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Les causes petites que
són grans

C
L’hospital de Cerdanya
vol atendre urgències als
dos costats de la frontera
a L’objectiu és que els serveis d’emergències català i francès, que coincideixen
a les instal·lacions, treballin conjuntament a El servei s’activarà abans d’un any
Jordi Casas
PUIGCERDÀ

L’hospital de Cerdanya
pretén fer arribar el seu
caràcter transfronterer a
l’àmbit de les urgències
que es produeixen dins la
seva regió d’influència però que s’atenen fora de les
seves dependències.
Segons informa l’Agència Catalana de Notícies,
ara per ara i tret de casos
molt concrets, els serveis
d’emergències només poden actuar a la banda administrativa de la comarca que els correspon, tot i
que dins l’equipament hi
ha instal·lada tant la base
del SEM català com la del
SAMU francès. L’objectiu
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serveis d’emergències mèdiques tenen la base al centre
hospitalari de Puigcerdà: el
SEM i el SAMU.

és l’any en què va entrar en
servei l’hospital transfronterer de la Cerdanya, únic
d’aquest tipus a Europa.

és que totes dues puguin
començar a treballar de
forma coordinada en el període màxim d’un any com
a prova pilot, que està prevista en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus i que forma part del
projecte europeu Interreg.
A banda de Catalunya i
Occitània, també hi parti-

cipen Aragó, Navarra, el
País Basc, Andorra i la regió francesa de Nova Aquitània, territoris on, posteriorment, es preveu estendre aquesta iniciativa.
L’hospital de Cerdanya,
en funcionament des del
2014 i encara avui dia
l’únic centre sanitari
transfronterer d’Europa,

dona servei als usuaris de
tota la comarca de la Cerdanya i la del Capcir i disposa d’un sistema de gestió compartida entre els
serveis públics de Salut de
Catalunya i de l’Estat francès. Precisament, aquest
model ha servit de base
per treballar en la coordinació dels serveis d’emergències dels dos vessants
del Pirineu.
El director general de
l’hospital de Cerdanya,
Francesc Bonet, ha remarcat com a punt a favor
el fet que l’orografia de la
comarca, a diferència d’altres territoris, facilita el
pas entre la zona administrativament catalana i la
francesa. ■
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Una vista general de la façana principal del centre hospitalari transfronterer, situat al pla de Rigolisa de Puigcerdà ■ J.C.

ada any per aquestes dates fem un cafè i una llarga xerrada amb en Jordi Planas, l’ànima, l’esperit i
la veu a casa nostra de l’Agenda Llatinoamericana.
Aquest “anuari d’esperança dels pobles del món” va
néixer l’any 1992 gràcies a José Maria Vigil i Pere Casaldàliga. La conversa amena i plural sempre acaba derivant cap al món llatí que el fascina: Nicaragua, Veneçuela, Hondures... Quan pot hi fa una escapada i té retingut en la mirada el desastre que es viu a Haití, una
de les seves darreres visites. En Jordi s’entrevista amb
mandataris, amb alts càrrecs eclesiàstics i amb qui faci
falta, per vendre les bones virtuts de l’Agenda, aquí i al
Perú. No defalleix mai, és irreductible com els gals d’Astèrix i Obèlix, i si una idea defensa Jordi Planas, és que
davant l’adversitat (posem-hi l’ascens de l’extrema
dreta o el capitalisme desenfrenat) no hem de llançar
mai la tovallola. L’Agenda és
una “antologia de solidaritat
Si una idea
i creativitat”, i una eina pendefensa Jordi sada com un instrument pePlanas, és que dagògic per a comunicadors, educadors, animadors
davant
de grups d’alfabetització... i
un dels seus signes d’identil’adversitat
tat és el caràcter aconfessio(l’extrema
nal i macroecumènic. Es distribueix almenys a 25 països,
dreta o el
fan edicions en castecapitalisme) no illà,se’n
anglès, portuguès, italià i
hem de llançar català. A cada edició, es
un tema en profundimai la tovallola tracta
tat, una gran causa: el diàleg
de cultures i el de religions,
la democràcia, la crisi climàtica, els drets humans, la
igualtat de gènere, etc. Però aquesta vegada es fa una
mirada cap endins “en el nostre interior, sota l’estora,
en la vida privada...” amb l’objectiu de reflexionar i examinar la coherència en allò petit, i els canvis i transformacions que hem experimentat nosaltres i la societat,
que també poden comportar una nova etapa en
l’Agenda, ara que s’acosta el trentè aniversari. La Llatinoamericana disposa d’un ampli ventall de col·laboradors, la majoria dels quals han participat en anteriors
edicions, com ara els defensors de la teologia de l’alliberament Leonardo Boff, Frei Betto o els mateixos Casaldàliga i Vigil, i també catalans implicats en solidaritat i cooperació com Arcadi Oliveras, Joan Surroca o
Ramon Salicrú, i presència gironina amb Sònia Cervià,
Ester Costa, M. Dolors Puigdevall, Dolors Terrades, Miquel Güell, Enric Ramionet i Jordi Pujadas, que és el
coordinador de l’edició catalana.

