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Lliteres pels passadissos, buta-
ques en vestíbuls... i fins a 14 
hores d’espera per ser atès a 
Urgències. Des de fa dies, molts 
hospitals estan desbordats a 
causa de l’increment de les 
afeccions respiratòries –preci-
sament, ahir es va entrar en fa-
se d’epidèmia de grip– i dels 
llits tancats per les retallades.  

L’escena es repeteix a molts 
hospitals com el de Bellvitge o 
Vall d’Hebron, que han reobert 
un centenar de llits en total per 
absorbir l’increment de pa-
cients i normalitzar la situació. 
«Però no hauria de ser normal 
esperar tres o quatre hores a ser 
atès», va denunciar ahir a 

20minutos la secretària de co-
municació del sindicat d’infer-
meria SATSE, Sheila Gascón. És 
«un problema organitzatiu que 
afecta la qualitat assistencial», 
afirma, «aquests pics de feina 
són cíclics, passen cada any». 

Amb 18 llits d’aguts tancats, 
la situació a l’Hospital del Mar 
és «dramàtica», diu. És aquí on 
la setmana passada alguns 
pacients van haver d’esperar 
fins a 14 hores i on s’ha hagut 
d’habilitar part del vestíbul 
d’Urgències per donar cabu-
da als pacients ja atesos, però 
que encara no tenien llit.  

Gascón també va advertir 
que la pressió que han de su-
portar els professionals és molt 
gran i que això pot donar peu a 
errors. De fet, el Defensor del 

Pacient sosté en la seva 
memòria anual que l’any pas-
sat van morir 798 pacients a tot 
Espanya a causa de negligèn-
cies mèdiques, 106 més que el 
2012, un augment que va atri-
buir directament a les «brutals 
retallades» sanitàries. A Cata-
lunya, han comptabilitzat 
83.500 pacients en llista d’es-

pera quirúrgica i 130 dies de re-
tard mitjà. La majoria de quei-
xes són per aquestes demores, 
sobretot, al Vall d’Hebron. 

La grip s’avança 
Salut, que contracta més ac-
tivitat per aquestes dates, va de-
clarar ahir l’epidèmia de grip, 
amb 127 casos per cada 

100.000 habitants (el llindar és 
de 109), el triple que fa una set-
mana. La pandèmia s’ha 
avançat una setmana respec-
te el 2013. Dels 43 casos greus 
registrats fins ara, la majoria 
evoluciona favorablement i Sa-
lut destaca que el 75% no es-
taven vacunats i que pràctica-
ment tots tenien factors de risc, 
com problemes cardiovascu-
lars o respiratoris o tenir una 
edat avançada.Una de les ex-
cepcions és una dona de 93 
anys, vacunada però amb dife-
rents patologies, que va morir 
al Clínic. És la primera mort de 
la pandèmia a Catalunya, on hi 
ha menys incidència de la grip 
A, que ha causat tres víctimes 
a Saragossa, Sierrallana de To-
rrelavega (Cantàbria) i Madrid.

SEGUNDOS

Dos jueces que están 
supervisando el Centro 
de Internamiento para 
Extranjeros (CIE) de la 
Zona Franca exigen la 
mejora de las condicio-
nes de vida de los inter-
nos. Piden que se am-
plíe el horario y se eli-
minen las mamparas 
en las visitas, así como 
la mejora de las duchas 
y váteres. El Gobierno 
aprobará un protocolo 
antisuicidios y cambia-
rá el nombre de los 
CIE. La Defensora del 
Pueblo reclama la me-
jora de la asistencia so-
cial y sanitaria. El alcal-
de, Xavier Trias, pidió 
una reunión con la de-
legada del Gobierno.

Habrá 
mejoras  
en el CIE 

Posible huelga 
indefinida en TV3 
La asamblea de traba-
jadores de TV3 propo-
ne hacer una huelga 
indefinida a partir del 1 
de febrero. Las paradas 
parciales de este jueves 
y viernes han quedado 
desconvocadas. 

Uso de gas en el 
Port de Barcelona 
El Port y Gas Natural 
han firmado un conve-
nio para impulsar el 
uso de gas natural co-
mo combustible en el 
recinto portuario.  

Estafa con 
billetes tintados 
Los Mossos de Badalo-
na detuvieron a un 
hombre de 34 años por 
una estafa con billetes 
falsos tintados que que-
ría hacer pasar por di-
nero de curso legal.  

