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Forrellat,no!

D es de fa unsmesos imolt espe-
cialment després de les darre-
res eleccions europees, quan
es parla del procés de la tran-

sició democràtica a Espanya i de la Cons-
titució aprovada el 1978 s’acostuma a
denunciar el “forrellat” que aquesta dar-
rera va representar. Es ve a dir que, en
aquell moment, es va intentar condicio-
nar el futur establint un forrellat que im-
pedís l’adaptació d’aquella norma a les
noves realitats socials i, sobretot, no fent
viable una revisió del que havia estat el
passat. Ara, en ocasió del 36è aniversari
de la Constitució, val la pena aclarir
aquesta qüestió, encara que el que es pu-
gui dir no estigui de moda.
El procés de la transició democràtica

a Espanya no va definir ni imposar cap
forrellat sinó que els va trencar. Va tren-
car el forrellat de 40 anys de dictadura,
tres d’una llarga Guerra Civil i tot un se-
gle d’alzamientos, cops d’Estat, inestabi-
litat i privacions de llibertat. Va ser
aquest forrellat el que es va trencar per
obrir una porta en què, avui encara,
poguessin els ciutadans expressar-se i
viure en llibertat, fins i tot per criticar,
denunciar i voler substituir, legítima-
ment, allò que la transició democràtica
va conquerir per a tots ells. De forrellats
només hi ha el record dels que va impo-
sar el franquisme.

La transició no va renunciar a la revi-
sió del passat, però tenia molt clar que
instal·lar-se en aquesta revisió podia ser
una mala manera de construir el futur.
És absurd voler atribuir a tots els que
van patir persecucions, privacions i re-
pressions sota el franquisme la voluntat
d’oblidar-ho. És absurd. Però molts
d’aquells protagonistes van tenir l’altura
de mires de comprendre que no es volia
oblidar per no tornar a repetir, i amb

aquesta decisió es va ser capaç de cons-
truir bases sòlides per a un futur.
Certament, el fet que darrerament no

s’han fet lectures gaire conformes ni amb
l’esperit ni amb la finalitat de la Constitu-
ció ha obert un profund debat sobre la ne-
cessitat de la seva reforma. Però cal desta-
car que ha estat aquesta política regressi-
va dels darrers anys la que està en l’origen
del debat sobre la reforma, no en el que la
transició i la pròpia Constitució van repre-
sentar en el seu moment.

E l doctor Jamil Ajram –el
nostre pediatre– està de
guàrdia els dimarts a
l’hospital del Sagrat Cor.

Com que avui fa una setmana la
Maria s’havia posat alta de febre, la
vamdur a urgències a primera hora
de la tarda. Amigdalitis. Més Dalsy
i confiar que la inflamació no anés a
més. Però si la febre persistia 24
hores, convindria administrar-li un
antibiòtic. Com que la darrera
vegada va reaccionar malament
amb l’Augmentine, el doctor Ajram
va prescriure Zinnat 250.
Dimecres la nena es va llevar de

la migdiada a 38 i escaig. La meva
sogra va anar a tres farmàcies a
buscar el medicament. Res. Des-
prés jo ho vaig provar a tres farmà-
cies més. Els farmacèutics em
deien que feia temps que no el
rebien. Potser era un problema de
distribució. Només el tenien en
comprimits. No en vaig treure l’ai-
gua clara fins que la dependenta
d’una farmàcia del carrer d’Aragó,
tocant a la seu d’Esquerra Republi-
cana, no es va estar de clavar-me
una bona plantofada amb un dis-
curs de realitat.
Ja podia anar buscant. No troba-

ria el Zinnat. No és que estiguéssim
en plena pandèmia ni es va queixar
dels laboratoris. El problema era
que l’empresa que feia aquell
medicament havia optat per dei-
xar-lo de fer. Era un símptoma
més, em va dir, de la fragilitat en la
qual es trobava bona part del
sector. Va suggerir-me una explica-
ció plausible. No sé si és el Mi-
nisteri de Sanitat o el Departament
de Salut –a la nostra Maria tant li
fa–, però l’Administració fixa un
preu rebaixat pel medicament i pot
ser que al laboratori ja no li surti a
compte seguir-lo fent.
La farmacèutica, per la seva ban-

da, feia tres mesos que no cobrava i
havia de seguir finançant de la seva
butxaca el tractament prescrit als
malalts que li paguen les medicines
amb recepta. “Mentre seguim avan-
çant nosaltres els diners, els polí-
tics van fent discursos. Si abaixés-
sim la persiana tota una setmana, la
situació s’acabaria ràpid”.
Al vespre les tertúlies radiofò-

niques i televisives interpretaven
la conferència d’aquella tarda
d’Oriol Junqueras. Conversa de ca-
fè sobre si és millor una única llista
o potser dues compartint un ma-
teix punt per seguir endavant amb
el procés. Vam apagar la televisió.
Era l’hora de posar el termòmetre.
38,6. Merda.c

