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DRETS SOCIALS

favor, s’hauria aprovat la derogació. 
La federació catalana de la discapa-
citat intel·lectual (Dincat) s’ha mos-
trat disgustada i reclama a JxSí i la 
CUP que “es replantegin la seva ne-
gativa” i recorda que el sector de la 
discapacitat reclama des de fa un 
any i mig la modificació d’aquest co-
pagament. 

Focs artificials? 
En el torn de les valoracions, Chakir 
el Homrani, en nom de Junts pel Sí, 
va dir: “És molt fàcil avui votar a fa-
vor de certes mesures, però quan de 
debò es veurà si aquests acords són 
reals serà quan arribin els pressu-
postos a aquesta cambra. Si no 
s’aproven, això d’avui quedarà en 
una festa pirotècnica”. El principal 
partit de l’oposició, Ciutadans, va re-
cordar que el problema que ahir trac-
taven era més profund: “No som da-
vant d’un cataclisme que ens ha arri-
bat d’imprevist, la pobresa i els seus 
motius ja vénen d’abans de la crisi 
econòmica. Cal fer reformes profun-
des en les polítiques socials”, va dir la 
diputada Noemí de la Calle. Per la se-
va banda, Anna Gabriel, de la CUP, 
va lamentar el funcionament del ple 
de pobresa pel poc temps que hi ha 
hagut per analitzar propostes “de 
gran importància social”.e

Acords tangibles per a la pobresa 
però supeditats als pressupostos
Les entitats socials admeten l’avenç respecte al 2014 i donen un vot de confiança al Parlament 

Sense cap mena de dubte, els acords 
consensuats ahir per bona part dels 
partits polítics del Parlament per 
fer front a l’emergència social de la 
pobresa són més, i més ambiciosos, 
que els que es van acordar el 2014. 
Aquell primer ple extraordinari de 
fa dos anys va acabar amb un gran 
desencís de les entitats socials per la 
migradesa dels acords presos, cosa 
que dimecres els partits van adme-
tre acotant el cap, perquè els indica-
dors de la pobresa han seguit crei-
xent en aquest temps. Però ahir Te-
resa Crespo, com a portaveu de la 
plataforma Pobresa Zero –que aglu-
tina 3.200 entitats de l’àmbit soci-
al–, va donar un “vot de confiança” 
al Parlament. Amb tot, Crespo va 
admetre que marxava amb una 
“sensació agredolça” perquè, mal-
grat que considera que s’ha “avan-
çat” en el “clima de diàleg” respec-
te al context en què es va desenvolu-
par el ple de fa dos anys, el gruix de 
propostes aprovades queden supe-
ditades a uns pressupostos que en-
cara no existeixen. 

La gran majoria dels acords con-
sensuats són els del pla de xoc soci-
al pactat a principis d’any per Junts 
pel Sí i la CUP. Entre els acords més 
destacats hi ha el d’augmentar les 
beques menjador al 100% de les fa-
mílies que ho necessitin. Això impli-
ca, segons fonts de l’oposició, 12 mi-
lions d’euros extra respecte al pres-
supost per al pla de xoc (270 milions 
d’euros), una xifra que, segons asse-
guren, ha calculat el departament 
d’Economia. Amb tot, aquesta da-
da no ha quedat reflectida per escrit 
en les propostes aprovades. També 
es va aprovar garantir la renda mí-
nima d’inserció com a dret subjec-
tiu, amb una partida oberta segons 
les necessitats, i no excloure’n nin-
gú passats els 60 mesos si encara ho 
necessita; mantenir, i gastar (a dife-
rència de l’any passat), els 10 mili-
ons del pressupost per pagar factu-
res de subministrament d’aigua, 
llum i gas, i crear una tarificació es-
pecial en el transport públic per a 
col·lectius en risc d’exclusió, com 
ara les persones aturades. 

No es deroga el copagament 
En canvi, entre les mesures que no 
van obtenir el consens destaca la de-
rogació del copagament de la de-
pendència, ja que Junts pel Sí hi va 
votar en contra, però també la CUP. 
Si els cupaires hi haguessin votat a 
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JxSí aconsegueix aprovar el pla 
de xoc amb el suport de la CUP

tarien amb el grup que dóna suport 
al Govern– no deixa de ser un toc 
d’alerta: la que feia referència a les 
polítiques econòmiques i fiscals. 
L’esquerra alternativa ja ha deixat 
clar que espera que els comptes re-
flecteixin un esforç per augmentar 
els ingressos a partir d’apujar els 
impostos a aquells que tenen més 
recursos i posen com a exemple la 
recuperació de l’impost de succes-
sions, una proposta que no genera 
consens dins de Junts pel Sí. 

