
s molt possible que Victòria
Camps, una de les ments més
brillants que té aquest país
anomenat Catalunya, l’encerti

quan diu que la causa originària de la in-
suportable corrupció que anem coneixent
es trobi en la picaresca que ens ve acom-
panyant des de fa segles i a la qual s’han
referit notables escriptors. Sembla que en-
ganyar, ni que sigui poc i de tant en tant,
formi part del nostre ADN hispànic. Segur
que també integra el xipriota, el grec, l’ita-
lià i el portuguès o el croaci. Enganyar el
tercer en benefici propi constitueix ele-
ment substantiu de la cultura comuna de
la Mediterrània. 

Previsiblement va néixer amb els mer-
cats i amb les mercaderies, i també amb la
pirateria, i encara avui ho podem copsar
en el regateig del preu i amb l’objectivitat
que qui compra se’n va content i que qui
ven més content es queda. Sobre les peti-
tes coses s’han construït autèntics monu-
ments contraris a la moralitat pública i
obertament pecaminosos pel que fa a l’è-
tica privada. 

El menyspreu dels nòrdics i, en part,
dels germànics per l’Europa del Sud no té
causa en els darrers esdeveniments ma-
croeconòmics, sinó en què no som fiables,
ja que de tant conjugar el verbs «mentir»,
«falsejar» i «enganyar», per no esmentat el
d’«estafar», els hi hem tret la connotació
negativa que té practicar-los en relació al

conjunt de la societat i a la mala imatge
que aquesta desprèn. Quan la cultura de
la subvenció ha escombrat la cultura de
l’esforç, com ha passat ben recentment i
encara avui passa, és que la nostra civilit-
zació no ha entès res de per què en nau-
fragi es convertiren totes aquelles altres
que ens han precedit. 

Ens hem cregut, per exemple, que l’Im-
peri Romà va desaparèixer bé per art d’en-
canteri o bé per la força bruta dels bàrbars
que evadiren els seus territoris; no hem
acceptat que la causa fou la pèrdua de la
moral que regia aquella societat per l’ac-
ció erosiva de la corrupció de tota mena
que s’hi donà. Doncs bé, aquell virus és el
mateix virus que ara desconstrueix la nos-
tra. 

Els escàndols de corrupció, sigui en
l’àmbit de la política o sigui en l’àmbit de
l’empresa, àdhuc en els encara avui
 menys coneguts d’alguns mitjans de co-
municació venuts a actors i a formacions
que intervenen en la vida pública, sigui
per la via de la subvenció ni que sigui qua-
lificada de «conveni» o sigui perquè llui-
ten per un «nou estat», distint a Catalunya
del que sembla ocupar a Madrid, omplen
diàriament la narració periodística. Consti
que el gremi periodístic, uns més que d’al-
tres, s’ha adonat que silenciar-ho o ama-
gar-ho pot girar-se en contra seva i que,
per tant, o tornen al seu paper d’explicar el
que saben per cru que sigui o un tercer els
substituirà fins a arraconar-los del tot. 

Si no fos així, per l’agilitat que alguns
periodistes tenen en fer un canvi de vies ni
que sigui de manera subtil, tampoc ens
llevaríem amb llistat ampliat de casos de
corrupció ni menys ens posaríem de nou
al llit havent-lo allargat de nou. Tanma-
teix, com deia l’altre dia en Joaquim Gay
de Montellà, president de Foment, en res-
posta a pregunta feta per en Josep Cuní
(8Tv), necessitem anar a dormir sabent

que algú honest vetlla per tots nosaltres.
Malauradament, aquest dia encara no ha
arribat i, en conseqüència, la ciutadania,
desconcertada per la crisi econòmica que
pateix i desorientada pels xoriços que se li
apareixen, està perdent la confiança en el
sistema polític-institucional que entre tots
ens hem donat. 

