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Imatge de l’interior del CAP deMollerussa, on van tindre lloc els fets.

J.M.A
❘ MOLLERUSSA ❘ Una doctora agre-
dida per la pacient a qui està
passant visita.Això és el que va
passar el dimecres dia 3 d’octu-
bre al matí al centre d’atenció
primària (CAP) de Mollerussa,
segons van confirmar ahir a
aquest diari fonts de l’Institut
Català de Salut. Les mateixes
fonts van explicar que la paci-
ent, que presentaria un trastorn
mental, va agredir primer ver-
balment i després físicament la
facultativa, que va resultar lesi-
onada i posteriorment va de-
nunciar els fets davant dels Mos-
sos d’Esquadra.

Tant la direcció com els com-
panys de feina com la unitat de
prevenció de riscos laborals de
l’atenció primària a Lleida es-
tan facilitant suport i assessora-
ment a la metge agredida.
Aquesta unitat de prevenció de
riscos compta amb un protocol
d’actuació específica per a
aquests casos. Responsables del
servei van precisar que les agres-
sions verbals són relativament
freqüents, però que les físiques
són molt aïllades en relació amb
el volum de visites que atenen
els CAP, que van arribar als 3,2
milions l’any passat (vegeu el
desglossament).

En els últims anys, la fiscalia
del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha inclòs els
metges i docents entre els fun-
cionaris públics als quals consi-
dera autoritat pública.Aquest

Una dona agredeix lametge
que l’atenia al CAP deMollerussa
La víctima va patir lesions i ha denunciat els fets davant dels Mossos d’Esquadra

SANITATSUCCESSOS

fet fa que una agressió contra la
seua persona sigui qualificada
com a delicte d’atemptat i no de
lesions, fet que motiva que la
corresponent pena sigui més ele-
vada. L’any passat, un malalt i
la seua mare van ser condem-
nats a quatre i dos mesos de pre-
só, respectivament, per un de-
licte de lesions per haver agre-
dit una metge i un vigilant de
seguretat en una sala d’espera
de l’Hospital Santa Maria de
Lleida ciutat.

■ La unitat de prevenció de
riscos laborals de l’ICS a Llei-
da té registrades un total de
10 agressions físiques a per-
sonal sanitari dels CAP de la
província entre el juny i el se-
tembre d’aquest any. L’any
passat, els professionals de la
sanitat pública de Lleida van

denunciar un total de 61
agressions verbals i físiques,
la meitat de les quals van tin-
dre lloc a l’HospitalArnau de
Vilanova. En anys anteriors,
el seu nombre va ser fins i tot
superior, ja que el 2009 se’n
van comptabilitzar 75, una
cada cinc dies.

Deuagressionsapersonal
sanitari enels tresúltimsmesos

Solsona insta empreses
a contractar alumnes
❘ SOLSONA ❘ El consistori de Sol-
sona insta les empreses lo-
cals de Solsona a contractar
alumnes en pràctiques, tant
dels cicles formatius com els
alumnes de quart d’ESO que
participen en el projecte Es-
cola-Empresa. La proposta
es debatrà aquest mes a la
taula de formació professio-
nal.

Autocaravanes imotos
a Firauto deBalaguer
❘ BALAGUER ❘ Firauto de Bala-
guer, que se celebrarà els
pròxims dies 20 i 21 d’octu-
bre, incorporarà una exposi-
ció d’autocaravanes i de mo-
tos clàssiques. El certamen
també acollirà una exposició
de vehicles que no superin
els 6.000 euros i hi haurà un
servei d’inspecció tècnica.

Jornadesmicològiques
al Pallars Jussà
❘ LA POBLA DE SEGUR ❘ El Molí de
l’Oli de la Pobla de Segur
acull avui la inauguració de
l’onzena edició de les Jorna-
des Micològiques, que es
portaran a terme fins al dia
4 de novembre. Les jornades
acullen durant aquest mes
diferents degustacions, ta-
llers i conferències sobre els
bolets.

Esterri d’Àneu estrena
el nou servei de gas
❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ Esterri d’Àneu
ha posat en marxa aquesta
setmana el nou servei de gas.
La xarxa té una longitud de
1.600 metres i arriba a un 60
per cent de la població.
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Imatge del comitè electoral del Pirineu celebrada ahir.

CDC elegeix l’alcalde de Vielha per
substituir López a la llista de CiU
J.G.
❘ LLEIDA ❘ L’alcalde deVielha, Àlex
Moga, és el principal candidat
per rellevarAgustí López a la
llista de CiU de Lleida. CiU del
Pirineu va constituir ahir el co-
mitè electoral amb la presència
del secretari d’Organització de

CDC, Josep Rull. Per la seua
part, CDC de Lleida va reunir
l’executiva per enviar la llista
de candidats (vegeu SEGRE
d’ahir) a Barcelona. L’alcalde de
Balaguer i el president de JNC
a Lleida també són al llistat de
possibles candidats.
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