De fet, el grup parlamentari for-
mat per CDC, ERC i independents 
va tornar a votar ahir dividit per la 
proposta de demanar la derogació 
de la reforma laboral que van pre-
sentar tant la CUP com Catalunya Sí 
que es Pot. Els diputats convergents 
van demanar l’abstenció mentre 
que els republicans van reclamar el 
vot a favor. Era el segon cop que vo-
taven dividits. El primer va ser la 
setmana passada en una moció so-
bre la retirada del monument fran-
quista del riu Ebre a Tortosa.e

Junts pel Sí va aconseguir aprovar 
totes les propostes presentades al 
ple amb el suport quasi total del seu 
soci preferent. L’estratègia va ser 
exitosa: en realitat va sotmetre a vo-
tació el pla de xoc que ja va acordar 
amb la CUP just abans de la inves-
tidura de Carles Puigdemont. Ara 
bé, la lletra petita de les mesures 
que van rebre el suport majoritari 
de la cambra i que requereixen una 
dotació pressupostària estableix 
que queden supeditades a l’aprova-
ció dels pressupostos del 2016.  

Més enllà del seu vot, els cupaires 
no van fer explícit cap suport als 
comptes que Oriol Junqueras hau-
rà de posar sobre la taula en les prò-
ximes setmanes. Amb tot, una abs-
tenció en una de les propostes pre-
sentades per Junts pel Sí –la diputa-
da Anna Gabriel, de la CUP, ja va 
avançar d’entrada que no tot ho vo-
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Es van garantir beques menjador 
per a totes les famílies que ho 
necessitin. XAVIER BERTRAL

Societat

2010  
La renda 
mínima 
d’inserció 
tornarà a estar 
garantida per 
a tothom

Dependència  
Dincat critica 
JxSí i la CUP per 
haver votat en 
contra de 
derogar el 
copagament

Mesures concretes 
contra l’exclusió

● Beques menjador 
Garantir l’accés a tothom que 
ho necessiti amb una aporta-
ció pressupostària extra. 
● RMI 
Renda mínima d’inserció 
com a dret subjectiu amb una 
partida oberta segons les ne-
cessitats. 
● Pobresa energètica 
Mantenir i gastar els 10 mili-
ons per pagar factures de 
subministrament d’aigua, 
llum i gas. 
● Pla de barris 
10 milions extra per millorar 
l’estat dels barris. 
● Parc públic d’habitatge 
Inversió de 10 milions més. 
● Transport públic 
Tarifes especials en el trans-
port per a col·lectius en risc, 
com per exemple les perso-
nes aturades.
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“Estic molt dolguda i em sento estafada”
Derivacions entre sanitat pública i privada revelen un forat en el protocol de les operacions de pròtesi

SALUT

Josefina Oleart té 76 anys, una dis-
capacitat del 65% reconeguda per la 
Generalitat i una operació quirúrgi-
ca pendent des de fa molts més me-
sos dels que li van prometre, des-
prés que la pròtesi d’espatlla que li 
van col·locar el setembre del 2014 
s’infectés. Aquesta desgràcia, però, 
es veu compensada perquè la Jose-
fina té dos fills, la Montse i el Carles, 
que han lluitat tant com ha calgut 
perquè la seva mare no quedés en-
callada en les llistes d’espera com 
un número més enmig d’un mar de 
burocràcia i derivacions sanitàries 
que, de vegades, escapen a la com-
prensió de qualsevol.  

“Estic molt dolguda i em sento 
estafada”, diu la dona, prostrada a la 
sala de casa seva mentre ensenya to-
ta la paperassa que ha acumulat des 
que el juny del 2015 –nou mesos 
després de la primera intervenció– 
va tornar a passar per quiròfan per-
què li traguessin la pròtesi i li col·lo-
quessin un espaiador de ciment 
Spacers, un tractament temporal 
per eliminar la infecció. Segons ex-
plica, el metge li va dir que aquella 
peça l’hauria de dur entre sis i nou 
mesos, però malgrat que al novem-
bre les proves ja van mostrar que es-
tava lliure d’infecció i l’Hospital Sa-
grat Cor la va citar per operar-la el 
13 de gener passat, a hores d’ara en-
cara no ha passat per quiròfan. “A 
mi el braç ja no em serveix de res”, 
diu, mentre intenta aixecar-lo sen-
se èxit per reforçar el missatge. 

Anul·lació sobtada 
Que una pròtesi s’hagi de substitu-
ir per culpa d’una infecció no és no-
tícia. Tampoc ho és que determinats 
centres s’encarreguin de les opera-
cions més complexes. Però en 
aquest cas l’angoixa va començar 
quan el Sagrat Cor va anul·lar la in-
tervenció a finals d’any. Sense més 
explicacions, no va ser fins al 22 de 
gener que el cirurgià els va comuni-
car que l’operació de repròtesi s’ha-
via de derivar a l’Hospital Clínic, i el 
5 de febrer va ser quan la família va 
tenir constància que la derivació 
s’havia produït amb caràcter “pre-
ferent”. Aquesta urgència ha servit 
perquè la primera visita amb el Clí-
nic s’hagi programat per al 4 d’abril. 

“És una sensació desagradable, 
perquè si no ens haguéssim mogut 
potser la meva mare encara estaria 
esperant una explicació. Què passa 
amb la gent que no té ningú?”, es 
pregunta el Carles. La seva mare va 
acabar al Sagrat Cor, un hospital de 
titularitat privada que contracta ac-
tivitat pública amb el CatSalut, per-
què l’hi va derivar el seu metge de 
capçalera de la sanitat pública. I els 
fills estan satisfets amb l’atenció 
mèdica rebuda, però es queixen 
amargament que, malgrat les reite-
rades peticions d’informació, la di-
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recció mèdica del centre no els va ci-
tar per disculpar-se fins que no van 
saber que els mitjans de comunica-
ció s’havien interessat pel cas. 