Ningú no es refia de ningú i la ciutada-
nia creu que es troba davant la reedició de
la cova d’Alí Babà davant mateix de casa
seva. És més, amb indignació reprimida i
amb acidesa desoladora, orfe de referents
en els quals creure i confiar, es troba en
soledat absoluta i viu en un silenci interior
monacal que només pot anticipar una
confrontació social de mil dimonis que,
ara mateix, pot tenir i potser ja té per ob-
jectiu els polítics i els bancs. L’ombra de la
sospita s’està escampant mentre es va in-
terioritzant que la impunitat és total i que
cal sortir al carrer. Es donen tots els ingre-
dients perquè això peti i peti fort. Que el
PP finalment s’agenolli davant una inicia-
tiva popular i que el Parlament de Catalu-
nya converteixi en «tarda de toros» un de-
bat sobre la corrupció política són els dos
darrers exemples de com es troben lluny,
uns i altres, tots ells, del que al pati està
passant.

Sento molt dir-ho: La nostra democrà-
cia es troba en perill. Aquell 23-F ens apa-
reix com insignificant davant l’onada ciu-
tadana que hom observa i que, en llengu-
atge madrileny, «los pueden correr a gor-
razos». És per això que aquest passat di-
lluns em vaig mullar del tot demanant que
tot imputat deixés ipso facto la seva res-
ponsabilitat pública. Sé perfectament que
la imputació no és sinònim de condemna
i que de la imputació a la inculpació i d’a-
quí a la sentència són uns quants els
trams a córrer, on la presumpció ho és res-
pecte de la innocència i no pas de la cul-
pabilitat. 

Però, tanmateix, la vida política no pot
estar regida per filigranes jurídico-proces-
sals que lliuren ombres de sospita genera-
litzada vers tot i vers tothom, fiscals i jut-
ges inclosos. Per tant, de la mateixa mane-
ra que deixar passar els quinze millors
dies per podar l’arbre fruiter comporta ta-

llar algun brinc que en senyala floració,
però que necessari és pel conjunt de l’ar-
bre, ara s’imposa l’amputació dels impu-
tats per més injusta que pugui arribar a
ser amb la sentència final a la mà. Si el
diagnòstic és presumpció de comissió
d’il·lícits penals, s’imposa el trasllat forçós
a hospital de potencials moribunds. Veu-
rem si allà les cures donen per resultat
que en surt ben eixerit, però no podem
convertir ni formacions polítiques, ni enti-
tats locals, ni parlaments ni governs en re-
fugi d’infecciosos perquè siguin «dels nos-
tres». Ningú no ho entén ni ningú ho en-
tendrà. Tothom ho condemnarà i la des-
afecció i el desprestigi anirà pujant fins a
fer-se insuportable.

Si la nostra democràcia es troba en pe-
rill, i així ho crec i així ho dic, això no s’ar-
regla receptant aspirines. Es tracta de sal-
var el sistema i de retornar-li el molt pres-
tigi perdut. Es tracta de frenar el desencís,
el desànim i la dimissió de la societat. Es
tracta d’esborrar l’escepticisme i la des-
confiança, i, com digué Gay de Montellà,
poder anar a dormir sabent que algú bo i
honrat vetlla per tots nosaltres. Això no és
un refredat; això és gangrena. Per tant, cal
amputar. 

Potser no es farà amb la destresa i la fia-
bilitat dels cirurgians. Potser pecaran jus-
tos per pecadors, però tant s’hi val: Estem
en plena disjuntiva: O ells (uns pocs, sor-
tosament) o nosaltres (tots). En tota deci-
sió hi ha el potencial perill de l’error, però
no es cometrà error més gran que la pro-
tecció «dels nostres» davant d’una societat
que ja ha emès veredicte respecte de la
classe política tota: Culpable! A què espe-
ren, senyors?

É

«L’ombra de la sospita s’està escampant mentre es va interioritzant
que la impunitat és total i que cal sortir al carrer»

ADVOCAT I EXVICEPRESIDENT DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Josep López de Lerma

EL PAÍS I
LA SEVA GENT

CAL FER NET!
«La vida política no pot estar regida per
filigranes jurídico-processals que lliuren
ombres de sospita generalitzada vers
tot i tothom, fiscals i jutges inclosos»

«Si la nostra democràcia es troba en
perill, això no s’arregla receptant
aspirines. Això no és un refredat, és
gangrena. Per tant, cal amputar»
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El sector sanitari privat aposta de-
cididament per col·laborar amb
l'administració pública per millorar
i fer més eficient els serveis públics
d'atenció sanitària. Si fins fa uns
anys tots dos sectors es tenien recels
mutus i competien per captar
clients, fa un temps ja es va arribar
a la concertació de serveis públics
en centres privats. Aquesta és la
conclusió a què es va arribar a la jor-
nada organitzada per Esade sobre
aquest tema. Ahir es van presentar
en aquesta universitat tres exemples
de col·laboració per atenció sòcio-
sanitària al Pla de l'Estany i un ser-
vei d'oncologia i un projecte de ci-
rurgia toràcica al Vallès.

