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EN ‘ES PLA
SOBRA GENT’

S
e veu, se sent, Sant Joan està pre-
sent» representa el sentir ciuda-
delano, sí, pero a partir de ahora,
habrá que diferenciar de entre

éstos, a los que viven Sant Joan de los
que viven de Sant Joan. Lo contrario
sería cargar el mochuelo a toda una po-
blación que nada tiene que ver con la
cada vez más masificada fiesta.

Alguien erró cuando exteriorizó el
factor Sant Joan. La política del todo es
posible, pasa factura. Hace años que
ocurre, hace años que se degrada la
fiesta, que las avellanas para algunos
sólo son excusa, que el gin amb llimo-
nada otro que tanto, y ya no digamos
de otros factores que viajan sin receta.

Desgraciadamente ha tenido que
perderse una vida para que las fiestas,
tal como se celebran actualmente, em-
piecen a cuestionarse. Y no ha sido la
primera, no. Aunque esta vez ha veni-
do acompañada de un cúmulo de des-
propósitos. Presunta falta de medios
sanitarios, presunta falta de medios de
prevención y seguridad, presunta masi-
ficación de gente, presuntamente todo.

También, presuntamente, claro, de
no haberse producido el fatal desenla-
ce, a día de hoy, todos estarían pen-
dientes del cuenta atrás, ilusionados en
la nueva edición santjoanera. Volvería a
hablarse de masificación, pero otra vez
el presunto orgullo, el saberse noticia,
el saberse titular de telediarios y porta-
da de revistas, atenuaría la reacción
propia.

Pero el ciudadelano de a pié, lo sabe
y lo dice. No se esconde. No quiere ni
borrachos, ni drogados ni degenerados
en su fiesta. Quiere participar, quiere
poder llegar a es Pla y meterse en la
fiesta, o alejarse de ella, verla, sentirla,
tocarla si quiere, pero también sabe
que ahora no es posible. Que en el to-
do incluido que han vendido, entra to-
do. Incluso que ellos con sus peque-
ños, no puedan ahora disfrutarla de có-
mo la disfrutaban de pequeños. Es el
pago, la contribución, que algunos han
impuesto.

Se habla de pasillos humanos, de de-
cenas y decenas de barreras que jalo-
nen el paso a los caixers, de limitar afo-
ro, de profesionalizar los medios, sí, pe-
ro el peligro, haya profesionales o
voluntarios, existe. Un caballo en cual-
quier momento puede caer y arrastrar
a la gente. Un ciudadano en cualquier
momento puede ser empujado por la
multitud, sean mil o diez mil. En el mo-
mento de las carotes ¿Quién impedirá
que la multitud se abalance sobre ellas?

Son peligros inherentes a la fiesta
misma. Y la gente tiene, eso sí, que sa-
berlo. Y el próximo año, en la convida-
da cambiar el chip a «en es Pla, no hi
falta gent».

Sort i Ventura.

www.joansans.blogspot.com

Unlugarparadisentir

hi ha, saber què passa, saber què n’hem de
fer. I per saber-ne més, ara tinc aquí un in-
forme important. És l’informe Sespas 2012.

✒ ÉS UN INFORME que cada dos anys
prepara un grup de científics i professio-
nals de la salut, encarregat per la Societat
Espanyola de Salut Pública i Administració
Sanitària, i que publica una prestigiosa re-
vista de salut pública: Gaceta Sanitaria.

Quant a pediatria, l’informe és ben elo-
qüent. Del total de pediatres titulats a Es-
panya, el 65% fa feines a l’assistència
primària, però hi ha més places de pedia-
tria que pediatres disponibles. Per tant, és
lògic i necessari que un nombre variable
de places de pediatria siguin ocupades per
pediatres no titulats, encara que prou sol-
vents i competents.

NOVES MALALTIES, NOVES SOLUCIONS
Anatomia humana

El nombre de places de pediatria
d’assistència primària va augmen-
tar un 13%, però el nombre de visi-
tes de fiets menors de 4 anys va
augmentar força més: un 36%. A
Menorca, el nombre de visites de
pediatria de 2013 ha estat un 3%
més alt que en 2012.

Si a més es considera que hi ha
pediatres que van marxar del país
per fer feines enfora, i d’altres que
van tornar al país d’origen, és evi-

dent que el dèficit de pediatres titulats és
cada cop més important. No obstant això,
la salut infantil de casa nostra continua
que és ben bona. Per tant, la participació
dels pediatres no titulats resulta decisiva,
en l’àmbit de l’assistència primària, per ga-
rantir la bona salut infantil.

Hi ha estudis que ens demostren que els
pediatres titulats de l’assistència primària
són millors que els no titulats, però els ma-
teixos estudis apunten que els indicadors
de salut infantil continuen molt bons a Es-
panya, són dels millors d’Europa, i del
món. Per tant, els pediatres no titulats són
un complement necessari en l’assistència
primària, en la qual els pediatres titulats
són una peça encara més necessària.

En aquest context, celebro que l’autori-
tat hagi fet convocatòria pública per cobrir
una plaça de pediatria a Canal Salat, i cele-
bro que en sigui un requisit la condició de
pediatre titulat (i que el català sigui un
mèrit).

D’aquesta manera, l’equip de pediatria
de Ciutadella serà un conjunt per conti-
nuar-hi confiant, precisament perquè serà
heterogeni. Perquè és la suma, i no l’exclu-
sivitat, allò que ens fa més forts.

