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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Está cambiando el panorama televisivo con la llegada de los canales de TDT y la consolidación de los canales
temáticos de pago?

Que se aclaren
Octavio Aguilera

n galimatías de mucho cuidado el que se está ar-
mando con este asunto. Industria, por ejemplo,
anunció el pasado 8 de abril que las televisiones

privadas podrían solicitar autorización para ofrecer TDT
de pago. Horas después rectificó y aclaró que estas emi-
siones requieren un acuerdo previo del Consejo de Mi-
nistros. Rodríguez Zapatero acaba de anunciar una «re-
ducción drástica» de publicidad en la televisión pública,
pero ¿alguien se lo ha creído? Yo desde luego no. Prime-
ro que se aclaren y luego sabremos a qué atenernos.

Más para elegir
Neus Canyelles

stá cambiando mucho. Supongo que cuantos
más canales tengamos para mirar, mejor, aun-
que el hecho de que haya mucho donde escoger

no significa que tenga más calidad. Lo peor es que a
pesar de tener TDT no podamos ver algún canal que
queramos, como ocurre con TV3, que de repente de-
saparece de nuestras pantallas, últimamente, a causa
de los caprichos de IB3. Más le valdría quitar otro ca-
nal que le haga más la competencia, ya que según las
estadísticas aquí sólo miramos TV3 cuatro gatos.

Averlas venir
Vicente Enguídanos

uando se desarrollan las nuevas aplicaciones inte-
ractivas multimedia: P2P TV, streaming o podcas-
ting, el debate se debe centrar en los contenidos,

su participación y rentabilidad, no en el sistema de trans-
misión digital empleado: Cable, ADSL, TDT, IP o satélite.
Un panorama vertiginoso para quienes no distinguen
aun entre UHF y VHF, pero real. Un mundo complejo y
cruel, donde crecen los abonados a la televisión de pago,
mientras sólo un tercio de las licencias locales estarán
operativas tras el apagón analógico, a final de año.

CEU

Diario
de

Citas

Alfredo Pérez
Rubalcaba.

� Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior: «La
policía colabora todos los
días con la Fiscalía y con el
Tribunal Supremo».

� José Montilla, presidente
de la Generalitat: «Sería un

fracaso para el Gobierno no
pactar con Catalunya».

� Ramón Jáuregui, diputado
socialista: «No hay que
descabalgar al PNV de
Álava porque sería
frentista».

� Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de
Galicia: «Hay que arrimar el
hombro».

� Nacho Vigalondo, cineasta:
«No haré películas
asociadas a los Oscar».

Ja en tenim prou, de supermetges
ala idea és
demanar un
neurocirur-
già i un ci-

rurgià vascular per a Me-
norca. Mal negoci és mirar
d’assemblar-se a l’hospital
d’Eivissa perquè l’hospital

eivissenc respon a la realitat eivissenca, que
és força diferent de la menorquina. Menor-
ca no és Eivissa, com a mínim des del punt
de vist de les necessitats sanitàries. Cadas-
cú ha de tenir això que li calgui, i co-
mençant pel que sigui bàsic.

Les necessitats sanitàries comencen amb
la presència inexcusable, cada dia, de met-
ges pràctics i de saviesa estàndard, sensi-
bles als problemes de la població, amb ex-
periència, amb sentit comú. Normalets,
metges i metgesses, infermeres i infermers
que gaudeixin d’acceptació i confiança.
Que estiguin disponibles en un horari com-
patible amb l’horari de feina i, per a la pe-
diatria, amb l’horari escolar. Tenir un metge
de confiança a l’abast de la mà és més ne-
goci que tenir-ne un que et dóna visita
d’aquí a tres dies, o d’aquí a una setmana, o
d’aquí a sis mesos, o que ja et trucarà quan
tingi cinc minuts per veure què et passa.

Cal reflexionar sobre què necessita, real-
ment, la sanitat de Menorca. I aquesta refle-
xió no comença tot mirant què hi ha a l’illa

del costat, sinó mirant què és el que no te-
nim a casa. Menorca necessita radioteràpia,
cirurgia vascular, neurocirurgia, i força més
cosa, sense dubte. Però abans de demanar
tot això, cal demanar un seguit de serveis
més fàcils d’aconseguir i, sobre tot, necessa-
ris per a més persones. Dentistes que facin
un tractament de conducte, metges i pedia-
tres que tinguin hora per avui, urgències
sense tres hores d’espera, cardiòlegs i gas-
troenteròlegs que tinguin hores per a la set-
mana pròxima, ecografia per d’aquí a poc,
etc.

El dia que Menorca tingui serveis bàsics
de salut funcionant d’una manera àgil i efi-
cient, el dia que tingui una estructura sa-
nitària pensada segons les necessitats de la
majoria dels pacients, aquest dia serà el dia
de demanar que vingui el cirurgià vascular.
No pas abans. Aquest dia no és avui, ni
serà demà, ni crec que sigui demà-passat.

És millor demanar allò que es pugui fer
amb els recursos que hi ha a Menorca, que
no són pocs. Perquè d’aquesta manera les
autoritats locals no tindràn l’excusa de pas-
sar la pilota a les autoritats de més amunt,
ni podran omplir-se la boca amb promeses
que, prou que ho demostra l’experiència,
triguen massa per acomplir-se, o no arriban
mai.

