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La tribuna

Tres en raya
 � ¿El Partido Popular ya está en el centro y puede pactar con PNV, CiU o el BNG, como afirma Rajoy?

Lo difícil del pacto
Guillem Rosselló

l centro derecha español está ocupado por el PSOE.
A lo escrito lo pueden corroborar los felices ban-
queros que se han beneficiado de ello después de

haber provocado la crisis. Y el Partido Popular, con su
forma de actuar ante la policía, los jueces, y hasta con sus
maneras de hacer oposición a base de insultos, ha escora-
do hacia la derecha del «Yo mando y ordeno», y no creo
que ningún partido con sentido de futuro pueda pactar
con él.

La perversión del lenguaje
Antonio Verd Noguera

unca he entendido que estar en el centro consista
en poder pactar…. El PSOE no lo está y pacta. Pa-
ra la gobernabilidad debe hacerse; como cosa nor-

mal; excepto con el diablo, (pues nunca debe entregarse el
alma)… Si se hace se sale muy mal parado. Nos ha ocurri-
do ya. Como secuela nos queda todavía la perversión del
lenguaje, que posibilita establecer estas hipótesis al conce-
derse a esos partidos nacionalistas unos valores de los
que fundamentalmente carecen.

Habrá que ver
Xavier Casanyes

l PP le hace falta culminar aquél viaje al centro de
que habló Aznar, en su primera legislatura, cuan-
do pretendía aumentar su electorado y no tener

que «hablar catalán en la intimidad». Aquella iniciativa le
valió la mayoría absoluta y ahí se acabó su necesidad de
centrarse. Estamos, ahora, en las mismas con el agravante
que la corrupción ha saltado, aunque legalmente sea difí-
cil probarla, de manera que la necesidad de enrocarse evi-
tará que se avance hacia el centro político.
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� Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad : «Es importante
que la gente sepa que el
sistema de salud funciona».

� Carme Chacón, ministra de
Defensa, sobre la situación
en Afganistán: «Esta es la

misión más dura y
arriesgada que están
teniendo las Fuerzas
Armadas españolas y
nuestros aliados».

� Daniel Portero, presidente
de la Asociación Dignidad y

Justicia: «El viaje de Otegui
a Francia era de alto riesgo».

� Pochettino, entrenador del
Español, tras la muerte de
Jarque: «La mejor terapia es
estar juntos y volver a la
rutina».

Ben fet, senyors.Ara cal continuar-hi
uines coses,
al bell mig
d’agost! És
per aquestes
coses d’agra-

dable sorpresa que cal
mantenir-se alerta i no
perdre l’esperança: tot hi

arriba. L’estructura sanitària de Menor-
ca i els fets que provoquen periòdica
crispació aconsellen, des de fa temps,
que hi hagi diàleg entre els usuaris amb
dret a la sanitat i el personal amb obli-
gació d’organitzar-la. En tenir notícia
divendres dels dos comunicats oficials
de l’IB-Salut, vaig pensar que el mo-
ment del diàleg havia arribat.

Encara que hi hagi moments en què
no ho sembli, la sanitat de Menorca és
bona perquè ofereix qualitat assisten-
cial, i és suficient perquè arriba a to-
thom i, amb poques excepcions, a totes
les situacions clíniques. Aquest és el
concepte que tothom ha de tenir pre-
sent com a punt de partida de tot diàleg
en matèria de salut. Assumit aquest
concepte, cal considerar que la sanitat
pública pot millorar, i és aquest el punt
en el qual usuaris i gestors de la sanitat
s’haurien d’asseure a la taula del diàleg.

Asseguts en aquesta taula de diàleg
constructiu, en la qual no hi ha espai
per a la crispació ni per a la crítica des-
tructiva, cal estudiar què cal millorar, i
sobre tot, si realment és possible i con-
venient de millorar. S’ha de separar:
una cosa és això que alguns voldrien,
amb tot de raó, i una altra cosa és això
necessari, que es pot aconseguir i que
ofereix certes garanties de bon funcio-
nament. Cal recordar que és millor tenir
un bon transport interinsular que un
departament de l’hospital que no acaba
de funcionar bé. I cal recordar també
que la base de l’estructura sanitària no
és l’hospital sinó l’assistència primària.

L’IB-Salut, segons el que interpreto,
acaba de parar una taula de diàleg, i cal
aprofitar-la. Però paciència, senyors,
perquè aquí ningú té prou experiència
en matèria de diàleg: ni les autoritats

sanitàries, més acostumades a la respos-
ta ràpida i poc fonamentada, o a la pre-
potència del silenci institucional; ni els
usuaris, més acostumats a la crítica
oportunista i poc fonamentada, o fona-
mentada amb arguments més subjectius
que objectius.

