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Honorable consellera, 

En primer lloc traslladem el suport i reconeixement de La Unió al Govern de la Generalitat de 
Catalunya en la direcció d’aquesta crisi de la COVID-19, una crisi amb un important impacte 
sanitari i econòmic, però també emocional, que només podrem superar amb responsabilitat 
individual i pensament comú, i amb unitat d’acció. 

Posem també en valor la fortalesa de tenir un sistema nacional de salut i social, i una xarxa 
d’entitats referents i properes al territori, sense distinció de titularitats, ubicació o dependència, 
que respon ràpidament a l’emergència aportant tots els recursos i capacitats amb un únic 
objectiu, donar resposta eficaç i ràpida a la pandèmia i a les seves conseqüències sobre la salut 
de milers i milers de conciutadans. I en això hi estem tots, gestors, professionals assistencials i 
no assistencials, prenent decisions difícils i ràpides pensant en el benestar col·lectiu.  

Els centres estem centrats en desplegar plans de contingència, ampliant i inventant estructures 
de crítics, utilitzant infraestructures dels quiròfans, reordenant plantes i serveis per donar 
resposta a la COVID-19 i, alhora atendre allò que és urgent i important,  amb una visió de 
col·laboració total de la xarxa sanitària i la social, i de  la xarxa pública i la xarxa privada. 

I en això comptem amb el principal dels nostres actius, els professionals, i el que més ens 
preocupa és poder donar-los-hi  la màxima seguretat i garantia de protecció. 

Amb aquest objectiu us posem de manifest la nostra màxima preocupació en quatre qüestions 
fonamentals, i us demanem que com a autoritat sanitària s’hi actuï amb la màxima celeritat: 

 
 Disposar del material de protecció necessari i del test de diagnòstic ràpid del coronavirus 

per als professionals i per als ciutadans.  
 
Amb la declaració de l’estat d’alarma el Ministeri de Sanitat ha assumit el comandament de 
la política sanitària per lluitar contra la pandèmia i ha assumit la responsabilitat de 
subministrar el material i equipament necessari. I a nivell de Catalunya s’ha delegat al Servei 
Català de la Salut la direcció i gestió d’un sistema de compra i distribució centralitzada del 
subministrament de productes sanitaris vinculats amb l’abordatge de la COVID-19. 

La realitat és que als centres no ens arriba el material necessari ni per protegir als 
professionals ni als ciutadans. S’amplia el nombre de llits de crítics, però no arriben els 
respiradors, i es posen en marxa nous dispositius sense garantia de disposar del material de 
protecció necessari. 

La Unió, els centres i professionals que representa, denunciem aquesta situació i exigim que 
les autoritats sanitàries i competents actuïn amb celeritat, amb la màxima honestedat 
informativa i amb la màxima transparència en els criteris de distribució d’aquest material i 
equipament. Només essent conscients de la realitat podrem actuar amb eficàcia, i en 



 

 

aquests moments només així podrem protegir i donar confiança als nostres professionals i 
als ciutadans. 

 
 Tenir orientacions clares de la planificació dels nous dispositius afegits: xarxa privada, 

unitats de crítics, poliesportius, hotels... per garantir l’equitat al territori, així com els criteris 
de derivació a un o altre en funció del perfil del pacient, en base a criteris d’eficàcia i 
optimització de recursos escassos i en el marc de directrius clíniques i protocols d’abordatge 
diagnòstic i terapèutic el més clar i consensuats possible per garantir els drets de pacients i 
responsabilitats professionals. 
 

 Definir i aglutinar el lideratge científic des de l’experiència clínica per poder tenir una certa 
homogeneïtzació de pautes i l’actualització de les mateixes sense provocar ruptures de 
estoc de fàrmacs per tendències. 

 
 Garantir la viabilitat dels centres, econòmica i dels llocs de treball. A la pressió assistencial i 

de protecció i disponibilitat de professionals i material,  no hi podem afegir l’angoixa de les 
tensions de tresoreria per pagar als professionals. Per això hem demanat que el Govern 
inclogui en una nova revisió del Decret  Llei 7/2020, de 17 de març, que els centres puguin 
facturar el 100% de l’activitat ordinària que tenen contractada inclosos els compromisos 
laborals acordats i, garantir el pagament als professionals de la retribució variable vinculada 
a objectius. I que els recursos addicionals COVID-19, que es posin en el sistema sanitari, 
arribin realment als centres per poder compensar els costos extraordinaris que suposa i 
poder recuperar l’activitat ordinària amb garanties de viabilitat. 

 

Us fem arribar amb determinació aquesta inquietud des del compromís de totes les entitats i 
professionals que dia a dia estan aportant tots els recursos, capacitats i esforços possibles per 
contribuir a què el ciutadà continuï confiant en el nostre sistema de salut. 

 

Atentament, 

 

 

Comitè Permanent COVID-19  

 

Barcelona, 31 de març de 2020 

 

 

 

Nota: El Comitè Permanent COVID-19 està format per: Enric Mangas, president; Joan M. Adserà, vicepresident 1r; 
Ramon Massaguer, vicepresident 2n; Jaume Duran, secretari; Xavier Mate, vicesecretari i Roser Fernández, directora 
general  

 

 


