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Premi a 
l’agricultura de 
precisió a la UdL

UNIVERSITAT

❘ LLEIDA ❘ El catedràtic i investiga-
dor de la Universitat de Lleida 
(UdL) José Antonio Martínez 
Casasnovas ha estat guardonat 
amb el premi Gent per Canviar 
el Món, que atorga cada any el 
Col·legi d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya. 

Aquesta entitat professional 
l’ha distingit per haver estat 
un dels pioners i impulsors de 
l’aplicació de les tecnologies de 

J. A. Martínez Casasnovas.

UDL

Sanitaris del CAP de Primer de Maig es van concentrar per denunciar l’agressió a una companya.

JORDI ECHEVARRÍA

Augmenten les agressions de pacients a 
metges amb 7 enguany a Lleida, tres més
Divendres un home va agredir una doctora a l’Arnau i dimecres, una dona a una altra en un CAP

SALUT SUCCESSOS

M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ El Col·legi Oficial de 
Metges de Lleida (COMLL) ha 
rebut aquest any set denúncies 
de metges per agressions de pa-
cients, tant de verbals com de 
físiques, mentre que l’any passat 
van ser quatre. De fet, aquesta 
setmana se n’han produït dos. 
Una va ser divendres passat, 
quan un conductor ebri de 27 
anys detingut va agredir una 
doctora de l’Arnau, a qui va cla-
var dos cops de puny al pit i al 
braç; i una altra dimecres, quan 
una dona va agredir una facul-
tativa del CAP Primer de Maig. 
Després d’aquest últim succés, 
ahir al migdia una cinquantena 
de professionals d’aquest am-
bulatori es van concentrar per 
denunciar l’agressió. “El març 
del 2020 el món es va paralitzar 
per la pandèmia, però els sanita-
ris seguim cuidant la població, 
deixant de banda la nostra vida 
personal i arriscant-la”, va dir 
una de les sanitàries del CAP, en 
un manifest que va llegir durant 
la protesta. Va afegir que “la 

pandèmia ha deixat seqüeles 
que han agreujat l’estat de salut 
de la població, fet que ha supo-
sat un augment de la demanda 
assistencial amb uns equips que 
no ens hem recuperat”. “Un 

professional sanitari del CAP 
va patir ahir [dimecres] un cas 
d’agressió física i verbal molt 
greu per part d’un pacient”, va 
afegir, i va destacar que “mal-
grat la demanda, venim a fer 

la nostra feina amb professio-
nalitat diàriament i necessitem 
seguretat, confiança i serenor, 
i sota cap concepte no es tole-
raran les faltes de respecte que 
rebem diàriament”. 

La sanitària va acabar mani-
festant que el CAP “diu prou a 
les agressions als professionals”. 
Per la seua part, Pilar Vaqué, 
la directora d’Atenció Primà-
ria, va expressar el seu suport a 
aquest ambulatori i que “rebut-
gem qualsevol acte d’agressió 
als sanitaris”.

Condemna del Col·legi

Així mateix, el Col·legi de 
Metges va transmetre la seua 
total “condemna dels actes vi-
olents”. En un comunicat, va as-
segurar que “desgraciadament, 
el nombre d’agressions físiques 
o verbals a metges denunciades 
s’han incrementat aquest any un 
75% respecte al 2021”, al passar 
de quatre a set. 

El Col·legi va recordar que 
els sanitaris treballen per al 
benestar de la ciutadania, que 
una agressió és “intolerable” i 
“un delicte tipificat en el Codi 
Penal”. Va animar els seus col-
legiats a denunciar qualsevol 
agressió per facilitar-los asses-
sorament jurídic.

COILL

Curs de punció ■ El Col·legi d’Infermeres ha impartit una nova formació sobre la punció eco-
guiada. És un tècnica no invasiva que permet col·locar l’agulla al lloc més adequat per inserir el 
catèter o un altre dispositiu d’accés vascular evitant complicacions al pacient.

la informació i la comunicació 
en l’agronomia, així com per 
la seua contribució a la inves-
tigació i el desenvolupament 
de l’agricultura de precisió a 
Catalunya.


