COMUNICAT DE SUPORT PER TAL QUE LA FUTURA
AGÈNCIA ESTATAL DE SALUT PÚBLICA (AESAP) S’UBIQUI A
CATALUNYA
Catalunya ha tingut sempre una llarga tradició i un paper molt actiu en el
desenvolupament de les estructures sanitàries, especialment, pel que fa al suport
i organització de les corresponents a la salut pública i, en concret, a la vigilància,
prevenció i control de les malalties transmissibles. A l’empara de la Llei de Salut
Pública (2009), es va crear l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
En l’àmbit acadèmic i de recerca, Catalunya és capdavantera en matèria de salut
pública, amb el desenvolupament de projectes de recerca i de cooperació
internacional i d’activitats docents de gran qualitat i nivell. Aquesta activitat la
desenvolupen nombrosos professionals adscrits a les universitats catalanes i a
instituts de recerca de reconegut prestigi, institucions molt ben situades en les
classificacions acadèmiques i docents internacionals. Una bona part dels grups
de recerca del CIBER de Epidemiología y Salud Pública de l’Instituto de Salud Carlos
III estan ubicats a Catalunya.
Cal destacar, a més, el paper que, més enllà dels professionals sanitaris, també
tenen en la salut pública catalana diferents professionals i institucions no
sanitàries, com molt bé exemplifiquen els integrants del Grup Interdisciplinari
de Professionals de la Salut (GIPS), donant bona mostra del treball en equip dins
del paradigma “Un món, una sola salut”.
Catalunya té totes les condicions necessàries per acollir la futura Agència Estatal
de Salut Pública (AESAP), especialment per la seva capacitat d’integrar,
d’innovar i de tenir una visió àmplia del que significa una agència d’aquestes
característiques, consolidant i reforçant el model de treball interdisciplinari i en
xarxa entre tots els actors implicats, tant del conjunt de l’Estat com dins de la
Unió Europea. També per la capacitat demostrada de treballar sota els estàndards

de màxima qualitat i eficiència i amb tots els mecanismes exigibles de
competència, transparència, rigor i avaluació de resultats.
Com a institucions col·legials professionals implicades en la salut pública i en la
salut de tothom i reconeixent la importància cabdal i estratègica de l’AESAP,
donem tot el nostre suport al Govern de Catalunya per tal que faci possible la
ubicació de la futura agència a Catalunya.
Barcelona, 9 de novembre de 2022.
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