A la comarca banyolina s'ha im-
plantat una gestió integral dels re-
cursos socials i sanitaris. Els pa-
cients tenen una única porta d'en-
trada al sistema, independentment
d'on acabin rebent el servei, sigui
públic o privat. L'experiència, ini-
ciada el 2008, ha permès reduir

l'estada mitjana dels pacients en
centres de salut, disminuir la fre-
qüentació a urgències i oferir més
varietat de recursos i serveis, que es
poden personalitzar molt més.

Cristina Meléndez, del programa
sociosanitari de Girona, va recordar
que la llei ja preveia aquestes col·la-
boracions, però no s'havia portat a
la pràctica.

Manel Peiró, vicedegà d'Esade,
va instar els dos sectors a ser com-
plementaris, en comptes d'oferir el
mateix servei. Tot i així, va advertir
dels riscos d'aquesta col·labora-
ció: la incomprensió mútua, la des-
naturalització del servei públic o la
gestió fraudulenta. Per la seva ban-
da, el president de la Unió Catala-
na d'Hospitals (UCH), Manel Jo-
vells, va reclamar que Catalunya se
senti orgullosa del seu sistema sa-
nitari. Jovells va explicar que l'ob-
jectiu de la col·laboració público-
privada ha de ser els resultats, l'aug-
ment de la qualitat de vida de la po-
blació. 

BARCELONA | ACN/DdG

Escullen la Clínica Salus de
Banyoles com a exemple de
col·laboració público-privada
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SALUD

Lasanidad
privada quiere
más colaboración
con la pública
¯ El sector sanitario privado
apuesta decididamente por
colaborar con la administra-
ción pública para mejorar y
hacer más eficientes los ser-
vicios públicos de atención
sanitaria. Si hasta hace unos
años ambos sectores se te-
nían recelos mutuos y com-
petían por captar clientes, ha-
ce un tiempo ya se llegó a la
concertación de servicios pú-
blicos en centros privados.
Ahora se quiere dar un paso
más y colaborar para atender
a todos los pacientes en cen-
tros de ambos lados, compar-
tiendo proyectos, equipos
profe sionale s y medios. Ayer
se presentaron en Esade tres
ejemplos de colaboración pa-
ra atención socio-sanitaria al
Pla de l’Estany y un servicio
de oncología y un proyecto de
cirugía torácica en el Vallas.

Manel Peiró, vicedecano
de Esade, instó a los dos sec-
tores a ser complementarios,
en lugar de ofrecer el mismo
servicio. Sin embargo, advir-
tió de los riesgos: la incom-
prensión mutua, la desnatu-
ralización del servicio públi-
co o la gestión fraudulenta.

El presidente de la Unión
Catalana de Hospitales (UCI-I),
Manel Jovells, reclamó que
Catalunya se sienta orgullo-
sa de su sanidad. El respon-
sable de una de las patrona-
les explicó que el objetivo de
la colaboración debe ser el au-
mento de la calidad de vida de
la población.
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El sector sanitari privat aposta per 
col·laborar amb l’administració pública 
per millorar el servei i fer-lo més eficient
Tres experiències al Vallès i el Pla de l'Estany demostren que es poden compatibilitzar els 

interessos de les dues bandes en atenció a la dependència, oncologia i traumatologia

Barcelona (ACN).- El sector sanitari privat aposta decididament per col·laborar amb 

l'administració pública per millorar i fer més eficient els serveis públics d'atenció sanitària. 

Si fins fa uns anys tots dos sectors es tenien recels mutus  i competien per captar clients, 

fa un temps ja es va arribar a la concertació de serveis públics  en centres privats. Ara es 

vol fer un pas més i col·laborar directament per atendre tots els pacients en centres de les 

dues bandes, compartint projectes, equips professionals i mitjans materials. Aquest 

divendres s'han presentat a Esade tres exemples de col·laboració per atenció sòcio-

sanitària al Pla de l'Estany i un servei d'oncologia i un projecte de cirurgia toràcica al 

Vallès.

