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A propòsit de l'Hospital Comarcal i
del TAC
"El grup d'ICV a l'Ajuntament de Berga, ha advertit reiteradament, a qui ho ha
volgut escoltar, la necessitat d'adquirir un TAC nou, no només per què l'actual
estava obsolet, sinó també per les contínues i reiterades avaries"
Un pacient fent-se un TAC. | InnovHealth

Un cop feta l'autocrítica per gairebé tothom (l'equip de govern, la presidenta del patronat, alguns
patrons i jo mateix), voldria fer arribar a tots els berguedans i berguedanes, la meva opinió sobre
tot el que fa referència a la gestió de l'Hospital i el tema del TAC.

Cal recordar, que al programa de la CUP portaven (si assolien el govern de l'Ajuntament) el canvi
a la direcció de l'hospital només arribar a l'alcaldia. Ara llegeixo amb sorpresa que, com era un
tema molt complex, han necessitat tres anys i mig per entendre el funcionament d'aquest servei
sanitari.
Encara recordo, quan estaven a l'oposició (aleshores governava CiU) des de "La Plataforma en
defensa de la sanitat pública del Berguedà" de la qual jo també formava part, l'aposta clara i
contundent per part de la CUP era canviar la forma jurídica de l'hospital, en favor d'una
cooperativa de treballadors. Aquesta opció va ser desestimada per tots els integrants de la
Plataforma i es va optar per defensar que passés a ser gestionat directament pel Departament
de Salut. Des de la Plataforma s'iniciaren les primeres reunions amb el departament; fruit
d'aquestes gestions, el juny del 2017 l'aleshores conseller de Sanitat Toni Comín fa una aposta
clara per una empresa pública gestionada pel Catsalut, que es faria realitat al juny d'enguany
com a molt tard. A un servidor, li dona la sensació que ?tot ha estat un èxit i un treball exclusiu
d'aquest equip de govern?.

He sigut treballador de l'HSB durant 26 anys (actualment en excedència), per tant crec que sóc
coneixedor del món sanitari. Com a patró de l'entitat, vaig posar al servei del Patronat
reiteradament la meva experiència i coneixements en salut, tant la presidenta/alcaldessa com el
patronat van obviar aquest oferiment.

Voldria recordar que el nostre Grup Parlamentari d'ICV va entrar una resolució al Parlament de
Catalunya al 2015 en la qual es demanava que el Departament de Salut gestionés el Centre
Sanitari i adquirís un nou TAC. Aquesta resolució fou rebutjada pel PDeCat, qui aleshores com ara,
era qui governava.

D'altra banda, si parlem del TAC (servei imprescindible per a la Comarca i per qualsevol hospital)
el grup d'ICV a l'ajuntament de Berga, ha advertit reiteradament, a qui ho ha volgut escoltar, la
necessitat d'adquirir un TAC nou, no només per què l'actual estava obsolet, sinó també per les
contínues i reiterades avaries, que en els últims anys ha tingut el TAC.
He demanat per activa i per passiva, tant a la gerència del centre com a la presidenta, informació
sobre el cost d'aquestes reparacions que es remunten al 2016 i han sigut constants fins a juliol
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de 2018. Mai se m'ha donat resposta ni se m'ha fet arribar cap import (segur que molts usuaris
recordaran quantes vegades se'ls hi ha ajornat el dia de la prova per avaria). Com que no es
convocava el patronat de l'hospital, alguna vegada he tret el tema en precs i preguntes en el ple
de l'Ajuntament, no se m'ha donat resposta per què "no era el lloc per parlar d'aquest tema". Per
tant no et queda més remei que aprofitar qualsevol ocasió, per parlar i demanar solucions. En
aquestes contades ocasions se m'ha assegurat, i altres portaveus ho recordaran, que l'opció del
lloguer ja estava en marxa i que ben aviat es posaria en funcionament, és més, la data límit era
últims d'octubre (recordo als lectors que estem a novembre).

En declaracions recents a un mitjà local de comunicació, la directora d'Infermeria del centre ha
assegurat que el lloguer tindrà un cost molt semblant al que té, traslladar els malalts a l'hospital
d'Althaia. Si agafem aquesta idea, el cost aproximat està entre 15 i 20 mil euros mensuals, si
anem més enllà, de juliol 2018 a març 2019, la xifra es pot aproximar a 180.000 euros. D'aquesta
despesa se'n farà càrrec l'hospital Comarcal Sant Bernabé de
Berga.

Sembla ser que hi ha 3 empreses interessades en l'adjudicació del lloguer, i aquí rau la meva
desconfiança, donat que a data d'avui, encara no s'ha decidit quina empresa serà i quan començarà
el lloguer.
No m'agradaria acabar sense parlar de la gerència del centre. La figura del gerent no deixa de
ser la d'un tècnic (el de màxima confiança i responsabilitat, designat pel Patronat). Entre les seves
funcions està la de representar a la institució davant de la resta d'administracions públiques i
privades. És en aquesta funció on crec que hi ha un desistiment de funcions per part del gerent
envers la directora d'Infermeria. La qual concentra diferents i molt variats departaments dins del
centre. Coneixent personalment a la directora d'Infermeria, no dubto de la seva capacitat, però sí
que es fa estrany aglutinar en una sola persona tantes funcions i responsabilitats.

No voldria deixar d'agrair públicament a tots els treballadors del centre la seva dedicació, esforç i
compromís en el dia a dia. Treballant en situacions molt adverses, tot això amb un únic objectiu el
benestar i la salut de tots els berguedans i berguedanes.

En definitiva, aquest servidor públic espera i desitja que l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé
sigui un referent sanitari del territori i poder donar un servei excel·lent a tota la Comarca; i tot això
exigeix tenir d'una vegada un TAC propi.

Joan Torres, regidor d'ICV a l'Ajuntament de Berga

Si vols enviar alguna carta del lector a NacióBerguedà, ho pots fer a
redaccio@naciobergueda.cat, seguint criteris ètics i de respecte cap a les persones
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