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L’Assemblea per la Justícia Social va presentar ahir la mobilització contra l’euro per recepta.

La Generalitat promet pagar a les farmàcies
en 48hores per frenar el tancament de demà
Els farmacèutics reclamenun calendari de pagaments per als pròximsmesos per desconvocar la protesta
||Madrid concedeix un avançament de 99milions del fons de liquiditat per intentar evitar l’aturada

SALUTMEDICAMENTS

E. H./AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat va anun-
ciar ahir que farà efectiu el pa-
gament pendent a les farmàcies
en un termini de 48 hores, grà-
cies a un avançament del Go-
vern central per un import de 99
milions d’euros, amb què inten-
ta evitar el tancament patronal
convocat pels farmacèutics per
demà. Per desconvocar el tan-
cament, el Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya exi-
geix, a més del cobrament de les
factures del juliol i l’agost, que
la Generalitat estableixi un ca-
lendari que asseguri els paga-
ments futurs sense retards addi-
cionals.Ahir a la nit, represen-
tants dels farmacèutics i del Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut)
es van reunir per negociar els
pagaments i veure si es descon-
vocava l’aturada, però, al tanca-
ment d’aquesta edició, no havia
transcendit el resultat de la tro-
bada. Abans, el portaveu de
l’Executiu, Francesc Homs, va
assegurar que “la situació con-
tinua sent complicada”, ja que
amb el model actual de finança-
ment de la Generalitat, no es pot
garantir al 100% que no es re-
peteixi en un futur una situació
similar.“El problema no està so-
lucionat per sempre si no hi ha
canvis”, va afegir. La factura de
99milions d’euros corresponents
al mes de juliol havia de ser abo-
nada el 5 d’octubre, però no va
ser possible fer el pagament per
les tensions de tresoreria de la
Generalitat, pendent de rebre
més diners del fons de liquiditat
autonòmica (FLA).

Per la seua part, el ministeri

ÒSCAR MIRÓN

d’Hisenda iAdministracions Pú-
bliques va justificar l’avança-
ment perquè així pretén evitar
“els greus perjudicis per als ca-
talans” que suposaria el tanca-
ment patronal anunciat pel sec-
tor farmacèutic.A més, l’Execu-
tiu va recordar que Catalunya ja
ha rebut 1.039 milions dels
5.433 milions d’euros del fons
de liquiditat que el Govern es-
panyol ha aprovat per ajudar Ca-
talunya, i que rebrà 500 milions
més abans que s’acabi el mes
d’octubre.

Premi Ciutat de Lleida per a
l’oftalmòleg Rafael Ferreruela
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Presó per a un mosso per agredir
dos urbans a les Festes de Maig
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Més temps per
demanar la dació
en pagament

HABITATGE

❘BARCELONA ❘ La Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) per la da-
ció en pagament ha registrat
361.000 firmes en cinc me-
sos i la Mesa del Congrés dels
Diputats ha ampliat tres me-
sos el termini per a la recolli-
da de rúbriques (en fan falta
500.000). La ILP propugna
que l’entrega de l’habitatge
habitual al banc saldi la hipo-
teca quan el propietari no pu-
gui pagar per motius aliens a
la seua voluntat.Barberà i la subdelegada, InmaManso, visiten la deixalleria mòbil, a Francesc Macià.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

La deixalleria
mòbil visitarà
les entitats

MEDIAMBIENT

❘ LLEIDA ❘ La deixalleria mòbil
visitarà escoles, entitats i ins-
titucions de Lleida com una
eina d’educació mediambien-
tal per a les 33 ecoentitats.
Ahir va quedar instal·lada al
costat de la subdelegació del
Govern, a Francesc Macià.
L’any passat va haver-hi
21.648 usos d’aquest servei,
xifra que va permetre reco-
llir 1.534 tones de material,
va explicar el regidor Josep
Barberà.

■ L’Assemblea per la Justícia
Social de Ponent i Pirineus, nas-
cuda a partir del moviment del
15-M, va presentar ahir la mo-
bilització que ha organitzat per
fomentar la insubmissió a la ta-
xa de l’euro per recepta i que
tindrà lloc aquest dissabte a
Lleida,Tàrrega, Balaguer,Agra-
munt, Sort i la Pobla de Segur.
“Considerem que l’euro per re-
cepta és injust i il·legal, perquè

els ciutadans ja fan aportacions
per finançar la sanitat”, va de-
nunciar un portaveu d’aquesta
entitat, que va declinar iden-
tificar-se per la “repressió” de
què són objecte per part dels
Mossos d’Esquadra.

Dissabte organitzaran rutes
informatives per les farmàcies
per incitar a la insubmissió i in-
formar els usuaris de la sanitat
de la possibilitat de no pagar

l’euro i el procediment que han
de seguir per fer-ho.

Així mateix, també van de-
nunciar casos de ciutadans que
deixen de prendre la medica-
ció perquè no poden assumir-
ne el cost.

“La insubmissió duraràmen-
tre es mantingui la taxa”, van
assegurar. Demà faran una jor-
nada informativa al centre cí-
vic de Pardinyes.

“L’europer receptaés injust, japaguemla sanitat”

La facturació
en receptes va
caureun27%al
mesde setembre

■ Catalunya va liderar al
setembre la reducció de la
despesa farmacèutica, amb
una caiguda de la despesa
en receptes d’un 27,4%,
al passar de 137,7 milions
al setembre del 2011 als
99,9 del mateix mes
d’aquest any. La caiguda
del nombre de receptes és
semblant, de 12,63 a 9,24
milions, un 26,8%menys.
L’últim any, la factura pels
fàrmacs és de 1.537,3 mi-
lions d’euros, un 10,65%
menys que els 1.720,5 mi-
lions pagats un any abans.
A tot Espanya, la reducció
de la despesa al setembre
va ser d’un 25,25% “la
principal disminució des
que hi ha registres”.
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