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La tribuna

Us enmantinc informats
eia l’altre dia
que us mantin-
dria informats
sobre la possi-
bilitat de co-

mençar a fer feines a l’am-
bulatori de Barcelona on
van detectar fiets amb

arsènic a la sang. I sí, m’han agafat. Per
poc temps, però. Això que sigui feina de
poc temps és cosa meva i cosa de les au-
toritats sanitàries catalanes. D’una banda
és culpa de les autoritats, que ara són
addictes a la precarietat laboral i miren
sense dissimul d’obtenir el màxim de be-
nefici amb les mínimes despeses, i amb
aquest objectiu proposen contractes breus
i sense els beneficis dels contractes
anuals, encara que la feina, òbviament,
no serà breu sinó de duració il·limitada. I
ja es comença a veure la voluntat de reta-
llar el nombre d’hores laborals tot conser-
vant el mateix nombre de pacients, i
d’afegir més feina burocràtica a la feina
assistencial, que prou que se sap que no
és de poca cosa. No sé si l’autoritat sa-
nitària de Menorca ja hi ha entrat, en
aquesta tònica de precarietat laboral per
al personal facultatiu; la d’Eivissa, segons
vaig veure, sí.

I d’una altra banda és culpa meva. En
veure la perspectiva d’un contracte breu i
empobrit vaig demanar-ne un que encara
fos més breu, perquè si l’autoritat vol
mantenir el candidat atemorit amb un
contracte pobre, que implica inestabilitat
laboral, el candidat vol mantenir l’autori-
tat atemorida amb la possibilitat de mar-
xar tan bon punt hi hagi quelcom de més
estimulant a l’horitzó. Els usuaris de la
sanitat pública queden al marge d’aques-

ta qüestió, però pateixen les conseqüèn-
cies. El problema assolirà dimensions
majúscules d’aquí a poc, quan la febre i
la tos de la grip nova, afegides a l’efecte
psicològic que això comportarà,
col·lapsin les urgències dels hospitals i
dels ambulatoris. Segons els periòdics,
Menorca re-
forçarà els ser-
veis d’urgència:
això és una bona
notícia, gràcies
senyors.

Però no vaig
veure publicat
de quina manera
els reforçarà. Cal
un reforç de per-
sonal i de ser-
veis, és evident.
També és evi-
dent que l’aten-
ció d’urgències,
més que cap al-
tra a la sanitat,
necessita un per-
sonal motivat,
ben pagat i que
no estigui obli-
gat a fer jornades
laborals massa
llargues. Personal cansat és personal amb
més risc d’equivocar-se. El personal
d’urgències necessita el recolzament for-
mal i explícit de les autoritats, i necessita
que l’autoritat atengui els reclams que li
facin per tal de millorar el servei, encara
que la millora signifiqui alguns doblers
de més.

Segons les analítiques que van fer els
professionals d’aquest ambulatori, hi ha

fiets que tenen arsènic al cos. No tenen
símptomes, fins i tot es pot pensar que no
hi ha risc, però no és segur que no n’hi
hagi. Són els fiets que van nàixer a Ban-
gladesh, que hi van viure un temps i que
després van emigrar amb la família a
Barcelona tot buscant una vida amb pers-

pectives més esti-
mulants. El subsòl
de Bangladesh
conté arsènic, i
contamina les ai-
gües subterrànies,
que són les aigües
de pou, que són
les aigües de beure
i de preparar bibe-
rons i farinetes per
als fiets. El govern
local i diverses or-
ganitzacions no
governamentals, i
Unicef, treballen
per controlar
aquest problema, i
prou bé que se
n’estan sortint.

L’ambulatori és
al barri del Raval.
Hi ha força fiets, i
la majoria són de

Bangladesh, Índia i Pakistan, i també n’hi
ha dels països sudamericans i de l’Euro-
pa de l’Est. Encara que l’especulació
immobiliària mossega el barri amb força,
és una zona marginal de la ciutat, amb
edificis centenaris, pisos petits, foscos i
humits, i no tots tenen dutxa, ni una bona
instal·lació elèctrica. Els problemes deri-
vats de la pobresa, de la falta d’estímuls i
de la negligència de les autoritats, sa-

nitàries i de l’ajuntament, fan que al barri
hi hagi força problemes socials i de salut.
S’espera que la grip nova mossegui el ba-
rri amb fúria particular.

