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Homeopatia
S’actualitza la cartera
bàsica de serveis, que
limita la reproducció as-
sistida i inclou el cribrat-
ge de càncer de còlon.

Sanitat i comunitats
acorden un registre de
professionals sanitaris
per planificar a deu
anys les necessitats
de titulats.

L’informe del Ministeri
de Sanitat revela que les
taxes més altes de mal-
tractament detectades es
van registrar en dones
d’entre 20 i 29 anys.

REGULACIÓ

Sanitat regularà els produc-
tes homeopàtics aplicant les
mateixes garanties de segu-
retat i qualitat que a qualse-
vol altre medicament.

SEBASTIEN NOGIER / EFE

Un total d’11.955
dones víctimes de
violència masclista
van ser detectades el
2012 a través dels
serveis sanitaris.

L’objectiu és estendre la prohibició de vaporejar en tots els espais públics

CELESTE LÓPEZ
Madrid

El setge al cigarret electrònic
ha començat. El primer és posar
en marxa el mecanisme legisla-
tiu per prohibir-lo als centres
educatius i sanitaris, al trans-
port públic i a les dependències
de les administracions. I el se-
gon, definitiu però més compli-
cat, és estendre aquestes prohi-
bicions a tot l’espai públic tan-
cat en els mateixos termes que
els cigarrets de nicotina tradici-

onals. En aquest pas, la intenció
és regular-ne, amés, la comerci-
alització i definir amb exactitud
a qui es pot vendre (els menors
quedaran exclosos) i on, depe-
nent de com siguin catalogats,
si com a medicament o com a
producte de tabac.
Aquestes són les directrius

que les comunitats autònomes i
elMinisteri de Sanitat van acor-
dar ahir en el si del Consell In-

terterritorial de Salut, una troba-
da que va transcórrer sense
gairebé discrepàncies entre els
consellers. Només aquest punt
va provocar un debat “intens”,
en paraules de la ministra.
Segons van explicar alguns

consellers, entre els quals el ca-
talà Boi Ruiz, i posteriorment la
ministra Ana Mato, la idea és
traslladar aquest full de ruta
contra els cigarrets electrònics
als grups parlamentaris perquè
posin en marxa els mecanismes
legals necessaris. En un primer
moment, es redactarà una nor-
ma “preventiva”, va indicar el
responsable de Sanitat deCaste-
lla-la Manxa, José Ignacio
Echániz, per prohibir vaporejar
a les escoles, els centres sanita-
ris i el transport públic. La justi-
ficació és que aquest producte
“indueix” al consum de tabac i,
a més, el vapor que exhala con-
té productes perjudicials per als
que són al voltant, entre ells, els
menors, va indicar la ministra.
Aquesta mesura podria estar
preparada per al mes de gener,
va assenyalar Ana Mato.
El segon pas seràmés compli-

cat i començarà quan s’aprovi la
nova normativa europea sobre
el tabac, entre el febrer i el
març. Ahir la presidència de la
UE i l’Eurocambra van acordar
que els cigarrets electrònics es

podran continuar venent en
qualsevol tipus d’establiment,
encara que la seva comercialit-
zació dependrà de si és conside-
rat unmedicament amb propie-
tats curatives o preventives (en
aquest cas, només en farmàcies)
o com a productes de tabac. En
aquest cas, no hauran de conte-

nir una concentració de nicoti-
na de més de 20 mg/ml. Es per-
metran els cartutxos emplena-
bles, tot i que la Comissió Euro-
pea els podrà prohibir si els ve-
ten almenys tres estats mem-
bres. Un cartutx haurà de conte-
nir l’equivalent en nicotina a un
paquet de cigarrets.

Els cigarrets electrònics hau-
ran de ser també a prova de
nens, hauran de portar adver-
tències sanitàries (com el tabac)
i estaran sotmesos a les matei-
xes restriccions en matèria de
publicitat que la resta de pro-
ductes del tabac.
El text final de la directiva eu-

ropea haurà de ser ratificat pel
ple de l’Eurocambra i, quan ai-
xò es produeixi, Espanya inicia-
rà el segon pla: determinar la se-
va condició de producte de ta-
bac de manera que es pugui in-
cloure’s dins de la llei antitabac
actual. És a dir, que no es podrà
vaporejar en cap espai tancat,
elsmenors no hi podran accedir
i la seva venda estarà controla-
da. El conseller Boi Ruiz dóna
suport a una regulació estatal
clara, “perquè si no és així, po-
dem tenir ben aviat un proble-
ma seriós de salut pública. Ara
és el cigarret electrònic, demà
pot ser la pipa electrònica”.c

