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� SARRIÀ-SANT GERVASI 
En marxa la rehabilita-
ció de la Vil·la Joana. El 
projecte, impulsat pel Mu-
seu d’Història de Barcelo-
na, pretén convertir aques-
ta finca ubicada a Collsero-
la en la Casa Verdaguer de 
la Literatura. 

� CIUTAT VELLA 
Reivindiquen l’actuali-
tat de l’obra de Wagner. 
El Gran Teatre del Liceu re-
invidica l’actualitat del dra-
ma líric Siegfried de Wag-
ner. Ahir es va fer la pre-
sentació i s’estrenarà el 
dimecres 11 de març. 

� SANT ANDREU 
Un agent fora de servei 
deté un lladre. El mosso 
va veure un home que sor-
tia corrent d’un supermer-
cat seguit de dues treballa-
dores, va perseguir-lo i 
amb el suport de mossos 
en actiu va ser detingut. 

� CIUTAT VELLA 
Torna la Fira d’Art Mo-
dern i Antic. Després de 
tres anys, la Fira d’Art Mo-
dern i Antic de Barcelona 
(FAMA) torna, del 4 al 8 de 
març, a les Drassanes amb 
peces de mobiliari, pintura, 
escultura, joieria i ceràmica. 

� NOU BARRIS 
16 anys de presó per a 
tres latin kings. L’Audièn-
cia de Barcelona condemna 
a tres membres dels Latin 
Kings per intentar assassi-
nar a dos membres de la 
banda Trinitarios a la plaça 
dels Rellotges el 2009. 

� CIUTAT VELLA 
Pisos per a famílies mo-
noparentals. Comença el 
procés per participar en el 
sorteig dels primers 85 ha-
bitatges rehabilitats i de llo-
guer assequible. El Distric-
te n’ha reservat una part a 
famílies monoparentals.D
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La Policía Nacional 
ha detenido a un ma-
trimonio de L’Hospi-
talet que presunta-
mente usaba a sus 
dos hijos menores y a 
una sobrina de pocos 
meses de edad para 
pasar desapercibidos 
a la hora de robar los 
regalos de Navidad 
en un centro comer-
cial de El Ejido (Alme-
ría) por valor de 2.400 
euros. La pareja ac-
tuó cuando pasó las 
vacaciones en casa de 
unos familiares en 
Roquetas de Mar.

Robaban 
usando a 
sus hijos 

Escuelas cerca 
del tráfico 
Los niños que van a es-
cuelas expuestas a la 
contaminación del aire 
por su proximidad al 
tráfico sufren un me-
nor desarrollo cogniti-
vo en relación al resto 
de alumnos, según un 
estudio del Centro de 
Investigación en Epi-
demiología Ambiental. 

Teleasistencia 
más móvil  
Los servicios de telea-
sistencia de la Diputa-
ció  de Barcelona in-
corporan una prueba 
piloto de servicio de te-
leasistencia móvil para 
personas en riesgo por 
motivos de salud, de 
dependencia o de 
edad avanzada. 

Pistolas Taser 
El conseller de Inte-
rior, Ramon Espadaler, 
negó ayer voluntad de 
«provocar» con la 
compra de pistolas Ta-
ser de inmovilización 
por descarga eléctrica. 

Deuda del Govern 
El Ajuntament dio por 
cerrada ayer, con el 
desacuerdo entre go-
bierno y oposición, la 
comisión sobre la 
deuda de la Generali-
tat con Barcelona.

Creixen les agressions a personal 
sanitari per primer cop en 4 anys
Les darreres dades de l’ICS revelen un repunt del 10% en un any en els atacs físics i verbals, 
sobretot, a les metgesses. Els CAP i l’Hospital de Viladecans és on hi ha més incidències
CARLA MERCADER 
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Les agressions a personal sa-
nitari han repuntat després de 
tres anys de descens. Segons 
Mar Agüero, responsable de sa-
lut laboral del sindicat d’infer-
meria Satse Catalunya, les dar-
reres dades de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) mostren que les 
situacions de violència notifica-
des van ser 657 el 2013, un 10% 
més que el 2012, després que es 
registrés una disminució conti-
nuada des de l’any 2010. 

Maria Àngels Sánchez, res-
ponsable de comunicació de la 
federació de sanitat de CCOO, 
afirma que les agressions han 
seguit creixent des del 2013. Po-
sa com a exemple l’Hospital Vall 
d’Hebron, on gairebé es van 
multiplicar per quatre entre 
l’any passat i l’anterior, degut 

a l’augment dels maltracta-
ments verbals. Mentre que el 
2013 es van registrar vuit agres-
sions –sis verbals i dues físi-
ques–, el 2014 se’n van comptar 
30 –28 verbals i dues físiques–. 
Enguany, segons assegura, «el 
personal de l’hospital afirma 
que se’n viuen quatre o cinc al 
mes». «Durant aquests dies de 
col·lapse de les Urgències per la 
grip hi han hagut moltes», 
apunta Sánchez.  