Demanar més serveis amb els recursos
humans i materials que hi ha disponibles

implica organitzar-los d’una manera més
eficaç, i això no modifica el pressupost. No
costa diners fer que tothom tingui el mateix
nombre d’hores d’atenció mèdica. Ni costa
diners adonar-se que set minuts i mig per a
una visita és cosa indigna, al costat de la
qual les visites de cinc minuts, que n’hi ha,
són encara més indignes, i les que es pro-
gramen amb quinze i trenta minuts, que
també n’hi ha, són com a mínim un interro-
gant.

Costa d’entendre per què el cap de set-
mana comença divendres al migdia per als
professionals de la sanitat pública si per a
la resta de treballadors de Menorca el
temps de descans setmanal comença dis-
sabte al matí, o al midgia, o fins i tot diu-
menge. Aquesta diferència carrega els ser-
veis d’urgències, i fa que qui espera, deses-
pera.

Aquestes coses són senzilles, són útils
per a tothom, són fàcils de solucionar: no-
més necessiten voluntad i decisió, d’una
banda; i sentit comú i esperit solidari,
d’una altra. El neurocirurgià pot esperar.
S’ha d’evitar l’estratègia, prou coneguda,
de perdre el temps tot analitzant les qües-
tions més acolorides en comptes de usar
aquests temps per solucionar les qüestions
més bàsiques, més elementals, que fa més
temps que esperen.

Vet aquí una altra qüestió que espera,

però té bona memòria: la setmana pròxima,
dia 30 d’abril, en farà un any. Segons van
comentar més d’una vegada aquestes lí-
nies, hom va presentar un escrit formal, a la
Direcció d’Assistència Primària de l’Àrea
de Salut de Menorca, per preguntar si con-
sideren necessari que els fiets de Menorca
rebin la vacuna contra les infeccions per
pneumococ, tal el que fa la Comunitat de
Madrid. O si per contra consideren que no
cal vacunar-los, tal el que fan la resta de
Comunitats Autònomes d’Espanya. Fins
ara no he rebut cap resposta, tan sols un co-
mentari casual, accidental, fet de passada
en un passadís. Cal preguntar-se, conside-
rant aquest antecedent, quant trigaria un ci-
rurgià vascular en fer feines a Menorca si
aquest debat ja fa un any que espera.

A causa de fets com aquests és que hom
considera que la prioritat sanitària de Me-
norca no és avui la d’aconseguir especialis-
tes per atendre situacions mèdiques excep-
cionals o, tot i no ser excepcionals, són si-
tuacions que convendria que siguin ateses
en hospitals on tinguin prou experiència.
La prioritat sanitària de la Menorca
d’aquests temps moderns, força difícils, és
una Assistència Primària respectuosa i res-
petada, alta de nivell humà i professional,
sense medalletes, sense sortir a la foto, amb
capacitat de resoldre problemes, accessible
per a tothom.

M
Antoni
Alorda (*)

Cartas al Director
Excma. Alcaldesa de Ciutadella

He leído en la prensa del 06/04/09 que
se cuestiona el dar servicio de policía por
las noches en Cala´n Bosch, primero debo
decirle que me sorprende que Ud., recién
nombrada alcaldesa quiera restringir un
servicio por el que muchos ciudadanos he-
mos estado luchando, entienda lo que re-
presenta para los que vivimos en esta urba-
nización y también para comerciantes y tu-
ristas, seguridad y tranquilidad, pero
permítame que la ilustre sobre lo que ocu-

rría antes de tener policía en Cala´n Bosch,
aquí se «robaba-hurtaba» todos los días al-
gunos como el famoso «curro» tenia cuida-
do de no superar el valor de lo hurtado de
50.000 de las antiguas pesetas, y por las no-
ches destrozaban cualquier maquina recrea-
tiva que se encontrasen, si queremos hablar
de robos en viviendas, o apartamentos, me
faltaría espacio en este escrito, y por si fuera
poco teníamos «Okupas» que se amparaban
en la noche para ocupar las viviendas, du-
rante años hemos estando padeciendo de

inseguridad ciudadana, hasta el punto de
tener que dirigirnos al entonces delegado
del Gobierno Sr. Olives para que intervinie-
se para acabar con el problema, al que agra-
deceremos siempre su rápida respuesta.

Sra. Carbonero, con todos los respetos
que Ud., merece, no creo que sea conve-
niente que recorte los servicio de policía sud
por la seguridad ciudadana y a los que esta-
mos agradecidos por su dedicación profe-
sional, a todos y cada uno de los agentes
que han prestado servicio en policía sud y a

los que los prestan, sepan que tanto vecinos
como comerciantes, reconocemos su labor y
agradecemos su trato, y queremos que tan-
to Salvador como el de «peñalajo» estén
aquí.

No podemos renunciar a un servicio que
nos ha aportado tranquilidad y seguridad,
no podemos perder lo que tanto ha costado,
le rogamos tenga en cuenta el valor que re-
presenta, y actúe en consecuencia, por el
bien de todos.

JAIME BRUNICARDI MARTINEZ


