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SALUT

Les llistes d’espera
creixen un 12% entre
el desembre i el juny

ARA

BARCELONA. Les llistes d’espera
per a les 14 operacions programades
garantides han crescut un 12% en-
tre el desembre de l’any passat i el
juny d’aquest any, segons va anun-
ciar ahir el conseller de Salut, Boi
Ruiz, en una compareixença davant
de la comissió de salut del Parla-
ment. El nombre de persones pen-
dents de ser intervingudes ha passat
de 70.814 a 79.376. Així, es torna als
nivells de l’estiu passat, després de
la reducció del 12% que hi havia ha-
gut en el segon semestre.

Tot i que les llistes d’espera han
crescut, el nombre d’intervencions
dutes a terme també ha augmentat
respecte al mateix període de l’any
passat, de 77.179 a 80.333 interven-
cions. A més, ha millorat el temps
mitjà d’espera dels pacients que ja
han estat intervinguts, que al de-
sembre havia arribat fins als 6,20
mesos i al juny ha baixat fins als 5,45
mesos. El temps mitjà d’espera dels
pacients per intervenir també ha
baixat, dels 4,61 als 4,47 mesos. Les
llistes d’espera de cirurgia cardíaca,
considerada prioritària, també han
crescut. Entre el juny del 2012 i el
juny del 2013 s’ha passat de 450 a

568 pacients per intervenir de ci-
rurgia valvular. El nombre d’ope-
racions dutes a terme també ha
augmentat, però ha empitjorat el
temps mitjà d’espera dels inter-
vinguts, que ha passat dels 3,62
als 4,55 mesos. El temps de ga-
rantia de Salut per a aquestes
operacions és de 3 mesos.

Nou pla de cirurgia cardíaca
Boi Ruiz va destacar ahir que les
llistes d’espera de cirurgia cardí-
aca són les més problemàtiques,
i va anunciar que implantarà un
nou pla director amb l’objectiu
d’estabilitzar-les. Ruiz va anun-
ciar la creació d’un observatori
dels efectes de la crisi en la salut,
centrat en els efectes de la dismi-
nució de les rendes familiars.
Ruiz també va detallar l’extensió
del Codi Suïcidi a tot Catalunya
durant el 2014, després de l’expe-
riència pilot de Sabadell.e

Boi Ruiz va anunciar ahir un pla per estabilitzar
les llistes d’espera de cirurgia cardíaca. ACN

BENESTAR SOCIAL

Les entitats socials reclamen uns
pressupostos contra la pobresa

AURI GARCIA MORERA

BARCELONA. Les entitats socials i
les ONG van enviar ahir un missat-
ge exigent als ciutadans i als polítics
coincidint amb el Dia Internacional
de la Lluita contra la Pobresa. Al
matí, en una acció simbòlica, els re-
presentants de les entitats van lliu-
rar a l’edifici central de Correus a
Barcelona un sobre gegant dirigit a
tots els ciutadans amb el lema “La
pobresa és evitable! Contra les des-
igualtats: justícia social”.

Núria Carreras, degana del
Col·legi de Treball Social, va fer una
crida a “plantar cara” a la pobresa i
les desigualtats a través de la solida-
ritat i de la denúncia. Míriam Acebi-
llo, presidenta de la Federació Cata-
lana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament, va de-
manar “un canvi de rumb” als
polítics catalans i espanyols.

Acebillo i Teresa Crespo, presi-
denta de la federació d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social, van llegir un
manifest en què denunciaven que les
desigualtats “s’incrementen a causa
d’un sistema fiscal injust i unes po-
lítiques d’austeritat devastadores” i
en què proposaven, entre altres me-
sures, “polítiques i pressupostos ge-
nerals que tinguin com a eix princi-
pal la lluita contra la pobresa”.

Els representants de les entitats
van detallar les seves propostes,
posteriorment, en una reunió amb
representants dels diferents grups
al Parlament, on també els va rebre
la presidenta de la cambra, Núria de
Gispert. A la tarda, en un acte insti-
tucional organitzat per la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social,
la consellera de Benestar, Neus
Munté, va assegurar que “el pacte
per la lluita contra la pobresa serà
l’eina més eficaç per combatre la
vulnerabilitat social”.e

L’acció simbòlica de les entitats,
ahir al matí, a Correus. PERE TORDERA
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