Aquest diari ha parlat amb tots 
els actors implicats: Sagrat Cor, Clí-
nic i CatSalut i, tot i que les versions 
no sempre coincideixen, sí que es 
mostren unànimes a subratllar que 
és un cas “desafortunat” i molt “ex-
cepcional”, perquè no està recollit 
en el protocol de derivacions. De fet, 
a la instrucció 2/2015 del CatSalut, 
firmada el 3 de març per l’anterior 
director de l’organisme, Josep Ma-
ria Padrosa, hi ha designats hospi-
tals de referència per fer “cirurgia 
ortopèdica d’alta especialització”, 
però només quan es tracta de pròte-

sis de maluc i de genoll. No s’especi-
fica què passa amb les d’espatlla, el 
cas de la Josefina. “Tindria sentit 
que aquesta instrucció s’ampliés 
per matisar-la i parlar de pròtesis 
infectades en general”, admeten 
fonts del CatSalut, que es mostren 
disposades a “revisar” la convenièn-
cia de fer o no aquest canvi. El Sa-
grat Cor, per la seva banda, admet 
una “errada administrativa”, tot i 
que puntualitza que un cop detecta-
da es va reparar i han fet un segui-
ment acurat del cas. El director mè-
dic del Clínic, Antoni Castells, afe-
geix que el seu hospital –són experts 
en aquesta matèria perquè cada any 
reintervenen una vintena de pròte-
sis de maluc i genoll– va tenir cons-

La Josefina Oleart va rebre una pròtesi d’espatlla el setembre del 2014. Li van retirar el juny del 2015 per una infecció i, tot i 
que des del novembre pot rebre la peça definitiva, encara no sap quan ni on l’operaran. MANOLO GARCÍA

Dubtes  
La família no 
té clar encara 
quan podrà 
operar-se ni 
tampoc en 
quin hospital 

Derivacions  
El protocol  
del CatSalut 
no especifica 
què s’ha  
de fer amb 
aquests casos

tància de l’existència de la pacient 
un cop derivada pel Sagrat Cor i, 
malgrat que la primera visita sigui 
a l’abril, no pot fer que passi per da-
vant de la resta de pacients que es-
tan en llista d’espera. 

Operació pendent 
És en aquest punt on les diferents 
versions no acaben d’encaixar. Se-
gons els familiars, el cirurgià del Sa-
grat Cor s’ha mostrat disposat a ope-
rar la dona en una desena de dies i el 
centre, després que dimecres els de-
manés disculpes personalment, els 
va dir que escollissin què volien fer. 
Aquesta és l’opció que ells preferiri-
en perquè suposaria fer-la com més 
aviat millor, però el CatSalut consi-
dera que “no tindria sentit” que, si es 
va fer una derivació al·legant motius 
d’expertesa, ara es faci marxa enrere. 

El resultat de tot plegat és que la 
dona encara no sap del cert a quin 
l’hospital l’operaran, ni tampoc 
quan es farà la intervenció, malgrat 
que ja han passat quatre mesos des 
que la Josefina va saber que estava 
lliure de la infecció. “No tinc por 
d’entrar al quiròfan”, diu la dona, 
conscient que l’adormiran i que és 
l’única manera que té d’evitar-se el 
patiment actual. Ella va decidir en el 
seu dia donar el cos a la ciència, i ho 
va fer precisament a l’Hospital Clí-
nic de Barcelona. “M’agradaria que 
els hi arribés d’aquí molts anys i, si 
pot ser i pensant en la formació dels 
futurs metges, amb una pròtesi ben 
posada”, rebla.e

Els hospitals de QuirónSalud, en el punt de mira
L’Hospital Sagrat Cor és un dels 
tres centres que són propietat del 
grup QuirónSalud, que acull in-
tervencions derivades per la sani-
tat pública a través del CatSalut.  

El conseller Toni Comín els ha 
situat en el punt de mira i ha pro-
mès que els altres dos hospitals 
–el General de Catalunya i la Clí-
nica del Vallès– quedaran exclo-
sos de la xarxa de centres públics 
SISCAT abans que acabi l’any. Ai-
xò no significa que no puguin aco-
llir en un futur més activitat pú-
blica, perquè històricament ha si-

gut una de les vies utilitzades pel 
sistema per descongestionar les 
llistes d’espera. 

Segons dades del CatSalut, el 
Sagrat Cor va rebre 4.804 deriva-
cions l’any 2014 –encara no s’han 
presentat les dades del 2015–. 
Tot i així, es desconeix amb exac-
titud quin percentatge del pres-
supost públic es destina a empre-
ses privades, o com ha evolucio-
nat aquest percentatge. En el cas 
de Barcelona, l’Ajuntament va 
anunciar la setmana passada que 
es tracta del 10%.


