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Endefensadels
serveis públics

Amb el projecte de llei
de Contractació de
Serveis d’Atenció a
les Persones (llei

Aragonès) s’ha reobert el de
magògic debat sobre si no s’es
tà obrint una porta a l’externa
lització o privatització dels ser
veis públics, oblidant una
vegada més que les preguntes
pertinents haurien de ser si
femunús eficient dels recursos
públics exigint rendicions de
comptes tant dels pressupostos
(gastem bé els diners?) i les po
lítiques públiques (aconseguei
xen els seus objectius?).
Confondre els ciutadans so

bre la falsa premissa que qual
sevol servei públic no prestat
per un funcionari deixa de ser
ho o, pitjor encara, amenaçar
amb discursos que afirmen que
els ciutadans deixaran de tenir
cobertura o hauran de pagar és
èticament irresponsable.
La directiva europea de re

gulació de la contractació de
serveis d’atenció a les persones
no discrimina entitats en fun
ció de la seva titularitat per po
der contractar serveis amb
l’Administració. Tampoc no si
tua el preu com a factor deter
minant per adjudicar la presta
ció d’un servei públic a una em
presa. Sí que introdueix
requeriments dequalitat i com
promís social que aporten valor
al ciutadà. El text original de la
llei Aragonès se situa en
aquests termes, i per això seria
molt preocupant que en el seu
tràmit parlamentari es violen
tessin aquests preceptes per
contradir els fonaments dictats
per la Unió Europea.
El debat jurídic i tècnic és

complex, i el debat polític i par
lamentari clarament ideologit
zat i amb tendència a allunyar
se d’allò que realment resulta
pertinent. Potser s’enténmillor
si enfoquem de prop un dels
serveis públics més ben valo
rats, com és el de la sanitat.
A Catalunya tenim un model

sanitari que històricament ha
disposat d’una xarxa de centres
molt diversa, pública i privada,
que dona cobertura pública a
tota la població. Algú té la per
cepció que, si l’atenen a Sant
Joan de Déu, Puigvert, Gutt
mann, Pere Mata, Mútua de
Terrassa o l’equip d’atenció
primària de Vallcarca, entre
molts d’altres, no està sent atès
a la sanitat pública? Doncs bé,
aquests centres no són de titu
laritat pública, ni els seus pro
fessionals són funcionaris.
Quin és el problema?No és una
excel∙lent notícia que aquests
centres de primeríssim nivell
formin part –fins i tot no sent
públics en la seva titularitat–
de la sanitat pública? Potser no
és motiu d’orgull que tots els
ciutadans, sense exclusió de
cap tipus, sentin aquests cen
tres com a propis? De veritat
volem confondre la prestació
d’un servei públic amb la titula
ritat d’unes instal∙lacions? Què

aporta al ciutadà i a la prestació
del servei públic excloure enti
tats en funció de si són públi
ques o privades segons el que
digui un títol de propietat? Què
aporta discriminar entre si te
nen ànim de lucre o no? Res. Si
aquesta és l’obsessió les enti
tats acabaran adoptant jurídi
cament la seva naturalesa al
que la llei determini, però pel
camí nohaurem incorporat cap
valor a la millora de l’atenció a
les persones.
En canvi, si ens centrem en

allò que diu la directiva euro
pea, i que és el que recull la llei
que en aquestsmoments trami
ta el Parlament, sí que generem
un canvi substantiu a través de
la discriminació de les entitats
que presten serveis no per la
seva titularitat, sinó per la seva
qualificació en el compliment
de requeriments de qualitat,
eficiència, de millores innova
dores en l’atenció a les perso
nes i responsabilitat social, afe
gint a més una intensificació
del control públic en el compli
ment de totes aquestes varia
bles durant la vigència íntegra
del contracte.
Un exemple clar. Un dels re

queriments que inclou la pro
posta de llei és que part del
marge econòmic que es pugui
generar en la prestació de ser
veis es reinverteixi en el servei
públic. En el cas de la sanitat
vol dir que aquest retorn es po
dria concretar en la millora de
les retribucions dels professio
nals, renovació d’equipament i
millora d’instal∙lacions sanità
ries, investigació, innovació o
accions de compromís social i
comunitari. De fet, que en la
prestació d’un servei públic
s’aposti per la gestió professio
nalitzada i es procuri generar
un marge econòmic no és no
més un reflex de bona gestió,
que també, sinó que respon a

