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❘ PONTEVEDRA ❘ La ministra de Fo-
ment,Ana Pastor, ha nomenat
Jaime Montalvo, expresident
del Consell Econòmic Social
(CES), àrbitre en el conflicte
que mantenen des de fa mesos
els pilots d’Iberia amb la com-
panyia aèria. Pastor argumen-
ta que el Govern va intentar
arribar a un acord entre les
parts, però al veure que “pas-
sava el temps”, que les jorna-
des de vaga continuaven, que
es veien afectats “l’interès ge-
neral” i el dels turistes que vi-
siten el país, i els “danys eco-
nòmics” derivats, ha pres
aquesta iniciativa.

La ministra destaca que
Montalvo, catedràtic de dret
del treball, és un professional
“de reconegut prestigi” i que
a partir d’ara tindrà un termi-

El Govern nomena
JaimeMontalvo àrbitre
del conflicte d’Iberia
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ni de deu dies “per resoldre”
el conflicte entre els pilots i
Iberia.

Iberia i Sepla accepten el no-
menament de l’àrbitre per po-
sar fi al conflicte que els en-
fronta per la filial Express i no
hi presentaran al·legacions.

JaimeMontalvo Correa.

El PSC rebutja no
pagar peatges i
veu contradictòria
la postura de CiU
❘BARCELONA ❘La secretària de co-
hesió social del PSC,EvaGra-
nados, va rebutjar ahir la cam-
panyaNo vull pagar, que ins-
ta a no pagar els peatges (ho
fan un centenar al dia) i va re-
criminar les contradiccions de
CiU. “No compartim que es
vulnerin les lleis, hi són per
complir-les”, va dir, i va re-
cordar que CiU aprova moci-
ons en ajuntaments a favor
de la insubmissió fiscal però
mentre, el Govern anuncia
que multarà els que no pa-
guin els peatges. ERC va
anunciar que oferiran “ajuda
jurídica” als que siguin mul-
tats i Solidaritat va dir que
“interposaran querelles per
prevaricació i abús d’autori-
tat contra els membres del
Govern i del Servei Català de
Trànsit que multin”.
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Unnen de 3 anysmor en un incendi a Sevilla
❘ SEVILLA ❘ Un nen de tres anys va morir en un incendi que es va pro-
duir en una casa de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Segons el 112,
a les 11.50 hores diversos veïns van alertar d’un incendi en una
casa, de manera que es va donar avís als serveis de bombers, emer-
gències sanitàries, policia local i Guàrdia Civil.A l’habitatge sinis-
trat residien un matrimoni i dos fills, un dels quals és el que va mo-
rir a l’incendi.

Cau d’un quart pis i només es fa ferides lleus

❘ LANZAROTE ❘ Una jove anglesa de 20 anys va tornar a néixer ahir al
fer-se només policontusions lleus després de caure des d’una altu-
ra de quatre pisos en un hotel de Playa Blanca, aYaiza (Lanzaro-
te), segons el Centre Coordinador d’Emergències i Seguretat 112.
Fonts del complex van explicar que la caiguda es va produir quan,
després d’haver extraviat la clau, la jove va intentar accedir a la
seua habitació des d’un balcó veí.

Mor unmotorista a la Diagonal de Barcelona

❘ BARCELONA ❘ Un motorista de 30 anys va morir dissabte a la nit al
xocar contra un turisme a la confluència de l’avinguda Diagonal
i el carrer Pau Claris de Barcelona. El sinistre es va produir quan
la motocicleta va envair el sentit contrari de circulació.

Creixen les famíliesmonoparentals a Catalunya

❘ BARCELONA ❘ El nombre de títols de família monoparental a Cata-
lunya s’ha duplicat en els últims dos anys i ha passat de 14.985 a
finals del 2010 a 28.729 al gener del 2012.

Troben el cadàver
d’una dona
en un barranc
d’Almeria
La policia ha
detingut un home
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❘ ALMERIA ❘ La Policia Nacional
ha trobat el cadàver d’una
dona al fons d’un barranc del
barri de Cuevas de los Medi-
na, aAlmeria, i ha detingut
un home en relació amb
aquest succés. Segons la Po-
licia Nacional, dimecres pas-
sat una dona va avisar la po-
licia a través del telèfon mò-
bil que havia estat víctima
d’una agressió sexual i que
estava perduda a l’esmenta-
da zona, de manera que la
policia va activar el protocol
de recerca amb mig centenar
d’agents i un helicòpter.

