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Clam unitari contra
els impagaments
KHADIJA, 10 ANYS

El deute amb hospitals, residències
i farmàcies és de 2.000 milions d’euros

“Des que sóc a la
fundació tinc més
responsabilitats”
ELISABET GONZALEZ PELLICER
BARCELONA

Marissin Fibla treballa al servei de neteja de
la Fundació Mercè Pla, un organisme que vetlla per l’atenció social, en l’àmbit de les Terres de l’Ebre, de les persones amb discapacitat o en situació de dependència. Té 38 anys
i en fa 19 que en forma part. Té claríssim que
la seva vida ha canviat des que és a la fundació: “Des que sóc aquí tinc més responsabilitats. Abans no feia res, ara em sento millor
perquè el fet de guanyar diners a final de mes
em dóna independència”.
Cada dia es lleva a les 8 del matí i va a treballar fins a les 16 hores. Així, passa la jornada netejant tot tipus d’espais interiors. En acabat, va cap a casa a descansar una mica o bé
queda amb els amics. Abans de dedicar-se a això havia fet de recepcionista, però està més
contenta fent el que fa ara. “M’agrada la meva feina”, explica. La Marissin es considera
una persona oberta i mai ningú l’ha fet sentir
exclosa. Es porta molt bé amb els companys
del servei de neteja: “Tenim una relació
d’amistat fora de l’àmbit laboral”, apunta, i diu
que treballar li aporta felicitat. Viu amb la seva mare, i els diners que aconsegueix netejant
els destina a pagar el lloguer
del pis, tot i que de tant en
El conte ‘Els
tant es permet algun
arrugats’, amb
caprici.
l’ARA
Una mica de suport
A partir d’avui i fins diuDes de la fundació menge podràs comprar
expliquen que és la història d’aquest dolç
de l’Associació Alba,
molt autònoma i que
escrita per Carles
pot fer-ho tot per ella
Capdevila
mateixa. Ells tan sols li
donen suport quan ho necessita i l’ajuden a gestionar
els conflictes que hi pugui haver en el seu dia
a dia perquè sigui capaç d’afrontar-los sense
problemes. Un exemple seria el monitor que
l’acompanya a ella i els seus companys mentre treballen. La comesa d’aquesta persona és
fer un seguiment de la feina que fan per comprovar que tot va correctament.
Any de fundació: 1999
Persones ateses: 808
Voluntaris: 5
Treballadors: 140
Pàgina web: WWW.FMP.CAT

ara

KANEEZA, 11 ANYS

LARA BONILLA
BARCELONA

La unió fa la força. Sota aquesta premissa, fins a vuit patronals del sector sociosanitari, farmacèutic i de la
dependència s’han unit per denunciar la “situació límit” que travessen
derivada dels impagaments de la
Generalitat i de l’Estat. Hospitals,
farmàcies, residències i el sector de
l’ortopèdia calculen que el deute podria ascendir a “més de 2.000 milions d’euros” en total. Només a la sanitat concertada, l’administració
deu uns 1.500 milions d’euros corresponents a les factures del juny al
setembre, mentre que el deute amb
les farmàcies és d’aproximadament
340 milions. Les entitats denuncien

que estan fent un esforç addicional
per continuar prestant serveis sanitaris a la ciutadania, per pagar als
seus treballadors i als proveïdors i
que, en alguns casos, ho estan fent
amb retard. En el cas de les farmàcies, el president del Consell de Col·legis Farmacèutics, Jordi de Dalmases, alerta que s’està reduint “l’estoc
de medicaments”. “Ens hem d’endeutar, assumir els interessos i, en
definitiva, s’està deixant en mans de
la nostra capacitat d’endeutament
l’accés a la medicació dels ciutadans”, denuncia De Dalmases. Els
farmacèutics no descarten tornar a
sortir al carrer per protestar contra
els impagaments.
A les reivindicacions de les patronals s’ha sumat també la Pimec.
Segons el seu president, Josep Gon-

