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El Constitucional elimina els límits
a l’assistència sanitària a immigrants

La interlocutòria es refereix als drets individuals i a la prevenció de malalties
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
està prenent decisions que avalen l’existència d’un àmbit autonòmic en matèria sanitària i farmacèutica, davant actuacions del
Govern espanyol que perseguien
limitar-lo. La primera d’aquestes
resolucions va suposar ahir l’aixecament de la suspensió d’una
norma de l’Executiu del País
Basc que permetia prestar atenció sanitària a immigrants sense
papers. I la segona suposa que
s’aixeca així mateix la suspensió
sobre la subhasta de fàrmacs
acordada per la Junta d’Andalusia i recorreguda al seu dia pel
Govern amb l’argument que la
norma andalusa distorsionava
greument el funcionament del
Sistema Nacional de Salut (SNS)
i suposava una despesa més alta.

La resolució que es refereix a
la normativa basca sobre assistència sanitària a immigrants sense
papers acull de forma pràcticament íntegra els arguments que
havia estimat l’Executiu d’Euskadi. En la resposta al recurs, el Govern basc afirmava que la falta
d’atenció a l’esmentat col·lectiu
tindria repercussions negatives
en la seva salut individual, i també en “prevenció de la propagació de determinades malalties infeccioses i contagioses, que afectaria directament la salut de tota
la societat”.
El Govern central, al seu torn,
va basar el recurs en la necessitat
de contenir la despesa pública i
garantir el compliment dels compromisos assumits per totes les
administracions per a la contenció del dèficit. L’argument no ha
convençut el Tribunal Constitucional, que estima que és difícil ava-

luar l’impacte econòmic de privar d’assistència sanitària els immigrants sense documents actualitzats. L’interlocutòria dictada
pel Constitucional subratlla que
l’Advocacia de l’Estat no va donar dades sobre quin estalvi es vo-

La resolució subratlla
que el Govern central
no va donar dades
sobre quin estalvi
suposaria limitar drets
lia i es considerava previsible, i
afegeix que no ho va fer “segurament perquè això no sigui possible, entre altres raons perquè hi
pot haver l’eventualitat que es
produeixi senzillament una transferència de despesa de l’atenció

primària a l’atenció d’urgències”.
El Govern, en canvi, va afirmar
que era precís anul·lar la targeta
sanitària dels sense papers.
El Tribunal Constitucional, en
canvi, estima en la resolució que
el “dret a la salut i el dret a la integritat física” dels immigrants sense papers i la “conveniència d’evitar riscos per a la salut del conjunt de la societat” tenen una “importància singular en el marc
constitucional”. Afegeix que
aquesta importància no pot veure’s “desvirtuada” per la “simple
consideració d’un eventual estalvi econòmic que no ha pogut ser
concretat”.
La mateixa interlocutòria del
Constitucional, en tot cas, manté
la suspensió d’altres preceptes
de la norma recorreguda, en especial els relatius al copagament farmacèutic. L’objecció del Govern
espanyol, que permet la suspen-

sió del precepte impugnat, es referia a la reducció del percentatge de contribució al pagament de
medicaments a càrrec dels usuaris del Sistema Nacional de Salut
al País Basc. Aquest precepte ampliava la llista de subjectes beneficiaris de l’exempció al copagament, entre els quals figuraven
els pensionistes, les persones en
tractament per accidents laborals o els aturats que haguessin
perdut el dret a percebre el subsidi d’atur, entre d’altres.
En aquest aspecte, el Tribunal
Constitucional estima que l’Advocacia de l’Estat ha pogut aportar
dades més convincents sobre l’estalvi obtingut. L’interlocutòria subratlla que el Govern ha proporcionat informació sobre l’evolució
de la despesa farmacèutica a Euskadi que posa de manifest l’existència d’un increment de la despesa durant el temps que va ser
vigent el decret impugnat, un
augment que “va anar en paral·lel a una disminució de la despesa a les autonomies” on s’ha
aplicat íntegrament la normativa
estatal.
El Tribunal Constitucional
considera en la resolució que tot
això demostra que l’aixecament
de la suspensió cautelar tindria
un “perjudici econòmic” per al
control del dèficit.c

