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El Fons Català presenta una campanya en defensa de la cooperació per 
un sistema de salut públic i universal 

 

12 de maig de 2021. La pandèmia que encara vivim és la prova més contundent que la 

preocupació per la salut és un fenomen global, i que garantir l’accés a una atenció sanitària, 

universal i de qualitat no és només una necessitat, sinó l’única manera de combatre malalties 

com les que ara mateix ens afecten.  

 

És per això que durant aquest mes de maig i coincidint amb el dia Internacional de la infermeria 

des del Fons Català de Cooperació es llença la campanya “Per un sistema de salut públic, 

defensa la cooperació”. L’objectiu és visibilitzar que la salut, no és una qüestió limitada a tenir 

bons hospitals i les millors medecines, sinó que té a veure amb tot un seguit de determinants, els 

quals han de ser tractats des de la proximitat, des del món local. Per una raó de justícia global i 

per treballar per al dret a la salut de la nostra ciutadania, cal implicar-se en estendre aquest dret 

a tot arreu. 

En un món globalitzat, on les relacions economies i la mobilitat s’han intensificat tant, no té cap 

sentit pensar en la salut com quelcom que es pugui confinar dins d’unes fronteres territorials: no 

hi ha reixes prou altes o atapeïdes per aturar virus i microbis.  

 

La bona alimentació, la higiene, la qualitat de l’aire o de l’habitatge són elements que determinen 

l’esperança de vida o incideixen en la prevalença de la majoria de malalties. Treballar en l’àmbit 

de salut comunitària pel que fa a la qualitat de l’aigua, prevenint mals hàbits, donant informació 

sobre planificació familiar i sexualitat o detectant pràctiques perilloses com l’ablació, són 

exemples de com construir el dret a la salut des dels municipis. 

 

El Fons treballa amb Gàmbia per l’apoderament i la capacitació d’estudiants i professionals de la 

salut per la prevenció de la Mutilació Genital Femenina i l’atenció de les conseqüències que 

aquesta pràctica té per la salut de les dones. 

 

Als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf ajudem a que es pugui mantenir un laboratori 

per la producció local de medicaments. I a Nicaragua, col·laborem amb el centre de 

desenvolupament integral per a persones amb discapacitat. 

 

 

 

http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
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Disposar d’un sistema de salut bàsic, juntament amb el treball sobre els determinants social i 

econòmics des de l’àmbit local, són els primers elements per construir el dret a la salut. Sense 

salut no hi ha justícia global ni cap mena de seguretat per a ningú. 
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