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Des del 2012 i fins l’any passat van 
requerir tractament de psiquia-
tria una mitjana de 17,4 pacients 
menors. A aquests, se li sumen en-
guany 11 pacients més menors 
d’edat des del mes de gener fins a 
finals d’abril. Així consta en la res-
posta escrita pel ministeri de Sa-
lut a una pregunta del conseller 
general de Socialdemocràcia i Pro-
grés (SDP), Víctor Naudi, en relació 
a l’atenció psiquiàtrica a infants 
per part del Servei Andorrà d’Aten-
ció Sanitària (SAAS). 

En aquest sentit, el progressis-
ta també pregunta per la quanti-

tat de llits disponibles i sobre els pro-
tocols que s’apliquen en cas que no 
hi hagi espai suficient. En la respos-
ta, consta que hi ha quatre llits dis-
tribuïts en dues habitacions dobles 
destinades a menors d’edat. En cas 
que no sigui suficient, s’opta per de-
manar un llit a pediatria, en el cas 
que el menor no tingui alteracions 
de conducta greus. En cas que el pa-
cient tingui característiques físi-
ques i comportamentals que supo-
sin un risc pels nens més petits se 
l’ubica en una ingressa en l’habita-
ció individual, davant del control 
d’infermeria, dintre de la unitat 
d’adults. En aquest punt, especifi-
quen que només ha passat en qua-

tre pacients i tots ells tenien ja 17 
anys. Finalment, en cas que el me-
nor hagi millorat de manera sufici-
ent per passar-lo a l’Hospital de Dia 
infanto-juvenil, se li avança l’alta i 
se’l trasllada. 

El ministeri de Salut també expli-
ca que actualment l’àrea d’hospita-
lització i d’hospital de dia de salut 
mental es cobreix amb una psiqui-
atra infanto-juvenil que és substitu-
ïda, en cas de vacances, per l’altra 
psiquiatra de normalment només 
fa consulta externa. Per últim, in-
diquen que les previsions del SAAS 
preveuen crear uns espais més pedi-
atritzats pels menors que requerei-
xen visites de salut mental. H
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ATENCIÓ ALS INFANTS

Una mitjana de 17,4 menors han rebut 
tractament psiquiàtric des del 2012

Bonet vol saber l’impacte 
de la crisi en els salaris

La consellera independent Sílvia Bo-
net ha formulat dues preguntes per-
què el Govern les respongui per escrit 
sobre els salaris cotitzats a la CASS i so-
bre el conveni signat entre la CASS i el 
col·legi de metges. 

Concretament, Bonet vol conèixer 
els assalariats que cotitzen pel salari 
base mensual fix, i que aquesta infor-
mació sigui desglossada per gènere. 
Aquesta informació, assegura, «resul-
ta important per conèixer l’impacte 
de la crisi econòmica i ajuda a poder 
fer seguiment de la seva evolució».
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Una vegada més, SDP va tor-
nar a denunciar l’opacitat 
del Govern respecte de les 
negociacions amb la Unió 

Europea (UE). «Ens preguntem si re-
alment s’està dialogant amb la UE o 
simplement s’està assentint al que 
ells volen», va dir Jaume Bartumeu, 
president de SDP, ahir en roda de 
premsa. 

A tall d’exemple, sobre la mora-
tòria del tabac que la ministra d’Ex-
teriors, Maria Ubach, està negoci-
ant aquests dies amb la Comissió 
Europea, Bartumeu va explicar: «No 
tenim res més enllà de l’ordre del 
dia». Ni tan sols un guió en què se’ls 
expliqui quins són els punts que el 
Govern defensarà. 

«Reclamem per a aquest i la resta 
dels temes que els grups polítics pu-
guin disposar dels dossiers de docu-
ments amb què el Govern es presen-
ta a les reunions», va explicar el pre-
sident del partit. 

«Ni tan sols ens diuen clar si és la 
qüestió agrícola la que està endar-
rerint la negociació. Hi ha molts in-
terrogants pels quals el Govern no 

Asseguren que només 
tenen accés a l’ordre 
del dia de les reunions
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MANCA DE TRANSPARÈNCIA

SDP reitera 
l’opacitat del 
Govern vers la UE

dona informació», va reiterar Bar-
tumeu. 

«SDP va sortir del fals pacte d’Es-
tat perquè era un simulacre, una fo-
tografia. Ja sabem les competències 
negociadores exclusives que el Go-
vern té segons la Constitució, però 
aleshores no es pot fer creure que es 
vol incloure a tothom en un pacte 
negociador i que intercanviïn idees 
si la col·laboració no ha d’existir», es 
va queixar l’excap de Govern.

Es pregunten com 
aconseguiran el 
suport als referèndums 
que hauran de ratificar 
els acords amb Europa

Els socialdemòcrates es pregun-
ten com pretenen aconseguir el su-
port de la majoria dels andorrans 
en el referèndum que, algun dia, 
haurà de ratificar els acords amb 
Europa, ja que la falta de transpa-
rència actual i l’exclusió de la res-
ta de partits polítics del procés po-
dria repercutir en una resposta ne-
gativa per part de la ciutadania. 

«Cal una política d’estat per saber 
què volem i cap a on anem», va as-
segurar Bartumeu alhora que es va 
mostrar preocupat de què els acords 
europeus acabin prenent un vessant 
exclusivament mercantilista. H

Així mateix, demana informació 
complementària que ajudi a saber 
com el dret del pacient a l’atenció do-
miciliaria està garantit pel sistema 
de finançament públic de la salut ac-
tualment en les franges horàries de 
21h a 9h i els caps de setmana, i el cost 
que tenen aquestes les visites domici-
liàries per la CASS. Alhora vol fer un 
comparatiu amb el cost que tenia an-
tigament el servei de permanències 
mèdiques amb l’actual cost ofert per 
serveis mèdics privats. H


