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La dada

LA

Foto: Xavi Jurio

Entre les consignes més recurrents de la religió 
emprenedora, hi ha allò del make things happen. 
Una expressió que té la virtut de condensar en 
molt poques paraules una actitud vital que pro-
voca l’obtenció de resultats, en qualsevol que 
sigui el projecte en el que un individu o orga-
nització estigui involucrat. A més, si es diu en 
anglès, proporciona un valor afegit a la marca 
personal. Potser per això se n’abusa fins a l’ex-
tenuació. 
El sector químic de Tarragona, que represen-
ta el 25% de la química de tot l’Estat i el 50% 
de la catalana,  porta dècades fent que passin 
coses. No va caure del cel ara ja fa més de 50 

anys, perquè hi van haver persones que van fer 
que aquestes coses passessin. Però, des de lla-
vors, n’hi ha hagut moltes més que han propi-
ciat que el sector es continués desenvolupant i 
modernitzant fent fugir fantasmes com la des-
localització, una amenaça que, com en qualse-
vol activitat econòmica, sempre està present. 
Sobretot quan determinats dèficits de compe-
titivitat, com els costos energètics o els retards 
en algunes infraestructures clau, es van eter-
nitzant. Però afortunadament ha pogut més la 
capacitat de teixir aliances amb el coneixement 
i la investigació i anar evolucionant cap a l’eco-
nomia del valor afegit. Per això som on som. 
Però el moment pel que passa el principal mo-
tor econòmic de les nostres comarques, com la 
gran majoria de sectors, és de contrastos molt 
marcats. D’una banda, el sector posa a prova la 

seva resiliència i la seva fortalesa davant d’una 
conjuntura en la que l’encariment dels seus 
costos de producció asfixien els marges. Però 
de l’altra, la química viu a nivell global un es-
cenari d’oportunitat amb la transició energèti-
ca. El sector químic està acostumant a donar 
solucions científiques i tècniques als grans rep-
tes de la humanitat. I aquest cop no serà una 
excepció. Els nous materials, les noves formes 
d’energia com l’hidrogen verd o l’economia 
circular són vectors sobre els que el clúster de 
Tarragona planifica el seu futur. 
Però per aprofitar aquestes oportunitats cal 
que torni a passar coses. I moltes d’elles no de-

penen del sector químic, 
sinó de les administraci-
ons. Temes clàssics com 
els costos energètics o les 
infraestructures escan-
dalosament pendents i 
altres necessitats que ani-

ran sorgint s’hauran de resoldre amb una velo-
citat i amplitud de mires que fins ara no hem 
vist si volem seguir comptant amb un sector 
industrial robust, essencial, resilient i innova-
dor. Amb una demostrada capacitat per crear 
riquesa i llocs de treball. Di-
uen que davant de proble-
mes extraordinaris, calen 
solucions extraordinàries. 
Doncs amb raó de més da-
vant les oportunitats. Fem 
que passin coses. 

Editorial En veu alta

La pandèmia ha fet visible la im-
portància de la xarxa de farmàcies 
en el territori, especialment en els 
pobles de Tarragona i de la resta de 
províncies catalanes. Les farmàcies, 
en haver-se de mantenir obligatòria-
ment obertes, eren els establiments 
sanitaris als quals acudia la població 
per resoldre les seves necessitats de 
salut.

Segons l’‘Enquesta sobre l’afec-
tació de la Covid-19 en la farmàcia’, 
elaborada per la Federació d’Asso-
ciacions de Farmàcies de Catalunya 
(FEFAC), durant els mesos més 
durs de la pandèmia, un 80% de 
les farmàcies catalanes van atendre 
persones que manifestaven tenir 
símptomes de la Covid-19 i que no 
havien pogut accedir ni als serveis 
públics de salut ni als d’emergència. 

Des de l’inici de la crisi sanitària, 
la xarxa de farmàcies -3.326 farmà-
cies a Catalunya- va estar disposada 
a col·laborar i va lliurar al Departa-
ment de Salut un seguit d’iniciatives 
de millora per a la salut de la ciuta-
dania. La FEFAC va presentar una 
proposta conjunta amb PIMEC i 
tota la distribució farmacèutica per 
assolir que els llocs de treball fossin 
espais de molt baix risc de contagi. 

Gràcies a la col·laboració amb 
l’Administració, les farmàcies van 
continuar oferint la medicació als 
pacients quan caducava la recep-
ta. Posteriorment, van començar a 
dispensar test de Covid-19, van ser 
acreditades per fer cribratges en 
l’àmbit d’oci d’estiu i escolar i es 
van convertir en punt de declaració 
voluntària de casos positius. 

En l’àmbit hospitalari, les farmà-
cies van poder col·laborar facilitant 

la medicació als malalts que seguien 
tractaments hospitalaris. Aquests 
podien recollir els medicaments en 
la seva farmàcia de confiança, evi-
tant així desplaçaments innecessaris 
i riscos de contagi evitables.

Les citades mesures van contri-
buir a rebaixar la pressió assisten-
cial i representen un pas endavant 
cap a la integració de les farmàcies 
en el sistema sanitari que defensem 
des de l’Associació de Farmacèutics 
Empresaris de Tarragona (AFET). 

En definitiva, la crisi sanitària 
ha posat de manifest la necessitat 
d’enfortir els sistemes de salut i de 
sumar tots els recursos disponibles 
per posar-los a l’abast de les neces-
sitats de salut de les persones. En 
aquest sentit, l’aportació de la far-
màcia i dels seus equips a la societat 
té encara importants potencialitats 
a desenvolupar, sumant als valors 
de la farmàcia i dels farmacèutics 
-professionalitat, proximitat, acces-
sibilitat i confiança-, l’experiència 
i coneixement del medicament i el 
compromís de la farmàcia amb el 
sistema sani-
tari i la soci-
etat. 

Allò de fer que passin coses...
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Perquè el sector químic aprofiti les oportunitats que 
té al davant caldrà que les administracions resolguin 
alguns dels seus dèficits de competitivitat

La farmàcia, peça clau
del sistema sanitari

OPINIÓ

Nova normalitat. L’arribada del bon temps i l’aparent bonança 
virològica permet recuperar imatges com aquesta, clau per a 

l’economia de les nostres comarques. Veurem si es consolida la nova 
normalitat amb la recuperació dels mercats internacionals...

7 És el número pel que s’ha multiplicat el preu 
industrial de l’electricitat en un any, un increment 
insostenible per a qualsevol empresa electroin-
tensiva.

¿ESTÁS 
SEGURO?

Sin haber superado los efectos de la pandemia, 
a la crisis de Ucrania se suma ahora el colapso 
del puerto de Sanghai, aún por debajo del 25% de 
su capacidad. Con los suministros y la inflación 
por las nubes, se dispara el riesgo de impago 
una vez caiga el paraguas del Estado, hasta el 
punto de que la banca anuncia la ampliación de 
sus dotaciones por insolvencias. Una ‘tormenta 
perfecta’ que requiere soluciones específicas 
de cobertura ante clientes en dificultades, 
exportaciones a países complejos o incursiones 
en nuevos nichos de mercado.


