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Dir nomes que la situacio sanitaria actual a Catalunya es deficient,
seria repetir topicament el que s'ha dit ja tantes vegades que horn podria
sentir-se atret pel corrent conformista dels que estan confortablement con-
ven4uts de la inutilitat de tota accio collectiva de cairc positiu. La filosofia
derrotista no comporta altra alternativa que la critica esteril i superficial
del que veu que les coses no van be, pero que encara podrien anar pitjor.

Voldriem que la reflexio d'aquesta taula sortis del clima de superficia-
litat, anant a buscar les causes mes profundes de la manca de salut collec-
tiva que constatern en els Paisos Catalans. Es per aquest motiu que hem
convidat a participar-hi persones no vinculades directament a la practica
de la medicina (sociolegs, advocats, pedagogs i urbanistes), per tal de donar
una visio mes completa dels factors que intervenen nocivament, sense dei-
xar que siguin exclusivament els tecnics sanitaris, metges i farmaceutics,
els que facin una autocritica dels aspectes negatius de Ilur actuacio.

No ens podem acontentar amb unes simples esmenes de l'anacronica

i absurda estructura sanitaria i de la practica de la medicina. Cal anar al
tons de les questions per aconseguir uns canvis totals que impedeixin la

repeticio dels errors socials, culturals, economics i politics que han portat

a la situacio actual, ja que una sanitat correcta no pot establir-se sense

unes bases que afectin l'urbanisme, l'habitacle, la formacio civica-pedago-

gica i els condicionaments politics que facin possible I'acces a la salut de

tots els ciutadans. Es per aixo que hem volgut recollir alguns dels factors

patogenics que incindeixen sobre l'epidemiologia social als Paisos Catalans,
i que tot programa sanitari haura de tenir en compte.

Ensems, voldricm que la nostra reflexio fos fecunda. Per aixo, tot 1'es-
tudi critic que fern to una finalitat concreta: donar uns elements de judici
que permetin una programacio de cara al futur. Altrament, la critica, per
si mateixa, no tindria mes valor que la rebequeria del nen reprimit.
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