Afortundament, però, ara hi és la Tel-
ma per ocupar-se’n. Els fiets pobres de
Pakistan i d’altres països d’Àsia poden
quedar-se tranquils: Telma ja és aquí! En
efecte, l’Ajuntament de Barcelona acaba
de fitxar la germana de la princesa Letí-
zia, princesa perquè es va casar amb un
príncep. Segons van comunicar oficial-
ment, l’Ajuntament fitxa Telma Ortiz per-
què es faci càrrec de la subdirecció de
Projectes del departament de Relacions
Internacionals. Aquest càrrec no existia:
el van crear per a ella. Suposo que van
oferir-li un contracte de més durada i
amb més beneficis que el contracte que
van oferir-me a mi perquè em faci càrrec
d’un munt de fiets de pell bruna. Penso
que Telma fins i tot cobrarà un sou. I que
tindrà dies de vacances pagades, cosa
que no tenen els contractes breus. I que la
coneixença del català no haurà estat per a
ella un requisit necessari. I que podrà co-
brar els 420 euros si, acabada la feina i
acabat l’atur, es queda sense cap presta-
ció social.

Com a llicenciada en Ciències
Econòmiques per la Universitat de Barce-
lona, Telma haurà d’ocupar-se d’«enfortir
els vincles» amb l’Àsia i el Pacífic i
«obrirà noves relacions amb Índia, Pakis-
tan...». Estic segur que en el context
d’aquestes noves relacions amb Pakistan
mirarà d’ajudar els fiets pakistanesos del
barri del Raval Barcelona que, a una set-
mana de començar les clases encara no
tenen ni sabates ni material escolar.

(*) Médico

D
Jorge
Bello (*)

HORA NOVA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de es-
te periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expre-
samente se opone a la consideración como citas de las reproducciones perió-

dicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autori-
zación por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en
todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada

o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o ex-
plotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Ultima Hora
Presidente - editor: Pere A. Serra
Director: Pedro Comas

Tres en raya
 � ¿Conseguirá Antich reducir el número de conselleries?

Diario
de

Citas

No hay dinero
Miquel Payeras

Pérez
Rubalcaba.

o relevante no es si Francesc Antich
consigue reducir o no el número de
conselleries sino si es capaz de recor-

tar los gastos de cada una, sean las que son
o menos. Porque el problema grave es la
sangría que padecen las arcas públicas ba-
leares debido a la caída de ingresos provo-
cada por la intensa crisis económica. Unos
mil millones menos que el año pasado.
Muchísimo dinero que tenemos de menos.
La única manera de compensar es bajar el
presupuesto del año que viene en unos 500
millones, a costa de todas las conselleries.

�José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno: «Me
vacunaré si me lo dice mi
médico».

� Mariano Rajoy, líder del PP:
«El presidente del Gobierno
dijo que íbamos a Afganistán

en son de paz» .

�Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior:«No es
bueno que el PP invente
teorías de que se le persiga a
través de una gigantesca
operación en la que

participarían policías, jueces y
guardias civiles» .

�José Bono, presidente del
Congreso de los Diputados:
«Todos los demócratas deben
someterse al imperio de la ley
y no al de las vísceras».

En serio o propaganda
Antonio Verd Noguera

a cuestión no es reducir «conselle-
ries»… Se puede seguir gastando al
final lo mismo o más. Se trata de

reducir el gasto drásticamente. Así po-
drían rebajarse impuestos y salir de la
crisis antes. Porque nadie nos sacará. O
saldremos solos o no saldremos. El gasto
se reduce actuando en serio. Suprimien-
do, por ejemplo IB3. Esa sola medida
ahorraría tanto como se gasta con la Uni-
versidad. Es increíble pero cierto. Vere-
mos, pues, si se va en serio o si es propa-
ganda.

Reduzca asesores
Merçe Truyols

educir conselleries es tarea inútil.
Únicamente se libran del conseller,
el resto de cargos y funcionarios si-

gue en pie. Ahorren en cargos políticos de
cuota, totalmente innecesarios. Asesores
ociosos para contentar a los partidos. Fun-
cionarios contratados por libre designa-
ción, con carné, naturalmente. Intermedia-
rios, comisarios, vigilantes: administración
paralela, que exige todo gobierno de pac-
to. Innoble y repugnante práctica de quie-
nes acceden al poder por los medios que
sean a costa del contribuyente.
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