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SANITAT ■ C R I T E R I S D I S PA R S E N T R E C E N T R E S

Salut farà un millor estudi
de les llistes d’espera el 2015
■ El directordel’AgènciadeQua-
litat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (Aquas), Josep Ma-
ria Argimon, s’ha compromès a
dur a terme, l’any vinent, un in-
forme més profund de les llis-
tes d’espera per a intervencions
quirúrgiques, que tingui més en
compte la seva variabilitat.

En el marc d’una comissió
parlamentària, Argimon va as-
senyalar ahir que des de 2004
les dades de les llistes d’espera
estan disponibles a la web de la
Conselleria de Salut de la Gene-
ralitat centre per centre i per
procediment quirúrgic.

No obstant això, l’any vinent
s’ha proposat analitzar l’impac-
te que té la contractació de ser-
veis als centres sanitaris, així
com les diferències de les polí-
tiques sanitàries aplicades.

La diputada de Ciutadans
Carme Pérez ressaltà la neces-
sitat d’unificar els criteris d’in-
clusió de pacients a les llistes
d’espera, pel risc que diferents
procediments poden derivar en
un ‘maquillatge’ de les dades.

Segons va dir, aquesta situ-
ació es pot donar en funció de

l’afinitat dels diferents direc-
tors hospitalaris amb la Conse-
lleria de Salut. La variabilitat en
les llistes d’espera ve donada
pel fet que alguns centres no no-
tifiquen que un pacient es tro-
ba en llista d’espera fins que se
li practica el preoperatori i, en
canvi, d’altres registren el pa-
cient quan es determina que li cal
una intervenció quirúrgica.

El sindicat Metges de Cata-
lunya (MC), majoritari a la sa-
nitat pública, va instar el Go-
vern, el passat mes de març, a
unificar les llistes d’espera en
un registre únic i centralitzat
pertaldefervisiblelasituacióre-
al de les esperes i impedir «pràc-
tiquespicaresques»delesempre-
ses de salut.

Després de les crítiques del
Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
per l’incompliment del temps
màxim garantit d’espera en vuit
hospitals de l’ICS, el conseller
de Salut, Boi Ruiz, es va compro-
metre el dimecres a resoldre
aquesta situació abans de final
d’any amb un pla d’accessibilitat
a la sanitat pública que es pre-
sentarà les properes setmanes .

ARTS ESCÈNIQUES

El primer títol
universitari treballarà
amb el Temporada Alta
■ L’Escola Universitària ERAM,
adscrita a la Universitat de Gi-
rona (UdG) ha inaugurat el pri-
mer títol universitari en Arts
Escèniques de Catalunya, que
preveu col·laborar amb el pres-
tigiós festival de teatre Tem-
porada Alta de Girona. El grau
arrencarà el proper curs 2014-
2015 i complementarà el grau
en Audiovisual i Multimèdia
que ja existeix. El pla d’estu-
dis l’ha dissenyat el director
del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), Xavier Albertí.

PATRIMONI

Els arxius celebren
el seu dia amb portes
obertes del 9 al 15
■ Els arxius catalans celebra-
ran el Dia Internacional dels
Arxius, el 9 de juny, amb tota
una setmana de jornades de
portes obertes, del 9 al 15 de
juny, per donar a conèixer a la
ciutadania tant la seva tasca
com el seu llegat patrimonial.
A Catalunya hi ha actualment
344 arxius, que custodien més
de 850 quilòmetres de docu-
mentació i més de 32 milions de
fotografies en total, que sal-
vaguarden la memòria indivi-
dual i col·lectiva.

ACN

Una independència de Catalu-
nya no acordada amb la resta d’Es-
panya tindria un efecte negatiu
en una proporció similar per a les
dues economies, en reduir-se les
relacions comercials bilaterals
arran d’eventuals boicots, segons
un informe de la Cambra de Co-
merç de Barcelona.

El cap d’estudis de la Cambra,
JoanRamonRovira,vaexplicarque
la principal conclusió de l’estu-
di és que, en un entorn de con-
flicte polític i de boicot, el pro-
cés d’independència unilateral
afectaria negativament a les du-
es parts per igual en termes abso-
luts. A Catalunya la part més per-
judicada seria en termes de PIB
i en el cas d’Espanya, ja sense Ca-
talunya, en termes de saldo co-
mercial, per un augment de la se-
va dependència exterior.

En un escenari de conflicte
molt intens, que comportés un
boicot d’entre el 20% i el 30% als
productes catalans, la pèrdua de
pes econòmic per a Catalunya es-
taria entre el 2,3% i el 3,4% del
PIB, mentre que a l’Estat espa-
nyol la depreciació de la seva eco-

nomia estaria entre el -0,6% i el
-0,8%. En un escenari de conflic-
te moderat, que comportés un
boicot del 10%, la reducció del
PIB català en cinc anys seria de
l’1,1%, i en el cas espanyol del
0,3%. En termes absoluts com-
portaria una pèrdua d’uns 2.200
milions per a Catalunya i d’uns
3.000 milions per Espanya.

