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El Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) i l’Hospital Sant Joan de Reus 
van signar ahir un acord de risc 
compartit (ARC) amb la compa-
nyia biofarmacèutica Merk Sharp 
& Dhome (MSD). Es tracta d’un 
nou model de gestió, que s’apli-
carà per primer cop fora de l’àm-
bit metropolità, i que consisteix 
en un esquema de pagament dels 
medicaments basat en els resul-
tats de la seva administració.  

L’Hospital Sant Joan de Reus 
donarà el nou fàrmac biològic, 
Golimumab, a deu pacients amb 
artritis reumatoide i, durant un 
any aproximadament, s’avaluarà 
la seva eficàcia. El CatSalut només 
pagarà el cost del tractament a 
MSD si s’aconsegueixen els re-
sultats previstos en els pacients 
seleccionats. 

Aquest nou acord de risc com-
partit (ARC) és el 15è des de 2011 
que posa en marxa el CatSalut 
amb diverses companyies farma-
cèutiques però és el primer que 
es farà a la regió sanitària del 
Camp de Tarragona i el primer 
fora de l’àmbit metropolità de 
Barcelona.  

És el segon fàrmac per al trac-
tament de pacients amb artritis 
reumatoide, de moderada a greu, 
sobre el qual s’acorda un risc com-
partit amb un pagament del cost 
segons els resultats.  

La resta s’apliquen en les àre-
es d’oncologia i hematologia. Amb 
el nou fàrmac de la biofarmacèu-

tica MSD, el Golimumab, es pot 
millorar els signes i símptomes de 
l’artritis reumatoide, prevenir el 
dany estructural a l’articulació 
afectada i el seu deteriorament 
funcional.  

Aquest és un medicament que 
forma part de la família de medi-
caments biològics que es donen 
a pacients que no responen als 
tractaments convencionals d’ad-
ministració oral. Són aproxima-
dament un 30% dels més de 12.000 
pacients que pateixen aquesta 
malaltia a Catalunya. D’aquests, 
més d’un miler podrien ser can-
didats a prendre el nou fàrmac 
de MSD. 

Controls cada 12 setmanes 
De moment però, amb l’acord 
de risc compartit, s’escolliran 
10 pacients de l’Hospital Sant 
Joan de Reus susceptibles de re-
bre el Golimumab i se’ls moni-

toritzarà i avaluarà per veure’n 
els resultats. Cada 12 setmanes 
es faran controls del grau d’avan-
çament esperat i està previst 
que el seguiment duri un any, 
aproximadament.  

Només si la seva eficàcia és la pre-
vista pels metges reumatòlegs 
encarregats del diagnòstic, l’Hos-
pital de Reus pagarà el cost del 
tractament, sobre uns 9.000 eu-
ros per pacient i any.  
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El Sant Joan donarà un fàrmac per a 

l’artritis pagat pel CatSalut si funciona
El model de pagament 
de medicaments basat 
en els resultats és la 
primera vegada que 
s’aplica fora de l’àrea 
metropolitana de BCN

Una nova eina 
de gestió 

■ El director del CatSalut, Josep 
Maria Padrosa, va explicar que 
els ARC són una de les eines de 
gestió que contribueixen a la 
sostenibilitat del sistema sani-
tari català. Padrosa ha apuntat 
que encaixen amb les línies 4 i 6 
de transformació del sistema del 
Pla de Salut 2011-2015 pel que fa 
a «la millora de l’especialització» 
i «als nous models de contrac-
tació enfocats en allò que dóna 
un resultat més positiu». «És un 
nou mode de relacionar-nos 
amb la indústria farmacèutica. 
És important buscar entre els di-
ferents proveïdors, buscar nous 
rols i no només pagar caixes de 
medicaments», va dir. 

