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14 de setembre de 2012
l’independent OPINIÓ

L’INDEPENDENT NO ES FA RESPONSABLE NI TÉ PER QUÈ COMPARTIR LES OPINIONS EXPRESSADES A LA SECCIÓ D’OPINIÓ D’AQUEST SETMANARI

La cultura: un luxe

Des d’aquest mes de setembre de 2012, la 
Cultura al nostre país té el trist honor de ser 
un luxe. Entengueu-me bé: no es tracta que 
es consideri un luxe per al país tenir músics, 
literats, pintors, creadors en general. No, no és això. El que 
passa, malauradament, és que la Cultura ja no es considera 
com una cosa digna de preservar i potenciar, sinó al contrari: 
té el mateix tractament fiscal que els articles de luxe super-
flus, i per tant se’ns cobra el 21% d’IVA en lloc del 4% que 

pagàvem fins ara. 
Aquest increment és repug-
nant, i tot i així em temo que 
no és tant un problema com un 
símptoma. Però no un símpto-
ma d’aquells que ens fan dir 
Ai, que crec que m’està agafant 
un encostipat, sinó d’aquells 

que arriben quan portes temps malalt i de sobte notes que el 
metge baixa la mirada quan preguntes “Però em recuperaré, 
oi, doctor?” 
La cultura no és un luxe, però el cert és que hem tendit a 
tractar-la com si ho fos. Es veu molt clar en el gènere de la 
música. Hem perdut de vista, per exemple, que una orquestra 
simfònica és un instrument de cohesió i de projecció interna-
cional i de treball social i d’agitació cultural molt abans que 

un instrument de gaudi hedo-
nista. Poca gent als concerts, 
i converses sobre el Barça als 
entreactes. Escàs criteri quan hi 
ha comentaris sobre la música 
que s’ha escoltat dins la sala. 
Algun que se les dóna d’expert 

mentre diu veritables bajanades. I aficionats que s’ho han 
passat bé però no comenten res perquè diuen allò de “jo no 
hi entenc...”. 
Toquem de peus a terra. No som un país culte, veiem la cul-
tura com un cosa aliena quan és una part més de nosaltres. 
Per tant, és una cosa supèrflua, un luxe. Si no és així, si vaig 
errat, ens hauríem de rebel.lar. La Cultura és nostra. També 
és un negoci, perquè els qui s’hi dediquen han de cobrar i 
han de menjar per fer-ho. Però ningú no ens hauria de poder 
convèncer que la Cultura no forma part de les nostres vides 
ni fer-nos creure que ser una persona, una societat o un país 
culte és un luxe. 

Veiem la cultura com 
una cosa aliena quan 
és una part més de 
nosaltres, és nostra

Pep Gorgori la setmanatribuna

Alternatives a la política sanitària 

Els governs català i d’Espa-
nya es comporten com els 
hooligans de les retallades 
en despesa social i en sanitat 
concretament. I sempre la 
mateixa cantarella: les retalla-
des es fan perquè no hi ha di-
ners, ens diuen. Amb l’excusa 
dels diners s’estan carregant 
la sanitat pública. Però, es 
poden estalviar diners i refor-
çar el sistema sanitari públic? 
Rotundament sí. I, com 
exemple, els medicaments.
Es gasta molt en fàrmacs, un 
30% de la despesa sanitària 
pública (el més alt d’Europa) i 
representa un 1,27% del PIB, 
mentre la mitjana a la UE és 
del 0,94%. Es gasta mala-
ment, hi ha un munt de me-
dicaments diferents en cada 
grup, molts d’ells tenen poc 
valor terapèutic i amb massa 
freqüència la prescripció és 
el resultat de la propaganda 
dels laboratoris sobre els 
professionals i resultat també 
de l’escàs temps de visita dels 
professionals.Resposta dels 
governs: retiren 417 medica-
ments que seran substituïts 
per altres de més cars (per 
això la indústria farmacèutica 
hi està d’acord). S’incrementa 
el percentatge de repagament 
dels fàrmacs i s’imposa 1 euro 
per medicament. Es podria 
actuar millor? Rotundament 
sí. Però no passarà mentre 
la indústria farmacèutica 
determini la política governa-
mental del medicament i sigui 
tan influent en l’orientació 
del sistema sanitari. Es poden 
estalviar molts diners fent 
una prescripció i un consum 
de fàrmacs més saludables.