Llei de l’avortament “de tot elGovern”

Rigaudóna4.640bequesmenjador
denegadespels consells comarcals

Noalscigarrets
electrònicsa les
escoles, elshospitals
iel transportpúblic
Sanitat preveu ampliar la prohibició
a tots els espais tancats el 2014

REDACCIÓ Barcelona

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, va assegurar ahir
que la Generalitat ha augmentat
ja en unes 4.600 les beques men-
jador per a nens de famílies en si-
tuació de pobresa, amb la qual co-
sa s’eleven a 53.428 els ajuts con-
cedits aquest curs. Es tracta de
beques que anteriorment havien
denegat els consells comarcals,
que partien de criteris més res-
trictius.
Rigau va donar a conèixer

aquestes dades en resposta a una
pregunta a la sessió de control
del Parlament a l’Executiu català

plantejada per la diputada d’ERC
Anna Simó. La consellera va afe-
gir que el protocol de detecció de
nens en risc demalnutrició s’està
aplicant en tots els centres educa-
tius, i que 26 consells comarcals
“ja han facilitat dades” sobre el
compliment de l’esmentat proto-
col. També va indicar que vuit
consells han passat dades incom-
pletes i uns altres sis encara no
han respost.
L’augment de les beques es fa

d’acord als nous criteris d’ho-
mogeneïtzació de renda. Segons
Rigau, el fet d’“haver acordat un
nivell de renda –l’índex de ren-
da de suficiència de Catalunya

(IRSC) incrementat en 1.000 eu-
ros per cada membre de més de
la unitat familiar– ens ha permès
revisar les adjudicacions per ga-
rantir l’equitat”.
Precisament, abans-d’ahir el

Síndic de Greuges, Rafael Ribó,
en el seu informe al Parlament so-
bre l’atenció als infants, va desta-
car la ràpida reacció de la con-
selleria després de la denúncia
efectuada l’estiu passat relativa a
problemes de malnutrició entre
unapart de la població infantil ca-
talana.
La titular d’Ensenyament tam-

bé va explicar que al protocol fir-
mat el 15 de juliol passat amb el

Departament de Benestar, l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Cata-
lunya s’hi afegirà una nova fase
amb la incorporació d’uns indica-
dors nous en els quals treballa el
Departament de Salut.
D’altra banda, ahir el ple del

Tribunal Constitucional (TC) va
admetre a tràmit un conflicte de
competències presentat per la
Generalitat contra la convocatò-
ria de les beques d’estudi estatals
2013-2014 del Govern central
que estableix la quantia dels
ajuts i els requisits per obtenir-
les. El TC ha traslladat la deman-
da al Govern català, que disposa
de vint dies per aportar “quants
documents i al·legacions estimi
convenient”, segons va informar
en un comunicat en què recorda
que l’admissió a tràmit no suposa
un pronunciament, i que s’analit-
zarà en pròximes dates.

El requeriment de la Generali-
tat va contra diversos preceptes
del reial decret que estableix els
llindars de renda i patrimoni fa-
miliar i la quantia de les beques
2013-2014, així com la resolució
de convocatòria d’aquest any. El
Govern considera que aquests

preceptes afecten les seves com-
petències en matèria de beques a
l’estudi universitari i no universi-
tari, en estar pendent de ser trans-
ferides a la Generalitat després
de la sentència del TC del 2001.c

La regulació final
dependrà de si
són considerats
productes de tabac
o medicaments

]La ministra Ana Mato va
assegurar ahir que la immi-
nent reforma de la llei de
l’avortament és un projecte
de “tot el Govern”, encara
que el “responsable” sigui el
Ministeri de Justícia. A la
roda de premsa després de
la reunió del Consell Inter-
territorial de Salut, Mato va
assegurar que el seu depar-
tament ha col·laborat en el

projecte “per la part que
ens afecta, perquè hi ha una
qüestió de garanties sanità-
ries per a les dones”, i va
precisar que “donarà la se-
va opinió” quan el text arri-
bi al Consell de Ministres.
Mato va eludir donar de-
talls sobre la reforma i es va
remetre al ministre de Justí-
cia, Alberto Ruiz-Gallardón,
“responsable de la qüestió”.

El Constitucional
admet a tràmit un
recurs del Govern
sobre la convocatòria
de beques

Altres temes del Consell


