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El Fons Català per l’accés universal a les vacunes contra la Covid-19 
 

La Covid-19 ha provocat una crisi mundial de Salut sense precedents, declarada ara fa un any. 

La pandèmia ha causat prop de 3 milions de morts i a principis d’abril hi havia més de 117M de 

persones infectades a tot el món segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de les quals 

a l’estat espanyol ja es comptabilitzàvem 3,15M de persones infectades i 71.000 persones 

mortes. A part s’estima un increment de l’extrema pobresa per primera vegada en 20 anys a 

causa de la pandèmia, el canvi climàtic i el conflictes armats (segons el Banc Mundial) empenyent  

entre 119M i 124M de persones a l’extrema pobresa a tot el món. 

 

Les vacunes són segurament l’eina més eficaç per deixar enrere la pandèmia, suportada gràcies 

a la inversió pública; han sigut el resultat d’una tasca científica ingent sense precedents. 

Malauradament el ritme de vacunació és inexplicablement lent a causa del procés de producció 

i distribució clarament insuficients. Mentre els països més rics han comprat la meitat del 

subministrament de vacunes a nivell mundial, representant el 16% de la població mundial, més 

de 100 països no han començat a vacunar: a aquest ritme fins el 2024 no s’adquiriria una 

immunitat massiva mundial. 

L’OMS va reconèixer “la immunització extensiva contra la Covid-19 com un bé de salut pública 
Mundial” que havia de ser accessible per a totes les persones estiguin on estiguin i sense 
discriminació de cap mena, però la producció i la distribució mundials de les vacunes s’evidencien 
desiguals, no es fabriquen en quantitat suficient, ni es distribueixen a temps ni de forma inclusiva. 
El dret a la propietat intel·lectual i el secretisme dels acords comercials impedeixen la garantia 
del dret a la salut. Les empreses farmacèutiques, no comparteixen les investigacions, exercint el 
monopoli de la producció, subministrament i distribució.  

Ja són diverses les declaracions que reivindiquen tant les vacunes com a bé públic, com 
l’alliberament de les patents, la Iniciativa Ciutadana Europea Right2Cure demana a la Comissió 
Europea que treballi perquè les vacunes i els tractaments siguin considerats un bé públic global, 
accessible a tots i totes de manera gratuïta. I la recent “Declaració de Barcelona per l’alliberament 
de les patents” insta a l’alliberament de les patents de les vacunes contra la Covid-19, com a 
mínim temporalment perquè obstaculitzen la producció i la distribució tant a nivell de ciutats com 
a escala mundial, l’han subscrita la majoria d’agències públiques i organitzacions internacionals 
de la salut global. 

La inversió pública a les farmacèutiques per al desenvolupament de les vacunes, recerca i 
compra avançada supera els 25.000M €. Aquesta inversió pública, però, contrasta amb el fet que 
la gestió posterior de les patents està suposant uns grans beneficis per al sector privat que les 
té. 

En aquest context, és essencial que estats i empreses apliquin i desenvolupin polítiques 

alineades amb els drets humans, per garantir  la disponibilitat, l’accessibilitat, l’assequibilitat, 

l’acceptabilitat i la qualitat de les vacunes per a totes les persones, fomentant la cooperació 

internacional i eliminar obstacles. Cal adoptar mesures amb criteris de salut pública i de justícia 

global.  

 

Cal que els estats activin els mecanismes excepcionals que preveu la legislació internacional, 
fent prevaldre el dret a la salut, la salut pública i la vida de les persones per sobre de qualsevol 
altre interès econòmic, impedint que l’explotació d’una patent pugui dur-se a terme si va en contra 
de la salut pública.  
 
Demanem que les indústries farmacèutiques que disposen de vacunes de provada eficàcia 
alliberin temporalment les patents i permetin una transferència de coneixement i/o producció per 
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accelerar al màxim la capacitat global de producció de les vacunes, especialment després de les 
inversions públiques multimilionàries concedides.  
 
I de la mateixa manera demanem que s’acabi amb el boicot que l’administració Trump va aprovar 
a l’Índia, perquè aquest país pugui fabricar vacunes. 
 

Cal transparència en relació als acords establerts de la Unió Europea amb les companyes 

farmacèutiques i que les seves condicions es facin públiques.  

 

Cal una cooperació dels estats a escala mundial, eliminant obstacles que no garanteixin que les 

vacunes es desenvolupin i fabriquin en quantitat suficient i es distribueixin en temps i manera 

inclusiva a tot el mon, abstenint-se d’acords bilaterals amb les empreses farmacèutiques, que 

comprometen la capacitat d’altres estats, cal que es faci seguint criteris de salut pública i 

començant per les treballadores i treballadors sanitaris i els col·lectius més vulnerables. 

 

Cal facilitar assistència tècnica  i econòmica a altres estats, col·laborar amb els mecanismes  

establerts per l’OMS, compartint ciència i recursos Covid-19, consolidant el sistema de distribució 

entre països COVAX.  

 

Per tot això, des del Fons Català ens sumem a les crides internacionals per habilitar  mecanismes 

extraordinaris per compartir coneixements tecnologia, i transparència. 

 

Barcelona, maig de 2021 

 

 

 

 
 
 


