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Banc Sabadell
defensa l’augment
de salaris
El conseller delegat de Banc
Sabadell, Jaume Guardiola, va
advertir divendres que “difícilment” es pot sostenir el creixement de l’economia “si no
creixen els salaris”, i va advocar per engegar una “agenda
reformista de llarg termini” en
aquest sentit. Guardiola va lamentar que per primera vegada una política monetària expansiva no es tradueix en un
alça dels salaris, i va indicar
que si no se soluciona “serà
un problema”. ■ EP

SOCIETAT

Acte d’homenatge
a Francesc
Martínez de Foix

Un treballador del SEM atén un dels ferits de la Rambla moments després de l’atemptat ■ ORIOL DURAN

El SEM avalua l’actuació un
mes després de l’atemptat
a El bon triatge de les víctimes i la gran coordinació van permetre distribuir 139 ferits en quinze centres
sanitaris en una hora i cinquanta minuts a Estudien com poden respondre millor a l’allau de solidaritat
Virtudes Pérez
BARCELONA

El 17 d’agost, cinc minuts
abans de les cinc de la tarda, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va
rebre la primera alerta
que alguna cosa greu estava passant. Quatre minuts més tard, ja sabien
que es tractava d’un atac
terrorista, i a les cinc i un
minut arribava la primera
ambulància a la Rambla
de Barcelona.
Ebullició informativa i
coordinació màxima a la
Central de Coordinació
Sanitària, on, amb una
mitjana de 5.500 trucades
diàries, l’activitat ja acostuma a ser frenètica. En
vista de l’excepcionalitat
dels fets, tot el personal
del SEM, integrat per metges, infermeres i tècnics,
en contacte constant amb
l’equip d’ambulàncies, es
va abocar a socórrer les
víctimes. Una hora i cinquanta minuts després
del primer avís, els 139 ferits estaven distribuïts en
quinze centres sanitaris.
Avui, un mes després de
l’atemptat que va causar

16 morts i 139 ferits entre
Barcelona i Cambrils, el
SEM continua avaluant
una intervenció contra
rellotge que ha despertat
l’admiració de la ciutadania i el reconeixement públic, tant de l’Ajuntament
de Barcelona com del Parlament de Catalunya.
“Estem obligats a ferho”, assegura el gerent del
SEM, el doctor Joan Sala.
Es tracta d’analitzar tant
el material utilitzat –per
veure si va ser suficient o
se n’hauria hagut de fer
servir més– com l’eficàcia
de l’assistència mèdica i,
evidentment, el nivell de
coordinació. Les reunions
ja han començat, però Sala assegura que encara és
aviat per tenir resultats.
El que sí que té clar el gerent del SEM és que, si una
hora i cinquanta minuts
després de l’avís els ferits ja
estaven distribuïts en quinze centres sanitaris i cap
d’aquests ferits va haver
de ser traslladat més tard,
“és precisament perquè es
va fer una bona tasca de
triatge al lloc de l’atemptat i
hi va haver una organització òptima des de la Central
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“El criteri per repartir
els ferits va ser no
col·lapsar cap centre
sanitari i el grau de
proximitat”

—————————————————————————————————

persones formen part de la
unitat de serveis especials
del SEM, amb formació en
bioterrorisme.

de Coordinació Sanitària”.
Durant el temps que va
durar l’evacuació, es van
mobilitzar fins a 50 ambulàncies, que van fer rondes d’evacuació, i es van
muntar dos punts mèdics
avançats, a la part nord i
sud de la Rambla. Els criteris per repartir les víctimes van ser “no col·lapsar cap hospital i el grau
de proximitat”. Per això,
l’hospital del Mar va ser el
centre amb més víctimes.
Cursos i simulacres
Per entendre la resposta
del SEM a l’atemptat, però, no n’hi ha prou a saber
que és un servei perfectament ajustat al protocol.
En els últims anys, amb
una alerta 4 d’atac terrorista, el personal ha fet
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Joan Sala
GERENT DEL SERVEI D’EMERGÈNCIES
MÈDIQUES

cursos de formació, tallers
i simulacres sobre un possible atemptat. El més
important, l’abril de l’any
passat a Diagonal Mar, on
es va fer fins i tot una escenificació simulada. “L’única manera de garantir el
bon funcionament del servei és automatitzar, com
passa quan condueixes,
perquè no sigui necessari
pensar ni valorar”, explica
Sala. En aquest intent de
tenir-ho tot ben pautat,
Sala reconeix que potser
va faltar una millor resposta a l’allau de mostres
de solidaritat, com és el
cas de les persones que
anaven als hospitals a donar sang. “Potser aquesta
és una de les línies de millora”, assenyala el gerent.
L’actuació tampoc s’en-

tendria sense la intervenció de la unitat de serveis
especials del SEM, l’única
que va poder accedir a la
zona calenta quan els Mossos van acordonar l’espai.
“Són un equip de 22 persones amb formació específica en bioterrorisme que
estan acostumades a collaborar amb els Mossos i
que fins i tot fan formació
amb l’exèrcit, porten casc
balístic, armilla antibales,
roba ignífuga i dos maletins que estan equipats
per atendre 60 persones
amb hemorràgies de guerra.” Aquests professionals
són els que van poder
atendre els ferits que es
van refugiar als establiments de la Rambla.
Tot i estar preparats, i
tot i que Sala subratlla
que, “de gent que ha anat
a un accident de trànsit
amb dotze morts, n’hi ha
molta”, la connotació de
terror va tenir un impacte
emocional sobre el personal del SEM. “Molts van
haver de rebre atenció psicològica des del mateix
SEM”, explica Sala, que
assegura que en cap cas
hi ha hagut seqüeles. ■

Més d’un miler de persones
van homenatjar ahir a Barcelona Francesc Martínez de
Foix, el qual va morir el 17 de
juliol als 63 anys, un dels
grans referents del sector de
la discapacitat intel·lectual del
país. El president, Carles Puigdemont, va recordar que “mai
es va rendir” contra les injustícies socials. Martínez de Foix
va dirigir el grup cooperatiu
TEB i va presidir l’Acell i Special Olympics Catalunya i Espanya. ■ REDACCIÓ
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Hospitalitzats 4
dels ferits en els
atemptats del 17-A
El Departament de Salut va
informar ahir que quatre persones de les ferides en
l’atemptat del 17 d’agost a les
Rambles de Barcelona continuen ingressades. En les últimes hores ha estat donat
d’alta el pacient que encara
estava ingressat en un hospital de Saragossa per l’atemptat de Cambrils. Els quatre
hospitalitzats estan en quatre
centres de Barcelona i en estat menys greu. ■ REDACCIÓ
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Fundesplai dedica
el curs a la
igualtat de gènere
Les activitats dels centres de
Fundesplai tindran aquest
curs com a temàtica troncal la
promoció de la igualtat de gènere i la violència zero. Més de
85.000 joves de centres d’esplai i d’escoles treballaran
aquestes temàtiques. Fundesplai va aplegar ahir uns 300
monitors i monitores ahir a
Montesquiu i va fer balanç
d’un estiu amb 65.669 participants i gairebé 5.400 beques
atorgades. ■ REDACCIÓ

