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■Una dona va morir fa dues set-
manes a l'hospital Josep Trueta
de Girona per un càncer de
mama tractat amb pseudocièn-
cia. La pacient, de menys de 
anys, va acudir per primer cop al
centre hospitalari al desembre
presentant febre. En realitat, el
que tenia era un tumor especial-
ment agressiu, un càncer de
mama triple negatiu, que no

s’estava tractant de forma con-
vencional, segons avançava ahir
el diari El País arran de la denún-
cia del metge que la va tractar,
l’oncòleg de l’Institut Català
d’Oncologia (ICO) a Girona Joa-
quim Bosch. 

Segons el facultatiu, la pacient
va anar a l’hospital amb el «pit
putrefacte» després de rebutjar
el tractament habitual de qui-
mioteràpia, cirurgia i radioterà-

pia per coniar en un curandero
de Barcelona. Un cop a l'hospi-
tal, els metges del Trueta van de-
cidir operar-la pal·liativament i,
amb una metàstasi avançada als
ossos, va acabar morint.

L'oncòleg que la va atendre va
ser el doctor Bosch, que dijous
va explicar el cas a Twitter, sota
el paraigua de la campanya
stoppseudociències, on profes-
sionals sanitaris denunciaven
l’efecte aquestes pràctiques. 

El metge va recordar que la
dona va acudir a Urgències amb
febre i una bossa plena de pasti-
lles. Preguntada per l'estat del
seu tumor, la pacient va al·legar
que el seu «terapeuta alternatiu»
li havia dit que «si sortia cap a
fora era bo, perquè signiicava
que s'estava oxigenant i que el
cos l'expulsava». 

En declaracions a la Cadena
Ser, Bosch considera que el cu-
randero va enganyar la dona «de
manera destacable» i que des del
moment en què la van rebre a
l'hospital «la van intentar ajudar
amb la medicina tradicional».

Arran de la denúncia de l'on-
còleg gironí, tant el Departa-
ment de Salut com el Col·legi de
Metges de Girona investigen el
cas. En una breu piulada a Twit-
ter, la Conselleria assenyala que
ha posat l'afer en mans de la Di-
recció General d'Ordenació Pro-
fessional i Regulació Sanitària,
que ha obert un expedient infor-
matiu per saber què ha passat, i
recorda, que des de Salut s'apos-
ta sempre «pels tractaments va-
lidats i amb base cientíica».

Per la seva banda, el Col·legi
analitzarà si el sanador pot haver
comès intrusisme professional.
El president del Col·legi, Josep
Vilaplana, explica que s'ha obert
un expedient per determinar si
aquesta persona va incórrer en
l'intrusisme anunciant-se com a
metge «ortomolecular». «Si des-
cobrim qui és aquest senyor i
que ha actuat així, el Col·legi
arribarà ins a les últimes conse-
qüències», explica  Vilaplana,
que ha anunciat que l’ens crearà
un canal per recollir aquest tipus
de denúncies. 

 L’oncòleg de l’ICO de Giro-
na que va atendre a la pa-
cient va alertar ahir en una
entrevista a la SER que cada
vegada hi ha més curanderos
d’aquest tipus que han vist
una possibilitat de negoci en
casos similars.  «Quan un pa-
cient es troba en aquesta si-
tuació està molt vulnerable i
a vegades entra en mecanis-
mes de defensa psicològica
una mica absurds, és una for-
ma que té per afrontar-ho»
va relatar. També va explicar
que casos com aquests es de-
nuncien poc i que «per des-
gràcia» quan les famílies ho
han fet la resposta de la Jus-
tícia ha estat que la persona
ja era prou adulta per saber
que li estàn prenent el pèl.
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Una dona mor d’un càncer
de mama que es tractava
amb teràpies alternatives
La pacient va arribar a l’hospital Josep
Trueta amb el pit putrefacte al·legant que un
curandero li havia dit que «s’estava oxigenant»
El Departament de Salut i el Col·legi de
Metges de Girona han obert una investigació

«Alerta  que
cada cop hi ha
més sanadors
que hi veuen
possibilitat 
de negoci»

CONSEQÜÈNCIES DE LA PSEUDOCIÈNCIA

JOAQUIM BOSCH
ONCÒLEG DE L’ICO DE GIRONA

Imatge exterior de l’hospital

Josep Trueta de Girona. DdG/ARXIU
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■El passat mes de gener un jut-
ge de València va absoldre d’un
delicte d’homicidi per impru-
dència greu a un curandero que
havia tractat un jove de  anys
que va acabar morint de càncer
després d’abandonar el tracta-
ment que li havia pautat l’hospi-
tal. A la sentència emesa pel jut-
jat penal número  es va consi-
derar que «les darreres decisions

relatives al tractament –fossin
més o menys encertades– van
ser adoptades de forma lliure i
conscient pel mateix jove». Al
document judicial també es po-
sava en relleu que no era «objec-
te del procediment valorar si la
denominada «medicina natu-
ral» era, o no, una alternativa real
i eicaç als tractaments mèdics
actualment existents contra el
càncer».

Un curandero de València va
quedar absolt per fets similars

El Col·legi de Metges de Girona
assenyala que una de les
funcions dels facultatius és
informar bé el pacient perquè
no es deixi portar per falses
creences. 

ALBA CARMONA GIRONA

■ El Col·legi de Metges ha
emprès alguna acció arran
d’aquest cas?

Hem obert un expedient in-
formatiu per recollir informació
sobre el cas, sobretot per si
aquesta persona, aquest sana-
dor, ha pogut incórrer en algun
tipus d’intrusisme. A vegades,
anunciar-se que fan «medicina
ortomolecular» o alguna cosa si-
milar indueix a confusió i intru-
sisme. Fa temps el Col·legi ja va
enviar a la iscalia dos casos d’in-
trusisme, el d’una persona que
es feia passar per metge a l’hos-
pital de Figueres i un altre era un
que no era metge però que
s’anunciava com a tal i feina

«medicina bioenergètica», reti-
rant algun tractament i tot. 

En cas que es tracti d’intru-
sisme professional, què li pas-
saria a aquesta persona?

Primer cal saber qui és, per-
què ara mateix no sabem qui va
tractar aquesta persona i quina
relació hi havia entre ells, perquè

sovint la gent s’aferra a falses
creences i a persones que només
els prenen la salut i els diners. 

Han parlat amb el Departa-
ment de Salut?

Aquest cas va passar fa mesos
però s’ha sabut ara arran de la
mort de la pacient. Hem parlat
amb Salut i li hem demanat que
esbrini què va passar exacta-
ment. Sabem que passen casos
d’aquest tipus, i és gent que
s’aproita de l’extrema vulnera-
bilitat del pacient, que està en un
moment en què es pot creure el
més inversemblant, com que el
tumor està sent expulsat. Això és
el que volia denunciar el doctor
Bosch amb la seva piulada, i ha
fet bé. 