Menos conchas 
en las playas 
Un estudio del Institu-
to de Investigación de 
la Biodiversidad de la 
UB relaciona la dismi-
nución de conchas en 
las playas con el au-
mento del turismo en 
la costa mediterránea.

POSSIBLE MÒBIL 
DE DROGA EN EL 
CRIM DEL RAVAL  
Els Mossos van recollir ahir  
proves a l’interior del domicili 
del carrer Reina Amàlia del 
Raval (foto) on dimarts a la nit 
va ser apunyalat mortalment 
un home de 49 anys. Els 
Mossos sospiten que és un 
crim relacionat amb una 
baralla de drogues i ahir 
continuaven buscant el jove 
sospitós de l’homicidi, que es 
va produir en un indret 
freqüentat per camells i 
toxicòmans. FOTO: G. SÁNCHEZ / ACN 

Les millors imatges del dia,  
i més fotogaleries, a... 
20minutos.es

� CIUTAT VELLA 
Repàs a les exposicions 
temporals del Picasso. 
El Museu Picasso de Barce-
lona evoca en una mostra 
les 79 exhibicions tempo-
rals que ha presentat en els 
seus 50 anys d’història di-
fonent l’obra del pintor. 

� SANT MARTÍ 
Presó per a un propieta-
ri per ‘mobbing’. L’Au-
diència ha fixat en dos anys 
de presó la pena pel propie-
tari d’un immoble del barri 
del Clot per assetjament 
immobiliari a una inquilina 
durant més de 20 anys. 

� EIXAMPLE 
Apadrinament de docu-
ments de la UB. La Univer-
sitat de Barcelona (UB) ha 
engegat la iniciativa Apa-
drina un document. Busca 
aconseguir recursos per fi-
nançar la restauració de 
joies de la biblioteca. 

� SANT MARTÍ 
Acció veïnal ‘Fem Ram-
bla’ del Poblenou. La Fe-
deració d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona 
(Favb) ha qualificat el pro-
cés participatiu veïnal Fem 
Rambla del barris del Po-
blenou com a «exemplar». 

� SANT ANDREU 
Melcior Font, figura an-
dreuenca. L’historiador 
Joan Pallarès imparteix la 
conferència Melcior Font, 
periodista, poeta, escriptor, 
traductor i assessor literari 
andreuenc a la Biblioteca 
Ignasi Iglesias (19.00 h). D
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Santa Coloma ya ha cobrado 
20.000 euros en multas. El al-
calde de Barcelona, Xavier 
Trias, anunció ayer que el Ajun-

tament sancionará a los ban-
cos que mantengan pisos va-
cíos en zonas de la ciudad ne-
cesitadas de vivienda como 

Ciutat Meridiana, Trinitat Ve-
lla y el Suroeste del Besòs. «No 
es un interés de sancionar por 
sancionar, lo que queremos es 

que entiendan que no pode-
mos continuar igual», señaló 
antes de explicar que están tra-
bajando «para ampliar el Par-
que Público de Vivienda de Al-
quiler asequible, a buen precio, 
en 1.000 nuevas viviendas en 
los próximos dos años». Horas 
antes, la PAH había anuncia-

do que PSC, ICV-EUiA, UxB  y 
CiU apoyarían la moción para 
sancionar a los bancos. 

En Santa Coloma el Ajun-
tament ya ha ingresado 20.000 
euros en sanciones por mal uso 
de los pisos y prevé un centenar 
de multas para viviendas vacías 
de bancos. NÚRIA BONET

Barcelona sancionará a los bancos con 
pisos vacíos en los barrios necesitados 

La grip satura les urgències dels 
hospitals amb serveis retallats
Es declara l’epidèmia i hi ha hagut un mort. Les esperes arriben a les 14 hores amb l’augment 
d’afeccions respiratòries. El Defensor del Pacient atribueix desenes de defuncions a la ‘tissorada’

Izpisúa dimiteix per falta de fons
El director del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, 
Juan Carlos Izpisúa, ha dimitit per la manca de suport econòmic i 
financer. L’Estat i la Generalitat es van afanyar a negar ahir les re-
tallades pressupostàries (tot i que els comptes catalans mostren un 
descens del 16,8%) i a atribuir la marxa al canvi de model que s’apli-
carà al centre, creat el 2004 per investigar amb cèl·lules mare. Iz-
pisúa és el propietari intel·lectual de 18 dels 21 projectes que es duen 
a terme al CMRB. Ángel Raya serà el nou director del centre.
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