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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Son creíbles los planes del Ministerio de Medio Ambiente para ordenar el litoral de Menorca y que contemplan, por
ejemplo, comprar los hoteles Sol de Cala Galdana y Son Bou para derribarlos?

Ni por asomo
Jordi Ribera

n un momento de crisis en el que
las administraciones buscan recur-
sos de donde sea para fines socia-

les y políticas de empleo la Demarcación
General de Costas anuncia que compra-
rá hoteles, parcelas, protegerá el patri-
monio natural reintroduciendo especies
desaparecidas. Suena muy bonito pero
es difícilmente creíble. Ni hay dinero, ni
hay voluntad política para gastar todo el
montante requerido en la Isla. El plan
funciona como un documento de inten-
ciones, pero poco más.

Mano de hierro
Roger Ignasi Jorro

a propuesta de Costas, a la que muy
inteligentemente ha accedido este pe-
riódico, prevé una seria de medidas
muy de cara a la galería. Marcar mús-

culo. Cortar el desarrollismo por lo sano.
Con todo, el Gobierno central colisionará
muy probablemente con el sector privado y
el lobby de propietarios, por lo que la aplica-
ción de este documento de intenciones se
postula, como mínimo, en traumático. Por
ello hay que pensar que su aplicación, como
la Ley de Costas, estará más marcada por
las excepciones que por la mano de hierro.

Queridos Reyes Magos...
Miquel Fèlix

Iñigo
Urkullu.

i el Ministerio de Medio Ambiente
ha sido incapaz en cinco años de
comprar una triste parcela en s’Are-

nal den Castell para convertirla en una zo-
na verde, ¿qué credibilidad tiene ahora pa-
ra prometer que comprará los hoteles Sol
de Son Bou y Cala Galdana para derribar-
los? Es más, ¿acaso es éste un gasto nece-
sario en un momento como el actual? Ha-
ría mejor el Ministerio en preocuparse por
mejorar la gestión de Costas en las Islas
para que se olvide la antipatía que muchos
sienten por este organismo.

� Iñigo Urkullu, presidente del
PNV: «Euskadi no es Perejil
ni lugar donde clavar
signos de conquista».

� Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad
de Madrid: «No podemos

seguir financiados como si
fuéramos 5,4 millones de
personas cuando somos
6,3».

� Angel Acebes, ex ministro
de Justicia y de Interior:
«Europa ratifica que

fortalecimos a la
democracia contra ETA».

� John Elliot, hispanista: «En
esta situación de crisis
económica lo más
peligroso es la aparición de
políticos demagógicos».
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Citas

Alerta amb el cop de calor
lerta amb el
robot. L’Hos-
pital de la Vall
d’Hebron de
Barcelona aca-

ba de presentar un robot
que fa operacions quirúr-
giques. I ja n’han fet cinc

en fiets. Sembla que és tanta l’exactitud
i la precisió dels moviments del robot,
que resulta particularment adequat per
a les operacions en les quals l’espai ope-
ratori és mínim, tal el cas dels infants, o
quan les caracterítiques del procedi-
ment quirúrgic exigeixen una precisió
mil·limètrica. El robot es diu Da Vinci.

No sé si l’hospital el va comprar, el va
llogar o simplement és un préstec per
tal de fer-ne difusió, divulgació, propa-
ganda. El que sí sé és que aquestes coses
em provoquen urticària, perquè és un
fet paradoxal, cruelment paradoxal, que
hi hagi un aparell d’aquesta sofisticació
en una banda de la sanitat pública, i en
l’altra hi hagi manca de personal amb
l’excusa de les restriccions pressu-
postàries que, teòricament, provoca la
famosa crisi. Sembla que d’aquesta crisi,
tothom vol aprofitar-se’n.

Da Vinci té quatre braços per fer fei-
nes, i dues càmeres d’alta resolució que
proporcionen visió tridimensional. El ci-
rurgià, que ni tan sols ha de dur guants
quirúrgics, controla el robot des d’una
consola de comandament mitjançant un
seguit de botons i pedals. Segons el que
va informar l’hospital fa uns dies, els
moviments de Da Vinci tenen més am-
plitud i alhora més precisió que la mà
humana. Amb Da Vinci la ferida és més
petita, la pèrdua de sang és menor, i
també són menors les molèsties posto-
peratòries i el temps que cal romandre
ingressat.

