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Xocambcincmorts aÀvila

Les farmàcies no rebran demà els 108 milions per fàrmacs subministrats al novembre

Hospitalsconcertats i farmàcies
nopodrancobraraquestdivendres
Salut està pendent queHisenda aprovi l’ordre per al nou FLA 2015

VICENÇ LLURBA/ ARXIU

La col·lisió frontal dedos ve-
hicles prop d’El Tiemblo
(Àvila) va deixar ahir cinc
víctimes mortals i una feri-
da en estat “bastant greu”.
L’accident es va produir al
quilòmetre 87,6 de la carre-

tera N-403 (Àvila-Toledo),
un tramde revolt pronunci-
at, i va ser una de les col·lisi-
ons de turismes més greus
registrades durant els úl-
tims cinc anys en carrete-
res espanyoles. / Agències

Els voluntaris no substitueixen l’Administració

A. MACPHERSON/C. DEL RIEGO
Barcelona/Madrid

Una altra vegada no es podrà pa-
gar bona part de la factura sanità-
ria del mes. Tot i que Salut con-
fia, segons els han assegurat als
directament afectats, que se solu-
cioni d’aquí una setmana o com a
màxim quinze dies. Podria que-
dar en un retard i no exactament
un impagament. Tot depèn que
s’aprovi el nou fons de liquiditat
autonòmic, el FLA del 2015, amb
què la Generalitat i altres go-
verns autonòmics financen part
de les despeses corrents. El con-
sell d’afers econòmics ja ho va
aprovar la setmana passada, pe-
rò el ministeri encara no ha do-
nat l’ordre corresponent quehau-
ria permès pagar les factures
dins de la data. S’espera per a
avui o demà. I deu dies més per
fer-ho efectiu.
Aquesta és l’explicació que

van rebre la setmana passada les
patronals d’hospitals concertats
i els col·legis de farmacèutics. El
problema afecta també les am-
bulàncies.
Divendres, doncs, el pagament

mensual no entrarà en els comp-
tes de les farmàcies i de part dels
hospitals concertats. “El FLA an-
terior ens acceptava les factures
dels hospitals concertats que no
fossin empreses públiques o con-
sorcis, pertanyents totalment o
parcialment a la Generalitat. El
nou, no ho sabem”, explica Mi-
quel Argenter, director de l’àrea
de recursos econòmics del Ser-
vei Català de la Salut. “Són, per
tant, aquest altre grup d’hos-
pitals concertats, els que no són
de la Generalitat, els que reben
habitualment els pagaments
mensualment del FLA, i ara es-
tan afectats directament per
aquest retard”.
Per això aquests dos col·lec-

tius han posat enmarxa plans al-
ternatius. Els farmacèutics tenen

obert un crèdit ambLaCaixa per
parar el cop d’aquests quinze di-
es de demora i cobrir els 108,3mi-
lions corresponents als medica-
ments proporcionats al novem-
bre i que componen la factura
que els havien de pagar. Deute
que s’afegeix a un altre retard ar-
rossegat des de fa mesos, 118 mi-
lions més.
Salut va avisar els hospitals

concertats la setmana passada a
través de les seves organitzaci-
ons patronals. Els que tenen com
apropietaris totalment o parcial-
ment la Generalitat cobraran la
nòmina, que està garantida per
Economia, igual que els centres
de l’ICS. Els que no estan en
aquesta situació no rebran res
fins que s’aprovi el FLA. “Lama-
joria han previst solucions amb
els bancs per no tenir problemes
el dia de pagament de les nòmi-
nes”, assegura la gerent de la
Unió d’Hospitals, Helena Ris. La
factura total dels concerts suma

mensualment uns 350 milions,
dels quals entre 150 i 160 es pa-
guen amb el FLA.
“No entenem el motiu pel qual

no s’ha aprovat el sistema de fi-
nançament de serveis bàsics, no
entenemquin és elmotiu pel qual
el Govern [espanyol] no ha defi-
nit encara el nou FLAdel qual de-
penem”, diu el vicepresident dels
farmacèutics, Francesc Pla. “I no
és un problema exclusiu de Cata-
lunya, sinó que afecta el finança-
ment d’un bon nombre de serveis
sanitaris de tot l’Estat”.
L’últim episodi d’impaga-

ments va ser el setembre passat.
Al llarg del 2014 es va assolir un
ritme molt més tranquil amb els
cobraments després d’un 2013
de sobresalts continus i les far-
màcies, sobretot, en peu de guer-
ra. Acaba de començar el 2015,
es preveia un any tranquil en
aquest aspecte perquè el Govern
central no té problemes per fi-
nançar-se. Però ja es va amb
retard.c