Manel Peiró, vicedegà d'Esade, ha instat els dos  sectors a ser complementaris, en 

comptes d'oferir el mateix servei. Tot i així, ha advertit dels riscos d'aquesta col·laboració: 

la incomprensió mútua, la desnaturalització del servei públic o la gestió fraudulenta.

Per la seva banda, el president de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Manel Jovells, ha 

reclamat que Catalunya se senti orgullosa del seu sistema sanitari. El responsable d'una 

de les patronals  del sector ha explicat que l'objectiu de la col·laboració público-privada 

han de ser els  resultats, l'augment de la qualitat de vida de la població. Per aconseguir 

aquests objectius, cal transparència de gestió, ha dit. De moment, segons Jovells, 

Catalunya ja parteix d'una bona base, com és una esperança de vida superior a la mitjana 

europea, una taxa d'hospitalització inferior i un bon nivell en recerca biomèdica. El sector 

sanitari, segons Jovells, genera riquesa, llocs de treball i equilibri territorial.



Aquest bon sistema, ha dit, cal "preservar-lo d'amenaces" com el subfinançament "crònic" 

o el retard en els pagaments de l'administració pública a les entitats privades.

També s'ha queixat que amb les últimes reformes legislatives, el sector privat pot arribar a 

ser menys eficient que el públic, perquè no pot retallar unilateralment els horaris o els 

salaris, com sí que ha fet l'administració.

Per això, proposa apostar per equipaments d'àmbit territorial, menys local, i treballar en 

xarxa. Com diu sovint el conseller de Salut, Boi Ruiz: "No tothom pot fer de tot". També ha 

demanat més participació de la ciutadania en la governança i en la cura de la seva pròpia 

salut. També ha reclamat que es preservi el sistema de salut del debat polític. En resum, 

segons ell, cal repensar el model i adaptar-lo a les noves circumstàncies.

Tres exemples

Com a exemples  d'aquesta col·laboració, la tercera edició de l'Observatori de la 

cooperació público-privada en les  polítiques sanitàries i socials d'Esade ha mostrat tres 

experiències del Pla de l'Estany i el Vallès Occidental.

A la comarca gironina s'ha implantat una gestió integral dels recursos socials i sanitaris. 

Els  pacients tenen una única porta d'entrada al sistema, independentment d'on acabin 

rebent el servei, sigui públic o privat. L'experiència, iniciada el 2008 ha permès reduir 

l'estada mitjana dels pacients en centres  de salut, disminuir la freqüentació a urgències i 

oferir més varietat de recursos i serveis, que es poden personalitzar molt més.

Cristina Meléndez, del programa sociosanitari de Girona ha recordat que la llei ja preveia 

aquestes col·laboracions, però no s'havia portat a la pràctica.

Al Vallès Occidental, l'Institut Oncològic del Vallès (IOV), format pel Parc Taulí de Sabadell 

i el Consorci Sanitari de Terrassa, necessitava més unitats de tractament radioteràpic. 

Segons les indicacions de la Generalitat en necessitava cinc per una població d'un milió 

de persones. Davant d'aquesta forta inversió, es va contactar amb l'Hospital General de 

Catalunya (HGC), a Sant Cugat i de propietat privada, per compartir els seus tres equips, 

que, a més, es van modernitzar. Alhora es va crear un únic servei de radioteràpia per tota 



la comarca, que ha permès afrontar inversions molt costoses i racionalitzar la gestió.

Xavier Mate, director general de l'HGC, ha admès que l'acord li ha donat estabilitat 

pressupostària al centre per fer inversions a llarg termini, però ha explicat que l'IOV també 

ha reduït els desplaçaments de pacients a Barcelona i l'acord amb el centre privat li ha 

donat més volum de població i més nivell mèdic i n'ha reduït les necessitats d'inversió. Tot 

i els problemes i les reticències inicials, els oncòlegs estan satisfets, ha assegurat.

Per últim, la unitat de cirurgia pediàtrica del Parc Taulí es  va associar amb una empresa 

metal·lúrgica del món de l'automoció per tal d'aconseguir un nou dispositiu per reparar el 

'pit de sabater'. Aquesta deformació congènita fa que l'estèrnum estigui enfonsat i 

pressioni el cor i els pulmons. Si s'opera de petit es pot superar amb relativa normalitat. 

