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El personal dels CAP i hospitals públics de Lleida va patir l’any passat un total de 65 agressions, majoritàriament
verbals, la qual cosa suposa més d’una a la setmana, d’acord amb el registre oficial del departament de Salut. Encara
que la xifra és ínfima en relació amb el nombre d’atencions, els professionals i Salut subratllen que són intolerables.
balanç dia nacional contra les agressions sanitàries

El personal dels CAP i hospitals públics
pateix més d’una agressió a la setmana

L’any passat n’hi va haver 65, la majoria verbals, tot i que van baixar respecte al 2015
segre

l. ribes/J. martí

❘ lleida ❘ Els treballadors dels
CAP i els hospitals públics Arnau de Vilanova, Santa Maria
i del Pallars van patir un total
de 65 agressions per part de pacients o familiars d’aquests al
seu lloc de treball durant l’any
passat, la qual cosa suposa més
d’una a la setmana. La gran majoria van ser agressions verbals,
és a dir, insults o faltes de respecte envers els treballadors, i
només una de les 65, que es va
produir en l’àmbit ambulatori,
va acabar sent denunciada als
Mossos d’Esquadra. Per regions
sanitàries, la de Lleida monopolitza la pràctica totalitat de les
conductes violentes, 62, i la del
Pirineu, les altres tres. A l’hospital Arnau de Vilanova i als
CAP, les agressions han baixat
un 34 per cent, ja que l’any passat van ser 56, davant de les 85
del 2015.
Entre les dades facilitades
per l’Institut Català de la Salut
(ICS), destaca el fet que a l’Arnau la majoria de les agressions
les pateix el personal d’infermeria, tant els auxiliars com els
diplomats (DUI), mentre que als
ambulatoris són els metges. En
els dos casos, això està motivat
perquè són els professionals que
estan més en contacte amb els
malalts en els seus àmbits respectius. Un altre aspecte que
van remarcar fonts sanitàries és
que, en general, aquest tipus de
conflictivitat als centres lleidatans és inferior als de Barcelona
i l’àrea metropolitana. En aquest
sentit, van assegurar que el medi rural genera una proximitat
més gran entre professionals i
pacients i, per tant, una complicitat també més gran.
També van indicar que, a
pesar que el nombre d’agressions és ínfim en relació amb
el nombre de persones que són
ateses als hospitals i CAP (només aquests últims ja reben tres
milions de visites anuals a Lleida), en cap cas és menyspreable.
Així mateix, van afegir que les
sessions de formació que imparteixen al personal sanitari per
afrontar situacions conflictives
i un comportament cada vegada millor dels ciutadans a les
consultes ajuden a contenir les
conductes agressives.
Avui se celebra el Dia Nacional contra les Agressions a Sanitaris. Segons l’Organització
Mèdica Col·legial, el 2015 els 52
col·legis de metges van registrar
361 conductes violentes.

agressions a sanitaris durant el 2016 a ponent
atenció primària (ambulatoris)

balanç global
àmbit

dona

home

danys
a béns

total

Atenció Primària Pirineu
Atenció Primària Lleida
Hospital Arnau de Vilanova
Hospital Santa Maria*
Hospital del Pallars*
Total

1
22
23
-

1
4
4
-

1
-

2
27
27
8
1
65

ap alt pirineu
i aran

DUI
Facultatiu

agressions

1
1

ap lleida

arnau de vilanova
agressions

DUI (infermer)
Facultatiu
Tècnic sanitari
Zelador
Es desconeix

(*) Forma part de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS).

9
14
1
2
1

categories
professionals

Aux. infermeria
Coordinador
DUI
Facultatiu
Tècnic/admin.
Zelador
Total

agressions

4
2
18
1
1
1
27

L’Arnau, l’hospital de referència de Lleida, va registrar l’any passat 27 agressions al seu personal sanitari, davant les 44 del 2015.

“Els insults també són agressions
i no poden tolerar-se”
n “Encara que no s’arribi a les
mans, els insults o les faltes
de respecte també són agressions i no poden tolerar-se ni
són justificables, independentment del context social
i clínic en el qual es desenvolupen aquestes conductes violentes”, explica Miquel Àngel
Calderó, secretari del Col·legi
d’Infermeria de Lleida, que
subratlla que en els últims
anys han percebut un descens
de les agressions a aquest col·
lectiu professional gràcies a
una sensibilització més gran.
De fet, la institució no va
registrar cap denúncia dels
seus col·legiats per agressions

l’any passat. Cada centre també disposa del seu propi protocol d’actuació, en funció
del seu perfil assistencial i de
pacients.
Per la seua banda, les titulacions universitàries han
reforçat la formació en l’àmbit de la prevenció d’aquestes
conductes en els últims anys.
“Amb el nou pla d’estudis,
realitzem seminaris sobre
empatia amb el pacient i comunicació des del segon curs
de Medicina i també durant
l’especialitat dels metges”,
va indicar Francesc Purroy,
professor d’aquesta titulació
a la UdL.