Les comunicacions d’inci-
dents violents al Col·legi  Ofi-
cial de Metges de Barcelona 
(COMB) van baixar lleugera-
ment del 2012 al 2013, de 44 a 
43, però també van pujar lleu-
ment entre el 2013 i el 2014, 
quan se’n van registrar 46. 
D’aquestes, 32 van afectar cen-
tres públics i 14, privats. 

Les dades de l’ICS mostren 
que de les 657 agressions regis-

trades el 2013, la majoria, el 
83,4%, es van produir en CAP, i 
el 16,6%, en hospitals. El 87,4% 
(574) van ser verbals i la causa 
més freqüent del total de mal-
tractaments va ser la manca 
d’informació, seguida de l’in-
compliment de les normes del 
centre o de convivència. Les 
agressions van afectar majo-
ritàriament als facultatius –so-
bretot, metgesses–, seguits dels 
administratius i el personal 

d’infermeria. Els agressors en la 
seva majoria van ser homes 
(55,6%) i pacients habituals. 
L’àmbit d’atenció primària que 
va notificar més situacions de 
violència va ser la Metropoli-
tana Nord, i també el que va re-
gistrar una major taxa d’in-
cidència. Pel que fa als hospi-
tals, la incidència més alta va 
afectar al de Viladecans. En un 
13,1% dels casos de violència hi 
va intervenir la Policia i es van 

denunciar un 7,5%. Des de 
CCOO i UGT, atribueixen les 
agressions a les «retallades» en 
personal sanitari. «La gent està 
tipa d’haver d’esperar», apunta 
Sánchez, mentre que Maite Be-
naiges, responsable de preven-
ció de riscos laborals del sec-
tor de salut d’UGT, afirma que 
«les plantilles tan ajustades el 
que fan és restar atenció a les 
persones».  «Es podria retallar a 
altres àmbits i no del de la sa-
lut», afegeix, i reclama «més 
protecció al personal sanitari», 
per exemple, amb «espais de 
treball apantallats».  

Agüero, de Satse, assegura 
que «si tinguéssim una ràtio 
de professionals adequada, 
la violència baixaria» i apun-
ta la necessitat d’ «informar als 
pacients i acompanyants dels 
seus drets» i d’educar-los per 
«saber esperar».  

L’ART PRECOLOMBÍ OMPLE EL CAIXAFORUM. CaixaForum Barcelona explora l’art dels mochica, societats peruanes anteriors a 
la dominació inca, que es van desenvolupar a les valls i deserts de la costa nord del Perú entre els anys 100 i 800 dC. La mostra L’art mochica de l’antic Perú. 
Or, mites i rituals es pot visitar fins el 7 de juny. L’exposició inclou unes 200 peces d’aquest art precolombí peruà. FOTOS: ALEJANDRO GARCIA / EFE / PERE FRANCESCH / ACN 

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de

Declaró ayer en la comisaría 
de Talavera. La Policía Nacio-
nal interrogó ayer al joven de 
Talavera de la Reina (Toledo) 

que grabó a un amigo propi-
nando una patada sin motivo 
alguno a una mujer que 
aguardaba a que el semáfo-

ro se pusiera verde en la Dia-
gonal de Barcelona.  

Tras declarar, salió en li-
bertad acusado de una falta 

de vejaciones injustas, la mis-
ma que se atribuye al autor de 
la agresión, aunque este úl-
timo podría ser acusado tam-
bién de una falta o delito de 
lesiones, pues la víctima su-
frió un esguince. 

El subdelegado del Go-
bierno en Toledo, José Julián 

Gregorio, tachó de «vergonzo-
so» este suceso y destacó la 
importancia que ha tenido la 
colaboración ciudadana para 
localizar al agresor. A su juicio, 
es «triste» que Talavera salga 
en los medios por acciones de 
este tipo, cuando el 99% de los 
vecinos «son buena gente». 

Imputan una falta de vejaciones al joven 
que grabó la agresión de la Diagonal 

Elaboren guies de prevenció 
Xavier Baro, director d’organització i relacions laborals de la pa-
tronal Unió Catalana d’Hospitals, apunta que ara «hi ha molta sen-
sibilitat» davant les agressions i que «fa uns anys passaven desa-
percebudes, però ara s’actua». Aquest augment de la preocupació da-
vant els maltractaments ha fet proliferar manuals dirigits al personal 
sanitari, com la Guia de prevenció de la violència i de l’assetjament al 
centre de treball en el sector sanitari, de la patronal; o la Guia per pre-
venir la violència en el lloc de treball contra els metges, del COMB.
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