
La Unió és una de les peces clau del sistema i 
les reflexions que s’han produït al voltant de les 
jornades i d’aquests cinc anys en el marc del 
Projecte +Futur són molt importants per poder 
afrontar els reptes de futur. I les conclusions 
alineades amb el Pla de Salut han d’ajudar a 
transformar i a fer.

La Unió sou, com deia, una peça clau i compto 
amb tots vosaltres en aquesta aventura, perquè 
els que ens hi juguem és molt, som aquí per 
treballar per a la millora de la qualitat de vida de 
la gent que és el que ens mou.

La Unió, agent clau

Cloenda a la IV 
Jornada +FUTUR 
del conseller 
de Salut 
Manel Balcells

Quan el President en va proposar ser conseller 
de Salut li vaig traslladar tres inquietuds: Primer, 
tindrem temps? aquest Govern quina durada 
tindrà?. Segon, comptem amb recursos? quin 
horitzó pressupostari hi ha?. Tercer, per a fer 
què? Podrem transformar i impulsar?. Les 
respostes van ser satisfactòries. He estat tota 
una vida en aquest sector per ajudar i ara, quan 
t’ho demanen perquè la situació és difícil, no et 
poden tremolar les cames.

Per què soc aquí 

• Si aconseguim anar junts, i parlem i ens 
escoltem.

• Si aprenem a prioritzar.

• Si cuidem als professionals.

Però ens en sortirem

Principals missatges, en una de les seves 
primeres intervencions públiques

Se suma al Fer + FUTUR és fer Pla de Salut

Aposta pels valors del model sanitari català

• Allò que ja hem compartit i hi estem d’acord

• Hem d’implementar l’atenció integrada i 
integral centrada en la persona i un dels 
instruments per a fer-ho pot ser l’Agència 
Integrada Social i Sanitària de Catalunya que 
amb el compromís per avançar-hi des del 
departament de Salut, el departament de 
Drets Socials i el món local es pot aconseguir 
amb els mateixos recursos però d’una manera 
diferent i millor atendre a les persones des 
d’una mirada 360º. Hi ha dificultats, però hi ha 
experiències i coneixement per a fer-ho, i avui 
segur que n’heu compartit, i hem de començar 
a caminar.

Què prioritzarem des del Govern

• Estem en un moment complicat políticament, 
a nivell nacional i internacional, i hauríem 
d’aconseguir que el sector salut i social fos 
un oasi del pim-pam-pum de tot plegat.

Anàlisi de la situació

• Estem en conflictes bèl·lics i en plena crisi 
energètica amb un fort impacte econòmic i 
social, i amb una post pandèmia COVID-19 
que encara no sabem si s’ha acabat o no.

• Tenim una demografia complicada, tant de la 
població com dels professionals. 

• Amb problemes concrets com el pressupost, 
si es prorroga o no, i en plena negociació 
dels convenis del sector, i possibles 
mobilitzacions.



• Al sector, a la gent que té criteri, al gent 
que marca tendència, la gent que decideix, 
a la gent que gestiona, la gent que està al 
territori, la gent que té credibilitat...

• Som un país petit, set milions i mig 
d’habitants, el tenim al cap. Un país petit 
s’ha de planificar en conjunt i ens hem de 
reorganitzar. Hem d’evitar duplicitats, hem 
de ser capaços amb imaginació de resoldre 
problemes que tenim i que tindrem. I aquesta 
planificació de sistema, de país, l’ha de fer 
el departament de Salut, i el CatSalut és 
l’instrument per a fer-ho possible. No pot 
planificar el territori, no poden planificar els 
operadors.

I volem implicar-hi a tots
en aquest projecte 

• Tots vosaltres, els proveïdors sou sistema 
nacional de salut, independentment de la 
titularitat i propietat, tots els que, des d’una 
governança pública, presteu els serveis i 
ateneu a la gent. Aquest és el sistema públic 
de Salut  que tenim a Catalunya. També hi ha 
el sistema privat.

• El departament de Salut ha de garantir 
la qualitat i l’equitat d’accés i la igualtat 
d’oportunitats del sistema públic de Salut. 
I també l’equitat  en el tractament als 
proveïdors, i per tant potser caldrà revisar els 
sistemes de pagament.

El sistema nacional 
de salut som tots

• Hi ha coses que no depenen de ningú més 
que de nosaltres i que podem fer sense 
demanar permís, com poden ser els canvis 
organitzatius. Doncs fem-les. 

• I en aquest propòsit volem crear un Centre 
Nacional de Teràpies Avançades. Tenim els 
elements i capacitats per fer-ho i els recursos 
els trobarem.

• Això ens ha de permetre enfortir el link entre 
el món assistencial i el món de l’empresa. 
El partenariat públic-privat amb un sector 
empresarial que es vincula amb transparèn-
cia amb les polítiques públiques, promovent 
l’emprenedoria, les empreses biotech....

Hem de promoure i aprofitar els 
espais de sobirania a Catalunya

I amb quins elements ho hem de fer

• Amb la innovació com a motor. Anem a 
abordar els problemes amb un esperit 
innovador.

• Que hi hagi algú que ho implementi, 
deixem que hi hagi mil projectes 
interessants i anem a prioritzar quins són 
els que van bé i apliquem els que van bé.

• Que hi hagi algú que ho compri, el Servei 
Català de la Salut, la futura Agència.

• Hem d’incidir cada vegada més en la promoció 
d’estils de vida saludables, per a la gent jove i 
la gent gran. Que la gent es mori sana i el més 
autònoma possible. I fer-ho des de l’atenció 
comunitària i des de l’atenció primària.

Aquestes són els meves intencions que haurem d’anar traduint amb possibilisme, amb totes les 
dificultats del món, però espero que amb la complicitat del sector. I com deia el President de La 
Unió a l’inici, “podeu comptar amb nosaltres”.

La Unió sou una peça clau i compto amb tots vosaltres per a aquesta aventura perquè el que ens hi 
juguem és molt i som aquí per treballar per a la millora de la qualitat de vida de la gent, que és el 
ens mou.

14 d’octubre de 2022

Vídeo de cloenda del Conseller Document del Prototip +FUTUR per 
implementar la integració assistencial

Continguts de la IV Jornada +Futur
Superem barreres: implementem

https://vimeo.com/761933804/6b69729389
https://mesfutur.uch.cat/prototip-futur-per-implementar-la-integracio-assistencial/
https://mesfutur.uch.cat/iv-jornadafutur/

