de fer 
campanyes que defensin l'actual model sanitari català perquè no està fent més que donar arguments 
a totes aquelles persones que precisament s'oposen a la independència perquè hi veuen la continuïtat
de la corrupció que l'esmentat model ha demostrat.

El diagnòstic d'IvanLQF és erroni des del principi fins al final. Comença dient que les crítiques al 
model es basen en la privatització i en el descens de la qualitat dels serveis, oblidant la corrupció, el
descens en la quantitat dels serveis, per molt que aquest factor és prou influent en la qualitat, o les 
retallades salarials i de personal.

Es planteja prendre com a referència de la pèrdua neta de prestacions, del volum real de les 
retallades, l'any 2008. Per a ell, les retallades s'acaben amb l'any 2013, simplement perquè en 
aquesta data s'iguala el dèficit amb el de 2007. Però ni les retallades van començar l'any 2008 sinó 
el 2010, ni molt menys van acabar amb el 2013. I de seguida ens fa intuir que no és d'aquest món 
quan diu que la clau és entendre que per mantenir els serveis cal augmentar la despesa "perquè la 
massa salarial augmenta, perquè els triennis del «funcionariat» augmenten". Al·lucinant el 
desconeixement bestial de l'evolució de les plantilles, com si el personal no es jubilés mai, com si 
no es contractés nou personal amb menys drets, i de les retallades salarials. Insultant que una 
persona «amb carrera» no sàpiga que el personal del sistema sanitari no és funcionari sinó estatutari 
o laboral i utilitzi el terme funcionariat com per resaltar les seves connotacions despectives.

Amb aquests supòsits, ens regala uns gràfics d'elaboració pròpia on desenvolupa, vés a saber com, 
el concepte de "despesa necessària per no retallar" i, oblidant contradir les crítiques que reconeixia 
al començament, conclou que es pot afirmar sense embuts que no hi ha component ideològic en les 
retallades sanitàries simplement perquè s'ha mantingut la proporció de la despesa sanitària en els 
pressupostos. És evident que el component ideològic, en concret el grau de privatització, no té res a 
veure amb aquesta proporció sinó amb els proveïdors destinataris de la despesa.

Però és que, prèviament a la publicació d'aquest nyap, va donar una lliçó per twitter, en alguns 
punts contradictòria amb el treball que ja tenia preparat per publicar:

Comença dient que Cafèambllet i Crític menteixen perquè Mas no ha privatitzat la sanitat catalana 
via concerts, perquè no ha hagut canvis en la destinació de la despesa sanitària. I això ho pretén 
demostrar amb tres gràfics que valoren la destinació dels diners als diversos àmbits d'actuació 
sanitària, bàsicament atenció hospitalària, primària i farmàcia, en cap cas a què proveïdors van 
destinats. I parlant de la despesa farmacèutica, diu “s'apropa a l'estàndard UE”. Una afirmació feta 
amb excessiva lleugeresa.

Reconeix que aproximadament el 50% de la despesa sanitària s'executa via contractes i convenis i 
els justifica perquè 'permeten incorporar recursos sense inversions prèvies'. Aquí no sabem si ens 
està parlant de la cohartada fonamental en la gènesi del model sanitari català que va tenir èxit sobre 
l'oblit que a partir de llavors totes les inversions d'aquestes entitats 'imprescindibles' es pagarien 
amb escreig amb diners públics, o si ens està parlant dels models PFI com a excusa per amagar el 
dèficit. Però de seguida veiem que està convençut que les entitats privades treballen per amor a l'art 
quan ens diu que l'altra justificació és que permeten prestar serveis sanitaris en àrees poc poblades o
en zones "al límit" de cada regió sanitària a preus raonables. Al·lucinant! El sistema privat treballant
gratis per a la pública!

Llavors recorre a tòpics fora de lloc com que les esquerres (el Tripartit) gasten i llavors li toca pagar
a la dreta (CiU), atribuint les pujades salarials del Tripartit al desig de Montilla de crear una xarxa 
clientelar típica del PSOE i venint a dir que massa bo va ser Artur Mas que només va abaixar un 
25% els salaris quan hauria d'haver-los abaixat un 46% que és el que van baixar els ingressos. 
Simultàniament, presenta un gràfic, com sempre de la cuina pròpia, on diu que els salaris van caure 
dels 3.600 milions l'any 2009 als 3.300 el 2013, sense preocupar-se d'explicar la diferència entre el 
percentatge resultant i el 25% abans citat, per molt que la suma del descens dels salaris i la dràstica 
reducció de plantilles havia d'incrementar el % i en cap cas reduir-lo.

Llavors entra en unes deduccions igualment absurdes, com pretendre que les privatitzacions 
dependrien de l'estalvi en salaris públics o com dir que quan les despeses estructurals són 
proporcionalment tan altes és impossible externalitzar. Tot sense sentit. Tot sense rebatre la 
progressió declarada de les entitats privades a mesura que es redueix la sanitat pública.

En fi, una altra demostració fallida de que tots els mals venen de Madrit, com si CiU no hagués 
donat suport a les mesures austericides del PP, com si les persones que pensem que la 
independència només l'aconseguirem si parlem clar i català haguéssim de deixar de parlar clar i 
català. 
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