2 4 L A VA NGu A r Di A

D i j ou s , 2 2 s et em br e 2 0 22

Societat

Sanitat tanca un pacte in extremis amb
els grups catalans per salvar la llei Darias
Patronals de la sanitat concertada i privada critiquen la iniciativa de l’Executiu

entitats proveïdores.
La norma havia salvat al matí
un dels seus primers esculls,
en arribar Psoe i unides Podem
a un acord. malgrat que la norma
va passar pel consell de ministres
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 madrilenya els últims anys, i entenen que
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’entreelssocisdelGovernespanyol, els grups bascos, PNb i
eH-bildu, ja havien mostrat el
seu rebuig de la invasió competencial que suposen alguns dels
articles, però van anunciar que
no votarien la devolució del pro-

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

La nova llei sanitària busca l’equitat, universalitat i cohesió del Sistema Nacional de Salut

Martí Albesa

Pedro Vallín
Madrid

La privada augura un augment de les llistes d’espera

Les forces catalanes al Congrés
dels Diputats, junts i PDeCat,
vanarribarahiraunacordambel
Govern de coalició per retirar les
esmenes a la totalitat de l’anomenada llei Darias i per no votar les
que queden vives, de Cs i Vox. La
llei d’equitat per blindar la sanitat pública impedeix nous copagaments i considera la gestió directa com a model prioritari que
estableix l’excepcionalitat de les
col·laboracions publico-privades. el projecte de llei pretén elevar al Consell interterritorial del
sistemaNacionaldesalutladefinició dels criteris que justifiquin
la gestió de serveis sanitaris per

n Increment de les llistes

d’espera, augment de l’ocupació hospitalària i generació de
sobrecostos per a “un sistema
sanitari públic col·lapsat,
infrafinançat i insuficient”.
Aquests serien els efectes de
l’aplicació de la llei d’Equitat,
segons un estudi de la Fundació IDIS, que agrupa els principals grups hospitalaris
privats i companyies d’assegurances sanitàries. Aquesta
organització compta que la
restricció de la col·laboració
publicoprivada allargarà en
75 dies l’espera per a cirurgies

El final de la mascareta
obligatòria al transport
públic s’ajorna uns dies
redacció Madrid

el ministeri de sanitat consultarà als seus experts la decisió que
la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic. Així ho
va indicar ahir la ministra, 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 això difícilment la mascareta
deixarà de ser obligatòria aques-

i en 58 la de primeres consultes, i que la despesa pública
augmentaria en 2.700 milions
d’euros en el cas que la sanitat
pública assumís tota l’activitat concertada a hores d’ara.
“Si actualment hi ha cinc
milions de persones en llistes
d’espera, la situació del sistema públic de salut sense el
suport del sector privat seria
insostenible”, va afirmar
Marta Villanueva, directora
general d’IDIS.
El projecte de llei xoca amb
l’especificitat de Catalunya,
amb un model propi en què

ta setmana, com s’esperava.
en el Consell, diverses comunitats van reclamar que es revisi
l’ús obligatori de la mascareta,
mesuraquehaanatperdentcompliment per la ciutadania i que ja
s’ha aixecat en la majoria de països. un decret aprovat a l’abril va
mantenir aquest ús al transport
públic i centres sanitaris.
La Comunitat de madrid, Catalunya,CastellaiLleóoNavarra,
per exemple, són partidàries que
l’ús deixi de ser obligatori i només es recomani. madrid va demanar ahir que es revisi com més
aviat millor la mesura i se’n retiri

predomina la provisió assistencial concertada. El Consorci de Salut Social de Catalunya, que agrupa ajuntaments, diputacions, empreses
públiques i entitats sense
afany de lucre, entén que el
fet que el projecte de llei atribueixi al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut la definició dels criteris
que justifiquin la gestió de
serveis sanitaris per part
d’aquestes entitats representa una ingerència en les competències de les comunitats
autònomes.

La ministra vol
tenir primer una
valoració dels seus
experts sobre
la qüestió
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 obligatori. el mateix podria repetirse avui si s’aborda el tema a la Co-

jecte. La llei, en tot cas, no afecta
de ple el sistema de salut basc, ja
que amb prou feines té concerts i
és de titularitat pública gairebé al
cent per cent. tot i això, el sistema català és un model diametralment oposat, basat en els concerts. D’aquí les esmenes a la totalitat de junts i PDeCat, que no
només continuaven vives ahir,
sinó que erC sospesava donarlos suport –les esmenes de devolucióesvotentotesalhora,enuna
sola votació–, en el seu cas, adduint invasió de competències.
Després de la visita a madrid,
ahir, del conseller de salut, josep
maria Argimon (de junts), el
portaveu del PDeCat al Congrés,
Ferran bel, que insistia que
aquests concerts de la sanitat catalana no són una privatització
en el sentit convencional –les entitats que els operen són majoritàriament societats sense ànim
de lucre i participades per administracions públiques–, va anunciar l’acord passades les 19 h. bel,
que va dir que no només retiraven la seva esmena, sinó que votarien contra les que continuessin vives, va subratllar que la negociació havia estat amb sanitat,
però també amb els dos grups del
Govern espanyol, i va destacar
que els dos van ser receptius a la
“pedagogia” de les forces catalanes respecte a l’especificitat del
model català de salut.c

missió de salut Pública. el tema
nofiguravaenl’ordredeldiadela
reunió d’ahir, però les autonomies ja havien advertit que el proposarien.
epidemiòlegsdesanitattambé
consideren que, en la situació actual de la pandèmia, no té sentit
l’ús obligatori, quan la majoria de
ciutadans ja no porten la mascareta en altres llocs sovintejats ni
tancats. el director del Centre de
Coordinació d’Alertes, Fernando
simón, va dir fa uns dies que es
podria eliminar l’obligatorietat,
però tornar a imposar-la si empitjorés la situació de la covid.c

