Barcelona, 31 de maig de 2020
Conseller Josep Maria Argimon
Departament de Salut
Pavelló Ave Maria
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/
Honorable conseller,

Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, societat científica de més de 550
professionals adscrita a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears, que coneixes des dels inicis, pel vincle que des de sempre has mantingut, et volem
felicitar i donar l’enhorabona pel camí encetes.
El darrer any ha estat inèdit en els 36 anys d’història del nostre Sistema Nacional de Salut i,
després de la primera onada de la Covid-19, des de la nostra societat científica el primer
que vam pensar és que aquesta dura prova havia de servir per aprendre.
La pandèmia ens ha plantejat, amb excessiva cruesa, alguns dels reptes pendents de
l’actual sistema de salut: la necessitat de transformació dels serveis, pensant en la creació
de valor per als pacients, un deute de reconeixement a la gran qualitat i compromís dels
seus professionals, la millora inajornable de la salut pública i la importància de la bona gestió
de les nostres organitzacions a través dels professionals de la gestió, que han permès
convertir Catalunya en un referent internacional.
La vocació de la nostra societat científica és oferir, des de l’academicisme, criteri i objectivitat
en tots aquells debats que es generin al voltant del sistema sanitari i, per tant, ens posem,
com no podia ser d’altra manera, a la teva disposició des del primer moment.

Rep una molt cordial salutació,

Ramon Cunillera
President
Societat Catalana de Gestió Sanitària

Societat Catalana de Gestió Sanitària · Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
C/ Major de Can Caralleu, 1-7. 08009 Barcelona. 93 203 10 50 · scgs@academia.cat