Moren tres nadons
per tos ferina
Tres nadons han mort a l’Estat
per tos ferina. L’últim, un nadó
de dos mesos i mig de Conca, on
també està hospitalitzat un altre nadó de 40 dies. A Andalusia
també van morir entre el setembre i l’octubre dos nadons més
per aquesta malaltia infecciosa
de les vies respiratòries. Un dels
casos serà investigat perquè la
mare no va rebre la vacuna tot i
sol·licitar-la. El ministeri de Sanitat ha adquirit 60.000 noves
dosis de la vacuna per garantir
que arriba a tothom. La tos ferina és una malaltia que té més incidència en els nadons menors
de sis mesos i per això se’ls vacuna als 2, 4 i 6 mesos d’edat. A
Catalunya també es vacuna les
dones embarassades en el tercer
trimestre de gestació.

zález, cal trobar una “solució urgent”, ja que els impagaments posen “en perill milers de llocs de treball” així com el “dret a la salut dels
ciutadans”. La situació no és nova.
Fa gairebé quatre anys que les farmàcies i el sector sociosanitari conviuen amb la incertesa de no saber
si cobraran ni quan.
Nòmines del novembre, en risc

Segons les patronals, la partida extraordinària del FLA (fons de liquiditat autonòmic) al qual la Generalitat supedita el pagament a hospitals, residències i farmàcies no arribarà fins al desembre, de manera
que tampoc podran pagar la factura del mes de novembre. Si la situació s’encalla, les patronals denuncien que no podran pagar les nòmines del novembre. “És molt greu. No
es pot donar per fet que es poden
deixar de pagar les factures dels
concerts”, denuncia Lluís Monset,
director d’ACES, patronal de la sanitat privada. Monset reconeix que
la situació és “crítica” perquè els
centres ja no donen per més”.e

SOLIDARITAT

Es busquen 25.000 voluntaris per al Gran Recapte
SELENA SORO
BARCELONA

Cinc milions de quilos d’aliments.
Aquest és l’objectiu que s’ha marcat
la 7a edició del Gran Recapte del
Banc dels Aliments, que se celebrarà a tot Catalunya els dies 27 i 28 de
novembre. Enguany, els punts de
recollida –mercats i supermercats–
han augmentat considerablement i
han passat dels 2.000 als 2.500.
En l’edició passada es van recollir
quatre tones d’aliments, i va ser possible gràcies a la col·laboració de
20.000 voluntaris, que van coordinar i atendre les donacions. Amb
l’increment d’establiments, aquest
any es necessiten urgentment 5.000

voluntaris més. Per això, la Funda- donar, de mitjana, cinc quilos d’alició Banc dels Aliments va fer ahir ments. Els més necessaris són la llet,
una crida a través d’un vídeo amb l’oli, els llegums cuits i les conserves
càmera oculta que anima els cata- de carn i peix, però també són útils la
lans a fer-se voluntaris. “Durant tot pasta, les galetes, l’arròs i el sucre o
l’any repartim 22 milions de quilos els aliments infantils.
La segona tinent d’alcalde i regide menjar entre 260.000 persones a
Catalunya. Això significa que estem dora de Drets Socials de l’Ajuntadonant 80 quilos per persona i any. ment de Barcelona, Laia Ortiz, va reNo n’hi ha prou”, va afirmar el presi- cordar ahir que el 20% de la població
catalana està en situació
dent del Banc dels Alivulnerable. “No podem
ments de Barcelona, Eduperdre de vista que la poard Arruga, que tot i així
Vegeu el vídeo
bresa, a Catalunya, té oriva voler agrair l’esforç de
gen en les profundes desdonants i voluntaris. L’esigualtats socials. No és una
cenari ideal per al Gran
qüestió d’escassetat de reRecapte del 2015, va subcursos, sinó de com de maratllar Arruga, és que cada
lament estan repartits”, va
persona que vagi a comdir.e
prar al supermercat pugui

