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Els veïns de Tembleque, a Toledo, van encapçalar les protestes contra la decisió de Cospedal de tancar 21 urgències nocturnes
LIDIA YANEL / EFE

Recurs per la sanitat pública
CELESTE LÓPEZ
Madrid

El Govern de Castella-la Manxa,
que dirigeix María Dolores de
Cospedal, s’ha vist obligat a dero-
gar l’ordre d’eliminar els serveis
d’urgències sanitàries de 21 po-
bles (que atenien una àrea d’uns
cent mil habitants). Ho va fer
ahir al Butlletí Oficial de la regió,
forçat per la successió de sentèn-
cies del Tribunal Superior de Jus-
tícia deCastella-laManxa que de-
cretaven la suspensió cautelar
d’una mesura que va posar en
peu de guerra la gran majoria de
veïns afectats –molts, persones
de més de 65 anys–.
La justícia i la mobilització po-

pular han aconseguit que el Go-
vern de Cospedal reculi i derogui
un decret que va fer que diversos
regidors del PP de les àrees afec-
tades dimitissin per una mesura

adoptada sense que s’hagués con-
sultat els alcaldes dels municipis
en què hi hauria tancaments.
La localitat que ha liderat la

lluita ha estat la toledana Tem-
bleque. Des de la plaça del poble,
un espai típicament manxec, els
gairebé 2.500 habitants delmuni-
cipi no han deixat de protestar
per la decisió de Cospedal i del
conseller José Ignacio Echániz
de tancar aquest punt d’atenció
continuada, que dóna servei a
aquest i altres pobles de la zona.
Vídeos penjats a la xarxa prota-
gonitzats per veïns espantats
davant la decisió del Govern
castellano-manxec de tancar les
urgències han circulat sense pa-
rar,mentre es feien accions contí-
nuament per impedir el tan-
cament.
Al capdavant, l’alcalde, Jesús

Fernández (PSOE), que va recór-
rer l’ordre d’Echániz del dia 14

de gener davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Castella-la
Manxa. Pocs dies després, aquest
tribunal dictava ordre de suspen-
sió cautelar de lamesura; és a dir,
les urgències nocturnes haurien
de continuar obertes.
Poc després van arribarmés re-

cursos, com els dels pobles de
l’Alcàrria El Pobo deDueñas i Bu-
dia. I amb les decisions dels tribu-
nals, Cospedal, sempre acompa-
nyada del polèmicEchániz, va de-
cidir presentar recursos, que van
ser rebutjats. Des del Govern
manxec s’ha intentat per activa i
per passiva que els jutges accep-
tessin la seva decisió, sense èxit.
Ja només els quedava recórrer al
Tribunal Suprem, però fonts prò-

ximes al Govern de Cospedal van
reconèixer que les possibilitats
d’èxit erenmínimes, tal com esta-
va redactada l’ordre del gener
passat.
Davant aquest panorama, l’úni-

ca possibilitat és la derogació de
la polèmica ordre. Però per re-
duir l’impacte d’aquesta marxa
enrere forçada, el conseller
Echániz va sortir ahir a la pales-
tra per anunciar un pla que serà
“molt més ambiciós” que la re-
ducció horària prevista en
aquests centres, i que afectarà
“no només els 21 PAC” previstos,
“sinó els 919 municipis de la re-
gió”. Echániz, sempre disposat a
desacreditar aquells que no estan
d’acord amb el que defensa (un
exemple, la setmana passada es
va enemistar amb totes les socie-
tats sanitàries després d’acusar-
les d’estar vinculades a la indús-
tria farmacèutica per nodonar su-
port al calendari vacunal del Mi-
nisteri de Sanitat), va criticar “la
miopia” dels alcaldes que van re-
córrer l’ordre.
L’alcalde de Tembleque parla

de la victòria del “moviment veï-
nal”, com també ho fan els de
Villahermosa i Alamillo (Ciudad
Real); Mira, Sisante i Villalba del
Rey (Cuenca), o Molinicos
(Albacete). Però sense abaixar la
guàrdia, ja que no es fien dels
plans de Cospedal.c