Plantegen un examen addicional
per poder estudiar Medicina
n Els joves que vulguin estudiar Medicina a partir del curs
2018-2019 possiblement hauran de superar prèviament
unes proves d’aptitud personal (PAP) com les que ja s’han
implantat com a pilot en els
estudis de Magisteri aquest
any. Així ho va avançar ahir
el secretari d’Universitats i
Investigació, Arcadi Navarro, en el marc d’unes jornades
sobre formació per a metges.
L’objectiu de la mesura seria
garantir una “futura generació de facultatius més ben preparada” i que seleccioni els
millors aspirants en funció no
només de la nota de tall que

treguin a la Selectivitat, sinó
també de les seues aptituds
personals.
Navarro va subratllar que
el disseny de la prova encara no està definit i que, per
poder implementar-la, és
necessari buscar el consens
de totes les universitats que
imparteixen aquests estudis,
entre les quals hi ha la UdL.
D’altra banda, aquest matí
la sala d’actes de l’Arnau de
Vilanova acull una jornada
informativa sobre l’oferta
formativa especialitzada a la
demarcació de Lleida. Els residents s’incorporaran a finals
de maig.
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La jutge avala l’acomiadament
disciplinari de l’exdirector d’Alguaire
p.
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Junqueras nega que ERC vulgui
trencar pactes locals amb el PDeCAT
p.
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municipis tribunals

El litigi per la muntanya de Tor arriba un altre
cop als tribunals després d’una pau de 12 anys

Copropietaris de dos de les tretze parts indivises es querellen contra la junta que gestiona aquestes 2.600
hectàrees || L’acusen de negar-los drets i beneficis, i els administradors ja declaren al jutjat
r. ramírez / h. culleré

❘ lleida ❘ L’històric conflicte per
la muntanya de Tor (Alins) ha
tornat als tribunals, dotze anys
després de les sentències que
van reconèixer com a propietàries les famílies de les tretze
cases del poble i els seus successors. Després de les sentències que van posar fi a dècades
de disputes per la titularitat
d’aquestes 2.600 hectàrees de
boscos limítrofs amb Andorra al
Pallars Sobirà, una querella criminal davant del jutjat de Tremp
qüestiona ara la comunitat que
gestiona aquesta muntanya,
tristament famosa després de
convertir-se en l’escenari de tres
assassinats (vegeu les claus).
Cinc dels copropietaris de
Tor, que representen dos de
les tretze parts indivises de la
muntanya, s’han querellat contra cinc administradors de la
comunitat de copropietaris. La
querella els atribueix un suposat
delicte d’estafa processal i dos
presumptes delictes continuats
per administració deslleial i per
impedir exercir als demandants
els seus drets com a comuners.
Així ho van explicar fonts
pròximes a aquesta causa judicial, que van precisar que els
querellants creuen vulnerats els
seus drets al no poder participar en sessions de la junta i no
rebre beneficis per l’explotació
dels boscos. Un actua en representació de Jordi Riba Segalàs,
més conegut pel sobrenom de
Palanca.
La querella va iniciar la seua
tramitació el mes de juny passat

la història de tor

La propietat compartida

Un únic propietari

El tercer crim

Sentències definitives

z El 1896, les tretze famílies del
poble van crear la societat de
copropietaris. Ser membre de
l’entitat requeria ser cap de família, tenir una casa oberta tot l’any i
propietat a Tor.

z El 1995, el jutge de Tremp va declarar Josep Montané Baró, de casa Sansa, com a únic amo al complir els requisits del condomini.

z Montané va aparèixer assassinat
sis mesos més tard, sense que el
crim s’aclarís (els dos únics acusats
van ser absolts).

z L’Audiència de Lleida va resoldre
el març del 2004 que la muntanya
de Tor té tretze amos, els hereus
dels que van constituir el condomini el 1896. El 2005, el Tribunal
Superior va ratificar la sentència,
que és ferma.

Primers litigis
z El 1976, tres famílies de Tor (Sansa, Cerdà i Pereta) cedeixen els
drets d’ús a l’andorrà Rubén Castañé per construir-hi pistes d’esquí. S’empitjora la batalla judicial
entre els partidaris d’aquesta opció i els que defensaven els usos
tradicionals, com ara Jordi Riba, el
Palanca.

