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COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓ – COVID-19 

La Junta Directiva de La Unió, davant l’emergència de la COVID-19: 

 Trasllada el seu suport i reconeixement 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 col·lectiu, i amb unitat d’acció. 
 

 Ara més que mai posem en valor la fortalesa de tenir un sistema nacional de salut i social 
d’accés universal per a tothom, la fortalesa del model sanitari català, que des de la 
diversitat i la pluralitat d’entitats referents i properes al territori formem part i actuem 
dins d´una mateixa xarxa, i respon ràpidament a l’emergència aportant tots els recursos 
i capacitats. I  la fortalesa de tenir uns excel·lents hospitals i sistema d’emergències, però 
també una xarxa d’atenció primària i comunitària, sociosanitària i de salut mental, de 
residències de gent gran, discapacitats, serveis d’atenció domiciliària, rehabilitació, 
transport sanitari, oficines de farmàcia, que respon extraordinàriament, i això no passa 
en tots els sistemes de salut. 

 
 Tota la xarxa de centres sanitaris i socials de Catalunya ja des d’abans de la publicació 

del decret d’alarma treballem només 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. En això estem tots, gestors, personal assistencial i personal no 
assistencial, prenent decisions difícils i ràpides pensant en el benestar col·lectiu. 

 

 Els centres estem centrats en desplegar plans de contingència de desprogramació del 
que és ajornable i de reordenació de plantes i serveis per donar resposta a la COVID-19 
(UCI’s, llits de crítics, respiradors) habilitant tots els espais possibles per intentar aïllar 
als pacients COVID-19, però alhora per mantenir els recursos per atendre l’urgent i 
important (urgències, parts, tractaments oncològics,...), amb una visió de col·laboració 
total de la xarxa sanitària i la social, i de  la xarxa pública i la xarxa privada. 
 

 També anem sumant aprenentatges que després haurem de veure si som capaços 
d’incorporar-los en el dia a dia.  Determinats canvis per desburocratitzar el sistema, que 
segurament en situació normal haguéssim trigat a incorporar-los, i ara per necessitat els 
incorporem. Com deia en Xavier Marcet recentment, “El que vivim a les nostres 
organitzacions no és un parèntesi, és molt més. És escalar l’oportunitat per  desescalar 
burocràcies, dissenyar agilitats i desaprendre obsolescències”. 
 

 El compromís ciutadà i responsable de confinament, higiene, alimentació saludable, 
contenció social i, els esforços ingents en la innovació per diagnosticar, tractar i trobar 
la vacuna per fer front a la COVID-19 són d’extraordinària contribució per al sistema de 
salut i social. I una vegada més la societat catalana està a l’alçada del moment. 
 

 Reconeixem l’esforç i el treball col·laboratiu amb les autoritats sanitàries i socials del 
país, amb qui compartim la necessitat de protegir als professionals i garantir la viabilitat 
del sistema i dels seus llocs de treball. Per això els hi demanem que actuïn amb la 
màxima celeritat en dues coses fonamentals: 
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 Disposar del material de protecció necessari, i del test de diagnòstic del 
coronavirus per als professionals i ciutadans. Demanem al Govern i a l’Estat 
celeritat,  i un sistema equitatiu i transparent de distribució. La Unió participa 
en el sistema de compra centralitzada i ha  fet arribar més de 30 ofertes amb la 
col·laboració amb Foment del Treball i altres entitats que s’han mobilitzat, però 
davant l’actual situació crítica de manca de material i de necessitats creixents 
per als propers dies i setmanes, La Unió obrirà línies complementàries per 
optimitzar la compra de material, tant a nivell internacional com a partir 
d’iniciatives de la indústria local. 
 

 Garantir la viabilitat immediata 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 demanem que el Govern revisi el Decret  Llei 7/2020, de 
17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i 
gestió de residus, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmica,  per tal de garantir que els centres, que no podran facturar l’activitat 
ordinària que tenen contractada, puguin facturar el 100 % del contracte vigent 
inclosos els compromisos laborals acordats.  I amb aquest objectiu el 20 de març 
vam elevar la proposta de redactat al Servei Català de la Salut, i a la Direcció 
General d’Autonomia Personal i la Discapacitat per adaptar-lo a la complexa 
diversitat de contractació de l’àmbit social. 

 
 L’impacte per al sector de salut i social continuarà més enllà de superar la pandèmia al 

nostre país, caldrà avaluar l’impacte econòmic de la COVID-19 i recuperar l’activitat 
ordinària en un escenari de cansament físic i emocional, i per això cal que el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i de l’Estat articulin de manera efectiva i transparent 
l’aportació dels recursos extraordinaris a la que s’ha compromès, i que arribin als 
centres. 

 

 La Unió, en nom de tots els centres i professionals, volem agrair les mostres de suport 
que rebem cada dia a les portes dels centres i als carrers. 

 

I com deia Miquel Martí i Pol, “I sobretot n’oblidis que el teu temps és aquest que t’ha tocat viure, 
i no un altre, i no els desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, 
en la lluita, car el teu lloc només tu pots omplir-lo” 

 

Tot el suport i reconeixement a tots els professionals i gestors!!! 

 

Junta Directiva de La Unió 

Barcelona, 24 de març de 2020 