Anteriorment es desmuntava totalment l'estèrnum i les costelles i es tornava a muntar, 

cosa que suposava una cirurgia fortament invasiva. Posteriorment es va començar a 

aplicar una fèrula metàl·lica que s'introduïa per sota de l'estèrnum i l'estirava enfora, cosa 

que també podia comportar complicacions.

Però el doctor Carles Bardají, cap de cirurgia pediàtrica de l'hospital sabadellenc, tenia al 

calaix des de feia 25 anys un projecte per intentar que la peça metàl·lica estirés l'estèrnum 

des de sobre, sense afectar la capacitat toràcica. Però fins que no es van donar les 

condicions econòmiques  i tècniques justes, el projecte no es va desenvolupar, gràcies a la 

col·laboració amb l'empresa BVentura, que fabricava pistons per frens de cotxe. El 

descens en les  vendes li va fer buscar socis fora del sector, cosa que va trobar al Parc 

Taulí. Després de moltes proves, el dispositiu ja s'ha implantat amb èxit.
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El sector sanitari privat aposta per col·laborar
amb l´administració
Tres experiències al Vallès i el Pla de l'Estany demostren que es poden compatibilitzar els interessos

15.02.2013 | 14:14

ACN El sector sanitari privat aposta decididament per col·laborar amb l'administració pública per millorar
i fer més eficient els serveis públics d'atenció sanitària. Si fins fa uns anys tots dos sectors es tenien
recels mutus i competien per captar clients, fa un temps ja es va arribar a la concertació de serveis
públics en centres privats. Ara es vol fer un pas més i col·laborar directament per atendre tots els
pacients en centres de les dues bandes, compartint projectes, equips professionals i mitjans materials.
Aquest divendres s'han presentat a Esade tres exemples de col·laboració per atenció sòcio-sanitària al
Pla de l'Estany i un servei d'oncologia i un projecte de cirurgia toràcica al Vallès.

Manel Peiró, vicedegà d'Esade, ha instat els dos sectors a ser complementaris, en comptes d'oferir el
mateix servei. Tot i així, ha advertit dels riscos d'aquesta col·laboració: la incomprensió mútua, la
desnaturalització del servei públic o la gestió fraudulenta.

Per la seva banda, el president de la Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Manel Jovells, ha reclamat que
Catalunya se senti orgullosa del seu sistema sanitari. El responsable d'una de les patronals del sector ha
explicat que l'objectiu de la col·laboració público-privada han de ser els resultats, l'augment de la qualitat
de vida de la població. Per aconseguir aquests objectius, cal transparència de gestió, ha dit. De moment,
segons Jovells, Catalunya ja parteix d'una bona base, com és una esperança de vida superior a la
mitjana europea, una taxa d'hospitalització inferior i un bon nivell en recerca biomèdica. El sector sanitari,
segons Jovells, genera riquesa, llocs de treball i equilibri territorial.

Aquest bon sistema, ha dit, cal "preservar-lo d'amenaces" com el subfinançament "crònic" o el retard en
els pagaments de l'administració pública a les entitats privades.

També s'ha queixat que amb les últimes reformes legislatives, el sector privat pot arribar a ser menys
eficient que el públic, perquè no pot retallar unilateralment els horaris o els salaris, com sí que ha fet
l'administració.

Per això, proposa apostar per equipaments d'àmbit territorial, menys local, i treballar en xarxa. Com diu
sovint el conseller de Salut, Boi Ruiz: "No tothom pot fer de tot". També ha demanat més participació de
la ciutadania en la governança i en la cura de la seva pròpia salut. També ha reclamat que es preservi el
sistema de salut del debat polític. En resum, segons ell, cal repensar el model i adaptar-lo a les noves
circumstàncies.

Tres exemples

Com a exemples d'aquesta col·laboració, la tercera edició de l'Observatori de la cooperació público-
privada en les polítiques sanitàries i socials d'Esade ha mostrat tres experiències del Pla de l'Estany i el
Vallès Occidental.

A la comarca gironina s'ha implantat una gestió integral dels recursos socials i sanitaris. Els pacients
tenen una única porta d'entrada al sistema, independentment d'on acabin rebent el servei, sigui públic o
privat. L'experiència, iniciada el 2008 ha permès reduir l'estada mitjana dels pacients en centres de salut,
disminuir la freqüentació a urgències i oferir més varietat de recursos i serveis, que es poden
personalitzar molt més.

