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CONTAMINACIÓ SERVEIS SALUT 

La Fageda retira 
diversos lots 
deflams 
1 BARCELONA 1 La cooperativa 
La Fageda va emetre ah ir un 
comunicat informant de la 
retirada del mercat de qua
tre lots deis flams de vainilla 
perla seua relació amb l'oxid 
d'etile, el contaminant que 
va obligar a retirar uns ge
lats de Nestlé. L'empresa va 
explicar que, "encara que no 
s'ha detectat presencia d'oxid 
d'etile als nostres productes, 
!'Agencia de Salut Pública de 
Catalunya ha ordenat la reti
rada d'aliments que contin
guin ingredients que hagin 
estat en contacte amb aquest 
element". 

La Ribagor~a reclama atenció 
pal·liativa domiciliaria 
Demanen accedir al programa PADES, que Salut promet implementar a la tardar 

SALUT 

Metges admeten 
la violencia 
obstetrica 
1 BARCELONA 1 El Col-legi de 
Metges de Catalunya i la 
Societat Catalana d'Obste
trícia i Ginecología van ad
metre ahir en un comunicat 
les conseqüencies "greus" de 
l'anomenada "violencia obs
tetrica". Les dos entitats han 
mostrat el seu "compromís" 
per formar i sensibilitzar 
els professionals. Tot plegat 
coincidint amb la protesta, 
ahir, d'un grup de dones con
tra el "negacionisme" sobre 
la violencia obstetrica del 
Consell General de Col·le
gis Oficials de Metges. 

CONGRESSOS URBANISME 

REDACCIÓ 
1 EL PONT DE SUERT 1 L'Alta Riba
gon;a ha reclamat a la Gene
ralitat disposar del Programa 
d'Atenció Domiciliaria i Equips 
de Suport (PADES) al ser !'úni
ca comarca del Pirineu que no 
compta amb aquest recurs, se
gons la presidenta del consell 
comarcal, Maria José Erta. El 
programa !'integren experts en 
cures paHiatives com metges, 
infermeres, treballadors socials 
i psicolegs i en l'atenció a les 
persones amb malaltia cronica 
avan<;ada. 

La seua actuació es porta a 
terme al domicili i les atencions 
paHiatives preveuen una aten
ció integral d'aquells pacients 
que es troben en un procés de fi
nal de vida. Segons Erta, aquest 
suport "és essencial per poder 
oferir un acompanyament als 
malalts terminals i a les famí
lies, així com ajudar-les a miti
gar el patiment físic i emocional 
en situacions complicades en 
!'última etapa de la vida". La 
presidenta del consell comar
cal va demanar aquest recurs a 
la Generalitat, aprofitant una 
reunió de treball a la seu de la 
delegació del Govern a l'Alt Pi
rineu i Aran. 

Segons les dades del departa
ment de Salut, en aquesta regió 
sanitaria treballen tres equips 
PADES (Alt Urgell, Pallars i 
Cerdanya) que impliquen uns 

Barcelona sera la Capital 
Mundial de I'Arquitectura 
2026'guanyant' PequJn 
1 BARCELONA 1 La candidatura de 
Barcelona sota el lema One day, 
One tomorrow es va imposar a 
Pequín, única rival de Barcelo
na i que partía com a favorita, i 
sera la capital mundial de !'ar
quitectura de la Unesco 2026, 
després de vencer la candidatu
ra asiatica per 147 vots a 126. 

Sera la segona vegada que la 
capital catalana aculli el Con
grés Mundial d'Arquitectes. 
El 1996, professionals estrella 
com Norman Foster, Peter Ei
senman, Daniel Liebeskind i 
Jacques Herzog es van reunir 
a la capital catalana per abor
dar el rapid creixement de les 
ciutats, i trenta anys després tor
naran a reunir-se per debatre 
sobre la capacitat de !'arquitec
tura per transformar i millorar 
la vida de les persones. 

Per a l'alcaldessa de Barce
lona, Ada Cola u, el congrés se
ra "un esdeveniment molt im
portant que atraura milers deis 
professionals més rellevants". 
"La capitalitat mundial de !'ar
quitectura per a Barcelona és 
sobretot un reconeixement al 
talent i al nivell professional de 
!'arquitectura i l'urbanisme de 
la ciutat", va explicar. 

Segons indica el projecte 
presentat perla candidatura, 
el congrés de Barcelona podría 
celebrar-se del 28 de juny al S 
de julio! a les instaHacions de 
la Fira de Barcelona, i els actes 
d'inauguracíó i clausura es fa
rien al Palau San Jordi. S'espe
ra una assistencía propera als 
4 .250 participants i el pressu
post total del projecte és de 2,5 
milions d'euros. 

