PACTE CATALÀ PER LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA
per afrontar les conseqüències de la COVID-19
Aportacions per al sector de salut i social

El sistema de salut i social de Catalunya ha donat i està donant resposta a la COVID-19. El sistema
s’ha tensat, però no s’ha col·lapsat. Cal posar en valor més que mai:
 La fortalesa de tenir un sistema nacional de salut i social d’accés universal per a tothom.
 La fortalesa del model sanitari i social català, que des de la diversitat i la pluralitat d’entitats
referents i properes al territori ha respost a l’emergència, aportant tots els recursos i
capacitats, és flexible i sap treballar en xarxa. La contribució social del model de concertació a
Catalunya, i la implicació de la societat civil han estat claus i marquen la diferència.
 La fortalesa de tenir uns excel·lents hospitals i sistema d’emergències, però també una xarxa
d’atenció primària, comunitària i domiciliària, sociosanitària i de salut mental, de residències
de gent gran, de discapacitats, serveis d’atenció domiciliària, rehabilitació, transport sanitari,
oficines de farmàcia, que respon extraordinàriament, i això no passa en tots els sistemes de
salut.
 La fortalesa del valor del professionalisme clínic i gestor, de la seva competència tècnica i
qualitat humana.
Com a tota crisi en surten aprenentatges, manera de fer les coses diferents i millors, que davant
un objectiu comú ajuden a superar resistències al canvi. La desburocratització de l’atenció
primària de salut, el model d’atenció sanitària a les residències, la incorporació de la
transformació digital en totes les seves vessants. 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”.
La integració sanitària i social és essencial, i no per molt que en parlem està resolta. L’abordatge
de l’atenció sanitària a les residències i posar en valor el paper que aquestes, i el conjunt del sector
social, tenen en l’atenció social a les persones és una prioritat estratègica de les polítiques socials.
Hem de reconèixer que la resposta sanitària en l’àmbit de les residències no ha estat bona des del
primer moment, i que el seu impacte ha estat evident i requereix d’una revisió urgent, tant des
del punt de vista del model com de nivells competencials i pressupostaris.
Cal millorar el finançament del sistema de salut i social per a adequar-lo a les necessitats
creixents, incorporant els aprenentatges de la gestió de recursos escassos en aquesta pandèmia.
Cal posar per endavant el valor del concepte de l’ètica de l’eficiència, per davant el debat
demagògic sobre models que posen en qüestió la col·laboració publicoprivada sense posar dades
sobre la taula que permetin fer un retiment de comptes de les decisions que es prenen i dels
resultats associats a l’ús dels recursos públics.
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Enfortir l’esperit inclusiu de compromís social que hi ha darrera la directiva europea de
contractació de serveis d’atenció a les persones essent transparents en l’aportació de valor social
de les organitzacions. Valor que només pot néixer de la bona gestió i que ha de revertir en la
millora de les condicions laborals dels professionals, la inversió en equipaments, l’impuls de la
recerca i la innovació i, els projectes de responsabilitat social. Aquest compromís, mesurable, fa
tangibles els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Manifest de La Unió, una nova societat,
una Unió més compromesa, Girona 4 de desembre de 2019).
La millora del finançament de les polítiques socials està lligada a la millora de l’economia del país
per generar ingressos, i per tant hem de fer compatibles les polítiques de creixement de
l’economia productiva i de l’economia social. L’impacte social i emocional de la post COVID-19
serà tant o més important que l’econòmic, i atendre als col·lectius més vulnerables vol dir també
recuperar llocs de treball dignes i impulsar polítiques contra les desigualtats.
Sense renunciar a les potencialitats de la globalització, cal no renunciar a l’autonomia tecnològica
i de la matèria primera, i a la provisió de proximitat de béns i serveis, encara que això suposi
encarir una mica el producte; en tot cas centrem-nos en millorar la competitivitat de la indústria
local.
Cal situar el sector salut i social com a sector estratègic de tot país que vulgui ser referent de
progrés social i de nou model d’economia productiva. És un sector que procura la salut del
principal actiu d’una societat, les persones, i alhora genera riquesa i té una forta capacitat
d’arrossegament sobre sectors industrials i de serveis que atrauen el capital coneixement, la
recerca i la innovació i la internacionalització (indústria farmacèutica, material i equipament
sanitari, biotech, bioinformàtica...). Aquest sector és alhora promotor de polítiques de
desenvolupament sostenible i de responsabilitat social com a impulsores de la millora en els
determinants de la salut. Un àmbit estratègic per facilitar l’equilibri entre economia productiva i
economia social.
Com a mesures concretes per a un Pla d’acció immediat proposem:
Garantir el finançament suficient de l’impacte de l’atenció a la COVID-19 a les entitats sanitàries i
socials, per assegurar la seva viabilitat davant una nova fase en la que caldrà mantenir dispositius
de suport a la COVID-19, i alhora recuperar l’activitat ordinària i fer front a les llistes d’espera
acumulades. És necessari assegurar la viabilitat de les entitats per atendre els compromisos de
millora de les condicions laborals dels professionals i atendre els pagaments.
Mantenir els marcs normatius de flexibilitat per a la captació de professionals i l’organització del
treball per atendre la doble demanda de prevenció, atenció i seguiment de pacients COVID-19 i,
de recuperació de l’activitat ordinària en unes condicions on hi continuaran havent restriccions
de recursos.
Enfortir els serveis de salut mental i de suport emocional per atendre l’impacte social de la COVID19.
Desplegar amb eficàcia el pla de xoc de l’atenció sanitària COVID-19 a les residències, i prendre
les decisions i posar els recursos necessaris per desplegar-hi un model d’atenció sanitària i social
digne per a les persones i per als professionals.
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Garantir l’aprovisionament de material de protecció i de tests diagnòstics per a professionals i
pacients/residents/ciutadans per gestionar amb seguretat el pla de desescalament.
Atendre les necessitats de millora de les condicions laborals dels professionals sanitaris i dels
professionals del sector social, especialment de les residències de gent gran i discapacitats.
Estendre, com a mínim fins al 31 de desembre, el tipus impositiu del 0% de l’IVA per a la compra
de material de protecció i altre material i equipament vinculat a la COVID-19, i aplicar-lo amb
caràcter retroactiu des de l’inici.
Dotar de flexibilitat i cobertura a les organitzacions per incorporar els aprenentatges dels nous
models d’atenció i desburocratizació del sistema per la gestió de la IT, videoconsultes, etc... amb
l’objectiu de millorar la productivitat del sistema i optimitzar els llocs de treball en un sector on hi
ha manca de professionals.
Potenciar la indústria local d’aprovisionament de material i d’equipament sanitari i de protecció.
Situar el sector de salut i social com a sectors prioritaris de la recerca i la innovació del país

Barcelona, 30 d’abril de 2020
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