
La tancada del Trueta finalitza amb gust de victòria

Seguint la programació inicialment prevista,  la tancada portada a terme a l'Hospital  Josep 
Trueta de Girona sota el lema 'Tractaments per a tothom' finalitza amb una assemblea avui, dia 
3 de gener de 2015, amb una sensació d'haver donat un primer pas importantíssim en el camí 
d'aconseguir  que els  nous tractaments molts  eficaços  contra l'hepatits  C es subministrin  a 
tothom que els  necessiti  sota  criteris  exclusivament  clínics  i  no amb restriccions  de tipus 
econòmic i mercantil.

Des de mig matí del dia 1, hem aconseguit donar visibilitat al problema, múltiples mostres de 
solidaritat,  el  contacte  amb moltes  més persones  afectades  i  la  seguretat  que l'objectiu  és 
necessàriament assolible.

Ha quedat clar que Catalunya no és cap oasi de tranquil·litat, que l'accés als nous medicaments 
es veu tan dificultat aquí com a Madrid, per polítiques mercantilistes que menysprean la vida 
de les persones. 

Tenim raó, Boi Ruiz no diu la veritat

El nostre Conseller  de Salut,  Boi  Ruiz,  contestava la  nostra  tancada el  dia  1 dient  que a  
Catalunya s'havien tractat 700 persones amb els nous medicaments, i el dia 2 va ser desmentit  
pel seu propi Departament de Salut en un comunicat on s'afirma que en realitat volia dir 393 
persones. Però, ni que es tractés de la primera xifra, no hi ha més que extrapolar la població  
catalana  a  l'espanyola  per  veure  que  és  molt  inferior  als  tractaments  compromesos  pel 
Ministeri. I recordem que els compromesos són només la sisena part dels que els hepatòlegs 
consideren necessaris. És per això que ens sentim en estreta unió amb la tancada de l'hospital  
madrileny 12 d'octubre.

Les  contradiccions  de  Boi  Ruiz  s'han  vist  complementades  amb la  impertinent  entrevista 
mantinguda amb el gerent territorial de la sanitat pública gironina Vicente Martínez Ibáñez, 
tan  preocupat  per  mantenir  la  seva  imatge  idíl·lica  del  Trueta  com  inconscient  de  les 
barbaritats que va arribar a dir a les nostres afectades per la malaltia.

Ambdós han negat una limitació pressupostària  que hem demostrat  amb negatives reals  a 
tractaments prescrits. Les paraules d'un i de l'altre no han fet més que confirmar les nostres  
sospitas: que els malalts els importen ben poc. L'enorme solidaritat observada ens demostra 
que no som els únics que ho veuen. La suma dels dos elements ens dóna una enorme força per  
continuar.

Què farem a partir d'ara?

Continuarem lluitant. Donarem suport a la representació que anirà el dia 10 a la manifestació 
que es fa a Madrid per exigir la dotació pressupostària necessària per donar cobertura a tots els 
tractaments clínicament necessaris.  Lliurarem les  signatures  recollides  tant  al  Ministeri  de 
Sanitat com al Departament de Salut de Catalunya i, si el pressupost no arriba, convocarem 
noves accions durant aquest mes de gener. No ens aturarem fins a aconseguir-ho.
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