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Assemblea General Extraordinària de 4 febrer de 2016 
 
 

És un honor per a mi haver estat escollit president de La Unió per tots vosaltres, avui en Assemblea, en 
un moment  ple de reptes. 

 
Us vull agrair la confiança a tots, de manera especial, a la Junta Directiva que ha donat suport a la 
meva candidatura, i, molt especialment, al president Manel Jovells i al vicepresident Quim Erra. 
 
Aquest any La Unió fa 40 anys i la seva és una història de compromís i coherència, amb el 
manteniment dels valors i principis que la van inspirar. Molt ben defensats per Manel Jovells en 
aquests darrers 5 anys, d’especial duresa econòmica, importants canvis socials i de polarització de les 
ideologies. També vull destacar el seu tarannà a l’hora de presidir La Unió, amb un estil molt 
dialogant. 
 
També vull tenir un record molt especial pel primer president de La Unió, el Germà Francisco Sola, 
també de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu que juntament amb altres grans professionals van 
tenir la visió que les entitats sanitàries caminaven millor de la mà. Així començava la trajectòria de La 
Unió, un camí orientat també al disseny i el reforç de les línies mestres del model. 
 
Posteriorment, el Sr. Giannoni, la Sra. Esperança Martí, el Sr. Martí Masferrer, el Dr. Pere Monràs, el 
Sr. Feliu Sucarrats i el Dr. Boi Ruiz, des de la presidència de La Unió, també van contribuir 
decididament a la millora, a la defensa i al manteniment del sistema sanitari i social català. Aquesta, 
crec, continua sent la millor manera de defensar els interessos que, avui en dia, ens uneixen a les 117 
entitats sanitàries i socials i les 19 empreses de béns i serveis que configuren el Fòrum d’Associats 
Col·laboradors de La Unió. 

Començo el meu mandat amb el ferm compromís de servir al conjunt dels associats tot defensant el 
model sanitari i social i per a fer-ho compto amb l’equip tècnic de La Unió i amb tots vosaltres. Des de 
la diversitat, que, com sabeu, és un dels valors de la Unió, ara més que mai, ens cal la suma de tots els 
compromisos individuals i el treball conjunt. 
 
I ens calen aquests compromisos perquè l’entorn econòmic, les noves polítiques d’atenció sanitària i 
social, i el context social i ideològic ens obliguen a donar respostes cada vegada, de manera més 
ràpida, a necessitats més canviants. 

 
El subfinançament de la sanitat és crònic i històricament com a associació hem demanat un 
finançament més adequat. Actualment, el país destina, aproximadament,  1.120 euros per càpita a 
salut, la qual cosa representa un 5 % del PIB i en serveis socials 220 euros per càpita, que no arriba a 
l’1%. Aquesta situació s'ha de corregir si volem ser el país que millor atengui/cuidi  les persones. Com 
els meus antecessors, en aquest nou mandat, també em comprometo a treballar per aconseguir un 
finançament més adequat. Vull remarcar que en els últims 5 anys el sector ha fet un important esforç i 
fins i tot s’ha aconseguit recuperar l’activitat de 2010 sense que hagi variat la tendència de bons 
resultats  en salut i  de satisfacció en la percepció de la ciutadania. 
 
També volem continuar treballant pel procés de recuperació de la tarifa i de l’activitat. El que 
recuperin els treballadors públics ha de repercutir en les tarifes dels centres concertats a través de la 
tarifa 2016. 
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Un altre aspecte que ens preocupa, i sobre el qual hi posarem el focus, són les llistes d’espera que han 
de ser una prioritat sobre la qual s’hi destinin més recursos per tal de retornar a les dades de fa 5 anys 
i que el sistema sigui més accessible. 
 
 Ens preocupa molt, també,  l’aturada que durant aquests anys han sofert les inversions i les 
reposicions que fan incórrer al sector en un risc d’obsolescència que pot limitar greument el seu 
desenvolupament. 
 
En l’àmbit social també patim de manca de finançament adequat. En els últims 4 anys, aquest àmbit 
també ha demostrat una gran maduresa mantenint la prestació de serveis malgrat una disminució en 
el pressupost de l’ICASS de l’11%. Vull recordar que els empleats del sector social, amb la 
dependència, són uns 40.000, el que representa un 1,4% de la població activa. 
 
Els recursos econòmics són claus a l’hora de procurar una atenció adequada a les persones però 
també l’organització, la cooperació i la integració dels serveis i  el treball en xarxa. En aquest sentit, 
hem d’estar amatents i incentivar noves fórmules  i  també hem d’estar amatents a les polítiques 
d’atenció sanitària i social. 
 