En quin sentit?
Ell va posar el cas com a exem-

ple de la gran vulnerabilitat dels
pacients. Malgrat el ressò me-
diàtic, ell volia destacar la inde-
fensió del pacient amb càncer.
Ha posat sobre la taula un cas
gravíssim, i això en l’aspecte pe-
dagògic és bo per tothom. 

Què pot fer un metge quan
es troba un cas similar?

Dijous tots els Col·legis de
Metges de Catalunya vam editar
un decàleg sobre teràpies com-
plementàries, perquè hi haurà
gent que les seguirà fent servir i
les buscarà perquè no troba la
solució adequada i moltes vega-
des, la suggestió o el placebo te-
nen efectes molt potents. Hi ha
evidència cientíica sobre l’efec-
te placebo, però vam voler fer el
decàleg perquè els facultatius
tinguessin en compte diverses
qüestions abans de recomanar
aquestes teràpies. 

Quin tipus de qüestions?
Sobretot informar-se bé i re-

cordar al pacient que no pot per-
dre el contacte amb la teràpia va-
lidada per la ciència. 

Parlar més de teràpies com-
plementàries i no de teràpies
alternatives, oi?

Exacte, s’ha de seguir mante-
nint el tractament principal. Ens
trobem aquestes mal dites «me-
dicines alternatives» fan optar
per una teràpia o l’altra i això no

pot ser. Medicina només n’hi ha
una, i és la que cura, la de l’evi-
dència cientíica. A vegades pot
solucionar del tot, a vegades a
mitges, a vegades només conso-
la, però si la gent vol usar una  al-
tra teràpia, hi ha de pensar com
a complementària. 

Quan un facultatiu veu un
cas d’aquest tipus, hi ha algun
canal per denunciar-lo a Salut
o al Col·legi?

En el cas del Col·legi, només
podem actuar sobre els faculta-
tius col·legiats, sobre les altres
persones podem posar en co-
neixement de la iscalia que hi
ha algú que es fa passar per un
metge i no ho és, que fa intrusis-
me i suplanta una identitat amb
uns títols que no té. Però clar, cal
que hi hagi una denúncia i saber
ben bé qui és, i això en el cas dels
metges passa poc, és més fàcil
que ho faci el mateix interessat;
si ets metge i veus aquesta situa-
ció, el que més t’acaba preocu-
pant és el pacient, intentar re-
conduir-lo. Sobretot, la nostra
tasca és divulgar i donar infor-
mació a la gent perquè segueixi
a les mans adequades. Val la
pena estar ben informat i no dei-
xar-se portar per creences errò-
nies. 
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L’ANÀLISI DEL COL·LECTIU MÈDIC

Josep Vilaplana

«Medicina només
n’hi ha una, i és 
la que cura, la de
l’evidència cientíica»

PRESIDENT DEL COL·LEGI DE METGES DE GIRONA. El doctor Josep Vilaplana
destaca el cas de Girona com un exemple de la gran indefensió en què es troba
el pacient amb càncer. Assenyala que malgrat l’impacte de la suggestió o el placebo,
en cap cas s’ha d’abandonar el tractament validat per la ciència. 

A.C. GIRONA

■ Els quatre Col·legis de Met-
ges de Catalunya han aprovat
un decàleg de principis de
compliment obligat per als fa-
cultatius que estableix que les
teràpies complementàries mai
podran substituir un tracta-
ment mèdic cientíic i parteix
de la base que qualsevol facul-
tatiu s’ha de guiar «de manera

inexcusable, per criteris cientí-
ics consensuats i actualitzats».
El document recorda que
«l'abordatge de qualsevol ma-
laltia ha de comprendre, de
manera inequívoca i fonamen-
tal, la indicació de tractaments
basats en coneixements mè-
dics validats» i diu que les terà-
pies de caràcter complementa-
ri, «tot i que pretenen contribuir

a millorar l'estat del pacient, no
poden ocupar mai un paper
principal ni exclusiu en el ma-
neig de cap patologia».«El pro-
cés d’informació del pacient ha
de ser molt rigorós», recorda el
Consell, que apunta que el met-
ge ha de vetllar perquè «no in-
terfereixin amb l’acció dels trac-
taments principals ni perjudi-
quin el pacient». 

Els metges recorden que aquestes
teràpies no substitueixen el tractament

«Sabem que
passen casos
d’aquest tipus, 
i és gent que
s’aprofita de
l’extrema
vulnerabilitat
del pacient»

El doctor Josep Vilaplana, a la
seu del Col·legi. ANIOL RESCLOSA
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L’oncòleg de l’Institut Ca-
talà d’Oncologia (ICO) Gi-
rona Joaquim Bosch-Bar-
rera ha denunciat pública-
ment que una dona que te-
nia un tipus de càncer de
mama molt agressiu va
morir fa dues setmanes a
l’hospital Josep Trueta de
Girona després de rebut-
jar els tractaments mèdics
i optar per teràpies alter-
natives. El doctor Bosch-
Barrera va denunciar
aquest cas a través de
Twitter amb dues piula-
des en què relatava la si-
tuació amb què es va tro-
bar i la seva opinió. “En
una guàrdia una dona jove
acudeix per febre. Càncer
de mama en tractament
amb teràpies alternatives.
–I el teu terapeuta alter-
natiu què et diu del teu tu-
mor? –Diu que si surt cap
enfora és bo, perquè signi-
fica que s’està oxigenant”,
va dir en la primera piula-
da, que anava acompanya-
da d’una imatge molt crua
sobre l’aspecte del pit que
tenia la dona que va aten-

dre que hores més tard va
retirar. En la segona piula-
da deia: “Per a tot tenen
una resposta, aquests
malvats. Per casos com
aquests no puc callar, ju-
guen amb la vida i la salut
de les persones. Si això ho
fa un metge acaba entre
reixes, ells segueixen enri-
quint-se enganyant nous
malalts.” Va acabar les
dues piulades amb l’eti-
queta #StopPseudotera-
pias.

Arran d’aquesta denún-
cia pública, les xarxes so-
cials van començar ahir a
bullir fent servir aquesta
mateixa etiqueta i van
aparèixer les primeres re-
accions del col·lectiu mè-
dic i de les autoritats sani-
tàries. El president del

Col·legi Oficial de Metges
de Girona (CONG), Josep
Vilaplana, va anunciar
ahir al matí, també a tra-
vés d’una piulada, que el
COMG ha obert un expe-
dient informatiu per valo-
rar si el practicant de “la
medicina ortomolecular”
induint a l’engany hauria
pogut fer intrusisme. I de-
manava al Departament
de Salut que intervingués
en l’afer. Per mitjà també
de Twitter, Salut va indi-
car que la direcció general
d’Ordenació Professional i
Regulació Sanitària ha
obert un expedient infor-
matiu per investigar el
cas. I hi va afegir: “El De-
partament de Salut recor-
da que sempre aposta pels
tractaments validats i
amb base científica, i que
les teràpies complementà-
ries i/o alternatives mai
poden substituir un trac-
tament validat.”