Cristina Meléndez, del programa sociosanitari de Girona ha recordat que la llei ja preveia aquestes
col·laboracions, però no s'havia portat a la pràctica.

Al Vallès Occidental, l'Institut Oncològic del Vallès (IOV), format pel Parc Taulí de Sabadell i el Consorci
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Sanitari de Terrassa, necessitava més unitats de tractament radioteràpic. Segons les indicacions de la
Generalitat en necessitava cinc per una població d'un milió de persones. Davant d'aquesta forta inversió,
es va contactar amb l'Hospital General de Catalunya (HGC), a Sant Cugat i de propietat privada, per
compartir els seus tres equips, que, a més, es van modernitzar. Alhora es va crear un únic servei de
radioteràpia per tota la comarca, que ha permès afrontar inversions molt costoses i racionalitzar la gestió.

Xavier Mate, director general de l'HGC, ha admès que l'acord li ha donat estabilitat pressupostària al
centre per fer inversions a llarg termini, però ha explicat que l'IOV també ha reduït els desplaçaments de
pacients a Barcelona i l'acord amb el centre privat li ha donat més volum de població i més nivell mèdic i
n'ha reduït les necessitats d'inversió. Tot i els problemes i les reticències inicials, els oncòlegs estan
satisfets, ha assegurat.

Per últim, la unitat de cirurgia pediàtrica del Parc Taulí es va associar amb una empresa metal·lúrgica del
món de l'automoció per tal d'aconseguir un nou dispositiu per reparar el 'pit de sabater'. Aquesta
deformació congènita fa que l'estèrnum estigui enfonsat i pressioni el cor i els pulmons. Si s'opera de
petit es pot superar amb relativa normalitat. Anteriorment es desmuntava totalment l'estèrnum i les
costelles i es tornava a muntar, cosa que suposava una cirurgia fortament invasiva. Posteriorment es va
començar a aplicar una fèrula metàl·lica que s'introduïa per sota de l'estèrnum i l'estirava enfora, cosa
que també podia comportar complicacions.

Però el doctor Carles Bardají, cap de cirurgia pediàtrica de l'hospital sabadellenc, tenia al calaix des de
feia 25 anys un projecte per intentar que la peça metàl·lica estirés l'estèrnum des de sobre, sense afectar
la capacitat toràcica. Però fins que no es van donar les condicions econòmiques i tècniques justes, el
projecte no es va desenvolupar, gràcies a la col·laboració amb l'empresa BVentura, que fabricava
pistons per frens de cotxe. El descens en les vendes li va fer buscar socis fora del sector, cosa que va
trobar al Parc Taulí. Després de moltes proves, el dispositiu ja s'ha implantat amb èxit.
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Barcelona (ACN).- El sector sanitari privat aposta decididament per col·laborar amb
l'administració pública per millorar i fer més eficient els serveis públics d'atenció
sanitària. Si fins fa uns anys tots dos sectors es tenien recels mutus i competien per
captar clients, fa un temps ja es va arribar a la concertació de serveis públics en
centres privats. Ara es vol fer un pas més i col·laborar directament per atendre tots
els pacients en centres de les dues bandes, compartint projectes, equips
professionals i mitjans materials. Aquest divendres s'han presentat a Esade tres
exemples de col·laboració per atenció sòcio-sanitària al Pla de l'Estany i un servei
d'oncologia i un projecte de cirurgia toràcica al Vallès.
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Barcelona (ACN).- El sector sanitari privat aposta decididament per
col·laborar amb l'administració pública per millorar i fer més eficient els
serveis públics d'atenció sanitària. Si fins fa uns anys tots dos sectors es
tenien recels mutus i competien per captar clients, fa un temps ja es va
arribar a la concertació de serveis públics en centres privats. Ara es vol fer
un pas més i col·laborar directament per atendre tots els pacients en
centres de les dues bandes, compartint projectes, equips professionals i
mitjans materials. Aquest divendres s'han presentat a Esade tres exemples
de col·laboració per atenció sòcio-sanitària al Pla de l'Estany i un servei
d'oncologia i un projecte de cirurgia toràcica al Vallès.
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