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Salut admet que les llistes
d’espera augmentaran
Ruiz assegura que només serà un 3% en intervencions no urgents
|| Fins ara, el màxim era de sis mesos per a catorze operacions

SERVEIS BÀSICS RETALLADES

❘ BARCELONA ❘ El conseller de Sa-
lut, Boi Ruiz, va admetre ahir
que les retallades pressu-
postàries augmentaran un 3%
les llistes d’espera, encara que
va assegurar que només serà en
les intervencions no urgents i
durant els pròxims dos anys,
a causa de la menor compra
d’activitat de la conselleria a
les clíniques privades.“Els ma-
lalts urgents no s’esperaran”,
va apuntar Ruiz, que va assen-
yalar que el creixement de les
llistes d’espera se centrarà “en
algunes patologies que, des del
punt de vista de l’espera, no le-
sionen cap òrgan, ni una fun-
ció, ni posen en perill la vida,
com per exemple els galin-
dons”.

Fins ara, la Generalitat ga-
rantia als ciutadans el dret a ser
operats en menys de 180 dies
en les 14 intervencions més co-
munes, incloent-hi pròtesis de
maluc, cataractes, hèrnies, ar-
troscòpies i operacions de
còlon.A partir d’ara, amb to-

ta probabilitat, s’eliminaran
aquests límits màxims.

Ruiz va argumentar que
aquesta i altres actuacions figu-
raran al paquet de mesures ur-
gents que s’implementaran per
frenar l’estat de “caiguda lliu-
re” del sistema sanitari. Com a
mesura de xoc addicional, Sa-
lut pagarà un 2% menys pels
actes assistencials, tant en la sa-
nitat pública com en la priva-
da. El conseller també va as-
senyalar que l’estalvi que haurà
d’afrontar la Generalitat en el
pressupost sanitari se situarà
entre 900 i 1.000 milions d’eu-
ros, un 10% del pressupost de
l’any anterior.

Així mateix, s’obligarà a les
empreses i consorcis públics a
tindre un dèficit zero, es retar-
daran inversions en noves in-
fraestructures i s’emprendrà un
pla de reducció de l’estructu-
ra administrativa pròxim al
25%. No obstant, va descartar
una reducció dels salaris o aco-
miadaments.

LESCLAUS

14operacions
❚ El 2004, la conselleria de Salut
es va comprometre a no supe-
rar el mig any d’espera per a les
intervencions de cataractes, va-
rices, hèrnies, colecistectomies,
septoplàsties, artroscòpies, va-
sectomies, prostatectomies, ca-
nal carpiana, amigdalectomies,
circumcisions, histerectomies,
pròtesis de maluc i pròtesis de
genoll.

Les de Lleida, lesmésbaixes
❚ Segons dades del mes de de-
sembre del 2009, una operació
de genoll tenia una espera de
3,2 mesos a la regió sanitària
de Lleida i de 2,37 a la de l’Alt
Pirineu i Aran; una artroscòpia
es resolia en 2,32 mesos al pla
i en 1,48 al Pirineu, i una ope-
ració de galindons, en un mes
i mig a Lleida i en 2,07 al Piri-
neu.

FP amb anglès i taxa
del 15% del seu cost
en grau superior

ENSENYAMENT NOU DECRET

❘BARCELONA ❘ El Govern va apro-
var ahir el decret d’ordenació
de la FP que incorpora llen-
gües estrangeres adaptades a
cada família professional (els
alumnes hauran d’acreditar
un mínim d’anglès), planteja
títols propis, flexibilitat
horària per compatibilitzar
estudi i feina, formació semi-
presencial i adaptació a les ne-
cessitats de l’entorn. El con-
seller d’Economia i Coneixe-
ment,Andreu Mas-Colell, va
proposar que els alumnes de
grau superior de FP paguin
entre un 10% i un 15% del
cost dels estudis amb la ma-
trícula, que ara és gratuïta,
concretant així la taxa anun-
ciada divendres passat.

Així mateix, el conseller va
afirmar que analitzaran els
centres d’investigació per es-
timular la seua cooperació
o fins i tot la seua “concen-
tració” i va manifestar la seua
intenció de tornar la gestió
dels centres al sector privat.
Va qualificar de “perversió”

la projecció de parcs cientí-
fics de Catalunya, que es van
construir per les facilitats
d’accés a crèdits de l’admi-
nistració “i ha generat un ex-
cés d’endeutament”. “Hem
d’aprendre d’aquesta expe-
riència, i fer un ús més pru-
dent del crèdit”, va indicar.
Va advocar per reduir màs-

ters i crear titulacions “auto-
suficients i en anglès” i va de-
fensar vincular més els recur-
sos als objectius.

En un altre ordre de coses,
Ensenyament dedicarà un mi-
lió d’euros a la prejubilació
de professors de més de 60
anys que en sumin 30 treba-
llant.

MASSA PARCS

Andreu Mas-Colell
veu una “perversió”
la projecció de
parcs científics

GrupNastasi tanca el
Nou Forn i anuncia
un altre complex

HOSTALERIA

❘ LLEIDA ❘ El Grup Nastasi tan-
carà d’aquí uns mesos el res-
taurant Nou Forn, que inicia
una campanya de comiat amb
menús especials i una carta
inspirada en els seus 15 anys
d’història. Com va publicar
aquest diari, es preveu al seu
lloc un hotel i un supermer-
cat. El Grup Nastasi preveu
un nou complex de 25.000
metres quadrats al costat de
la Fonda destinat a acollir ce-
lebracions i esdeveniments.

El parc de
Gardeny es ‘ven’
a Alemanya

PROMOCIÓ

❘ HANNOVER ❘ El parc científic
de Gardeny és present a la
fira CeBIT de Hannover
(Alemanya), un dels
certàmens de tecnologia, in-
formació i comunicació més
importants del món i que
l’any passat va ser visitat per
un total de 334.000 perso-
nes de 83 països. L’estand
promociona les empreses
que formen part del parc, els
grups d’investigació i la ciu-
tat.


