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U n nou fantasma recorre
Catalunya, es el fantasma
de les tisores. Les descon-
siderades retallades line-

áis del molí honorable president
Mas i de l'honorable conseller Boi
Ruiz han enees la sanitat catalana.
Els professionals han sortit en trom-
ba defensant orgullosos el resultat
de la seva feina: 1'exceMéncia del
nostre sistema de salut. Els gestors
deis vuit hospitals de l'Institut Cáta-
la de la Salut es veuen incapaces de
complir amb la retallada que se'ls ha
exigit (10% de la despesa).

Els presidents deis dos consor-
cis hospitalaris (el senyor Abelló i la
doctora Ris) que concerten els seus
Hits amb el Servei Cátala de la Salut
(CatSalut) es declaren impotents da-
vant del sacrifici que se'ls demana.
El president del CoHegi de Metges
de Barcelona, el doctor Miquel Vilar-
dell, en un gest que l'honra molt, ha
demanat, en tant que portaveu deis
metges i alhora president del Con-
sell Assessor de Sanitat, la retirada
immediata de totes les mesures i
una reconsideració a fons de les pro-
postes.

Si la unanimitat es tan evident,
quelcom s'ha fet malament, o molt
malament. Proposar una retallada
lineal idéntica per a cada conselle-
ria reflecteix ben poca capacitat de
gestió i menys encara d'imagina-
ció. Sanitat i Ensenyament no po-
den ser tractades ni s'han de tractar
com qualsevol altra conselleria. Per

Ramón Espasa
METGEIEXCONSELLER DE SANITAT DE LA GENERALITAT

Poca sensibi'litat
JOSEP GARCÍA

Una sarcástica pancarta a l'Hospital de la Valí d'Hebron, ahir.

posar un exemple gruixut: no es el
mateix deixar de construir un pont
o una carretera, que suprimir Hits,
tancar quirófans i a mes ames anun-
ciar acomiadaments de metges que
«només miren per la seva butxaca».
Resulta peños recordar que els sous

deis metges son modestos, per dir-
ho suaument. A mes a mes de Fan-
go ixa que produeix eni re la pobla-
do entreveure que .sera atesa mes
precáriament, d isminuir els ser-
véis sanitaris es ignorar que estem
davant d'un sector altament dina-

mitzador de Feconomia i no d'una
simple i excessiva despesa (40% en
remunerado de personal, 40% en
compra de servéis i inversions, 20%
dé retorn a FAdministració en for-
ma d'impostos i Seguretat Social).
Mes dades, com les anteriors tam-
bé aportades per la doctora Ris: el
Departament de Sanitat representa
avui el 30% del pressupost de la Ge-
neralitat i sois pesa un 11% en el dé-
ficit global del Govern. La resta de
conselleries representen Faltre 70%
pero contribueixen al déficit total
amb un 89%.

Tractar igual departaments tan
desiguals es, per part del Govern,
una mostra de flagrant manca
d'equitat. Perqué fins i tot acceptant
-i jb mateix ho faig- la necessitat
d'un cert ajustament en la despesa
sanitaria, aquesta correccíó, en pri-
mer lloc, hauria de presentar-se di-
ferenciada de les al tres retallades de
FAdministració perqué estem da-
vant del pilar mes sensible de FEs-
tat del benestar. En segon lloc, hau-
ria de ser explicada amb la convicció
i el compromís del manteniment de
la qualitat i equitat en la prestado
deis servéis. No vull ni pensar que el
conseller Ruiz, amb la seva sorpre-
nent inv i t ac ióa lasubscripciódepó-
lisses privades d'assegurances me-
diques, estigui tractant de minar la
igualtat de tots davant de la malal-
tia o Finfortuni. Mes probablement
va ser només un lapsus degut a les se-
ves anteriors i particulars responsa-

bilitats. Ara, pero, es el conseller de
tots els catalans.

El molt honorable president Mas
i l'honorable conseller Mas-Colell
han posat un límit a la retallada
del déficit cátala, i están reclama ni
enérgicament els ja famosos 1.240
milions del Fons de Competítivilal.
Aixó els honóra i els reforca davant
de la ciutadania. Dones be, aquí te
nen si volen una magnífica ocas u >
d'instruirdelectantFirredempt (¡o
vern de Zapatero. Si el que ens coi
respon no arriba aquest any, en la
forma que siguí, Ensenyament i S.i
nitat quedarien al marge de la reí a

Tractar Ensenyament
i Salut igual que les
altres conselleries
significa una flagrant
falta d'equitat

liada i el plus de déficit que aixó re-
presenti s'imputaria a bestreta del
no menys famós pacte fiscal. Els ca-
talans comencarien així a entendre
de veritat qué es aixó del pacte fiscal
i sobretot a qui beneficiaría. No fer
res es contribuir a carregar el cost
social de la crisi, que Madrid ja cen-
trifuga sibil-linament a les autono-
mies, sobre els mes débils, aquells
que no poden anar al metge depaga-
ment. =