L’A P U N T

L’Hospital donarà el 
nou medicament a 
10 pacients i durant 
un any se n’avaluarà 
l’eficàcia

Un moment de la signatura, ahir, del conveni entre el CatSalut, el Sant Joan i la farmacèutica MSD. FOTO: ACN

 ‘La Cuina amb 
Vermut de Reus’ 
comptarà amb 
16 restaurants

G ASTRONOMIA

■ El pròxim dimecres, 18 de 
març, arranquen les prime-
res Jornades Gastronòmi-
ques ‘La Cuina amb Vermut de 
Reus’, que duraran fins al diu-
menge 29 de març. Organit-
zades per Vermuts Miró i ‘El 
Tomb de Reus’, amb la col·la-
boració de l’Agència de Pro-
moció de Ciutat, 

Les jornades volen lligar el 
vermut de Reus a la prestigi-
osa oferta gastronòmica que 
ofereix la ciutat; és així com 
neix la idea de celebrar unes Jor-
nades Gastronòmiques en les 
quals l’eix central és incorpo-
rar el Vermut Miró de Reus 
com a ingredient dels plats 
que prepararan els restaurants 
participants. 

La iniciativa, que neix amb 
vocació de futur, comptarà 
amb la participació en aques-
ta primera edició de setze res-
taurants del centre de la ciu-
tat: Arrels, Cafè de Reus, Cap-
sa Gaudí Espai Gastronòmic, 
El Círcol, Joan Urgellès, La 
Glorieta del Castell, La Ta-
rongina, l’Estel, Museu del 
Vermut, Peixateries 8, Antull, 
La Giberga, Rosa dels Vents, 
Tastets de Reus, Xarel·lo i 2 R 
Restaurant. 

 
CONSUM 

Tercera edició del 

mercat ‘Les Golfes 

del Pericu’ 

■ El Centre d’Art Cal Massó 
acul avui la tercera edició del 
mercat d’artesania i segona 
mà conegut com ‘Les Golfes del 
Pericu’, que reunirà més d’una 
vintena de paradistes perquè 
els visitants puguin escollir 
tot el que vulguin. El mercat es 
podrà visitar entre les 11 i les 
14 i les 16 i les 20 hores, amb en-
trada lliure.

CULTURA ■  L A  F I N A L  E S  VA  C E L E B R A R  D I J O U S  A L  T E AT R E  F O RT U N Y

El tarragoní Orión Picó guanya la setena 

edició del Premi de Dansa Roseta Mauri

■ La setena edició del premi in-
ternacional de dansa Roseta Mau-
ri ja té guanyador. Es tracta del 
tarragoní Orión Picó, de 18 anys, 
i que s’ha proclamat vencedor 
del certamen en la final que es 
va celebrar dijous a la nit al Te-
atre Fortuny.  

La dotació d’aquest primer 
premi és de 5.000 euros. Per la 
seva banda, la ballarina de 19 anys 
Rebeca Ametlla (Mèxic) va ob-

tenir el segon premi dotat amb 
2.000 euros, mentre que la jove 
de 18 anys Rocío Molina, de Múr-
cia, va quedar en tercer lloc amb 
un premi valorat en 1.000 euros. 

El veredicte del jurat del cer-
tamen s’ha conegut després de 
tres dies d’intens concurs, on els 
finalistes del certamen de dansa 
han exhibit la seva capacitat ar-
tística i han demostrat ser me-
reixedors del premi que esdevé 

un impuls en la seva projecció 
com a ballarins professionals.  

Després de saber-se els gua-
nyadors, la setena edició del pre-
mi internacional de dansa Rose-
ta Mauri clourà avui amb la gala fi-
nal al Teatre Fortuny, a partir de 
les nou del vespre. Per primer cop 
actuarà un ex finalista del certa-
men Aleix Mañé de la Canonja, 
qui actualment és solista de la 
Compañía Nacional de Danza.

Imatge del jove de 18 anys que s’ha proclamat guanyador de l’edició 
d’aquest any del Premi de Dansa Roseta Mauri. FOTO: FB ROSETA MAURI