La dona va arribar a ur-
gències del Trueta el de-
sembre de l’any passat. Va
ser operada, però, a causa
de l’extensió de la malal-
tia, va morir fa dues set-
manes a l’hospital. ■

Denuncia la
mort d’una
dona que va fer
pseudoteràpia
a L’oncòleg de Girona Joaquim Bosch va donar a conèixer
el cas d’aquesta malalta de càncer de mama a través de
Twitter a Salut i el COMG han obert investigacions

Núria Astorch
GIRONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

El Consell de Col·legi de Met-
ges de Catalunya (CCMC) ha
aprovat un document en què
defineix quins són els princi-
pis bàsics que han de seguir
els metges que indiquen te-
ràpies complementàries. Re-
corda que aquestes mai po-
den substituir un tractament
mèdic validat. “Les teràpies
de caràcter complementari,
tot i pretendre contribuir a
millorar l’estat del pacient, no
poden ocupar mai un paper

“Per casos com
aquests no puc callar,
juguen amb la vida i la
salut de les
persones”
Joaquim Bosch-Barrera
ONCÒLEG DE L’ICO GIRONA

L’hospital Josep Trueta de Girona, en una imatge d’arxiu ■ JOAN SABATER

principal ni exclusiu en el ma-
neig de cap patologia”, s’ex-
posa en la introducció del de-
càleg. A partir d’aquí, la indi-
cació de teràpies comple-
mentàries per part d’un met-
ge, així com la seva divulga-
ció, han d’anar acompanya-
des d’informació molt clara
sobre el caràcter no substitu-
tori d’aquests procediments.
El procés d’informació al pa-
cient ha de ser molt rigorós.
El metge té l’obligació d’insis-

tir en la necessitat de no
abandonar cap tractament
principal i necessari. Ha de
vetllar perquè l’aplicació de
teràpies complementàries no
interfereixi amb l’acció dels
tractaments principals ni pu-
gui perjudicar el pacient. El
document exclou del concep-
te de teràpies complementà-
ries aquells procediments
que indueixen de manera cla-
ra a l’abandonament de trac-
taments validats. ■

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Principis per indicar teràpies complementàries
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Susana
Quadrado

Negros como
medusas

Entradentrodeloposiblequeesté
usted poniéndosemoreno en al
gunaplayadelacostapeninsular
o balear cuando se consumauna

delasdosamenazasdeesteverano:unain
vasióndemedusasounainvasióndeinmi
grantes. La primera coincidirá con un au
mento de la temperatura del Mediterrá
neo.La segunda, conel cierrede la rutade
los Balcanes a través de Grecia y con las
alarmantes prioridades de un italiano
zumbadoqueatiendeporMatteoSalvini.
Estará usted escuchando por su iPod

Hurricane, de Bob Dylan, “Oh, my God,
they kill themall!”, cuando verá llegar a un
montóndenáufragos.Nouno,nidos,nilos
cincode lapateraquearribóaprimerosde
julio a cala Canutells en Menorca. Serán
decenas.Vendrándepaísesquesehan ido
apiqueyporcuyabordahanlogradosaltar
enelúltimomomento.
En un minuto se habrá llenado la playa

de infelices.
Entonces una gran marejada de solida

ridad recorrerá el arenal. Cada equis me
trosungrupodeblancoscuidarádeunne
gro que, aturdido por el hambre y la sed,
creeráqueaquelloesunaalucinaciónpro
ducidaporlaproximidaddelamuerte.Por
una vez y sin que sirva de precedente, los
unos tratarán a los otros de igual a igual.
Claroquetodoelmundoquerráinmortali
zar con sumóvil esa escena inédita en sus
vacaciones, para colgar luego el vídeo en
las redes sociales. “Qué drama, qué dra
ma”, contaránasusseguidores.
Facebook,Twitter, qué sé yo, haránque

se acerquen las televisiones. Los realiza
dores explotarán la imagendeusted abra
zando a un náufrago, dándole su aguami
neral, cubriéndole con su toalla. Cuánta
buenaconcienciagratis. “Cientosdeturis
tas, sorprendidos por una avalancha de

subsaharianos”, leerá la presentadora del
telediario. Mañana losproductores ya lle
narán la escaleta con los cientos demedu
sasque,paradisgustodeloshoteleros,han
aparecidoenlaorillaunpocomásalnorte.
Primero las teles, decíamos. Luego lle

garán a la playa los políticos. Seguro que
anuncian una comisión o un comité de al
go. Para cuando vuelvan a sus despachos
(si esquenosevandevacaciones)y sedis
ponganaregular losnaufragios(porquees
lo queharán: regular), la burocraciahabrá
actuadocontaleficaciaquecuandolosne
gros hayan recuperado las fuerzas ya ha
brán dejado de ser personas con una bio
grafía dentro para convertirse en meros
expedientesde leyesmalhechas.
En el peor de los casos, a esos negros les

esperaunbilletedevueltaalhorrordelque
han huido y que a Europa le importa un
bledo.Enelmejor,unaautorizaciónválida
para unas semanas, en espera de unos pa
peles que difícilmente les darán. Entre
tanto,carreteraymanta.Literal.Carretera
en dirección a Barcelona. Y manta: la que
extenderánenelsubsuelodelaplazaCata
lunya, en laBarceloneta, en laplayadeBo
gatell... Habrá una invasión de molestos
náufragos urbanos, y la amenaza veranie
ga no será a la justicia o a los derechos hu
manos, no, sino al turismo. Ya ven, los ne
gros, comolasmedusas.

Entra de lo posible que esté
usted en una playa y se vea
sorprendido por decenas
de náufragosmoribundos

Duradenuncia sobreunapaciente
fallecidaporculpadeuncurandero
Unmédico de Girona difunde un caso en el que la víctima padecía cáncer

BÀRBARA JULBE
Girona

Unamujer, demenosde40 años, que su
fríacáncerdemamaydecidióabandonar
la quimioterapia y seguir con tratamien
tosalternativos, fallecióhaceunasdosse
manas en el hospital JosepTrueta deGi
rona. El caso lo denunció en su cuenta de
Twitter el oncólogo que la atendió enur
gencias, Joaquim Bosch Barrera en un
texto impactante.
Lapacienteacudióal centrohospitala

rio en diciembre pasado con una fiebre
elevada a consecuencia de una infección
en lamama.BoschBarrera, tras ver el es
tado de putrefacción en el que se encon
traba supecho, lepidióquédecía su tera
peuta alternativo sobre el tumor y la res
puesta de la mujer, según afirma este
especialista, fue: “Dice que si sale hacia
fueraesbuenoporquesignificaquesees
táoxigenando”.
El facultativo, que acompañaba el tuit

con una fotografía –que después retiró
por la dureza de la imagen–, denunció
que las personas que se dedican a las
pseudoterapias“jueganconlavidaylasa
lud de las personas”. Y lamentó que “si
eso lo hace un médico acaba entre rejas,
en cambio ellos siguen enriqueciéndose
engañandoanuevosenfermos”.
A raíz de la denuncia del oncólogo, el

