
 UN CENTENAR DE PERSONES ES
DESPULLA A BARCELONA CONTRA
LA INDÚSTRIA PELLETERA. Es trac-
ta d’una acció de l’entitat AnimaNatu-
ralis per denunciar la crueltat a què la
indústria pelletera sotmet els animals
i la quantitat d’éssers vius que se sa-
crifiquen per poder fer una sola peça
de roba. La protesta es va fer ahir,
coincidint amb la campanya de Nadal,
per fomentar un consum i una com-
pra responsables, i just un dia des-
prés del Dia Mundial pels Drets dels
Animals. L’associació revela que cada
any moren 60 milions d’animals a tot
el món per comerciar amb la seva
pell.  L’associació demana que a Es-
panya es prohibeixin les granges pe-
lleteres, com s’ha fet a altres països.

Nus contra la
indústria tèxtil
de la pell
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■ Fernando Blanco, el pare de la
nena Nadia Nerea, a la presó des
de divendres passat acusat d’esta-
fa, hauria intentat preparar «de
forma organitzada amb la seva
dona», Marga Garau, «la fugida de
la família» en saber-se investigat,
segons el jutge que investiga el
frau presumptament comès per la
parella.    

El titular del jutjat d’instrucció
número  de la Seu d’Urgell va en-
viar divendres passat a presó pre-
ventiva el pare de la nena, que va
recaptar gairebé un milió d’euros

en donatius amb l’excusa que la
seva illa té una malaltia rara, per-
què en realitat el jutge considera
que els diners van ser per al «lu-
cre» dels pares. 

El jutge va interpretar que hi
havia risc de fuga i de destrucció
de proves, entre altres coses per-
què Fernando Blanco ja havia
viatjat a França el passat dia  «en
sospitar-se investigat». A més, el
jutge considera «factible» que
Blanco hagués intentat «eludir
l’acció de la justícia» i ressalta «el
fet que l’investigat hagués intentat
ja fugir en tenir coneixement d’es-
tar sent investigat». 

Van ser les trucades intervingu-
des pels Mossos d’Esquadra per
ordre judicial, les que van revelar
les suposades intencions de fugi-
da de Fernando Blanco. «Així pot
concloure’s -estableix el jutge en

l’ordre de presó- de les trucades
intervingudes en el present pro-
cediment». A més, ressalta que
«va ser constant l’ocupació de
mitjans per aconseguir no ser lo-
calitzat, com ara l’utilització de di-
ferents números (ins a tres nú-
meros diferents de diferents paï-
sos), trucades via Whatsapp, ma-
niobres evasives per no ser seguit
o la utilització d’una pistola simu-
lada amb la inalitat d’assegurar-
se la fugida».

Delictes «molt greus»
Fernando Blanco va ser detingut
després que intentés eludir un
control policial a la  Cerdanya, en
una zona fronterera amb França.
Segons el jutge, que acusa Blanco
d’un delicte d’estafa en la seva
modalitat agreujada, la detenció
va frustrar l’intent de «fugida or-

ganitzada amb la seva dona».
El magistrat apunta que «l’in-

vestigat podria tenir grans quan-
titats d’efectiu que li facilitarien la
fugida», a més de destacar que
«en trobar-se la instrucció en una
situació incipient, la destrucció de
proves ha de considerar-se com
virtualment possible». També su-
bratlla que l’acusat «no té feina ni
propietats en territori nacional».

El jutge de la Seu veu «molt
greus» els fets presumptament co-
mesos per Blanco ja que són «dels
que produeixen una gran repulsa
social». En el seu acte, el jutge «no
dota de veracitat» les explicacions
de Blanco, que no feia distincions
entre els diners propis i les dona-
cions que rebia per a la seva illa.
L’acusat no va poder justiicar els
seus ingressos professionals que
estimava en . euros anuals.

El pare de la nena Nadia hauria organitzat
la fugida de la família en saber-se investigat

Fernando Blanco va viatjar
a França el passat dia 6 en
sospitar que estava sent
investigat, segons el jutge

ACN/DdG LLEIDA

■Cent seixanta-vuit establiments
considerats grans productors de
residus seran els primers a estre-
nar avui el sistema de recollida de
deixallles porta a porta a la ciutat
de Lleida. La resta, ins a més de
, ho faran progressivament en
les pròximes setmanes. Es tracta
de comerços, locals de restaura-
ció i ediicis públics com hospitals
o centres educatius que tindran
els seus propis contenidors adap-
tats al tipus i al volum de deixalles
que generen.