‘Tretze cases i tres morts’

Doble assassinat

z Hereus de les tretze famílies
de Tor han reactivat en els últims anys la comunitat de propietaris i l’han donat d’alta davant
d’Hisenda.

z El 3 de juliol del 1980, dos empleats de Rubén Castañé van matar a trets dos treballadors de Jordi Riba, el Palanca.

i es troba en els primers passos
del procés d’instrucció al jutjat
de Tremp. Aquest mateix mes
ha prestat declaració davant del
jutge el primer dels administradors de la comunitat de copropietaris de Tor, i està previst que
la resta dels querellats ho faci
al llarg dels propers dos mesos.
La Fiscalia de Lleida, per la
seua banda, no ha obert per
ara diligències d’investigació.
Aquest diari va intentar obtenir sense èxit la versió dels
copropietaris objecte d’aquesta
querella.

z El periodista lleidatà Carles Porta
va donar a conèixer a un ampli públic la història de la muntanya de
Tor amb la publicació, l’any 2005,
del llibre Tretze cases i tres morts,
que va aconseguir un gran èxit de
vendes.

Comunitat de propietaris

Imatge d’arxiu de Tor.

Noves iniciatives i una carretera al calaix
n Les sentències judicials que
van restituir la propietat de
la muntanya de Tor als descendents de les tretze famílies
que van formar la comunitat
de copropietaris el 1896 van
advertir en el seu dia que els
requisits exigits al segle XIX
per accedir a la propietat (ser
cap de família, tenir una casa oberta tot l’any i propietat
a Tor) no s’ajustaven al dret
actual.

ensenyament serveis

Això va portar els propietaris a reactivar la comunitat
sota uns nous estatuts i a donar-la d’alta a Hisenda anys
després, després de dècades
d’inactivitat, per gestionar
aquesta superfície de 2.600
hectàrees (segons el Cadastre, encara que les escriptures
de propietat l’eleven a unes
4.800).
En els últims anys, han sorgit iniciatives particulars per

obrir Tor a l’activitat turística
i deixar enrere la llegenda negra que ha acompanyat aquesta muntanya durant dècades.
En canvi, projectes per asfaltar la via que dóna accés a
Tor, al límit entre el Pallars
Sobirà i el Principat d’Andorra, no han comptat fins ara
amb l’acord necessari amb
els propietaris dels terrenys
per arribar a convertir-se en
una realitat.

infraestructures carreteres

Els pares de la Pobleta finalitzen
la protesta pel transport escolar

Vielha reclama agilitzar
la variant de l’N-230

a.g.

❘ Lleida ❘ L’alcalde de Vielha,
Juan Antonio Serrano, va tractar ahir amb la subdelegada
del Govern central a Lleida,
Inma Manso, sobre l’estat actual del projecte de millora
del tram entre la boca nord
del túnel de Vielha i el nucli
d’Aubèrt a la carretera N-230,
a més de reclamar al ministeri
de Foment que agilitzi la variant d’aquesta via al seu pas
per la capital d’Aran. Manso
va explicar que Foment està

❘ Lleida ❘ Les famílies de la Pobleta
de Bellveí (la Torre de Capdella)
que han deixat els seus fills tres
dies sense col·legi com a mesura
de pressió pel trasllat de la parada de l’autobús escolar van
decidir ahir donar per finalitzada la protesta. Els pares van
explicar que no anar a classe
“perjudica massa els cinc nens”
i van decidir portar-los avui personalment al centre escolar de
la Plana de Mont-ros. Les famí-

lies es van queixar de la falta
de diàleg del consell comarcal
del Pallars Jussà i del consistori de la Torre de Capdella, que
ahir, segons van denunciar, els
va enviar una carta en què els
recordava que es mantindria el
canvi d’ubicació de la parada del
taxi escolar. Van lamentar també que el consell del Jussà no
havia complert l’acord al qual
van arribar la setmana passada
per mantenir l’antiga parada i
van afirmar que la situació s’ha-

via “descontrolat per pressions
polítiques des de l’ajuntament”.
En aquest sentit, l’alcalde
de la Torre de Capdella, Josep
Maria Dalmau, va assenyalar
que deixar els nens sense classe era “responsabilitat dels pares”, mentre que el president
del consell del Jussà, Constante
Aranda, va insistir que el canvi
de parada no es revertiria perquè amb prou feines hi ha 150
metres entre la nova ubicació i
l’antiga.

redactant l’estudi de condicionament i millora d’aquest tram
de l’N-230 amb diversos traçats que evitin el pas dels vehicles per la travessia de Vielha.
Serrano va indicar que està
pendent una propera trobada
amb el ministeri per tractar
aquest projecte i va traslladar també a la subdelegada la
petició de senyalitzar el Parc
Nacional d’Aigüestortes a la
xarxa de carreteres estatals
de la província.
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Junqueras nega que ERC vulgui
trencar els pactes locals amb PDeCAT