Departament de Salut de laGeneralitat y
elCol∙legideMetgesdeGironahanabier
to expedientes informativos en relación
conel suceso. LaGeneralitat hapuesto el
caso enmanos de la dirección general de
OrdenacióProfessional i Regulació Sani
tària y recuerdaque, desde la conselleria,
“siempre se apuesta por los tratamientos
validados y con base científica y que las
terapias complementarias y/o alternati

vasnuncadebensustituirun tratamiento
validado”.
Por su parte, el presidente del Col∙legi

deMetges deGirona, el doctor JosepVi
laplana, precisó que investigarán si el cu
randero de Barcelona que trató a la pa
cientepodríahaber cometido intrusismo
profesional. “Queremos ver hasta qué
puntoestapersona,quenoesmédicoyha
tratado a la paciente, podría haber incu
rridoenintrusismoalahoradeanunciar
se como medicina ortomolecular o con
otro nombre”, asegura Vilaplana, quien
lamentó “la extrema vulnerabilidad de
los pacientes oncológicos” que pueden
servíctimasde“engañosymentirasrepe

tidas”. En este mismo sentido, el pre
idente del Col∙legi de Metges de Barce
lona, Gustavo Tolchinsky, declaró a
RAC1que“decirqueel tumor loquebus
caesoxigenarseesunengañoconmucha
mala fe. Nos llegan pacientes no sólo
cuando leshanengañadomoralmente si
noqueademás leshanestafadoeconómi
camente”.
Precisamente, el Consell deMetges de

Catalunyaaprobóel juevespasadounde
cálogosobrecuálessonlosprincipiosque

han de seguir los médicos que indiquen
terapias complementarias para garanti
zar el correcto ejercicio de la medicina.
Este nuevo protocolo recuerda que “las
terapias complementariasnuncapueden
sustituir un tratamiento médico valida
do”yque“elmédico tendráque informar
alpacientede lanecesidaddenoabando
nar ningún tratamiento necesario y ad
vertirlodemaneraclaraqueeltratamien
to complementario no es una alternativa
terapéutica y que no es sustitutorio de
ningúntratamiento”.
TantoelCol∙legideMetgesdeBarcelo

na como el doctor Bosch Barrera piden
unamayor implicacióndelMinisterio de
Sanidadenelcontroldeestetipodeprác
ticas.Unode loscasosmás relevantes fue
eldeunestudiantevalencianode21años.
Este joven falleció tras abandonarun tra
tamientocontralaleucemiaquelehabían
pautado en el hospital y ponerse en ma
nos de un curandero, según recuerda
Bosch Barrera en su hilo de Twitter. Al
hombrese le juzgóporhomicidiopor im
prudencia grave pero a principios de año
fueabsueltoporun juezdeValència.
Eloncólogogerundensetienenumero

sostuitsencontradelaspseudocienciaso
pseudoterapias a la hora de curar el cán
cer,principiosquetambiénsuscribeel je
fedelserviciodeAnatomíaPatológicadel
Trueta,EugeniLópezBonet.
ElInstitutCatalàd’Oncologia(ICO)no

diomásdetallesdelafallecidapararespe
tar suprivacidad, pero el tumorde la víc
timaeramuyagresivoyelcáncer,cuando
llegó a urgencias, estaba en una fasemuy
avanzada.LosoncólogosdelTruetadeci
dieron operarla paliativamente, pero la
paciente, que presentaba metástasis en
los huesos, finalmente murió hace unas
dossemanas.c

Un indígena lleva 20 años viviendo solo en la Amazonia
Las imágenes de un indígena que ha vi
vido solo en un bosque amazónico du
rante al menos 22 años acaban de ver la
luz. Semidesnudo y empuñando un ha
cha, el hombre, de unos 50 años, nunca
habíasidofilmadoantestanclaramente.
El indígena parece estar en excelente
estado de salud y vive “muy bien cazan
do, manteniendo algunas plantaciones
depapaya,maíz”,explicóAltairAlgayer,

coordinador regional de la agencia bra
sileñaFunai (enRondônia), presenteen
la grabación. “Tiene buena salud y una
buenaformafísicagraciasaquehaceto
dos esos ejercicios”, añade. Se cree que
esteeselúnicosupervivientedeuna tri
buaisladaconocidaporsucostumbrede
cavaragujerosparacazar.
Elhombrecazacerdosdelbosque,pája
ros y monos con arco y flecha y atrapa

presas en agujeros ocultos llenos de ta
blas de maderas afiladas. Madereros,
granjeros y acaparadores de tierras ase
sinaron y expulsaron a las poblaciones
indígenas en lasdécadasde 1970y 1980.
Se cree que él es el único superviviente
deungrupode seis personas asesinadas
duranteunataquedegranjeros en 1995.
Fue localizadoporprimera vez en 1996,
ydesdeentonceshasidovistoporFunai.

FUNAI

LAS PSEUDOTERAPIAS

“Se juega con la vida de
las personas con total
impunidad”, dice el doctor

INVESTIGACIÓN

LaGeneralitat y el Col∙legi
deMetges investigan
si hubo intrusismo

mavellaneda
Resaltado
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Susana
Quadrado

Els negres,
commeduses

Entra dins del que és possible que
vostè estigui posantse moreno
en alguna platja de la costa pe
ninsular o balear quan es consu

ma una de les dues amenaces d’aquest es
tiu: una invasió demeduses o una invasió
d’immigrants. La primera coincidirà amb
unaugmentde la temperaturade laMedi
terrània. La segona, amb el tancament de
la ruta dels Balcans a través de Grècia i
amblesalarmantsprioritatsd’unitaliàque
estàcomunllum, MatteoSalvini.
Vostèestaràescoltantpel seu iPodHur

ricane, de Bob Dylan, “Oh, my God, they
kill themall!” quan veurà arribar unmunt
denàufrags.Noun, ni dos, ni els cinc de la
pasteraqueva arribar aprimersde juliol a
cala es Canutells, a Menorca. Seran dese
nes. Vindrande països que se n’han anat a
l’aiguaiperlabordadelsqualshanaconse
guit saltara l’últimmoment.
En un minut s’haurà omplert la platja

d’infeliços.
Llavors una gran maror de solidaritat

recorrerà l’areny. Cada Xmetres un grup
deblancscuidaràunnegreque,atorditper
la gana i la set, creurà que allò és una al∙lu
cinació produïda per la proximitat de la
mort. Per una vegada, i sense que serveixi
de precedent, els uns tractaran els altres
d’igual a igual. Esclar que tothom voldrà
immortalitzarambelmòbilaquellaescena
inèdita en les seves vacances, per penjar
despréselvídeoa lesxarxes socials. “Quin
drama, quin drama”, explicaran als seus
seguidors.
Facebook, Twitter, ves a saber, faran