D’aquesta manera, ja no po-
dran utilitzar els contenidors a
peu de carrer sinó que hauran
d’emmagatzemar els residus ins
que el servei de recollida els passi
a buscar en els horaris establerts
per a cada fracció. A més, estaran
obligats a reciclar, ja que l’objectiu
de la mesura és millorar vuit punts
la recollida selectiva. Actualment
a Lleida se situa en el , per sota
de la mitjana catalana.

Lleida estrena un
sistema de
recollida
selectiva porta a
porta a 300 grans
productors

Comerços, restaurants i
edificis públics tindran
contenidors propis adaptats a
les deixalles que generen

EFE/DdG BARCELONA

■ Un  dels professionals del
sector sanitari valoren negativa-
ment la retribució que reben, en-
cara que un  estan compro-
mesos amb la seva organització i
un  se sent satisfet amb el seu
oici, segons un estudi elaborat
pel Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) i l’empresa e-
Motiva. L’estudi «Opina» s’ha re-
alitzat a quasi . professio-
nals del sector de la salut entre els
anys  i . 

Encara que el  se sent satis-
fet professionalment, només el
 considera que el seu lloc de
treball és saludable emocional-
ment i psicològicament. L’estudi
constata que hi ha un alt grau de
compromís dels professionals sa-
nitaris, tot i que l’estudi està realit-
zat en anys de crisi econòmica i
destaca que el  valoren posi-
tivament la seva tasca professio-
nal i l’equip. 

L’estudi s’ha realitzat en  ins-
titucions sanitàries,  de les
quals estan associades al CSC (és
a dir, entitats públiques i privades
sanitàries sense ànim de lucre).

Un 53% dels
professionals de la
salut es considera
mal pagat

EFE/DdG BARCELONA

■ El servei d’Urgències de l’hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelona
ha quedat totalment col·lapsat
durant aquests dies de pont i ahir
a primera hora de la tarda hi havia
acumulats  malalts esperant
habitació, molts d’ells en lliteres
estacionades als passadissos, la
qual cosa va obligar el centre a de-
rivar alguns pacients a l’hospital
Sant Rafael i al Pere Virgili.

Segons van conirmar fonts del
mateix hospital, els malalts ha-
vien estat atesos pel servei d’Ur-
gències però s’havien d’esperar
als passadissos de la planta per-
què encara no podien ser ingres-
sats en habitacions per falta de
llits. La Coordinadora d’Entitats
del Servei d’Atenció Primària (CE
SAP) Muntanya va denunciar que
durant aquests dies de pont van
arribar a ser més de  els pacients
que van haver d’esperar llit a les
urgències de la Vall d’Hebron, un
dels hospitals de referència a Ca-
talunya. Així mateix, la coordina-
dora va denunciar que aquests
dies de pont «no hi ha hagut pla-
niicació i urgències ha estat en to-
tal col·lapse».

«Qui ha de posar solució?» es va
preguntar la coordinadora d’enti-
tats, que va assegurar que aquesta
saturació és habitual, malgrat que
encara no ha començat l’epidè-
mia de grip, fet que pot agreujar
encara més la situació. Un porta-
veu de l’hospital Vall d’Hebron va
reconèixer que «ha estat un pont
difícil, hi ha hagut un pic de pa-
cients i s’està treballant» per resol-
dre la situació. 

«Les  persones que estan es-
perant habitació han estat ateses
correctament», va insistir el por-
taveu de l’hospital, que va explicar
que la saturació afecta les urgèn-
cies de l’hospital general, per la
qual cosa alguns pacients es van
derivar també a urgències de

l’hospital de Traumatologia. «Ha
estat una setmana complicada,
però no s’ha tancat cap llit ni tam-
poc ha treballat menys personal»,
va assegurar el portaveu. 

La notícia del col·lapse al servei
d’urgències va córrer ràpidament
per les xarxes socials i pels diaris
digitals i al cap d’un parell d’hores
l’hospital de la Vall d’Hebron
anunciava que havia aconseguit
reduir el nombre de pacients que
estaven esperant a . 

Malgrat que algunes fonts van
anunciar que el servei d’Urgèn-
cies de la Vall d’Hebron no era
l’únic que es trobava col·lapsat  i
van apuntar que també ho estava
el de l’hospital del Mar de Barce-
lona, un portaveu d’aquest va
afanyar-se a desmentir la infor-
mació. Malgrat negar-ho, el por-
taveu va reconèixer que durant la
tarda d’ahir diumenge hi havia
hagut ins a vuit pacients pen-
dents d’ingressar en habitacions.

Col·lapse a urgències de la Vall d’Hebron,
amb 87 malalts esperant  habitació

Molts pacients van haver
d’estar hores en lliteres als
passadissos mentre alguns
eren derivats a altres centres


