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Unitat per afrontar els reptes
sanitaris europeus
Un acte a la URV se centra en la solidaritat europea per poder millorar en els
aspectes de la salut i fer créixer la Unió Europea

Imatge del col·loqui celebrat a la URV | Cedida

La Universitat Rovira i Virgili (URV) va acollir aquest passat dijous, 20 de gener, la sisena taula
rodona sobre salut i model social europeu, a càrrec del Departament d'Acció Exterior i Govern
Obert. Les set xerrades que hi ha previstes en total tenen l'objectiu de fomentar la participació de
la ciutadania de Catalunya en la Conferència sobre el Futur d'Europa. La consellera d'Acció
Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va presidir la taula rodona sobre la salut i el model social
europeu, que es va celebrar a l'edifici del rectorat de la URV.
La Conferència sobre el Futur d'Europa és un debat ciutadà impulsat pel Parlament Europeu, el
Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea per donar visibilitat a les opinions i propostes de
la ciutadania, especialment les del jovent, en relació amb els reptes i les prioritats de l'Europa del
futur a través d'un procés participatiu a escala europea. El col·loqui, titulat Salut i model social
europeu i emmarcat en el cicle Escolta, Europa, va estar dirigit pel periodista de TV3 Xavi Coral.
El mateix periodista va obrir la xerrada amb una petita introducció sobre què significa el continent
europeu avui dia, i va voler destacar que ?tenim l'època de pau més llarga des que es van
fundar les bases de la Unió Europea, i, gràcies a aquests fets, ara per ara decidim i solucionem els
nostres conflictes a través d'una taula?.
Coral també va voler destacar el posicionament de la Unió Europea afegint que "tenim un bon
marc en l'àmbit polític que serveix per protegir la democràcia i que de mica en mica ha anat millorant
en temes relacionats amb la immigració, la lluita contra el canvi climàtic, etc.?. La rectora de la
URV, María José Figueres, també va voler posar èmfasi en la importància que té aquesta
universitat amb el compromís pel desenvolupament social, cultural, de salut i econòmic del territori.
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Figueres va destacar que, "tot i la pandèmia, no ens hem aturat en els nostres cursos acadèmics,
apostem pels nostres estudiants i les noves generacions, al mateix temps que continuem amb la
recerca de la COVID-19 i, sobretot, aportem els nostres coneixements sobre punts sanitaris per
poder-hi fer la nostra petita contribució".
Taula rodona d'experts en ciència i salut
Després de la presentació, el col·loqui va entrar en matèria quan els quatre experts van compartir
els seus coneixements i les seves opinions amb els presents. La taula va estar formada per la
Dra. Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i
cap de la Unitat de Tumors Toràcics del Vall d'Hebron Institute of Oncology; Àlex Arenas, director
de la Càtedra de Ciència i Humanisme de la URV; Albert Torelló, investigador de l'Institut Ostrom, i
Jaume Benavent, gerent del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra. Tots quatre
ponents van tenir un missatge clar i contundent sobre el que hauria de fer la Unió Europea
respecte a temes de salut: una unificació conjunta perquè tothom remi en un mateix sentit,
compartir idees i coneixement perquè aquest gran transatlàntic europeu arribi a bon port.
Enriqueta Felip va voler recalcar la importància de treballar en equip per a una mateixa causa, i
més si es tracta de la salut. Dintre del seu àmbit, Felip va destacar que "és important la
digitalització, les investigacions, els assajos clínics i, sobretot, la transparència, que puc assegurar
que en el meu sector hi és". Àlex Arenas, per la seva banda, també va voler destacar la
importància del paper de la Unió Europea en relació amb l'actual pandèmia de la COVID-19: "Hem
d'estar més sincronitzats, i la meva petició personal és poder fer un puzle polític potent que ens
permeti que davant d'una cosa que ens afecta a tots hi pugui haver una solidaritat conjunta, per
poder estar coordinats i preservar la salut de tothom."
D'altra banda, Albert Torelló va parlar de noves propostes de futur per a Europa, com la d'estar
atents i preparats per a les següents pandèmies i, d'aquesta manera, treballar de forma conjunta
per estar tan ben preparats com sigui possible. Jaume Benavent va mantenir-se en una línia
similar a la dels companys de taula i va voler argumentar la importància de reforçar, sempre que es
pugui, un pilar fonamental com és la sanitat. Benavent va afegir que "he de demanar a Europa
que faci els màxims esforços possibles per mantenir l'estat del benestar".
Victòria Alsina va ser l'encarregada de fer la cloenda, en què va voler destacar la gran feina que
fan els quatre participants en aquesta taula rodona, sense oblidar la de totes les autoritats de
Tarragona que hi eren presents. Alsina va destacar el paper important de Catalunya dins del
marc europeu i va acabar el seu discurs amb un missatge contundent cap a Europa: "Catalunya
passa per Europa, però el futur d'Europa passa també per Catalunya.
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