que s’acostin les televisions. Els realitza
dors explotaran la imatge de vostè abra
çantunnàufrag,donantlilasevaaiguami
neral, tapantlo amb la seva tovallola.
Quantabonaconsciènciadefranc.“Cente
narsdeturistes, sorpresosperunaallaude

subsaharians”, llegirà la presentadora del
telenotícies. Demà els productors ja om
pliran l’escaleta amb els centenars deme
duses que, per a disgust dels hotelers, han
apareguta lavora,unamicamésalnord.
Primer les teles, dèiem.Després arriba

ran a la platja els polítics. Segur que anun
cienunacomissióouncomitèd’algunaco
sa. Quan tornin als seus despatxos (si és
quenose’nvandevacances) iesdisposina
regular els naufragis (perquè és el que fa
ran: regular), la burocràcia haurà actuat
amb tal eficàcia que quan els negres hagin
recuperatlesforcesjahaurandeixatdeser
personesambunabiografiaadinspercon
vertirse en mers expedients de lleis
mal fetes.
En el pitjor dels casos, a aquells negres

els espera un bitllet de tornada a l’horror
de què han fugit i que a Europa li importa
unrave.Enelmillor,unaautoritzacióvàli
da per unes setmanes, en espera d’uns pa
pers que difícilment els donaran. Men
trestant, carretera imanta. Literal. Carre
tera en direcció a Barcelona. I manta: la
queestendranal subsolde laplaçaCatalu
nya, a la Barceloneta, a la platja del Boga
tell... Hi haurà una invasió d’empipadors
nàufrags urbans, i l’amenaça estiuenca no
serà a la justícia o als drets humans, no, si
nóal turisme. Jahoveieu: elsnegres, com
lesmeduses.

Entradinsdelqueéspossible
quevostè siguienunaplatja i
esvegi sorprèsperdesenes
denàufragsmoribunds

Duradenúncia sobreunapacient
mortaper culpad’uncurandero
Unmetge de Girona difon un cas en què la víctima patia càncer

BÀRBARA JULBE
Girona

Unadona,demenysde40anys,quetenia
càncerdemamaivadecidirabandonarla
quimioteràpia i seguir amb tractaments
alternatius, vamorir fa unes dues setma
nes a l’hospital Josep Trueta de Girona.
El cas el va denunciar al seu compte de
Twitter l’oncòleg que la va atendre a ur
gències, Joaquim Bosch Barrera, en un
text impactant.
Lapacientvaanaral centrehospitalari

el desembre passat amb una febre eleva
daaconseqüènciad’una infeccióa lama
ma.BoschBarrera,desprésdeveure l’es
tat de putrefacció en el qual es trobava el
seupit, livademanarquèdeiael seutera
peuta alternatiu sobre el tumor i la res
postadeladona,segonsafirmaaquestes
pecialista,vaser:“Diuquesisurtcapafo
ra és bo perquè significa que s’està
oxigenant”.
El facultatiu, que acompanyava el tuit

amb una fotografia –que després va reti
rarper laduresade la imatge–,vadenun
ciar que les persones que es dediquen a
les pseudoteràpies “juguen amb la vida i
la salut de les persones”. I va lamentar
que “si això ho fa un metge acaba entre
reixes, encanvi ells continuenenriquint
seenganyantnousmalalts”.
Arran de la denúncia de l’oncòleg, el

Departament de Salut de la Generalitat
i el Col∙legi de Metges de Girona han
obert expedients informatius en relació
amb el succés. La Generalitat ha posat el
cas enmans de laDireccióGeneral d’Or
denació Professional i Regulació Sanità
ria i recorda que, des de la conselleria,
“sempre s’aposta pels tractaments vali
datsiambbasecientíficaiquelesteràpies
complementàries i/o alternatives nohan

de substituirmai un tractament validat”.
Per la sevapart, elpresidentdelCol∙le

gi de Metges de Girona, el doctor Josep
Vilaplana, vaprecisar que investigaran si
el curandero deBarcelona que va tractar
lapacientpodriahavercomèsintrusisme
professional. “Volem veure fins a quin
punt aquesta persona, que no és metge i
ha tractat la pacient, podria haver incor
regut en intrusisme a l’hora d’anunciar
se com a medicina ortomolecular o amb
unaltre nom”, asseguraVilaplana, qui va
lamentar “l’extrema vulnerabilitat dels
pacientsoncològics”quepodenservícti
mesd’“enganys imentides repetides”.
En aquest mateix sentit, el president

delCol∙legideMetgesdeBarcelona,Gus
tavo Tolchinsky, va declarar a RAC1 que
“dir que el tumor el que busca és oxige
narse és un engany amb molta mala fe.
Ens arriben pacients no només quan els
han enganyatmoralment sinó que amés
elshanestafat econòmicament”.
Precisament, el Consell de Metges

de Catalunya va aprovar dijous passat
un decàleg sobre quins són els princi
pis que han de seguir els metges que in
diquin teràpies complementàries per ga

rantir el correcteexercici de lamedicina.
Aquest nou protocol recorda que “les

teràpies complementàries no poden
substituir mai un tractament mèdic va
lidat” i que “elmetgehauràd’informar el
pacient de la necessitat de no abandonar
cap tractament necessari i advertirlo de
manera clara que el tractament com
plementari no és una alternativa tera
pèutica i que no és substitutori de cap
tractament”.
Tant el Col∙legi de Metges de Barce

lona com el doctor Bosch Barrera dema
nen una implicació més gran del Minis
terideSanitatenelcontrold’aquest tipus
de pràctiques. Un dels casos més relle
vants va ser el d’un estudiant valencià de
21 anys. Aquest jove va morir després
d’abandonar un tractament contra la
leucèmia que li havien planificat a l’hos
pital i posarse enmans d’un curandero,
segonsrecordaBoschBarreraalseufilde
Twitter. A l’home se’l va jutjar per ho
micidi per imprudència greu però a
començamentsd’anyvaserabsoltperun
jutgedeValència.
L’oncòleg gironí ténombrosos tuits en

contra de les pseudociències o pseudo
teràpies a l’hora de curar el càncer,
principis que també subscriu el cap del
servei d’Anatomia Patològica de l’hos
pital Josep Trueta de Girona, Eugeni
LópezBonet.
L’InstitutCatalàd’Oncologia (ICO)no

va donar més detalls de la morta per
respectarlasevaprivacitat,peròeltumor
de lavíctimaeramoltagressiu ielcàncer,
quanvaarribaraurgències,estavaenuna
fasemolt avançada.
Els oncòlegs del Trueta van decidir

operarlapal∙liativament,peròlapacient,
quepresentavametàstasi als ossos, final
mentvamorir faunesduessetmanes.c

