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SALUT ■  U N  N E U R Ò L E G  AVA LU A  E LS  PA C I E N T S  A  T E L E D I ST À N C I A

Un nou sistema permetrà detectar els 

casos d’ictus greus a les ambulàncies

■ El Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM) i diversos hospi-
tals de Catalunya treballen en 
l’elaboració d’un nou sistema que 
s’aplicarà al llarg del 2017 i perme-
trà detectar els casos d’ictus greus 
des de les ambulàncies, que podran 
determinar si el pacient neces-
sita un hospital amb instal·laci-
ons especialitzades o no.   

En una entrevista al 324 re-
collida, la neuròloga de l’Hos-

pital Germans Trias i Pujol Na-
talia Pérez de la Ossa va explicar 
que aquest sistema, present al 
voltant de les 300 ambulàncies 
que hi ha a Catalunya, consis-
teix que un neuròleg avaluï els 
pacients a teledistància i decidei-
xi a quin hospital han de ser di-
rigits per ser tractats amb la mà-
xima rapidesa.  

El temps és un dels factors clau 
a l’hora de tractar aquesta malal-

tia que es produeix a causa d’un 
bloqueig en les artèries que im-
pedeix que el reg sanguini arribi 
a tot el cervell i segons Pérez de 
la Ossa, el 30% dels 13.000 casos 
anuals d’ictus a Catalunya són 
greus i poden deixar seqüeles en 
el moviment i capacitat de par-
la. Els principals símptomes d’ic-
tus són dificultats a l’hora de par-
lar o riure i també de fer movi-
ments com aixecar els braços.

SALUT ■  D E STA C A  L’ E L E VAT  G R A U  D E  CO M P R O M Í S

El 53% del personal sanitari 

es considera mal pagat

■ Un 53% dels professionals del 
sector sanitari valoren negati-
vament la retribució que reben, 
encara que un 65% estan com-
promesos amb la seva organit-
zació i un 62% se sent satisfet 
amb el seu ofici, segons un es-
tudi elaborat pel Consorci de 
Salut i Social de Catalunya (CSC) 
i l’empresa e-Motiva. 

L’estudi Opina, elaborat per 
fer una gestió estratègica del 

compromís en el sector sanita-
ri de Catalunya, s’ha realitzat a 
quasi 47.000 professionals del 
sector de la salut entre els anys 
2010 i 2016. 

Encara que el 62% se sent sa-
tisfet professionalment, només 
el 43% considera que el seu lloc 
de treball és saludable emoci-
onalment i psicològicament. 
L’estudi constata l’elevat grau 
de compromís.

EFE  

Fernando Blanco, el pare de la 
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 inves-
tigat, segons el jutge que inves-
tiga el frau presumptament co-
mès per la parella. 

El titular del jutjat d’instruc-
ció número 1 de la Seu d’Urgell 
(Alt Urgell) va enviar divendres 
passat a presó preventiva el pa-
re de la nena, que va recaptar 
gairebé un milió d’euros en do-
natius amb l’excusa que la seva 
filla té una malaltia rara, per-
què en realitat el jutge conside-
ra que van ser per a «el lucre» 
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 6 
«en sospitar que era investigat». 

A més, el jutge considera «fac-
tible» que Blanco hagués inten-
tat «eludir l’acció de la justícia» 
i ressalta «el fet que l’investi-
gat hagués intentat ja fugir en 

tenir coneixement que era in-
vestigat». 

Van ser les trucades intervin-
gudes pels Mossos d’Esquadra per 
ordre judicial les que van reve-
lar les suposades intencions de 
fugida de Fernando Blanco. 

«Així pot concloure’s -esta-
bleix el jutge en l’ordre de pre-
só– de les trucades intervingu-
des en el present procediment». 

El jutge fa constar que Fer-
nando Blanco va traspassar la 
frontera i va passar a França el 
dia 6 de desembre, quan ja era 
investigat. 

A més, ressalta que «va ser 
constant l’ocupació de mitjans 
per aconseguir no ser localitzat, 
com ara la utilització de diferents 
números (fins a tres números di-
ferents de diferents països), tru-
cades via WhatsApp, maniobres 
evasives per no ser seguit o la uti-
lització d’una pistola simulada 
amb la finalitat d’assegurar-se la 
fugida». 

Fernando Blanco va ser detin-
gut després que intentés eludir 
un control policial a la comarca 
de la Cerdanya, 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 organitzada amb la se-
va dona». 

Grans quantitats d’efectiu 
El magistrat apunta que «l’in-
vestigat podria albergar grans 
quantitats d’efectiu que li faci-
litarien la fugida», a més de des-
tacar que «al trobar-se la ins-
trucció en una situació incipi-
ent, la destrucció de proves ha de 
considerar-se com virtualment 

possible». També subratlla que 
l’acusat «no té feina ni propie-
tats en territori nacional». 

El jutge de la Seu veu «molt 
greus» els fets presumptament 
comesos per Blanco, ja que són 
«dels que produeixen una gran 
repulsa social». 

En el seu acte, el jutge «no 
dota de veracitat» les explica-
cions de Blanco, que no feia dis-
tincions entre els diners propis 

i les donacions que rebia per a 
la seva filla. 

Segons va declarar el pare de 
la Nadia Nerea, l’activitat pro-
fessional que realitzava, regen-
tar una botiga de vins a Orga-
nyà (Alt Urgell) i donar xerra-
des de motivació, li proporcio- 
nava uns ingressos de 30.000 
euros anuals. 

L’acusat no va poder justifi-
car aquests ingressos perquè, 
segons va reconèixer, «el nego-
ci no tenia comptabilitat i no 
pagava cap impost».  

La Direcció General d’Aten-
ció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) de la Generalitat va for-
malitzar el dissabte el lliurament 
de la guarda cautelar de Nadia als 
seus oncles.

SOCIETAT ■  D E S  D E  D I S S A BT E  L A  N E N A  E S  T R O B A  S OTA  L A  C U ST Ò D I A  D E LS  S E U S  O N C L E S

El pare de la Nadia va intentar 

organitzar la fugida de la família
El jutge va considerar 
que hi havia risc de 
fuga, ja que Blanco 
havia viatjat a França 
el dia 6 ‘en sospitar 
que era investigat’

Fernando Blanco, el pare de Nadia Nerea, va planificar la fugida.  FOTO: ACN

El jutge considera 
‘factible’ que 
Blanco hagués 
intentat ‘eludir 
l’acció de la justícia’

CATALUNYA Mor una dona de 68 anys atropellada pel seu propi vehicle a la 
Garrotxa. Els fets van passar a Sant Jaume de Llierca quan la dona, veïna 
del poble, va anar a deixar les escombraries i el cotxe s’hauria desfrenat.