Alerta també amb el calor: febre alta,
mal de cap, somnolència, marejos, són

símptomes inicials del cop de calor. Fe-
bre encara més alta, pèrdua de conscièn-
cia i convulsions són símptomes
avançats. La pell està vermella i calenta.
El cop de calor és una situació greu i ur-
gent, que obliga a prendre mesures im-
mediates. Cal traslladar el pacient a
l’ombra, a un espai fresc i ventilat. Cal
ventar-lo, donar-li molt d’aire; i mullar-
lo, i embolicar-lo amb tovalloles ben xo-
pes amb aigua. Si pot beure, que begui
aigua. Però si hi ha pèrdua de conscièn-
cia o convulsions no s’ha d’intentar que
begui res. S’ha de demanar atenció
mèdica.

El cop de calor, o cop de sol, o insola-
ció, o síncope solar, o febre tèrmica o si-
riasi, es pot evitar fàcilment. Els fiets
han d’estar protegits del sol amb gorra i
samarreta, i no han de quedar-se molta
estona al sol sense entrar a l’aigua o sen-
se passar estones a l’ombra. Els fiets han
de beure aigua en abundància i de ma-
nera freqüent, no s’ha d’esperar que tin-
guin set. Beure aigua és millor que beu-
re sucs de tetrabric. S’ha de recordar
que la situació coneguda com esgota-
ment per calor, o cop de calor d’esforç,
és secundària a una suada excessiva, so-
bre tot per activitat física intensa i per-
llongada en un ambient calorós, i és una
situació diferent quant a símptomes i
quant a perspectives, però igual és greu.

L’adolescent que begui gin en
abundància estarà més exposat al cop
de calor, i si es queda adormit a la
platja, sota un sol implacable, pot pre-
sentar el cop de calor, que pot deixar-li
seqüeles. De la mateixa manera que Me-
norca promociona el sol i la platja, hau-
ria de promocionar els perills del sol i
de la platja, perills que resulten poten-
ciats si a més promociona el gin amb lli-
monada.

Cal tenir present que hi ha problemes
amb el personal sanitari. Efectivament,

tinc constància que a Menorca i a Barce-
lona hi ha restriccions quant a la con-
tractació temporal de personal sanitari
per cobrir les necessitats de l’estiu. Els
usuaris, que són els damnificats, hau-
rien de reflexionar sobre aquesta qües-
tió, el fonament de la qual costa de tro-
bar.

La crisi n’és l’excusa de moda. L’ex-
cusa anterior, mil vegades escoltada i
mil vegades posada en dubte, és que no
hi ha metges. Aquesta afirmació és fal-
sa. Porquè a Espanya hi 3,8 metges per
cada mil habitants, una xifra que és su-
perior a la de la majoria dels països de
la Unió Europea, on aquesta proporció
oscila entre 2,8 i 3,3.

L’altre dia vaig fer una trucada a la
seu menorquina del Col·legi de Metges
per preguntar quants metges hi ha a
Menorca. Em van respondre que no
m’ho podien dir amb exactitud, però
que calculaven que deuria haver uns
150. Tot seguit vaig trucar a la seu cen-
tral del Col·legi, a Palma, i van dir-me
que a Menorca hi ha exactament 323
metges. Vaig quedar-me sorprès. Si la
primera informació és la correcta, el
nombre de metges a Menorca és més o
menys la meitat que la mitjana espa-
nyola, la qual cosa deixa la situació en
un punt crític. Però si la correcta és la
segona, el nombre de metges a Menorca
coincidex amb la mitjana espanyola, i
en aquest cas ja no es pot afirmar que
no n’hi ha perquè no volen venir.

Dues versions per a una mateixa rea-
litat, i totes dues procedents de la insti-
tució oficial. Quantes coses són que són
així! Cadascú pot quedar-me amb la
versió que més li convingui. Sembla que
jo continuaré amb la versió del fantas-
ma, que està però no està, que és però
no és, que avui sí però demà no. Recor-
deu: alerta amb el calor, i amb el gin.

A
Jorge Bello

La situació coneguda com
esgotament per calor, o cop
de calor d’esforç, és
secundaria a una suada
excessiva»‘