Fa 20 anys que un indígena viu tot sol a l’Amazònia
Les imatges d’un indígena que ha vis
cut tot sol en un bosc amazònic durant
almenys 22 anys acaben de veure la
llum. Seminú i empunyant una destral,
l’home, d’uns 50anys, nohavia estat fil
mat mai tan clarament. L’indígena
sembla que està en excel∙lent estat de
salut i viu “molt bé caçant i mantenint
unes quantes plantacions de papaia i
blat demoro”, va explicar Altair Algay

er, coordinador regional de l’agència
brasilera Funai (a Rondônia), present a
l’enregistrament. “Té bona salut i una
bona forma física perquè famolts exer
cicis”, afegeix. Es creu que aquest és
l’únic supervivent d’una tribu aïllada
coneguda pel costum de cavar forats
per caçar.
L’home caça porcs del bosc, ocells imi
cos amb arc i fletxa, i atrapa preses en

forats amagats plens de fustes esmola
des. Fustaires, grangers i acaparadors
de terres van assassinar i van expulsar
les poblacions indígenes a les dècades
dels setanta i vuitanta. Es creu que ell
és l’únic supervivent d’un grup de sis
persones assassinades durant un atac
de grangers el 1995. Va ser localitzat
perprimeravegadael 1996, i desd’ales
hores ha estat vist per Funai.

FUNAI

LES PSEUDOTERÀPIES

“Es juga amb la vida
de les persones
amb total impunitat”

INVESTIGACIÓ

LaGeneralitat i el Col∙legi
deMetges investiguen
si hi va haver intrusisme

mavellaneda
Resaltado
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Barcelona va aprovar ahir la concessió de la Medalla d’Or 
de la Ciutat a l’arquitecte Oriol Bohigas i a l’historiador 
Josep Fontana. Van ser més polèmiques, però, les medalles 
que es van atorgar en paquet a persones com ara 

la periodista Susanna Griso –el PDECat va deixar clar que 
no ho veia bé– o a l’Associació Catalana de Drets Civils, 
creada per familiars d’exiliats i presos polítics, que no va 
agradar a Cs i el PP.

MEDALLES D’OR 
AMB POLÈMICA 
A BARCELONA

rats i són presa fàcil dels cants de si-
rena d’aquests entabanadors”, ha 
explicat a Twitter el doctor, que tre-
balla a l’Institut Català d’Oncologia 
(ICO) de Girona. Hi coincideix el 
president del Col·legi de Metges de 
Girona, Josep Vilaplana, que alerta 
de “la vulnerabilitat” que suposen 
–davant la pseudociència– les per-
sones que pateixen algun tipus de 
càncer. “La dona es creia això. Es 
pot arribar a un punt de credulitat”, 
adverteix Vilaplana. 

Segons les primeres investigaci-
ons, la persona que havia entabanat 
la pacient no és un metge ni cap 
professional. Es tractaria d’un xar-
latà o curandero amb oficina a Bar-
celona. La direcció general d’Orde-
nació Professional i Regulació Sa-
nitària del departament de Salut ja 
ha obert un expedient informatiu 
per investigar el cas, mentre recor-
da que “sempre” s’ha d’apostar pels 
tractaments validats i amb base ci-
entífica. Vilaplana afegeix que el 
Col·legi de Metges també ha decidit 
obrir un expedient informatiu per 
si la persona que oferia la pseudoci-
ència a la pacient amb càncer de 
mama “pot haver comès algun tipus 
de delicte d’intrusisme”. “A vega-
des s’anuncien com si fossin medi-
cina, cosa que genera confusions i 
enganys”, subratlla Vilaplana. 

“Molts [pacients] s’acaben ado-
nant de l’engany, però més tard, 

quan ja els han robat els diners i la 
salut”, ha expressat Bosch Barrera a 
Twitter. “Amb casos així no puc ca-
llar. Juguen amb la vida i la salut de 
persones humanes. Si això ho fa un 
metge, acaba entre reixes. Ells con-
tinuen enriquint-se enganyant 
nous malalts”, ha manifestat el doc-
tor de l’ICO de Girona. Vilaplana, 
que ha aplaudit la valentia de Bosch 
Barrera a l’hora de denunciar el cas, 
recorda que el posicionament dels 
Col·legis de Metges és clar: “De me-
dicina només n’hi ha una i és la que 
cura”. Tot i això, admet que no es 
pot evitar que els pacients accedei-

xin a una teràpia complementària 
“havent consultat el seu metge, sen-
se deixar el tractament principal i si 
hi ha un diagnòstic acurat”. 

Mai ha de substituir el tractament 
En aquesta línia, el decàleg que ha 
elaborat el CCMC exposa que les te-
ràpies complementàries han de ser, 
tal com indica el seu nom, un recurs 
que pot acompanyar, però mai ar-
ribar a substituir el tractament mè-
dic de qualsevol patologia. El docu-
ment apunta que els metges han de 
garantir, sense excepcions, que es 
guien per “criteris científics”.e

Resultat d’una 
prova 
radiològica de 
mama que 
permet 
diagnosticar si 
es pateix un 
càncer 
d’aquest tipus. 
CHEMA MOYA / EFE

Investiguen la mort 
d’una pacient tractada 

per un curandero
La noia patia càncer de mama i el Col·legi 

de Metges estudia si s’ha comès intrusisme

SALUT

Una noia jove va a les urgències d’un 
hospital per febre. Té càncer de ma-
ma i s’està “tractant” amb teràpies 
alternatives. La situació la va des-
criure fa un parell de dies a Twitter 
el doctor Joaquim Bosch Barrera, 
que va atendre la jove al desembre 
a l’Hospital Josep Trueta de Girona. 
El relat del doctor de seguida va te-
nir una forta repercussió a les xar-
xes socials, fins al punt que ahir el 
departament de Salut i el Col·legi de 
Metges de Girona van anunciar que 
han obert una investigació per acla-
rir qui va ser la persona que oferia 
les teràpies alternatives a la noia. La 
pacient va morir fa pocs dies i el seu 
cas s’ha conegut gairebé al mateix 
moment que el Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya (CCMC) ha 
presentat un decàleg per definir 
quina ha de ser la conducta dels pro-
fessionals mèdics sobre les teràpies 
complementàries. 

Bosch Barrera, al seu a Twitter, 
va explicar que havia preguntat a la 
jove què opinava el seu “terapeuta 
alternatiu” del seu tumor. “Diu que 
si [el tumor] surt enfora és bo per-
què significa que s’està oxigenant”, 
va ser la resposta de la noia. “Els pa-
cients que es creuen les pseudocièn-
cies no són estúpids. Estan desespe-

BARCELONA
PAU ESPARCH
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CATALUNYA  i
Investigan a un 
curandero tras 
una muerte por 
cáncer de mama

BARCELONA 
El Colegio de Médicos de Girona 
(Comg) estudia un posible caso 
de intrusismo en la muerte de 
una mujer con cáncer de mama a 
la que trató un supuesto terapeu-
ta alternativo, que le dijo que te-
nía un tumor «bueno» por estar 
hacia fuera. La mujer murió en el 
Hospital Josep Trueta de Girona 
según explicó el oncólogo del 
hospital Joaquim Bosch Barrera 
en las redes sociales. En concre-
to relató que durante una guar-
dia, acudió una mujer joven con 
cáncer de mama y que presenta-
ba fiebre, y que seguía «un trata-
miento con terapias alternativas». 
Al preguntarle qué aseguró su su-
puesto terapeuta sobre el tumor 
que tenía, la mujer respondió: 
«Dice que si sale hacia fuera es 
bueno, porque significa que se es-
tá oxigenando», dijo el doctor. 

