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L’ADREÇADOR

PER GALDRIC SALA

Opinió
LA TALAIA

Més Mediterrània
és de tot. La Mediterrània tancava diumenge la dinovena edició millorant xifres d’inscrits i de públic,
estrenant l’Anònima com a espai de futur i amb la
sensació que el mercat d’espectacles manresà havia
deixat, a espectadors i programadors, un bon gust de boca. En
el sac d’un aparador musical i escènic amb més d’un centenar
d’espectacles hi han cabut sorpreses, decepcions i encerts en
una edició on la creació dels Països Catalans ha trepitjat fort.
Però el debat de la mediterraneïtat de la ﬁra continua obert
perquè, en aquest cas, el nom no fa la cosa; per al negoci potser
no és cap distorsió però no ajuda que la ﬁra manresana tingui
el pes popular d’altres certàmens estratègics del país. No és
nou. A la Mediterrània sempre li ha costat explicar-se.
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TRUCAR AL 112 O AL 061?
L’existència dels dos números genera en l’usuari el dubte d’on acudir en cas d’emergència mèdica.
La lletra grossa diu que cal dirigir-se al 112. Però també cal tenir en compte la lletra petita
ituació d'emergència mèdica:
un familiar es comença a ofegar a mig sopar. en un cas com
aquest, seguint el que ens demana l'administració, cal trucar al 112. arran, però, d'un episodi familiar i burxant,
burxant..., se m'ha generat el dubte: en casos d'extrema emergència mèdica el Catsalut respon (061) pot donar un accés
més ràpid a l'atenció mèdica?
a Catalunya, des del 2012, un únic telèfon
serveix per comunicar urgències i consultes, ja sigui per als Mossos, els Bombers o
el seM. La uniﬁcació va ser una decisió
presa a nivell europeu. Una normativa
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pensada perquè qualsevol ciutadà de la
Ue sàpiga quin número ha de marcar per
ser atès d'urgència sigui on sigui. i així ho
fan a casa nostra 1,6 milions d'usuaris
l'any, amb un grau de satisfacció del 87%.
Però a part, també des del 2012, el Catsalut respon funciona atenent consultes
mèdiques, en principi, no urgents. Unes
6.000 al dia. Mirant els seus respectius
webs, al del 112 es detalla que cal trucarhi quan «us trobeu en una situació en què
hi ha algú greument ferit o sobtadament
malalt». en canvi, al web del 061, es recomana només trucar-hi «quan tingueu un
dubte, consulta o problema de salut que

no sigui una emergència». és a dir, si és
important, l'administració et remarca que
contactis amb el 112. ara bé, si es remena
més pel web del 112, a Preguntes freqüents també s'hi indica que «si es tracta
d’una urgència, sempre podeu trucar al
telèfon 061, on metges i infermeres donen
consells de salut i assessoren sobre què
cal fer en cada situació. si cal, envien el
metge o una ambulància».
en el cas que plantejava en començar l'article, en trucar al 112, primer donaríem
les nostres dades bàsiques -en uns 50 segons- per després ser derivats al seM, on
tornaríem a relatar el nostre problema

ﬁns a dues vegades. Què passaria si es truqués al 061? Possiblement ens hauríem
saltat un dels tres passos. en altres comunitats existeix la mateixa duplicitat dels
dos números. el director del 061 de Mallorca era taxatiu en una entrevista: «si es
tracta d'una emergència mèdica, s'ha de
trucar al 061. si ho fas al 112, t'acabaran
remetent a nosaltres i s'hauran perdut entre 3 i 4 minuts». també consultant a estudiants d'auxiliar d'infermeria, he sabut
que se'ls insisteix respecte al 061. així
doncs, què cal fer: 112 o 061? el cert és
que no hi ha una resposta incorrecta. La
lletra grossa diu que al 112. La lletra petita
i el mateix sector, diu que al 061. el debat
recau a saber què és millor per a l'usuari:
tenir accés a un servei d'emergències centralitzat i integral o anar al gra i obtenir
una resposta mèdica ràpida. totes les cartes són sobre la taula, però no tothom és
conscient de quines són i amb quina és
millor jugar en cada moment.
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Guanyador de la Spartan Race 2016
Es va imposar en les tres modalitats de
proves en l’intens cap de setmana que es
va viure a la finca bagenca de les Comes.

Entrenador del CE Manresa
L’equip de la capital del Bages ha
encadenat tres derrotes seguides en la
Primera Catalana, l’última a Vic per 4-2.

Equip de la Tercera Catalana de futbol
Els del baix Berguedà han començat amb
bon peu la lliga i, després de derrotar per
4-0 el Fruitosenc, són segons de grup.
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