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

Un nou escàndol sacseja l’Esglé-
sia gallega.Un franciscà de la loca-
litat de Lugo d’O Cebreiro, José
Quintela, va ingressar ahir en pre-
só provisional, imputat per un pre-
sumpte delicte d’abusos sexuals i
un altre de relatiu a la prostitució,
segons el Tribunal Superior de
Justícia de Galícia. Les víctimes
són, segons sembla, una noia de 17
anys i un noi discapacitat de 19.
Hores abans que el jutge de Becer-
reá decretés l’empresonament, el
bisbat de Lugo va anunciar que
prohibia la presència del monjo a
les parròquies de la zona i que sus-
penia la seva activitat pastoral.
Aquests fets es produeixen des-

prés que al desembre ingressés a
la presó, acusat també d’un pre-

sumpte delicte d’abusos sexuals,
Miguel Rosendo, líder de l’orde
dels miquelians, que va ser poste-
riorment dissolta pel bisbat de
Vigo-Tui. I aquestmes va ser con-
demnat a deu anys de presó l’exe-
lectricista de la catedral de Santia-
go per haver robat el còdex calixtí
i diners.
Segons fonts pròximes a la in-

vestigació, als dispositius informà-
tics confiscats al franciscà d’O Ce-
breiro es van descobrir imatges
de les relacions sexuals, per les
quals es creu que va pagar amb di-
ners, cosa que explica que el religi-
ós estigui imputat per un pre-
sumpte delicte relatiu a la prosti-
tució. La Guàrdia Civil també in-
daga si es va apropiar de diners de
la congregació.
L’advocat de Quintela, Manuel

Bernárdez, va assegurar a l’agèn-

cia Efe que l’imputat va admetre
les relacions amb la menor, però
va dir que van ser consentides,
sense pagar, i va negar que n’ha-
guésmantingut amb el jove disca-
pacitat.
Aquest germà franciscà aparei-

xia amb freqüència en les recur-
rents informacions dels mitjans
de comunicació gallecs sobre les
nevades a O Cebreiro, un emble-
màtic santuari de muntanya, situ-
at just al començament del tram
gallec de la ruta principal del Ca-
mí de Sant Jaume.
El bisbat i les autoritats francis-

canes van afirmar que no tenien
coneixement previ de la denún-
cia, presentada davant la Guàrdia
Civil. La diòcesi va mostrar “do-
lor, pena i repulsa” davant els pre-
sumptes delictes i va expressar la
seva proximitat a les víctimes.c

Ingressa a la presóun franciscà
deLugo imputat per abusos sexuals

]El ple del Consell Econò-
mic i Social (CES) demana
al Govern espanyol que
aclareixi en dos avantpro-
jectes de llei sobre volunta-
riat i tercer sector “que
l’acció social que duen a
terme organitzacions de
voluntariat i del tercer sec-
tor d’acció social és comple-
mentària amb la que fan les
administracions públiques.
Per tant, no pot diluir la
responsabilitat pública en

aquest àmbit ni derivar la
defensa dels interessos soci-
als en una promoció o coo-
peració exclusiva amb les
entitats sense ànim de lu-
cre”. El CES diu, en el dicta-
men, que “encara que els
organismes de l’Administra-
ció puguin recórrer a pro-
moure actuacions de volun-
tariat, ha de prevaler el
principi de no substitució
de funcions o serveis pú-
blics”, i no només en els

serveis obligats per llei,
sinó “respecte de qualsevol
funció o servei públic que
correspongui a l’Estat en
compliment de les comeses
que té constitucionalment
atribuïdes”. També defensa
que la raó de ser del volun-
tariat és el principi de parti-
cipació solidària i no el de
“coresponsabilitat ciutada-
na” que proposa l’avantpro-
jecte de llei que haurà de
regular aquesta activitat.

Els serveis afectats
negocien des de fa
una setmana amb
els bancs per arribar
a pagar les nòmines
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