La pediatría de atención primaria en el sistema público
de salud del siglo XXI. Informe SESPAS 2012. Gac Sanit
2012; 26.

N
oves solucions per a noves malal-
ties. I per als problemes que ne-
cessiten una solució ràpida i efec-
tiva, quan la solució tradicional no

és possible, també en tenim, de noves so-
lucions. Hi ha dues malalties noves que
volten per aquí.

El virus Chikungunya provoca una ma-
laltia de febre i dolor intens a les articula-
cions. És un virus africà, però ja s’ha es-
campat per Àsia i el Carib. No tinc notícia
de casos a Balears, però sí a Catalunya, on
van registrar-ne vuit: es tracta de vuit per-
sones que havien viatjat als països on la
malaltia és endèmica.

Les autoritats sanitàries alerten sobre la
possibilitat de més casos perquè a casa
nostra tenim un dels insectes que fa de
vector, i pot transmetre la malaltia: el mos-
quit tigre. Però només pot transmetre la
malaltia a una persona sana si abans ha pi-
cat a una persona malalta.

Així, si s’elimina el mosquit, s’elimina
també la transmissió de la malaltia. També
es pot controlar la malaltia si es controlen
els malalts que la tinguin en aquell mo-
ment.

Més a prop de casa nostra, prou sabem
que les paparres poden transmetre al-
menys un parell de malalties infeccioses.
Ara, des de fa poc, sabem que poden trans-
metre una altra, coneguda com a tibola, o
debonel. El vector en aquest cas és una pa-
parra, que transmet un bacteri que provo-
ca febre i altres símptomes. És necessari te-
nir les paparres controlades.

I sobre tot és necessari saber, saber què

transfuguismes, venda d’institucions, ...-
inestabilitat institucional, etc.

D’entrada, és evident per a molts que
aquesta proposta, que no és nova ni enca-
ra s’ha traduït en res concret, per escrit i
amb detalls, fa olor de càlcul electoral:
transposant els resultats de les europees,
les previsions no són massa afalagadors
per als populars, però tampoc per al
PSOE o CIU, que no han donat un no del
tot.

Perquè no hi ha unanimitat a l’hora de
valorar si una llista més votada, amb el 30
o 40 per cent, ha guanyat o no les elec-
cions a un sistema electoral com el que te-
nim aquí. S’ha tret com a exemple el cas
de Saragossa, on a les darreres eleccions
municipals el PP va treure un 40,66 % dels
vots i 15 regidors, per 10 regidors el PSOE
amb el 28,14 % dels vots, i CHA i IU amb
tres regidors cada un i el 9,10 i el 7,80 per
cent dels vots: per uns governa el 28,14 %
front al 40,66% a l’oposició; a nivell legal
governa qui va obtenir el vot de 18 dels re-
gidors del consistori -que representen el
45,04 %, dels electors- front a 15 regidors

ELECCIONS A LA CARTA
Es racó d’en Cambreta

que només en representen el 40,66 %.
Què és més democràtic ? Ja sabem que no
hi ha sistema electoral perfecte i a qual-
sevol li podrem trobar defectes.

Sí, que en aquest país tenim poca cultu-
ra de pactes. I a la proposta llançada pel
PP són molts els qui, darrere, hi veuen la
calculadora.

Per allò que fa al transfuguismes, a la
ingovernabilitat i, fins i tot, a la sensació
de venda d’institucions per interessos poc
nobles, malament quan una societat
s’acostuma massa a viure del feta la llei fe-
ta la trampa, sigui amb les lleis -o els siste-
mes electorals- que siguin. D’açò també en
sabem a Menorca, encara que molts ja
han oblidat com es va resoldre el Consell
Insular el 1991, quan el PP en va aconse-
guir el govern amb trànsfuga del PSOE.
Però no crec que allò que fa bones i do-
lentes les lleis en si mateixes sigui la bona
o mala fe de les persones que les apliquen
o se’n serveixen d’elles.

Que un govern aprofiti els mitjans insti-
tucionals que té a mà per aferrar-se al po-
der polític, fins i tot fent o proposant una
llei electoral a la carta, no és res nou, ni
tan sols a la vella i civilitzada Europa. Una
altra cosa és l’ètica de tal tipus de propos-
ta.

S
i fa no fa, és així com molts inter-
preten avui, a més poc d’un any de
les eleccions municipals, la darrera
proposta del PP de reforma de la

normativa que regula l’elecció dels alcal-
des, que volen que sigui el cap de la llista
més votada i no qui obtengui la majoria
absoluta al consistori, encara que sigui
per pacte postelectoral. És una altra de les
conseqüències de les anàlisis de les passa-
des eleccions europees, que duen coa, i
sembla que en duran fins que el poder re-
al i els seus escolanets polítics que li
aguanten el rossegall es sentin segurs
d’haver-ne neutralitzat el perill.

Per justificar-ho es donen mil raons:
que si no és democràtic que governi qui
no ha guanyat les eleccions i que qui les
ha guanyades estigui a l’oposició, que si
l’actual sistema ha duit a molts d’abusos -
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Percentatges de places de pediatria cubertes
per un pediatre no titulat.

�A Balears com a Madrid hi
ha un 30-50% de places de
pediatria ocupades per
pediatres no titulats, i prou bona
que és la salut infantil que tenim!


