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Comissió d ’Economia de la Salut

L
a Comissió d’Economia no va acompanyat d’un millor ni- mava: “L’escassetat de recursos buts ni amb coses políticament 

de la Salut es va crear vell de salut ni de qualitat de vida és un fet econòmic i no polític. En correctes. Si voleu sentir ara el 

l’any 1979 per la Junta ni de satisfacció de l’usuari, és canvi, la dimensió, naturalesa i que pensen els economistes que 

que presidia el degà Francesc evident que hem de sol·licitar el distribució de l’escassetat i les se- fa 40 anys varen començar l’eco-

Raventós. Un grup d’economistes parer i la participació dels econo- ves conseqüències socials sí que nomia de la salut, els podreu tro-

que treballaven en diversos àm- mistes en la plani�cació sanitària són primordialment fets polítics”. bar el proper dia 12 de febrer a les 

bits del sector sanitari havien pre- del país”. 16 hores al Col·legi d’Economis-

sentat una ponència sobre sanitat Joan Rovira va presentar una co- tes, on Ortún, Rovira, Artells i Bo-

en el 1r Congrés d’Economia i Va cloure les Jornades el conse- municació sobre higas xerraran a la taula 

Empresa de Catalunya del 1978. ller de Sanitat Dr. Josep Laporte,  on , presidida 

El Col·legi va oferir a aquells eco- deia: “En España, el peso de la que va dir: “La reconsideració de per Francesc Raventós.

nomistes formar una comissió quin és el paper de la sanitat da- asistencia sanitaria privada es 

col·legial per organitzar activitats vant el tema de la salut, que no más elevado que en los países de 

 Francesc Raventós 

(degà l’any 1979).

Vicente Ortún, Joan 

Josep Artells, Joan Rovira i Lluís 

Bohigas.

La taula aportarà la visió dels que 

varen constituir la Comissió l’any 

per fomentar la participació dels 1979, què en pensaven de l’eco-

economistes en el sector sanitari. nomia de la salut i com veien el 

futur del sistema sanitari. Es revi-

Una de les primeres activitats de saran els èxits i els fracassos que 

la comissió va ésser organitzar les han viscut.

1es Jornades d’Economia de la 

Salut. Aquelles Jornades han es- davant la malaltia, és obvi que els características socioeconómicas 

tat un referent en la introducció de economistes hi tenen un paper similares”.

l’economia de la salut al nostre rellevant i el tenen per molts mo-  Joan B. Casas (degà 

Vicente Ortún i Lluís Bohigas va-país. Es pot veure el llibre de les tius, un d’ells és perquè, en part, 2008-2018).

Jornades al web del Col·legi han estat la causa que ens ado- ren presentar la ponència “Distri-  Guillem López Casas-

d’Economistes, introduint el nom néssim del fracàs de segons bució de la despesa sanitària a novas, Roser Fernández, Ivan 

d’usuari i la contrasenya. quins sistemes sanitaris”. Espanya: anàlisi i p pro ostes . En Planas i David Elvira.

la ponència, analitzaven les enor- La taula aportarà la visió de diver-

Va inaugurar les primeres jorna- En Francesc Raventós, degà del mes desigualtats sanitàries que sos economistes que són actors 

des el Dr. Felip Solé Sabaris, regi- Col·legi, va comentar: “Que la sa- existien a Espanya, en un estat rellevants del sistema sanitari i 

dor de Sanitat de l’Ajuntament de nitat és una tasca important, ho totalment centralista, i mostraven que examinaran com ha canviat 

Barcelona que va dir: “Si a França sabem tots. En tota comunitat hi esperances que la Constitució el context sanitari, en quins as-

hom destina de cada 10 francs ha una sèrie d’elements fona- aprovada recentment, que ins- pectes ha contribuït l’economia 

d’ingressos, un i mig a atencions mentals com poden ser l’habitat- taurava les comunitats autòno- de la salut i com veuen el futur en 

sanitàries; si el pressupost dels ge, l’ensenyament i la sanitat. Són mes, podria millorar l’equitat, com els propers anys.

hospitals barcelonesos és igual al elements que no tenen preu, però així ha estat. Això es resumia en 

pressupost de tots els ajunta- sí que tenen costos”. una frase: “Espanya serà federal o 

ments de Catalunya; si el sector serà feixista”. Aquesta taula estarà presidida pel 

sanitari és un dels empresaris Joan Artells, a la ponència “Avalu-  degà del Col·legi i per la conselle-

amb més llocs de treball i atès ació econòmica de programes i Com podeu veure, el llenguatge ra de Salut. El seu contingut es 

que l’increment constant del cost polítiques sanitàries i socials”, a�r- era directe i no venien amb em- de�nirà pròximament. 

Aspectos eco- Punt de 

nómicos de medicina privada partida i expectatives

”

Programa d’activitats de cele-
bració del 40 aniversari de la Co-
missió d’Economia de la Salut:

President:

Ponents: 

President:

Ponents:

�aula 1: 

�aula 2: 

�aula 3:

Punt de partida i ex-

pectatives

Context sanitari, situ-

ació actual i perspectives de 

futur

Salut i economia: en-

contres i des-encontres

 

n

El 12 de f ebrer, al Col·legi d’Economistes, 
Ortún, Rovira, Artells i Bohigas xerraran 
a la taula ‘Punt de partida i expectatives’, 

presidida per Francesc Raventós

LLUÍS BOhIGAS
Economista i president de la Comissió 
d’Economia de la Salut del CEC 
lluis.bohigas@economistes.com

La Comissió d’Economia de la 

Salut celebra el seu 40è aniversari
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