
 
 

“VACUNES: BÉ PÚBLIC UNIVERSAL”, EL MANIFEST ON EL 
CCMC INSTA A UNIR ESFORÇOS I A SIGNAR LA DECLARACIÓ 
DE L’OMS PER UNA DISTRIBUCIÓ EQUITATIVA DE LES 
VACUNES ENFRONT LA COVID-19 
  
Barcelona, 18 de febrer de 2021.- Després d’un any de pandèmia, tot el 
món mira amb esperança les vacunes, la intervenció sanitària més 
efectiva que tenim per poder arribar al control de la COVID-19. 
Malauradament, la producció i la distribució mundials de les vacunes per 
a la COVID-19 són limitades i, per tant, irregulars i desiguals. Les barreres 
són moltes, incloent-hi les limitacions que poden suposar les patents i la 
manca de transferència de coneixement, per tal de poder multiplicar-ne 
la producció mundial. 
  
Davant d’aquest escenari, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya 
(CCMC), amb el recolzament de l’Institut de Salut Global Barcelona 
(ISGlobal), ha fet públic el manifest Vacunes: un bé públic universal, en 
el qual demana als governs i organitzacions internacionals que 
estableixin i apliquin els mecanismes legals que, respectant el principi 
bàsic de la propietat intel·lectual, facin possible que millori 
substancialment la capacitat de producció i distribució de les vacunes 
per a la COVID-19. 
  
En aquest manifest, el CCMC dona suport a la Vaccine Equity 
Declaration impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 
Aquesta iniciativa fa una crida a governs, companyies farmacèutiques, 
agències reguladores i líders mundials perquè uneixin esforços per 
accelerar la distribució de vacunes de manera equitativa a tot el món, 
especialment entre el personal sanitari. El CCMC demana a totes les 
organitzacions sanitàries (col·legis professionals, societats científiques, 
institucions acadèmiques i de recerca, etc.), així com als metges i resta 
de professionals de la salut, que també s’adhereixin a aquesta declaració. 
  
Accedeix al manifest del CCMC: 
 

 MANIFEST - VACUNES: BÉ PÚBLIC UNIVERSAL 
 MANIFIESTO - VACUNAS: BIEN PÚBLICO UNIVERSAL 
 MANIFEST - VACCINES: A UNIVERSAL PUBLIC GOOD 
 MANIFESTE - VACCINS: BIEN PUBLIC UNIVERSEL 

https://www.comb.cat/Upload/Documents/9/1/9103.PDF
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