Assistim a un nou perfil de demanda, a nous models d’atenció que ens porten a un sistema no centrat 
exclusivament en curar, sinó en prevenir i cuidar. Un sistema no centrat en l'hospital, sinó en l’atenció 
comunitària (des de l’atenció primària, domiciliària) amb plena integració dels serveis sanitaris i 
socials. Sempre centrant-nos en la persona. 

 
En aquest sistema, l’atenció a la dependència requereix més integració amb la resta de serveis i també 
més recursos. En aquest nou curs polític, entre tots, hem d’assolir les fites plantejades en el Pla 
Interdepartamental del Govern. 

 
Tenim el deure que aquesta nova demanda i que aquestes noves polítiques d’atenció integrada a la 
persona resolguin i previnguin l’impacte que la crisi i les desigualtats han provocat sobre diversos 
grups, especialment entre els infants i els joves. Malauradament, això és significativament visible en 
els serveis ambulatoris de salut mental. 
 
Per fer front a aquests reptes comptem amb una xarxa diversa, professionalitzada i compromesa amb 
les polítiques públiques; cal aprofitar la possibilitar d'adaptar la normativa de contractació a aquests 
valors i establir els mecanismes de transparència i equitat en l’assignació recursos, tant pel sector 
sanitari com pel social. 
 
A més, comptem amb una peça molt valuosa per afrontar aquests reptes i per defensar el nostre 
model: el ciutadà. Hem de buscar noves vies d’interacció. Repetim, insistentment, que el ciutadà és el 
centre del sistema. Col·loquem-lo de veritat. L’Administració, els centres, els professionals ... no són  el 
centre del sistema; ho és el ciutadà i  estem al seu servei. 
 
Els hem d'empoderar, donem molta informació però a vegades no ens sabem explicar 
 
Sabem que el ciutadà està satisfet amb els serveis de salut, periòdicament li posa un notable. Des de 
l’experiència, hem de saber aprofitar aquesta relació privilegiada per donar-nos a conèixer com a 
sector i avançar en aquesta interacció que ens ha de fer més forts i adaptar-nos millor a les persones 
que servim.  
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Com us deia comptem amb una sòlida història com entitat, de la qual ens hem de sentir orgullosos 
perquè al llarg de 4 dècades hem defensant i, també en aquest nou mandat que ara comença, 
continuarem defensant el compromís per la sanitat i l’atenció social públiques del país des de la 
diversitat, la gestió professionalitzada, l’ètica, la transparència i el retiment de comptes i l’aposta per 
l’excel·lència i hem de seguir vetllant per uns serveis privats de qualitat i no dependents, que també 
s’esforcin en mantenir línies d’excel·lència i competitives.  
 
Pel futur immediat, comptem amb un GPS que hem construït entre tots, el Pla Estratègic 2016-2020, 
aprovat en Assemblea General Ordinària, de 17 desembre de 2015, fonamentat sobre un treball 
participatiu de discussió interna i de consens. 
 
Els principals eixos són la defensa dels interessos legítims dels associats i el reforç del model sanitari i 
social català.  
 
Cal posar en valor el compromís i l’aportació dels serveis concertats i la col·laboració publicoprivada. I 
ho podem fer perquè ens avalen els resultats i podem refermar la confiança dels ciutadans en els 
nostres serveis.  
 
I no ens podem oblidar, com deia abans, dels professionals. Directius i professionals han fet un esforç 
enorme per tal de mantenir la qualitat del sistema en aquests temps tant durs d’ajustos i, cal insistir, 
que són els valedors del model davant la ciutadania. Directius i professionals han mantingut el sistema 
sanitari català. 
 
Volem manifestar, des d’aquest nou mandat, que seguirem treballant amb l’Administració des del 
rigor i l’objectivitat,  defensant els nostres punts de vista però amb lleialtat i esperit de col·laboració, 
com sempre hem fet des de la Unió. El director de Servei Català de la Salut, que avui ha sigut tan 
amable d’acceptar presidir aquesta clausura, ens coneix i ho sap, però li volem reiterar. 
 
Acabo agraint de nou la confiança a tots vosaltres, a l’Assemblea d’associats. Reitero que compto amb 
un equip tècnic sòlid i motivat, encapçalat per la Dra. Helena Ris i per tots vosaltres. Més que mai, en 
aquest moment, necessitem estar units per fer junts allò que no ens sortirà bé si ho volem fer per 
separat.  
 
Moltes gràcies! 


