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La nova llei sanitària busca l’equitat, universalitat i cohesió del SistemaNacional de Salut
Martí Albesa

redaccióMadrid

elministeri de sanitat consulta-
rà als seus experts la decisió que
la mascareta deixi de ser obliga-
tòria al transport públic. Així ho
va indicar ahir laministra, Caro-

lina Darias, als representants de
les autonomies en la reunió del
Consell interterritorial de salut.
Laqüestióesportaràalapròxima
reunió(nos’hadonatladata)dels
experts de la Ponència d’Alertes,
per aixòdifícilment lamascareta
deixarà de ser obligatòria aques-

El final de lamascareta
obligatòria al transport
públic s’ajornaunsdies

ta setmana, coms’esperava.
en el Consell, diverses comu-

nitats van reclamar que es revisi
l’ús obligatori de la mascareta,
mesuraquehaanatperdentcom-
pliment per la ciutadania i que ja
s’ha aixecat en lamajoria de paï-
sos.undecret aprovat a l’abril va
mantenir aquest ús al transport
públic i centres sanitaris.
La Comunitat de madrid, Ca-

talunya,CastellaiLleóoNavarra,
per exemple, sónpartidàries que
l’ús deixi de ser obligatori i no-
més es recomani. madrid va de-
manarahirqueesrevisi commés
aviatmillor lamesura i se’n retiri

l’obligatorietat. Però Darias va
indicar que encara no hi ha una
proposta dels experts sobre la
qüestió, així doncs, no es podia
valorar l’eliminació de l’ús obli-
gatori. el mateix podria repetir-
seavuisis’abordael temaalaCo-

missió de salut Pública. el tema
nofiguravaenl’ordredeldiadela
reuniód’ahir, però lesautonomi-
es ja havien advertit que el pro-
posarien.
epidemiòlegsdesanitattambé

considerenque, en la situació ac-
tual de la pandèmia, no té sentit
l’úsobligatori, quan lamajoriade
ciutadans ja no porten la masca-
reta en altres llocs sovintejats ni
tancats.el directordelCentrede
Coordinaciód’Alertes,Fernando
simón, va dir fa uns dies que es
podria eliminar l’obligatorietat,
però tornar a imposar-la si em-
pitjorés la situacióde lacovid.c

Laministra vol
tenir primer una
valoració dels seus
experts sobre
la qüestió

Sanitat tancaunpacte inextremisamb
elsgrupscatalansper salvar la lleiDarias
Patronals de la sanitat concertada i privada critiquen la iniciativa de l’Executiu

Pedro Vallín
Madrid

Les forces catalanes al Congrés
dels Diputats, junts i PDeCat,
vanarribarahiraunacordambel
Governdecoalicióper retirar les
esmenesalatotalitatdel’anome-
nada llei Darias i per no votar les
quequedenvives, deCs iVox.La
llei d’equitat per blindar la sani-
tat pública impedeix nous copa-
gaments i considera la gestió di-
recta com amodel prioritari que
estableix l’excepcionalitat de les
col·laboracions publico-priva-
des.elprojectede lleipreténele-
var alConsell interterritorial del
sistemaNacionaldesalutladefi-
nició dels criteris que justifiquin
la gestió de serveis sanitaris per

entitatsproveïdores.
La norma havia salvat al matí

un dels seus primers esculls,
en arribarPsoe iunidesPodem
aunacord.malgratque lanorma
vapassarpelconselldeministres
del Govern de coalició, els liles
reclamaven més duresa de la
norma perquè atalli i reverteixi
processos de privatització com
el viscut per la sanitat madrile-
nyaelsúltimsanys, ientenenque
la norma és ambigua. el pacte
del Psoe amb uP no dirimeix
la qüestió, però la posposa
per abordar-la en el tràmit
d’esmenes.
D’entreelssocisdelGovernes-

panyol, els grups bascos, PNb i
eH-bildu, ja havien mostrat el
seu rebuig de la invasió compe-
tencial que suposen alguns dels
articles, però van anunciar que
no votarien la devolució del pro-

jecte. La llei, en tot cas, no afecta
de ple el sistema de salut basc, ja
queambprou feines té concerts i
ésdetitularitatpúblicagairebéal
cent per cent. tot i això, el siste-
macatalàésunmodeldiametral-
ment oposat, basat en els con-
certs. D’aquí les esmenes a la to-
talitat de junts i PDeCat, que no
només continuaven vives ahir,
sinó que erC sospesava donar-
los suport –les esmenesdedevo-
lucióesvotentotesalhora,enuna
solavotació–,enelseucas,addu-
int invasiódecompetències.
Després de la visita a madrid,

ahir,delconsellerdesalut,josep
maria Argimon (de junts), el
portaveudelPDeCatalCongrés,
Ferran bel, que insistia que
aquests concerts de la sanitat ca-
talana no són una privatització
enel sentitconvencional–lesen-
titats que els operen sónmajori-
tàriament societats sense ànim
de lucre i participades per admi-
nistracions públiques–, va anun-
ciar l’acordpassades les 19h.bel,
que va dir que no només retira-
ven la seva esmena, sinó que vo-
tarien contra les que continues-
sin vives, va subratllar que la ne-
gociació havia estat amb sanitat,
peròtambéambelsdosgrupsdel
Govern espanyol, i va destacar
que els dos van ser receptius a la
“pedagogia” de les forces catala-
nes respecte a l’especificitat del
modelcatalàdesalut.c

Junts i PDECat
retiren les esmenes a
la totalitat després
de salvar els concerts
de salut catalans

n Incrementde les llistes
d’espera, augmentde l’ocupa-
cióhospitalària igeneracióde
sobrecostospera“unsistema
sanitaripúbliccol·lapsat,
infrafinançat i insuficient”.
Aquests serienelsefectesde
l’aplicacióde la lleid’Equitat,
segonsunestudide laFunda-
cióIDIS,queagrupaelsprin-
cipalsgrupshospitalaris
privats i companyiesd’asse-
gurancessanitàries.Aquesta
organitzaciócomptaque la
restriccióde lacol·laboració
publicoprivadaallargaràen
75dies l’esperaperacirurgies

ien58 ladeprimeresconsul-
tes, ique ladespesapública
augmentariaen2.700milions
d’eurosenelcasque lasanitat
públicaassumís tota l’activi-
tatconcertadaahoresd’ara.
“Siactualmenthihacinc
milionsdepersonesen llistes
d’espera, la situaciódel siste-
mapúblicdesalut senseel
suportdel sectorprivat seria
insostenible”,vaafirmar
MartaVillanueva,directora
generald’IDIS.
Elprojectede lleixocaamb
l’especificitatdeCatalunya,
ambunmodelpropienquè

predomina laprovisióassis-
tencial concertada.ElCon-
sorcideSalut SocialdeCata-
lunya,queagrupaajunta-
ments,diputacions,empreses
públiques ientitats sense
afanyde lucre, enténqueel
fetqueelprojectede llei atri-
bueixialConsell Interterrito-
rialdelSistemaNacionalde
Salut ladefiniciódelscriteris
que justifiquin lagestióde
serveis sanitarisperpart
d’aquestesentitatsrepresen-
tauna ingerènciaen lescom-
petènciesde lescomunitats
autònomes.

Laprivadaauguraunaugmentde les llistesd’espera