Part de l'equip PADES atenent un pacient al Pallars. 

PREVISIÓ 

Els cinc professionals 
que donen cobertura 
al Pallars ampliaran el 
servei a I'Aita Ribagor~a 

setze professionals entre met
ges, infermeres, treballadors 
socials i geriatres. 

Al Pallars, són un metge, 
tres infermeres i una treballa
dor social els que atenen més 
de quaranta pacients i, segons 
va destacar ahir Salut, aquest 

LABORAL OCUPACIÓ 

equip s'encarregara de donar 
cobertura a !'Alta Ribagon;a a 
partir de la tardor. 

Recentment han ampliat tant 
els professionals com l'horari 
d'atenció d'aquest servei que 
dona cobertura domiciliaria 
a malalts cronics o amb algun 
tipus de demencia o problema 
neurodegeneratiu, entre altres 
patologies. 1 és que, arran de la 
pandemia, algunes persones 
grans "han experimentat un 
descens funcional molt impor
tant, han empitjorat les patolo
gies de base i ha augmentat la 
seua fragilitat". 

Més cobertura 
per als pacients 
cronicsal 
Pirineu 
• La Generalitat ha re
for¡;at aquest any !'aten
ció domiciliaria a perso
nes grans al Pirineu, amb 
l'ampliació de la cober
tura del PADES a dotze 
hores diaries de dilluns 
a diumenge. Els recursos 
addicionals han servit per 
incrementar el personal 
deis equips a la Cerda
nya i el Pallars, amb la 
intenció que aquest úl
tim també doni servei a 
!'Alta Ribagor¡;a a partir 
de la proxima tardor. A 
l'Alt Urgell també es pre
veu augmentar el nombre 
de professionals perque 
passin a cobrir la franja 
horaria de vuit del matí a 
vuit de la tarda els set dies 
de la setmana. L'adjunt a 
la gerencia d'aquesta regió 
sanitaria, Miquel Abran
tes, considera que des del 
CatSalut s'ha tingut una 
"especial sensibilitat" 
amb la regió, tenint en 
compte la disposició ter
ritorial i l'alt percentatge 
de població envellida. 

Monitors de Lleida acusen 
,.. 

Rosa deis Vents d"'explotació// 
Tretze deis quinze monitors de Mas Portal s'han acomiadat 
1 BARCELONA 1 Tretze deis quinze 
monitors de la casa de colonies 
Mas Portal de Lleida es van 
acomiadar ahir en '"bloc acusant 
!'empresa gestora, Rosa deis 
Vents, d'"explotació". Segons 
va avan¡;ar l'ACN, els joves, 
d'entre 21 i 30 anys, han deci
dit denunciar aquesta situació 
després que la firma hagi aco
miadat tres dels monitors per 
una falta que considera greu. 
En concret, sembla que el mo
tiu de l'acomiadament va ser 
que van prendre una cervesa 
en hores de' feina, segons la· 
versió del grup. 

Per la seua part, els joves 
van denunciar jornades labo
rals maratonianes, ratios de 
nens per monitor molt altes i 
incompliment de normatives 
sanitaries. Segons van afirmar, 

la relació laboral amb Rosa deis 
Vents els obliga a fer 37,5 ho
res setmanals, encara que en 
realitat asseguren que superen 
el centenar, perque han d'es
tar vint-i-quatre hores al dia 
fent de monitors. Segons els 

DAD ES 

Denúncies 
1 Els joves denuncien jornades 
laborals maratonianes, ratios 
de nens per monitor molt altes 
i incompliment de les normati
ves sanitaries. 

Comiats de !'empresa 
ll'acomiadament de 3 moni
tors "per beure una cervesa", 
origen de les baixes en bloc. 

seus calculs, l'hora surt a 1,8 
euros. També van indicar que 
!'empresa es comprometía a fer 
cinc dies de formació no remu
nerada, pero que en el cas de 
les suplencies el període s'aca
ba escur¡;ant en una hora, que 
consideren del tot insuficient. 
Aixo fa, segons la seua versió, 
que hi hagi monitors que vigi
len activitats d'escalada sen
se saber exactament com s'ha 
d'assegurar algú, per exem
ple. A més, van subratllar que 
!'empresa publicita professors 
nadius d'angles, pero van as
segurar que només hi ha tres o 
quatre monitors amb titula ció, 
encara que cap de nadiu. Quant 
a les mesures de prevenció con
tra la Covid-19, asseguren que 
els cuiners treballen sense mas
careta ni guants. 
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