Dos comunicats oficials de l’IB-Salut
van fer-se públics divendres. El més
breu fa referència a la denúncia que va
presentar una senyora perquè considera

que l’atenció que va rebre a l’assistència
primària no ha estat prou bona. La si-
tuació és comprensible, però més que
una denúncia tal vegada seria més
constructiva una via de diàleg. La
Gerència de l’IB-Salut també se equivo-
ca perquè afirma que «el fet que els
metges del servei d’Urgències de l’Hos-
pital Mateu Orfila detectessin les les-
sions de la pacient en una visita poste-
rior demostra que la sanitat pública de
l’illa funciona adequadament». S’equi-
voca perquè aquesta és una afirmació
que no contribueix a la concòrdia i al
diàleg, sinó que afegeix més crispació a
la crispació existent.

Però el paràgraf anterior del comuni-
cat diu que la Gerència «lamenta les
molèsties causades a la pacient fruit del
primer diagnòstic al centre d’Atenció
Primària». Aquesta frase és força més
valuosa del que sembla, i cal conside-
rar-la com el punt de partida d’una acti-
tud de diàleg. Crec que és la primera
vegada que la autoritat sanitària expres-

sa paraules que d’alguna manera són
de disculpes, la qual cosa pressuposa
que assumeix que hi ha hagut un fet
com a mínim qüestionable, encara que
no ho reconeix. Aquesta actitud d’hu-
militat i disculpa, de voluntat d’aclarir
la qüestió, és una actitud nova i inèdita,
humana i força pròxima als usuaris de
la sanitat pública de Menorca, i deixa
l’autoritat sanitària en una posició su-
perior. Ben fet, senyors.

L’altre comunicat indica que «el Ser-
vei de Salut de les Illes Balears ha posat
en marxa un seguit de mesures per a la
millora de la cobertura assistencial a
Menorca». Aquestes mesures afecten set
especialitats mèdiques, entre les quals
hi és, gràcies, senyors, la pediatria. Són
en total unes poques disposicions, útils
i necessàries, benvingudes i de sentit
comú, però d’una senzillesa tan òbvia
que fa preguntar-se com es que no es
van posar en marxa molt abans. Encara
que útils i benvingudes, insisteixo, la
senzillesa d’aquestes mesures també fa
preguntar-se per què ha calgut la
presència del director general de l’IB-

Salut i el gerent de l’Àrea de Salut de
Menorca per anunciar-les. L’autoritat ha
de tenir present que les actituds massa
impregnades de política oportunista i
de poca substància no contribueixen al
diàleg, sinó al descrèdit de la institució.

I l’autoritat ha de recordar que no és
nova la idea de promoure que un metge
de Menorca, de l’Hospital o de l’As-
sistència Primària, pugui assistir a
l’Hospital Son Dureta per tal d’actualit-
zar coneixements i habilitats. Aquesta
idea va ser plantejada més d’una vega-
da, a les actuals autoritats sanitàries i a
les anteriors. I encara que la presentin
com una generosa gentilesa de la casa,
s’ha de considerar més aviat un dret del
metge insular per tal de poder atenuar
l’obligat aïllament professional al qual
està obligat per causa de la insularitat
de Menorca.

Encara que els comunicats són d’una
diplomàcia recargolada i laberíntica,
encara que contenen frases buides i fal-
tes a l’ortodòxia de la comunicació for-
mal del Govern Balear, encara que no
semblen escrits per un professional de
la comunicació, aquests comunicats són
molt positius. Indiquen que l’autoritat
sanitària de Menorca té orelles, i que
sap escoltar. I això és una virtud. Qui
sap escoltar s’aproxima a la veritat per-
què ja no escolta només la pròpia veu,
sovint interessada, sinó que ara escolta
la veu de la població. Que ara, més que
abans, començarà a parlar. Cal que la
població parli serenament, sense crispa-
ció, amb criteris realistes, i que l’IB-Sa-
lut dialogui al mateix nivell.

Tot resumint: crec que aquests dos
comunicats de l’IB-Salut, encara que in-
suficients quant a continguts, són molt
valuosos perquè impliquen un canvi
d’actitud en positiu. I cal aprofitar-se’n.
Estic segur que les autoritats sanitàries
de Menorca volen manifestar,
mitjançant la via del comunicat, una
molt interessant voluntat de caminar
plegats pel camí que a poc a poc solu-
ciona els problemes de la sanitat insu-
lar.

Q
Jorge Bello

La sanitat de Menorca és
bona. Assumit aquest
concepte, la sanitat pública
pot millorar i cal que
usuaris i gestors dialoguin»‘