Un braç robot
manipulat
pels pensaments
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La Generalitat
deu 435 milions
a les entitats socials
J.V. AROCA Barcelona

Les entitats socials catalanes
s’han convertit en creditors de
l’administració pública i en particular de la Generalitat de Catalunya, que els deu 435 milions d’euros, segons van denunciar ahir en
un acte conjunt la Taula del
Tercer Sector i la Confederació
Empresarial de l’Economia Social de Catalunya.

En total totes les administracions deuen a aquestes entitats,
que atenen 1,7 milions de catalans, 640 milions d’euros. Aquesta situació els ha obligat a ajornar
el pagament de les nòmines dels
treballadors i en alguns casos a
acomiadar-los.
La situació s’ha vist agreujada
a més perquè recentment la Generalitat no ha fet front al compromís de saldar una part

d’aquest deute, concretament 70
milions corresponents al pagament ajornat el mes de juliol
passat pels serveis ja prestats.
Només el Departament de
Benestar i Família deu 280
milions d’euros a les entitats del
sector.
“La situació és cada vegada
més complicada, cada vegada ens
és més difícil col·laborar amb l’administració perquè no és fiable i
no compleix amb els compromisos”, va denunciar ahir Àngels
Guiteras, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, que agrupa
unes 4.000 entitats catalanes.
“Aquesta incertesa posa en perill l’Estat de benestar social i deixa en situació de fragilitat les
entitats socials, que són les que
garanteixen la cohesió, i fa peri-

Una dona de 52 anys paralitzada per una
malaltia degenerativa, que li ha inutilitzat la medul·la espinal com si hagués tingut un traumatisme, ha aconseguit moure un braç mecànic amb gran precisió
–apropar-se a la boca un tros de xocolata, abocar una boleta d’un got a un altre– utilitzant els impulsos elèctrics que
genera el seu pensament i que capten
gairebé cent elèctrodes inserits al seu
cervell. No és una novetat en neurociència i robòtica funcional, però en aquest
cas els investigadors de la Universitat
de Pittsburgh (EUA) han aconseguit un
registre molt precís dels impulsos elèctrics que generen cada activitat concreta i li han ensenyat al braç biònic a interpretar tots aquests matisos. La investigació s’ha publicat a The Lancet i, encara
que s’està molt lluny que la troballa es
converteixi en un implant per a persones paralitzades, “és un avenç enorme”,
assegura Josep Maria Tormos, coordinador d’investigació de l’Institut Guttmann. El problema és que el cervell acaba embolicant els elèctrodes, cosa que
afecta la transmissió. / Redacció

llar la qualitat de l’atenció i els
drets bàsics de la ciutadania”, va
assegurar en declaracions recollides per l’agència Efe.
Aquesta situació col·loca aquestes entitats i empreses en una
posició d’insolvència davant les
entitats de crèdit que fins ara els
havien refinançat el deute acumulat. “Si bé fins fa uns anys el
fet de treballar amb l’administració pública era una garantia da-

Els bancs es
resisteixen a donar
crèdits al sector social
per falta de solvència
de l’administració

vant les entitats financeres, el
context de crisi i incertesa en el
qual es troba el país ha provocat
que això ja no sigui així. La prova
és que un 24% de les entitats
socials que han provat d’iniciar o
renovar línies de crèdit el 2012
no han pogut fer-ho”, afegeix la
nota.
Per tot això aquestes organitzacions reclamen a l’administració
i en particular a la Generalitat
que creï un pla de retorn del deute contret i que assumeixi entretant el compromís de mitjançar
davant les entitats financeres perquè habilitin línies de crèdit. Finalment reclamen un pacte de
país en què l’administració es
comprometi a evitar que les noves retallades del pressupost afectin aquest sector.c

