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Els medicaments més cars
Els governs de l’Estat espanyol i la Generalitat estan
competint per veure qui la fa
més grossa.
A partir del 23 de juny s’haurà de pagar 1euros per recepta perquè entrarà en vigor la
Llei 5/2012 que obliga a:
1. Pagar 1 euro per cada
medicament recollit a la
farmàcia en les primeres 61
receptes, si tenen un preu de
venda superior a 1,66, amb
un topall de 61 euro/any per
persona; a partir de la recepta
62 s’haurà de seguir pagant
però ho retornaran.
2. Els usuaris d’altres CCAA
pagaran la taxa sense límit
anual.
3. No hauran de pagar les
persones que tenen una
pensió no contributiva o la
prestació econòmica per al
manteniment de les necessitats bàsiques; els beneficiaris
de la PIRMI o del fons d’assistència social. A partir de l’1
de setembre el RDL 16/2012
del Govern augmenta el cost
dels medicaments, inclosa la
població de Catalunya que
ja paguem 1euro/recepta.
D’acord amb aquesta llei:
1. La majoria de persones en
actiu pagarà un 50% del preu
del medicament.
2. La majoria dels pensionistes pagaran un 10% del preu
del medicament.
3. Les persones amb medicació de crònics i pensionistes
amb rendes baixes tenen un
topall que va des de 8 a 60
euros al mes.
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4. Estan exemptes de pagament
les persones perceptores d’una
pensió no contributiva o de
la prestació econòmica per al
manteniment de les necessitats
bàsiques, els beneficiaris de
la PIRMI o del
fons d’assistència social,
els aturats
que no cobren
atur i els
tractaments
per accident laboral o malaltia
professional.
Els governs justifiquen aquestes mesures per la necessitat
de fer front a la crisi econòmica i financera, per moderar el
consum de medicaments i la

factura de farmàcia. Us convidem a reflexionar sobre les
seves conseqüències:
• Ens fan pagar de nou aspectes sanitaris que ja paguem
amb els nostres impostos.
• Penalitza la
gent malalta i la
més desafavorida.
• Difícilment
moderarà el consum, ja que és el
professional qui recepta.
• La gestió d’aquests canvis
generarà noves despeses que
reduiran la recaptació.
Són les polítiques de millora de
qualitat en l’atenció i a favor
del benestar de les persones les

Ens fan pagar
aspectes sanitaris que
ja paguem amb els
nostres impostos

que ens permeten guanyar
en salut, fer un ús saludable
i racional dels medicaments i
disminuir el seu cost econòmic, però això exigeix:
• Apostar decididament per
promocionar la salut amb
pràctiques saludables.
• Passar d’un sistema sanitari
centrat en la malatia a un
altre centrat en la salut.
• Garantir als professionals el
temps de dedicació necessari
per tenir cura de les persones
• Seleccionar el medicaments
més adequats amb procediments transparents.
• Prohibir l’activitat comercial
de la indústria farmacèutica
en els centres públics.

Textos i fotos: Xavi Tedó
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Et llancen al buit sense
xarxa. I caus. Però no hi ha
por, només una incertesa
que genera nerviosisme
i que t’acompanya ara fa
alguns dies de nit, de camí
cap a casa. Estàs acostumada a començar de zero,
convençuda sense cap mena
de dubte que hi ha molt de
camí per recòrrer gràcies
a un optimisme innat, amb
regust d’inconsciència, que
sempre et fa tirar endavant.
Has après a no construir
futurs llunyans perquè no
se’t caiguin a sobre i et
facin mal.
Per a no desanimar-te. I
ara et donen, altre cop, un
full en blanc. L’oportunitat
per explorar noves oportunitats. Per caminar, per
deixar el present enrere,
per créixer, per fer tot allò
que sempre has volgut
fer però que sempre has
ajornat amb l’excusa de la
manca de temps. Potser és
l’empenta que et calia, el
compte enrere necessari per
obrir una nova etapa, per
poder decidir per tu mateixa. Per demostrar-te que
tot és possible si així ho
decideixes.
Llavors per què aquest nerviosisme?

què en penseu...

... del parc temàtic Gaudí Experiència?
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Xesco Muñoz
enginyer

És una bona manera de promoure la nostra cultura entre
els turistes. Gaudí és l’arquitecte més important que tenim i
ajudarà a incentivar un turisme
de qualitat que prioritzi la vessant cultural.

Judith Gómez
administrativa

La Trinca sempre mira de fer
negoci i suposo que han trobat
un buit que ara volen explotar.
Només espero que la gent de la
ciutat no hagi de pagar perquè
Gaudí és patrimoni de tots.

Ricard Sagristà
operador

Anna Roig
mestra

Cal fugir dels estereotips amb
què arriben els turistes al
nostre país. Catalunya no té
res a veure amb els barrets
mexicans, el flamenc o els toros
i aquest parc pot servir per
donar-nos a conèixer més.

Caldrà veure com s’enfoca
aquest parc temàtic, però evidentment prefereixo una iniciativa així que no pas l’Eurovegas
o d’altres projectes especulatius
que només beneficïen els empresaris.

ESTÀS D’ACORD QUE ES FACI UN PARC TEMÀTIC SOBRE GAUDÍ A TOCAR DEL PARK GÜELL? ENTRA A WWW.INDEPENDENT.CAT/GRACIA I VOTA
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