- Els governs han de seleccionar 
i negociar un catàleg de medi-
caments amb aquells productes 
que tinguin la millor relació 
entre efectivitat, seguretat i 
cost; s’ha d’eliminar el sistema 
actual de “medicament busca o 

inventa malaltia” pel de “malal-
tia busca medicament eficaç i 
barat”.
-La sanitat pública ha de tenir 
un bon sistema d’informació i la 
formació continuada en medica-
ments pels professionals de la 
salut ha de ser independent de 
les companyies farmacèutiques; 
s’ha de prohibir que els repre-

sentants dels laboratoris far-
macèutics entrin als centres 
sanitaris públics.
-S’ha de dotar l’atenció pri-
mària de recursos humans i 
materials, s’ha de potenciar la 
seva capacitat de resolució. El 
sistema sanitari no ha d’aten-
dre malalties sinó persones 
i la resposta al patiment no 
ha de ser medicalitzar sinó 
potenciar recursos més salu-
dables. Perquè aquest canvi 
es doni hi ha d’haver voluntat 
política, però cada cop hi ha 
més evidències que la situació 
econòmica és l’oportunitat i 
l’excusa que han trobat els 
governs per convertir la sani-
tat pública en un negoci. Això 
no els serà possible, mentre 
hi hagi una sanitat pública 
amb bons resultats i cober-
tura universal, per això se la 
volen carregar. 

S’estalviarien molts 
diners fent una 
prescripció i un bon 
consum de fàrmacs 

Grup de Salut de l’Assemblea Vila de Gràcia

racons

 Administració de Tresoreria de 
la Seguretat Social número 7

  Travessera de Gràcia, 117
   93 217 07 19
 web: www.seg-social.es

 Agència Tributària de Gràcia
  Av. Príncep d’Astúries, 66
   93 237 41 80
 web: www.aeat.es

 Àrea Funcional de Treball i 
Afers Socials

  Travessera de Gràcia, 303
   93 520 91 30

 Àrea Funcional de Treball - 
Departament d’Emigració

  Travessera de Gràcia, 303
   93 520 91 44 

 Barcelona Centre Universitari
  Torrent de l’Olla, 219
   93 238 90 49
 web: www.bcu.cesca.es

 Centre de Normalització 
Lingüística de Gràcia-Sarrià-
Sant Gervasi

  Av. Príncep d’Astúries, 54
   93 217 87 23
 web: www.cpnl.cat

 Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció

  Gran de Gràcia, 226
   93 368 09 00
 web: www10.gencat.net/jus_cire

 Comissaria de Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra

  Avinguda de Vallcarca, 169-205
   93 306 23 20
 web: www.gencat.net/mossos

 Consell Municipal del Districte 
de Gràcia

  Plaça Rius i Taulet, 2
   93 291 66 15
 web: www.bcn.cat/gracia

 Consolat General d’Alemanya
  Passeig de Gràcia, 111
   93 292 10 00
 web: www.barcelona.diplo.de

 Consorci Agència Local 
d’Energia de Barcelona

  Torrent de l’Olla, 218
   93 291 40 41
 web: www.barcelonaenergia.com

 Consorci d’Estudis Mediació i 
Conciliació a l’Administració 
Local

Administració pública

  Riera de Sant Miquel, 63
   93 402 20 78

 Consorci Sanitari de Barcelona
  Esteve Terradas, 30
   93 259 41 00

 Direcció d’Atenció Primària de 
Gràcia

  Sant Antoni Maria Claret, 19
   93 207 57 04
   93 207 57 52

 Direcció Provincial de l’Institut 
Nacional de la Seguretat 
Social

  Sant Antoni Maria Claret, 5-11
   93 284 93 58

  Institut de Serveis a la 
Comunitat

  Plaça Lesseps, 1
   93 238 45 45

 Oficina de tramitació de DNI i 
passaport

  Nil i Fabra, 17
   93 292 02 12

La cultura no és un 
luxe, però hem tendit 
a tractar-la com si 
així ho fos

Pep Boatella