una cosa encara més impor
tant: l’ètica de l’eficiència que
permet millorar i ampliar els
serveis d’atenció a les persones.
El nou marc normatiu que

ens facilita la directiva europea
permet excloure les empreses
especuladores i consolidar les
xarxes de proveïdors compro
mesos amb les polítiques públi
ques des de sòlids criteris de
governança pública i transpa
rència en els resultats.
Per què no evitem paterna

lismes ideològics? En una pa
raula, defensemmillor el que és
públic i no ens perdem inútil
ment en titularitats i discussi
ons obsoletes que només s’ex
pliquen quan es vol sermés lle
ial al propi prejudici ideològic
que a la millora continuada
dels serveis públics de la màxi
ma qualitat que mereix la ciu
tadania.c

De veritat volem
confondre la prestació
d’un servei públic amb
la titularitat del
centre?
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En espais oberts s’aconsella no córrer mai per buscar refugi

Laprobabilitat de
morirperun llampés
d’unaentreunmilió

MANU LOZANO

Fotografia d’arxiu d’una tempesta elèctrica a Barcelona

JAVIER RICOU

M il siscents noran
taquatre: és el
nombre de llamps
núvolterra (és a

dir, els que van impactar a la su
perfície) que van caure a Catalu
nya dimecres a la tarda. La pro
babilitat que un llamp impacti
contra una persona és d’una en
tre un milió, segons la National
and Oceanic Atmospheric Admi
nistration. És una dada basada
en estudis elaborats als EUA que
pot variar, a l’alça o la baixa, de
penent de la classe de tempesta o
d’escenari geogràfic, precisaMò
nica Usart, meteoròloga de RAC1
i RAC105.

La probabilitat de patir l’im
pacte directe d’un llamp o resul
tarne ferit –com li va passar di
mecres a una veïna de Sant Anto
ni de Vilamajor– és, per tant,
molt baixa. Ara, no ésmai sobrer,
aconsellen els experts, prendre
prevencions davant aquestes
tempestes elèctriques pròpies de
la primavera i l’estiu.
Tot indica que la dona ferida

de Sant Antoni de Vilamajor va
rebre un fort cop al cap quan va
caure a terra per l’ona expansiva
–semblant a la d’una explosió–
causada per un llamp que va im
pactar a terra molt a prop d’ella.
Era en un aparcament. “És un
dels pitjors llocs on et pot atrapar
una tempesta elèctrica, ja que en
aquests espais oberts una per
sona sol sobresortir enmig de la
resta d’elements del lloc i el
llamp sempre busca el punt més
alt de l’entorn abans de l’impacte
per accelerar el trajecte des del
núvol fins a la superfície”, afe
geix Usart. La sort, per a aquesta
dona, és que el llamp no hauria
impactat en ella. Quan això pas
sa, les probabilitats de morir són
molt altes per les cremades.
Aquesta meteoròloga aconse

lla, en tempestes com la de dime
cres, “buscar sempre un espai on
el nostre cos no sobresurti de
l’entorn”. Això és fàcil, per exem
ple, en ciutats o zones urbanes,

on sempre hi ha punts més alts
que atrauran el llamp, però és
més complicat quan la tempesta
sorprèn persones que són a la
muntanya, a la platja, en un apar
cament o en un descampat. En
aquests últims escenaris una co

sa que no s’ha de fer mai és cór
rer. “Els llamps busquen els cor
rents d’aire per propagarse i si
correm els nostres moviments
obren aquesta porta”, diu Usart.
A l’hora d’escapar d’una trona

da s’ha de triar bé. “Si som, per
exemple, a la muntanya en un
prat amb un sol arbre, no s’hi ha
de buscar mai refugi. Les proba
bilitats que el llamp caigui en
aquest punt sónmolt altes, ja que
aquest arbre és la única cosa que
sobresurt en aquest entorn”. En
un bosc, la cosa és més segura i
seria tenir molt mala sort que el
llamp impactés en l’arbre on s’ha
buscat empara.
Un altre consell és desferse de

tots els elements metàl∙lics, no
fer servir mai el telèfon mòbil i si
“som la cosa més alta de l’entorn
estirarnos a terra en posició fe
tal fins que passi la tempesta”,
afegeix Usart. A casa, tancar fi
nestres i desconnectar tots els
aparells elèctrics i, a la platja, sor
tir de seguida de l’aigua. A dins
del cotxe, amb les finestres tan
cades, és un dels llocs més
segurs.c
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