H e tornat a veure
aquest personatge es-
trany conegut com el
petitNicolás al progra-

ma Un tiempo nuevo, de Telecin-
co. Continua sent un farsant, però
s’ha cregut la seva pròpia farsa i
continuarà fent parlar. Ha après la
lliçó, prepara bé les intervencions
i té frases que provoquen que el re-
gidor del plató aixequi fàcilment
els aplaudiments. Se l’aplaudeix in-
finitament més que als periodistes
que l’interroguen. I he captat la
clau de per què continua suscitant
interès: s’ha muntat un carrusel
de mentides, però les polítiques i
institucions que el desmenteixen
tenen uns antecedents d’enganyar
el país tant o més que ell.
D’aquesta manera, la seva pecu-

liar aventura s’està convertint en
una batalla de credibilitat. És a dir,
una batalla per veure qui és més
creïble: gran part del gegantí
aparell de l’Estat o un noi agosarat
que assegura que s’ha enfilat a les
parts més sensibles del poder i ha
rebut encàrrecs històrics i d’allò
més variats. Per exemple, el de
resoldre el conflicte de Catalunya,
que, com se sap, cal encomanar-lo
a un aventurer, perquè el Govern
d’Espanya està estancat i ha donat
de si tot el que podia donar. La
situació és tan còmica que es po-
dria resumir així: en vista que
Rajoy no pot, que ho intenti l’altre
geni, que és Nicolás.
I hi ha gent que s’ho creu. Al-

menys, té el dubte. A mi em sem-
bla una censura ferotge al sistema
institucional. Que s’estigui posant
al mateix nivell de confiança un
entabanador que tot un Govern o
tot un sistema ofereix diversos in-
gredients per reflexionar. Vull as-
senyalar-ne concretament dos.
Un, l’ínfima eficàcia de convicció
de totes les persones de l’estructu-
ra governamental que han fet de-
claracions: han estat tan fàcils, per
no dir inconsistents, que van resul-
tar estèrils. El segon, els organis-
mes públics que han publicat
comunicats de desmentiment: han
estat tan obvis que no resisteixen
una rèplica del farsant. Quan ell
diu “Esclar, com que ells no han
mentit mai…”, resulta inevitable
donar-li la raó. Increïble. La cre-
dibilitat de tot un sistema posada a
prova i sotmesa a comparació amb
un farsant! Aquesta sí que és la cri-
si institucional.c

Unagotaméssobreel sistemasanitari

L’1 de gener del 2015 entra en vi-gor la modificació de la llei de
l’IVA que inclou el canvi de ti-
pus impositiu dels equipa-

ments i productes sanitaris, que passen del
10% al del 21%. Aquest canvi, motivat per
una sentència del Tribunal de Justícia de la
UE del 2013, tindrà un impacte negatiu en
els fràgils comptes de les institucions sani-
tàries. Aquest fet significa directament un
cost addicional en les despeses dels centres
sanitaris. Les estimacions de la Unió el si-
tuen entre el 0,7% i l’1%de les despeses cor-

rents dels diferents hospitals i una mica per
sota als centres d’atenció primària, socio-
sanitaris i de salut mental, on les despeses
per compra de material sanitari són infe-
riors. A aquest increment cal sumar-hi l’efec-
te sobre les inversions en equipament, que
passaran gairebé en la seva totalitat al tipus
del 21%.D’altra banda, el canvi de tipus im-
positiu significarà un augment de la recap-
tació tributària en concepte d’IVA.

ACatalunya això implicarà que augmen-
tin els costos dels centres del sistema sani-
tari de cobertura pública en prop de 60mi-
lions d’euros anuals. Aquest augment s’es-
devé després de cinc anys de reducció dràs-

tica dels ingressos a causa de les mesures
d’ajustament. El finançament pels serveis
prestats ha caigut un 18%, i els costos per
variables externes han crescut un 10%. A
aquest esforç del 28% als comptes dels cen-
tres el 2015 s’hi afegeix la pujada de l’IVA.

No sé si serà la gota que farà vessar el got
d’unes institucions sanitàries que han resis-
tit la crisi fins ara, sense que se n’hagin res-
sentit significativament els resultats en sa-
lut. Però és hora de reconèixer que el sec-
tor és en una situació límit i és just exigir
que l’augment de la recaptació per lamodi-
ficació de l’IVA de productes sanitaris re-
verteixi al sistema sanitari. Els pressupos-

tos generals de l’Estat incorporaran la pre-
visió d’ingressos pel canvi de tipus de
l’IVA. I els de la Generalitat també, per la
part que li correspon. Reclamem que
aquests nous ingressos generats pels cen-
tres sanitaris retornin, per la via pressupos-
tària i de la contractació dels serveis, per
finançar l’increment de costos dels centres.

Les institucions sanitàries ja no tenim
marge per assumir cap augment de costos
imposat sense finançament, ni per supor-
tar mesures que ens continuïn reduint els
ingressos, i hem de fer elmateix omés. Ben
al contrari, cal començar a recuperar el fi-
nançament perdut.c

En aquesta política
regressiva dels darrers anys
hi ha l’origen del debat sobre
la reforma de la Constitució

Zinnat 250 El preu
de la farsa

M. JOVELLS, president de la Unió Catalana d’Hospitals
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