Els escenaris estudiats per la
Cambra de Comerç de Barcelo-
na no només fan referència al
PIB sinó que també inclouen l’im-
pacte en el saldo comercial, ex-
portacions i importacions de ca-
dascun dels països. En aquest
cas, Catalunya, al ser una econo-
mia molt més internacionalitza-
da, recull un impacte molt menys
negatiu que el que rep l’econo-
mia espanyola.

CAMBRA DE BARCELONA ■ L A R E STA D E L’ E STAT E N S O RT I R I A P I TJ O R PA R A D A

Una secessió sense acord perjudicaria
Catalunya i Espanya, pels boicots
Ambues parts patirien
una caiguda similar del
PIB, que podria anar
de l’1,1% al 3,4%
en cinc anys, segons
el grau de conflicte

Catalunya
és més

autosuficient

■ Segons l’estudi de la Cambra
de Barcelona, Catalunya és més
autosuficiententermesfinancers
que Espanya. Això s’explica per-
què la taxa d’estalvi de Catalunya,
el 2013, va ser del 26,9%, molt per
sobre de la taxa d’Espanya sen-
se Catalunya que va ser del 19,1%.
Si la taxa d’estalvi és superior a
Catalunya, la taxa d’inversió a
Espanya sense Catalunya és del
18,8%, quan a Catalunya és del
16,2% més baixa que a Espanya,
tot i tenir més estalvis.

L’A P U N T

Ramon Rovira i Carme Poveda, autors de l’estudi de la Cambra
de Comerç de Barcelona donat a conèixer ahir. FOTO: ACN

LOTERIA ■ A U G M E N T E N U N 2 0 % L E S P R O B A B I L I TAT S D ’ O BT E N I R A LG U N P R E M I

La Grossa de Cap d’Any repartirà
35 milions i crea dos nous grans premis
■ La Grossa de Cap d’Any ha cre-
at dos nous grans premis per a la
seva segona edició aquest 2014:
un quart premi que donarà 1.000
eurospereurojugatiuncinquèpre-
mi de 500 euros per euro jugat.

Una altra de les novetats és
que han augmentat un 20% les
probabilitats d’obtenir algun pre-
mi en el sorteig. Els números sor-
tiran a la venda a finals de juny, pe-
rò a partir de la setmana vinent ja
es podran reservar.

La Grossa de Cap d’Any posa-
rà a la venda 100.000 bitllets per
un import de 50 milions, dels
quals es destinarà un 70% a pa-
gar els premis. Els beneficis es
destinaran a programes socials
a Catalunya. Loteria de Catalunya
ha ampliat a 35 milions d’euros
el total de premis a repartir entre
els participants en el seu segon

any d’existència. Cadascun dels
números de la Grossa tindrà 100
bitllets de 5 euros.

Aquest any hi haurà cinc grans
premis, dos més que l’any pas-
sat. El número de la Grossa esta-
rà premiat amb 20.000 euros per
euro jugat, és a dir, 100.000 eu-
ros al bitllet de 5 euros.

El segon premi atorgarà 6.500
euros per euro jugat (32.500 eu-
ros al bitllet de 5 euros) i el ter-
cer premi, 3.000 euros per euro

jugat (15.000 euros al bitllet de
5 euros).

A més, enguany s’han creat dos
nous premis: un quart premi, que
donarà 1.000 euros per euro jugat
o 5.000 euros al bitllet de 5 eu-
ros, i un cinquè premi de 500 eu-
ros per euro jugat o 2.500 euros
per bitllet de 5 euros premiat.

Una altra de les novetats
d’aquest any són els premis es-
pecials a les centenes de 25 eu-
ros per bitllet. Es premiaran els
números que tinguin les tres pri-
meres xifres coincidents en el
mateix ordre del sorteig amb les
tres primeres xifres de qualsevol
dels cinc números guanyadors.

D’altra banda, se segueixen
premiant les terminacions dels
cinc primers premis, així com el
número anterior i posterior de
cadascun d’ells.

Un quart premi
donarà mil euros
per euro jugat, i un
cinquè, 500 euros
per euro jugat

PROTECCIÓ CIVIL ■ P E R A LS M É S G R A N S D E 5 0 A N Y S

Campanya preventiva dels
ofegaments a les platges
■ La Generalitat ha donat a co-
nèixer una campanya de sensi-
bilització de les persones més
grans de 50 anys perquè es cons-
cienciïn que cal prendre pre-
caucions a l’hora de banyar-se
a les platges. Més del 80% de les
20 morts de l’any passat a les
platges catalanes les van patir
persones de més de 50 anys.

El director general de Pro-
tecció Civil, Jordi Aurich, va ex-
plicar que la campanya consta
d’un decàleg de consells d’au-
toprotecció –per exemple, espe-
rar dues hores després d’un àpat,
no entrar de sobte a l’aigua, evi-
tar l’alcohol–, que es difondran
a través d’un vano de paper, en
el qual aniran impresos.