]El secretari general del
Partit Socialista de Madrid,
Tomás Gómez, va presentar
ahir un recurs d’inconstitu-
cionalitat contra la llei
d’acompanyament als pres-
supostos generals de la Co-
munitat de Madrid per al
2013, que preveu l’externa-
lització sanitària de sis hos-
pitals i 27 centres de salut
de la regió, ja que considera
que aquesta mesura suposa-
rà un “apartheid sanitari”.
Gómez va justificar el re-
curs en la necessitat de pa-
ralitzar la “privatització
i el desmantellament de
la sanitat madrilenya”.
“Anem al TC per evitar

l’apartheid sanitari que vol
imposar el PP”, que “els
ciutadans que siguin atesos
als hospitals que volen pri-
vatitzar siguin ciutadans
marginats”, va declarar Gó-
mez. Aquest recurs va néi-
xer d’una iniciativa dels
professionals mèdics de
Madrid, que fins i tot van
pagar amb els seus propis
diners l’informe jurídic que
ha servit com a suport per
a la interposició del recurs.
Els professionals sanitaris
segueixen en lluita en espe-
ra que la Comunitat faci
nous moviments. El Govern
regional reconeix que no hi
ha gaires ofertes.
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Les farmàcies catalanes van re-
bre ahir els 76,02 milions d’eu-
ros que la Generalitat els devia
des del mes de gener, va infor-
mar el Consell de Col·legis Far-
macèutics de Catalunya. El De-
partament de Salut va informar,
per la seva banda, que ha pagat
amb normalitat –és a dir, amb
un retard de tresmesos– l’activi-
tat dels hospitals concertats del
desembre del 2012, que ascen-
deix a uns 350 milions d’euros.
L’ingrés a les farmàcies alleu-

ja les dificultats econòmiques

que està patint un gran nombre
d’establiments, que subminis-
tren fàrmacs receptats des de la
sanitat pública, però que cobren
amb retard la part de l’import
que ha d’abonar la Generalitat.
El deute saldat ahir repre-

senta el 70% de la factura far-
macèutica de gener que ha de
pagar l’Administració. El 30%
restant, que ascendia a 32,58mi-
lions d’euros, ja es va abonar el
14 de març.
Segueixen pendents de paga-

ment a les farmàcies 194,1 mi-
lions d’euros corresponents als
medicaments dispensats en els

mesos de novembre i desembre.
LaGeneralitat va informar els re-
presentants de les farmàcies que
preferia abonar la factura de ge-
ner que les de mesos anteriors
perquè confia a recórrer al Fons
de Liquiditat Autonòmica (FLA)
pactat amb el Govern central
per cobrir els deutes endarrerits
del 2012.
Quant als hospitals concer-

tats, que cobreixen el 80% de
l’assistència sanitària pública, co-
bren demanera habitual amb 90
dies de retard. L’ingrés d’aquest
mes, corresponent a l’activitat
del mes de desembre, “entra
dins de la normalitat”, va ma-
nifestar ahir una portaveu de la
Unió Catalana d’Hospitals.
Aquesta normalitat és vista com
un mal menor des dels hospitals
després que, el 2012, es va con-
vertir en habitual arribar a final
de mes sense saber si es podria
cobrar o no.
En quatre ocasions al llarg de

l’any passat, els hospitals concer-
tats no van arribar a cobrar part
de l’activitat que van prestar per
a la sanitat pública. La situació
es va començar a complicar a fi-
nals de maig, quan se’ls va dir
que no podrien cobrar un 35%
de la factura corresponent al

mes de febrer. Es va arribar a
una situació crítica al juliol,
quan la Generalitat va quedar a
deure la totalitat de la factura
delmes d’abril. Aquestes quanti-
tats segueixen pendents de paga-
ment en l’actualitat, així com un
40% de la factura d’agost i un

25% de la d’octubre del 2012. En
total, el deute de la Generalitat
amb els hospitals concertats
ascendeix ara a 840 milions
d’euros.
Davant la greu situació que

afecta els serveis sanitaris i so-
cials, les patronals dels hospitals
concertats, de residències i equi-
paments socials, els col·legis de
farmacèutics i la federació d’em-
preses de tecnologia sanitària
s’han unit per reclamar a les ad-
ministracions que corregeixin el
problema.
Aquestes organitzacions recla-

men a la Generalitat que destini
els recursos disponibles a les en-
titats proveïdores dels sistemes
públics de salut i d’atenció a la
dependència; al Govern central,
que financi adequadament a les
comunitats autònomes per ga-
rantir aquests serveis, i al Parla-
ment i els partits polítics, que ar-
ribin a acords per protegir
aquests sectors.c
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