  El presidente del Comg, Jo-
sep Vilaplana, usó las redes para 
confirmar que abrieron un expe-
diente informativo a un practi-
cante de la denominada medici-
na ortomolecular por si «indu-
ciendo al engaño, ha podido 
hacer intrusismo». El Departa-
ment de Salut abrió otro expe-
diente que puede acabar en san-
ción, según Europa Press.

HÉCTOR MARÍN CASTELLDEFELS 
Cuatro detenidos por el atraco a 
tiros a una joyería el pasado lunes 
en un centro comercial de Cas-
telldefels, en las afueras de Barce-
lona. La Policía cree que son 
miembros de una banda itineran-
te de sudamericanos muy profe-
sionalizada y especializada en 
golpes a este tipo de estableci-
mientos.  

Los Mossos d’Esquadra los bus-
caban desde el lunes.  Cuatro indi-
viduos disfrazados con monos de 
trabajo y sombreros asaltaron a 
punta de pistola la joyería José 
Luis del centro comercial Ànec 
Blau en un momento, mediados de 
julio, en el que había numerosos 
clientes realizando compras en las 
instalaciones. Fuentes policiales 
explicaron ayer a este diario que 
los investigadores no han logrado 
determinar aún cuál habría sido la 
participación específica de cada 
uno de los cuatro detenidos en el 
robo: «Unos podrían ser autores 

materiales, mientras que otros só-
lo unos colaboradores necesarios».   

En el arresto de los cuatro sos-
pechosos participaron agentes de 
los Mossos d’Esquadra, de la Poli-
cía Nacional y de la Policía Local 
de Sant Boi de Llobregat. Tres de 
los sospechosos fueron detenidos 
en el sur del área metropolitana de 
Barcelona; entre ellos, uno en el 
municipio de Sant Boi. El cuarto 
sospechoso, al que los investigado-
res ven como un posible colabora-
dor que les habría dado cobertura 
en la huida, fue arrestado en Ma-
drid. Al frente de la investigación 
está la Unidad Central de Atracos 
de la Policía catalana. El operativo 
continúa abierto, por lo que los 
Mossos d’Esquadra no descartan 
nuevas detenciones en las próxi-
mas horas. 

El atraco se hizo rápidamente vi-
ral debido a los vídeos filmado por 
algunos testigos y que rápidamen-
te se propagaron a través de las 
pantallas. Transcurridos dos minu-

tos  desde el inicio del atraco, mien-
tras los ladrones armados sustraían 
del escaparate joyas que introdu-
cían en gigantescas bolsas, llegó al 
lugar del suceso un agente de los 
Mossos fuera de servicio que no 
dudó en dejar de cortarse el pelo en 
un centro de estética cercano para 
sacar su arma y encañonarlos.  

Las imágenes muestran que ni el 
agente de paisano ni la banda or-
ganizada tenían intención de dis-
pararse. En un duelo de frialdad, 
vestido uno con una capa negra de 
peluquería y los otros con unos 
atuendos psicodélicos, el agente lo-
gró que los atracadores salieran 
con el botín sin ocasionar ningún 
daño personal salvo el ataque de 
ansiedad sufrido por la única de-

pendienta de la joyería. Tras abrir-
se paso tiroteando la puerta exte-
rior, bloqueada por los responsa-
bles de la seguridad privada del 
centro, los asaltantes huyeron en 
un coche robado, un Ford Fiesta, 
que unos minutos después quema-
ron, para no dejar pistas, junto al 
tanatorio que comparten las locali-
dades de Castelldefels y Gavà. En 
un segundo vehículo, la banda de 
atracadores se dio a la fuga. 

Los Mossos, junto a las policías 
locales de las diferentes localida-
des del Garraf y del Baix Llobre-
gat, desplegaron un importante 
operativo para dar con los ladrones 
violentos más buscados del área 
metropolitana de Barcelona, una 
banda organizada y profesional. 

Atraco del pasado lunes en el centro comercial de Castelldefels. EFE TV

Detenidos por el 
robo en la joyería 
de Castelldefels 
Son parte de una banda itinerante de 
atracadores especializados, según la Policía
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“ESPAÑA
ES UNA ÓPERA

QUE ACABA
BIEN”
PLÁCIDO

DOMINGO
EL AGITADO

VERANO EN QUE
EL CANTANTE

TAMBIÉN TOMARÁ
LA BATUTA

COMO DIRECTOR
DE ORQUESTA

LOS DOMINGOS SON PARA DISFRUTAR
LA MEJOR REVISTA DE ESTILO DE VIDA CON

PLÁCIDO DOMINGO:
“CUANDO ESTOY TRABAJANDO ME

SIENTO COMO UN NIÑO”
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El Col·legi de Metges de Girona
estudia un possible cas d’intrusis-
me en la mort d’una dona amb
càncer de mama a la qual va trac-
tar un suposat terapeuta alterna-
tiu, que li va dir que tenia un tu-
mor «bo» per estar situat cap a
fora. La dona va morir a l’Hospital
Josep Trueta de Girona, segons
van informar fonts del centre des-
prés que un oncòleg del centre,
Joaquim Bosch Barrera, fes públic
el cas.

«En una guàrdia una dona jove
arriba amb febre. Càncer de
mama en ‘tractament’ amb terà-
pies alternatives». Així comença
el fil que el doctor Joaquim Bosch
Barrera va obrir al Twitter per de-
nunciar el cas. El metge treballa a
l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) a Girona, és investigador de
l’Institut d’Investigació Biomèdi-
ca i fa classes a la facultat de Me-
dicina de la UdG. Bosch Barrera
va rebre la pacient a Urgències del
Trueta el desembre passat. A la
piulada, que s’acompanyava
d’una fotografia on es veia un pit

putrefacte –imatge que el metge
va esborrar- l’oncòleg també hi re-
produïa la resposta que va rebre
de la pacient quan li va preguntar:
«I el teu ‘terapeuta’ alternatiu què
te’n diu del tumor?». «Diu que si
surt cap a fora és bo, perquè signi-
fica que s’està oxigenant», recull
el tuit. La pacient va ser tractada a
l’hospital, però va morir ara fa
unes dues setmanes. 

