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Editorials

Tots els països han d’assumir que l’obertura de les
seves economies implica tant revessos com èxits

El problema de l’ingent dèficit sanitari espanyol
requereix més que recàrrecs d’impostos especials

L’opinió del diari s’expressa només als editorials. Els articulistes exposen posicions personals.
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Finançar la sanitat

E
l vicepresident d’Economia, Pedro Solbes, ha
escollit l’augment dels impostos sobre el tabac i
alcohol per pal.liar l’ingent dèficit financer que
arrossega la sanitat espanyola. També es permetrà

l’augment del cèntim sanitari sobre la venda de gasolines,
que ja aplica Catalunya. Com a novetat, el Govern proposarà
que les autonomies puguin participar de l’impost que grava
el consum d’electricitat. És una idea. Però discutible, i no ha
anat acompanyada del necessari càlcul de l’impacte que pot
tenir, tant en les economies domèstiques com en la
recaptació final.

A aquesta proposta inicial del Govern –que es traslladarà
a la conferència de presidents de mitjans de setembre– per
afrontar el dèficit sanitari li falta ambició. Només s’ha de
comparar aquesta previsió de més recaptació fiscal amb les
necessitats de finançament del sistema sanitari espanyol.
Tampoc no és res més que un pegat la bona voluntat del
Govern quan anuncia que vol aportar entre 500 i 1.000
milions d’euros per compensar els dèficits acumulats en
despesa sanitària durant anys per les autonomies que, com
Catalunya, tenen competència plena en la gestió de la salut
pública des de fa 20 anys.

Gauloises a Alacant

D
ues marques emblemàtiques de tabac negre
francès, Gitanes i Gauloises, deixaran de
fabricar-se a Lilla i s’elaboraran a partir d’ara a
Alacant. Altadis, resultant de la unió el 1999 de

Tabacalera amb la francesa Seita, ha pres aquesta decisió
davant del descens del consum de tabac. Sis anys després,
aquesta fusió ha acabat beneficiant les plantes de producció
espanyoles. Operacions empresarials com aquesta potser
s’enfrontarien avui a més resistències. A la mateixa França,
el primer ministre, Dominique de Villepin, advoca pel
«patriotisme econòmic» per tal que el control de grans
empreses no surti del país. A Itàlia, el banc central va
advocar per la «italianitat» de la Banca Nazionale del Lavoro
enfront de l’OPA de l’espanyol BBVA.

La internacionalització del teixit empresarial espanyol ho
ha de ser en totes dues direccions. Mentre France Télécom
compra Amena, les empreses espanyoles han de poder
competir en igualtat de condicions, per exemple, en la
privatització de les autopistes franceses, sense trobar traves
proteccionistes. El contrari és una perillosa vulneració
de les regles del joc per les quals ha de vetllar la Comissió
Europea.

CONFESSIONS DEL COLUMNISTA
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OPINIÓ LA PREGUNTA
DEL DIA ¿Aplicaran les futures restriccions

els municipis que en plena sequera
gasten més aigua de la permesa?
PÀGINA 28

S
ervidor ha de presen-
tar excuses. Avui es mi-
rarà el melic, incorrent
així en una falta que
un professional no ha

de cometre: al lector no se l’ha
d’importunar amb assumptes per-
sonals. Prometo no reincidir-hi en
els pròxims 25 anys, però avui no
em resisteixo a deixar de convertir
l’Opus Mei en el tema de la colum-
na, just el dia que es compleix el
quart de segle de la seva aparició.

No és la degana. La de Josep Ma-
ria Espinàs l’avantatja en quatre
anys. L’Opus es va estrenar amb les
primeres esquerdes al monòlit mos-
covita, com va ser la legalització del
sindicalisme amb mitra del polonès
Lech Walesa, i es tanca el període
amb morts a l’Est i morts a l’Oest.
Bones notícies, males notícies. Així
és l’actualitat.

