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Una altra
sentència obliga
l’ICS a pagar una
funcionària per la
feina que fa

Més de 4.000
medicaments seran
més barats a partir
de demà
Els farmacèutics diuen que la rebaixa
pot provocar falta de subministrament
MARIA ALTIMIRA / Barcelona

Més de 4.000 medicaments, un 35% del total, seran
més barats a partir de demà, quan entri en vigor l’ordre
ministerial que reduirà el preu d’aquests productes per
tercera vegada en tres anys. Els farmacèutics van advertir
que això podria causar problemes de subministrament.
●

Representants de «la Caixa» i de les entitats beneficiàries dels ajuts. / MARTÍ ARTALEJO

Aproximadament un terç
dels medicaments, un 75%
dels quals són genèrics,
estan afectats per l’ordre
ministerial que, a partir de
demà, obligarà a rebaixarne els preus. Tot i així,
aquesta retallada no tindrà
el mateix efecte en tots
aquests productes farmacèutics. Quasi la meitat de
les 4.268 medecines subjectes a la retallada no arribaran a un 20% de descompte, mentre que 1.463
superaran aquest llindar i
només 850 tindran una rebaixa superior a un 30%,
segons dades facilitades
pel Col·legi de Farmacèu-

tics de Barcelona. Joan
Duran,
el
president
d’aquesta institució, va assegurar la setmana passada que aquesta retallada, la
tercera consecutiva que es
produeix en tres anys, repercutirà negativament en
el subministrament de medicaments. «L’Estat s’està
convertint en un mercat de
segona per a la indústria
farmacèutica, que té més
interès a vendre els medicaments a altres països on
els beneficis són majors
que aquí», va assegurar
Duran, que recordava que
73 medecines ja han tingut
aquest problema.

«La Caixa» dóna 157.000 euros a
sis entitats socials gironines
N.A. / Girona

L’obra social de «la
Caixa» ha atorgat un total
de 157.000 euros a sis entitats de les comarques gironines, quatre de les
quals treballen en la integració laboral de persones
amb discapacitat i les altres dues, en l’àmbit assistencial. En concret, «la
Caixa» ha donat 50.000
euros a la fundació privada
Onyar de la Selva per a la
●

millora del centre especial
de treball de Quart, i
40.000 euros a la fundació
Drissa per al projecte
d’horticultura ecològica
de Campllong que proporciona treball a persones
amb malalties mentals. La
fundació Astrid-21 ha rebut 12.000 euros per a la
construcció d’un centre
ocupacional de dia per a
adults amb síndrome de
Down, i Giropark, de l’as-

sociació Mifas, 25.000 euros per a la millora dels
seus centres especials de
treball. També s’han beneficiat d’aquests ajuts
l’Ajuntament de Sant Hilari (15.000 euros) per dur
a terme la tercera fase de la
construcció de la residència de gent gran, i l’associació Emad de Sant Feliu
de Guíxols (15.000 euros)
per ampliar els serveis per
als malalts d’Alzheimer.

● Girona. El jutjat contenciós administratiu
número 1 de Girona ha
dictat una sentència que
obliga l’Institut Català
de la Salut a pagar a una
auxiliar administrativa
del centre Güell de Girona el complement de
destí que cobra un administratiu perquè desenvolupa tasques que
corresponen a aquesta
categoria. Amb aquesta, ja són tres les sentències d’aquestes característiques que s’han dictat a Girona. L’ICS ha
recorregut contra les
dues sentències anteriors, que estan pendents de resolució al
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
L’advocat que ha portat
els tres casos, Rafael
Bassols, ha explicat
que si el TSJC els dóna
la raó, l’aplicació de la
resolució afectarà tot el
col·lectiu de treballadors de l’ICS que estan
en aquesta mateixa situació. / N.A.
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