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salari de metges, infermeres i admi-
nistratius, 40.000 empleats en total. 
«El sou mensual dels metges de l’ICS 
es retalla en una mitjana de 1.200 
euros», va explicar una portaveu de 
la junta de personal de l’Hospital de 
Vall d’Hebron.
 El malestar que tot això ha gene-
rat als hospitals de l’ICS –els centres 
que atenen les patologies més com-
plexes assumides per la sanitat pú-
blica catalana– és minimitzat pels 
responsables de la Conselleria de Sa-
lut que, no obstant, temen la reper-
cussió de la vaga de tres dies previs-
ta a la Vall d’Hebron per a l’octubre. 
«Esperem que els professionals ac-
tuïn amb responsabilitat i no facin 
la vaga anunciada –va alertar Casa-
novas–. Tot es pot negociar».
 El president, Artur Mas, ja va re-
córrer dijous a la crisi de Grècia per 
advertir els metges del que els pot 
passar si impedeixen que el Govern 
apliqui les retallades previstes.
 El  conseller de Salut, Boi Ruiz, es 

va inhibir ahir una altra vegada so-
bre el que passa als centres de l’ICS 
–els únics que són propietat de la 
Generalitat– i va reiterar la seva in-
tenció de considerar-los hospitals 
autònoms les direccions dels quals 
disposen de total autonomia per de-
cidir com estalvien el que el Govern 
ha ordenat.
 Els metges d’aquests centres sí 
que han estat unànimes a l’anunci-
ar que no compliran la indicació de 
la direcció de l’ICS d’ajustar al mà-
xim els dies d’ingrés dels malalts 
hospitalitzats i reduir, o evitar, la pe-
tició de proves diagnòstiques per la 
imatge, com escàners o ressonànci-
es magnètiques, que permeten diag-
nosticar de manera fiable però que 
resulten molt cares.  H           

Ve de la pàgina anterior

Els metges no acataran 
l’ordre d’escurçar els dies 
d’hospitalització  

que contractar un xòfer particu-
lar.
 A Arbúcies, el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) també es tanca a 
les nits, però en aquesta localitat 
s’ha ubicat un barracó provisional 
(en un polígon dels afores i al cos-
tat del tanatori) en què estan de 
guàrdia un metge i una inferme-
ra per cobrir les atencions domi-
ciliàries de la zona interior de la 
comarca. El barracó és un minús-
cul contenidor de tot just 20 me-
tres quadrats en què hi ha dos llits, 
un ordinador, una impressora, un 
microones, una nevera, un renta-
mans i un lavabo. Per no tenir no 
té ni televisor. La paradoxa és que 
es troba a dos passos del magnífic 
CAP que Salut ha tancat a les nits 
i en què cada dia dormen els veïns 
que protesten.

Un territori complicat 

Aquest CAP disposa d’un vehicle 
per atendre els serveis domicili-
aris diürns a Arbúcies, però els 
metges del barracó no el fan ser-
vir. «Amb el nou model a vegades 
estan de guàrdia professionals 
que no coneixen el territori per-
què són d’altres àrees bàsiques 
de salut. Cobreixen una zona amb 
nuclis dispersos i masies aïllades. 
Per això s’ha preferit contractar  
un taxi en comptes que conduei-
xin ells», va justificar ahir un por-
taveu de l’ICS. Un argument que 
el taxista Josep Parera corrobora. 
«Aquestes carreteres són perillo-
ses i estan plenes de senglars», ad-
verteix. H33 El taxista 8 Parera, amb el seu vehicle, ahir a Arbúcies.

No estem tan malament. La rees-
tructuració dels serveis d’atenció 
continuada que s’està portant a 
terme en diverses comarques ca-
talanes no és tan alarmant. La cosa 
no pot ser tan greu com pretenen 
algunes plataformes ciutadanes 
si en bona part de la Selva interior 
el metge que cobreix les atencions 
domiciliàries nocturnes va en un 
flamant taxi a visitar els malalts. 
L’Institut Català de la Salut (ICS) 
i l’Institut d’Assistència Sanità-
ria (IAS) han contractat un taxista 
d’Hostalric perquè estigui dispo-
nible cada nit, des de les 20 hores 
fins a les vuit del matí, amb la fina-
litat de portar el metge de guàrdia 
del centre d’atenció d’Arbúcies els 
serveis domiciliaris que siguin ne-
cessaris.
 Aquest servei és conseqüència 
de la supressió, el dia 12 passat, 
dels punts d’atenció continuada 
(PAC) de Breda, Anglès, Sant Hilari 
Sacalm, Sils, Arbúcies, Vidreres i 
Hostalric. Salut paga al taxista 
una quantitat per estar de guàr-
dia tota la nit, i per cada servei que 
realitza li abona la carrera cor-
responent. Com que el taxista és 
d’Hostalric i ha de ser a Arbúcies, 
cada nit s’allotja a l’Hotel Les Agu-
des d’aquesta població. Una situa-
ció que el conductor, Josep Parera, 
afirma que canviarà a l’octubre. 
«Llavors s’encarregarà del servei 
un empleat que viu a Arbúcies», 
va explicar. Salut no ha informat 
de quant costa el lloguer del taxi, 
però assegura que surt més barat 
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L’‘ambu-taxi’ de la Selva
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Salut contracta un taxista perquè estigui de guàrdia cada nit a Arbúcies i porti 
el metge que atén els serveis domiciliaris després del tancament nocturn dels CAP