És un bon observatori, que diver-
teix i instrueix molt. Per exemple,
sobre les infinites lectures que pot
tenir un mateix text. Intento posar-
hi ironia i a vegades les persones
al.ludides llegeixen el que els com-
plau llegir. M’han donat les gràcies
per textos que no eren per ser
agraïts, i al revés. Em pregunten a
vegades per la inspiració: no exis-

teix. No cal. Hi ha una gran riquesa
de temes a la vida i el problema és
escollir. Al cap dels anys, arribes al
convenciment que la secció diària té
vida pròpia. A vegades em sembla
sentir la seva veu. No em necessita i
podria confiar-li l’espai, segur que
no es notaria. Em corregeix i, com
que hi ha confiança, li he preguntat
com vol que l’anomeni. «Anome-
na’m Ofici», ha estat la seva resposta.

Finalment, aclariré un dubte so-
bre una cosa que a vegades em pre-
gunten. Ho confesso: tinc un pacte
de respecte amb l’altre Opus. Ni jo
envairé el seu terreny sobrenatural
ni ells se senten cridats per Déu per
al camp del columnisme.

Reitero les disculpes, i fins d’aquí
a 25 anys. Passaran volant.H

Seria lògic que la gratuïtat de l’edu-
cació comportés la dels llibres de
text. Però moltes famílies se’ls po-
den permetre i hi ha altres necessi-
tats educatives que els pressupostos
no cobreixen. El programa del Go-
vern perquè els llibres de text siguin
subvencionats i es reutilitzin tres
anys, que iniciaran 522 centres, és
un primer pas equilibrat entre inte-
ressos contraposats. Ho agrairà qui
s’estalviï així el 85% de la factura i
servirà a més perquè l’escolar valori
més bé el sistema.

Llibres escolars
més assequibles

El president dels EUA, George
Bush, s’acostarà avui als estats
devastats pel Katrina. El retard
del president a donar la cara da-
vant d’aquest desastre és, de fet,
simbòlic. El que és realment
greu són les dificultats per por-
tar ajuda als afectats (foto).
Només s’expliquen per una fal-
ta de previsió dels efectes de
l’huracà que contrasta amb les
informacions que alertaven del
que podia succeir. Al «malson
logístic» d’auxiliar milers i mi-
lers de persones que ningú va
evacuar i que no ho van poder
fer per si mateixes s’hi suma ara
la dificultat d’imposar l’ordre.
La disponibilitat d’armes de foc
per part de la població mostra
novament, en una situació de
crisi, un dels seus molts incon-
venients.

‘Campi qui pugui’
a Louisiana

L’encerta Xavier Trias al denunciar que l’incivisme que aflora ara a Barcelona
és fill de la permissivitat de les autoritats municipals. I en conseqüència convé
prendre bona nota de l’advertència del regidor i portaveu de CiU a l’Ajunta-
ment de Barcelona: canviar les ordenances municipals no és cap garantia de la
resolució del problema ni de la seva reducció.

Canviar les ordenances no frenarà l’incivisme

PER ÁNGEL SÁNCHEZ

EL RETRAT

TOÑO VEGA

CARLOS
LÓPEZ OTÍN

Carlos López Otín (Sabiñánigo, Os-
ca, 22-12-1958), catedràtic de Bio-
química de la Universitat d’Ovie-
do, és el cap de l’equip espanyol
que ha investigat, amb científics
de cinc països més, el genoma del
ximpanzé. S’ha demostrat que els
simis i els humans comparteixen
el 99% de l’ADN. «Conèixer en què
ens assemblem ens permet analit-
zar en què ens diferenciem», sol
dir López Otín, expert en biologia
tumoral. Dels ximpanzés, per
exemple, ens distingeix precisa-
ment que aquells desenvolupen
menys tumors que les persones.

Universitari a Saragossa i Ma-

drid, López Otín es va doctorar en
Bioquímica (1984) a la Compluten-
se. Durant un temps va investigar
als centres Ramón y Cajal i Severo
Ochoa, de Madrid, a Lund (Suècia) i
Harvard (EUA). El 1987, es va incor-
porar a la Facultat de Medicina
d’Oviedo, on ha posat arrels pro-
fundes i fecundes.

Una de les afirmacions significa-
tives que ha fet aquest Premio Na-
cional de Oncología és que el càn-
cer només és hereditari en un per-
centatge mínim (al voltant del 6%).
Les causes s’han de buscar més a
l’exterior que a l’interior de l’ésser
humà.H