Després de delimitar la zo-
na de recerca, dissabte cap
a les deu del matí els agents
van localitzar el cos sense vi-
da d’una dona, del qual no
han transcendit dades, i que
va ser traslladat a l’Institut
de Medicina Forense d’Alme-
ria per practicar-li l’autòp-
sia.

S’ha d’assenyalar que grà-
cies a la informació que la do-
na va oferir en la trucada, els
agents han detingut un ho-
me. Les causes de la mort de
la dona, així com les circums-
tàncies de la seua mort, són
investigades per l’equip de la
Policia Científica i Homicidis
del Cos Nacional de Policia,
a l’espera que se li realitzi
l’autòpsia, tot i que els pri-
mers indicis apunten que el
cos de la víctima no presen-
ta signes de violència.

El conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries.

EFE/REDACCIÓ
❘MADRID/LLEIDA ❘Un 17,8% dels an-
cians residents en geriàtrics as-
sistits de Catalunya viuen per-
manentment sotmesos a subjec-
cions físiques, moltes vegades
de manera innecessària, xifra
que comença a descendir per un
augments de la sensibilització
en el sector i les recomanacions
del departament de Benestar So-
cial.

Segons un informe intern ti-
tulatÚs racional de les conten-
cions físiques, elaborat pel Ser-
vei d’Inspecció i Registre del de-
partament, la xifra d’ancians que
viuen lligats a les residències aug-
menta al 35,5% si només es
compten els que tenen demèn-
cia.

L’estudi recull dades de 150
geriàtrics privats i 14 de públics
(un 16,3 per cent del total), en
què resideixen 8.654 ancians,
4.353 dels quals tenen diagnos-
ticada demència.

L’informe exposa que en les
inspeccions s’ha detectat “un
gran nombre d’ancians física-
ment subjectats de manera per-
manent, sobretot en geriàtrics,
la majoria afectats d’algun tipus
de demència”.

Constaten que a Espanya l’ús
de la immobilització és superi-
or a altres països i destaquen que
“de vegades, tot i que les famí-
lies i els professionals teòrica-
ment hi estan en contra, no s’ho

Un de cada cinc ancians residents
en geriàtrics catalans viuen lligats
Segons un informe intern elaborat pel departament d’inspecció de Benestar Social
|| L’índex augmenta al 35% si només es compten els que tenen demència
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qüestionen a fons i se’n genera-
litza la pràctica”.

L’informe de Benestar Social
sobre els geriàtrics recorda que
la legislació preveu pocs supò-
sits en què s’ha d’utilitzar la con-
tenció física dels residents i re-
comana retirar “les mesures de

subjecció inadequades, la incor-
poració d’activitats de dinamit-
zació o terapèutiques o l’aten-
ció digna a la incontinència” per
millorar el benestar dels anci-
ans. Es proposen, a més, alter-
natives com l’estimulació física,
amb passejades diàries, deam-
bulacions assistides, exercicis de
psicomotricitat o massatges.Ai-
xí com la utilització de butaques
ergonòmiques, l’increment dels
canvis posturals i una revisió de
l’estat de salut per esbrinar les
causes reals que motiven les cai-
gudes o l’agressivitat dels anci-
ans.
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L’estudi aconsella

mesures alternatives

a la subjecció com

exercicis de psicomotricitat

Augmenten les
“contencions
físiques” al
Segrià i el Sobirà

■ Entre els geriàtrics que
va inspeccionar Benestar
Social per elaborar l’infor-
me sobre les “contencions
físiques” als ancians resi-
dents n’hi ha alguns de la
província de Lleida.Van
inspeccionar cinc residèn-
cies de la comarca del Se-
grià, dos del Pla d’Urgell,
una del Pallars Sobirà i una
altra del Jussà. L’informe
destaca que el Segrià i el
Sobirà trenquen la tendèn-
cia a la baixa del nombre
d’ancians lligats a les resi-
dències que es produeix al
conjunt de Catalunya.

A les dos comarques hi
ha hagut un “increment
net de les contencions fí-
siques” entre la primera i
la segona visita dels ins-
pectors i l’explicació és“el
gran augment del nombre
de residents d’un centre
concret”. Al Segrià van
passar de 41 a 50 i al So-
birà, de 3 a 5.Al Jussà, van
baixar de 31 a 24 i al Pla
d’Urgell es van mantindre
en 14.

Rosendo Manrique
Resaltado
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