El vicepresident de la Generalitat visita la Seu i es compromet a treballar pel
creixement econòmic || El líder d’Esquerra defensa un Pirineu “diversificat”
c.sans

cynthia sans

❘ la seu d’urgell ❘ El vicepresident i
líder d’ERC, Oriol Junqueras, va
negar ahir a la Seu d’Urgell que
existeixi una línia de desfer aliances entre el PDeCAT i ERC.
La setmana passada, els republicans van abandonar el govern del consell de l’Alt Urgell,
la qual cosa se suma a diverses
disputes amb el PDeCAT a la
Noguera, la Segarra, el Pallars
Sobirà, el Segrià i la Diputació.
Per a Junqueras, “hi ha àmbits
en els quals és més fàcil arribar
a acords i d’altres en els quals
no, però l’important és que treballem perquè aquest país se
salvi”. Es va referir també al
fet que la realitat catalana “és
molt plural” i que “si té algun
mèrit que siguem capaços de posar-nos d’acord, és precisament
perquè representem tradicions
diverses”, va apuntar.
El vicepresident va fer ahir
la primera visita institucional a
l’ajuntament de la Seu, on el va
rebre l’alcalde, Albert Batalla,
al costat de l’equip consistorial.
Durant la reunió que van mantenir, Junqueras es va comprometre a treballar pel creixement
econòmic i va recordar que volen “garantir el desplegament
de la fibra òptica i millorar la
qualitat del transport”.
En aquest sentit, va recordar
el gran esforç de la Generalitat
amb les obres del túnel de Tres

ipcena

Denuncien el
veto d’una sala
a les Borges
❘ lleida ❘ L’entitat ecologista
Ipcena va denunciar ahir que
l’ajuntament de les Borges els
havia negat l’ús d’una sala del
centre cívic per portar-hi a
terme una reunió de la plataforma contra Tracjusa. Ipcena va indicar que la sala
estava llogada fins al mes de
juny i que un empleat municipal els havia dit que no tenia
ordres d’obrir-la.
L’alcalde, Enric Mir, va explicar que la reunió estava
autoritzada i va atribuir la
no-obertura a problemes de
comunicació entre els treballadors municipals.

projectes

Més d’un milió
per a turisme
de riu al Pallars
El vicepresident Junqueras, en un moment de l’acte d’ahir d’ERC a la capital de l’Alt Urgell.

les frases

«Hi ha àmbits
d’acord [...], però
l’important és que
treballem perquè
aquest país se salvi»
oriol junqueras

vicepresident del govern

Ponts. Junqueras va presentar
el procés La República que
farem que està portant a terme ERC per recollir propostes
ciutadanes per construir “una
República catalana amb una
societat més pròspera, lliure i
justa”. Amb una sala de Sant
Domènec plena, Junqueras va
parlar del “repte fonamental”
de “mantenir la gent al territori
i assegurar oportunitats per a
tothom”, i es va referir a l’edu-

municipis serveis

Els municipis aposten per les
compres conjuntes per estalviar
segre tàrrega

segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ El responsable de l’àrea
de contractació de la central de
compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Carles
Bassaganya, va explicar ahir
que formar part d’aquest organisme permet a un ens local
“gaudir d’unes millors condicions econòmiques, un estalvi
en el procediment i garantir la
seguretat jurídica en la contractació ja que assegura que es fa
amb transparència i eficiència”.
La sala de plens de l’ajuntament de Tàrrega va acollir la
jornada La central de compres
del món local en la qual es va
explicar el nou marc de la reforma de llei de contractes als
representants dels ens del pla
de Lleida.
S’ha de destacar que un total de 143 ens de Lleida, dels
quals 121 són ajuntaments,
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Una imatge de la jornada organitzada per l’ACM a Tàrrega.

adquireixen algun producte o
servei a través de la central de
compres. L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, per la
seua part, va destacar que “els

beneficis de formar part de la
central de compres són dos: la
garantia i agilitat en el procediment de contractació i l’estalvi
econòmic”.

cació com “la principal eina que
tenim per transformar el futur”.
El president d’ERC va reivindicar també la importància de
“mantenir i diversificar” l’activitat agrícola, turística i cultural
del Pirineu.
D’altra banda, el PDeCAT va
celebrar ahir a Balaguer una assemblea que va comptar amb
la presència, entre d’altres, del
president de la Diputació, Joan
Reñé, i el diputat Jordi Turull.

❘ lleida ❘ La consellera de Governació, Meritxell Borràs,
va encapçalar ahir a Tremp la
presentació del projecte GPS
Tourism, participat pels consells del Jussà i del Sobirà,
que suposarà una inversió de
2,3 milions d’euros i comptarà amb 1,3 milions de la
UE (com va avançar SEGRE).
Borràs va indicar en aquest
sentit que els ajuts permetran
millorar el dinamisme econòmic i seran “molt positius
per desenvolupar un model
integral de turisme sostenible a la zona”.