A Twitter, l’oncòleg fa nombro-
ses piulades en contra de les co-
negudes com a pseudociències o
pseudoteràpies a l’hora de curar
el càncer. «De l’homeopatia i al-
tres bajanades pseudopsicològi-
ques ja no em poso ni a discutir-
les, perquè no tenen cap mínima
solidesa i són un pur engany», as-
segura, en referència als pacients
oncològics. 

Al fil, el metge també recorda el
cas de l’estudiant valencià de 21
anys que va morir després d’aban-
donar un tractament contra la
leucèmia i posar-se en mans d’un
remeier. A l’home se’l va jutjar per
homicidi, però a principi d’any un
jutjat el va absoldre. Arran de la

denúncia que ha fet el doctor
Bosch Barrera, tant el Departa-
ment de Salut com el COMG han
obert expedients informatius en
relació al cas.

La Generalitat ha posat l’afer en
mans de la Direcció General d’Or-
denació Professional i Regulació
Sanitària i recorda que des del De-
partament, s’aposta sempre «pels
tractaments validats i amb base
científica, i que les teràpies com-
plementàries o alternatives mai
no poden substituir un tracta-
ment validat». Per la seva banda,
l’expedient del COMG se centrarà
en investigar si el curandero que
va portar la pacient pot haver co-
mès intrusisme professional. El
president del COMG, Josep Vila-
plana, diu que volen veure «fins a
quin punt aquesta persona, que
no és metge i ha tractat la pacient,
pot haver incorregut en intrusis-
me a l’hora d’anunciar-se com a
medicina ortomolecular o un al-
tre nom». En cas que això es de-
mostri, Vilaplana ja va assegurar
que el col·legi arribarà «fins a les
últimes conseqüències».

EP GIRONA

Investiguen un pseudoterapeuta
per una mort de càncer de mama
La dona va anar a l’hospital perquè tenia febre i li van trobar metàstasi
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CATALUNYA/ESPANYA ARREU

El Consell de Ministres va apro-
var la relaxació dels objectius de
dèficit per al període 2019-2021,
així com el límit de despesa no fi-
nancer per al proper any, conegut
com a sostre de despesa, que pu-
jarà el 4,4 %, fins als 125.064 mi-
lions d’euros, segons va anunciar
la ministra d’Hisenda, María Jesús

Montero. Amb l’aprovació del sos-
tre de despesa es dona el tret de
sortida per a l’elaboració dels
Pressupostos Generals de l’Estat
del 2019. En aquest sentit, Monte-
ro va destacar que aquest incre-
ment del límit de despesa no fi-
nancer «facilitarà un pressupost
expansiu per garantir una recupe-
ració econòmica justa».

Al costat del sostre de despesa,
es va donar llum verd al camí d’es-
tabilitat pressupostària per al pe-
ríode 2019-2021, debatut dijous al
si del Consell de Política Fiscal i
Financera. Els nous objectius de
dèficit públic seran de l’1,8 % del
PIB el 2019, de l’1,1 % el 2020 i del
0,4 % el 2021, de manera que es re-
laxen els objectius anteriors.

EP MADRID

El Govern espanyol eleva el 4,4 %
el sostre de despesa per al 2019

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va assegurar ahir que
la seva voluntat és impulsar per a
Catalunya un model de país pro-
per i al servei de la gent, contrari
al de l’Estat que vol «combatre».

«El país vol ser tot el contrari del
model d’Estat que volem comba-
tre. Aquest és un Estat al servei
dels ciutadans, no com el model
del Regne d’Estat», va dir el presi-
dent durant l’acte de presa de pos-
sessió dels nous delegats territo-

rials del Govern, en el qual es van
nomenar nou delegats territorials
de la Generalitat per Barcelona,
Juli Fernàndez i Pere Vila per Gi-
rona, Ramon Farré per Lleida i Òs-
car Peris per Tarragona.

La berguedana Alba Camps
serà delegada territorial a la Cata-
luya Central; Xavier Pallarés serà
delegat a les Terres de l’Ebre, Ma-
ria Rosa Amorós, serà delegada
territorial a l’Alt Pirineu i Aran, i
Pere Regull, del nou àmbit del Pe-
nedès que inclou part de l’Anoia.

EP BARCELONA

Els nous delegats territorials
de la Generalitat prenen
possessió del càrrec

Els sindicats CCOO, UGT i USO
i la patronal d’empreses de hand-
ling (serveis d’assistència a terra a
aeronaus i passatgers), Aseata,
van arribar a un acord que evitarà
una vaga a tots els aeroports a par-
tir del 29 de juliol, en plena tem-
porada d’estiu. En el marc de la
reunió que van mantenir al Servei
Interconfederal de Mediació i Ar-

bitratge (SIMA), les parts van
acordar signar el proper 30 de se-
tembre el IV Conveni col·lectiu.

Amb l’acord, asseguren els sin-
dicats, es resolen els problemes
que va generar l’anterior conveni
en les garanties dels treballadors
subrogats i s’actualitza, a més, l’es-
tructura salarial del conveni amb
la introducció de variables i nous
conceptes retributius.

EFE MADRID

Acord per evitar la vaga
dels treballadors de terra

GENCAT

Torra amb els nous delegats del Govern, ahir
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Medicina contra “pseudoterapias”  
Una mujer muere en Girona por un cáncer de mama que trató con “terapias alternativas” en lugar 
de acudir al médico || La Generalitat y el Col·legi de Metges abren investigaciones por intrusismo

MEDICINA POLÉMICA

AGENCIAS

❘ GIRONA ❘ El Colegio de Médicos 
de Girona estudia un posible 
caso de intrusismo a raíz de la 
muerte de una mujer con cán-
cer de mama a la que trató un 
supuesto terapeuta alternativo, 
que le dijo que tenía un tumor 
“bueno” por estar hacia fuera. 
La mujer murió en el Hospital 
Josep Trueta e hizo público el 
caso un oncólogo del hospital, 
Joaquim Bosch Barrera. A tra-
vés de la red social Twitter, el 
médico relató que, durante una 
guardia, acudió una mujer joven 
con cáncer de mama y fiebre  
que seguía “un ‘tratamiento’ 
con terapias alternativas”.

Al preguntarle qué le decía 
su supuesto terapeuta sobre el 
tumor que tenía, la mujer res-
pondió: “Dice que si sale hacia 
fuera es bueno, porque signi-
fica que se está oxigenando”, 
relató. El presidente del Col·legi 
de Metges de Girona, Josep Vi-
laplana, explicó que han abierto 
un expediente informativo a un 
practicante de la denominada 
‘medicina ortomolecular’ por si 
“induciendo al engaño, ha podi-

do hacer intrusismo”, y han pe-
dido a la conselleria de Salud de 
la Generalitat que intervenga.

El departamento ha abierto 
también un expediente informa-
tivo a través de la dirección ge-
neral de Ordenación Profesional 

y Regulación Sanitaria, un pro-
cedimiento que puede acabar 
en una sanción. La conselleria 
recordó la necesidad de apostar 
siempre por “tratamientos va-
lidados y con base científica” y 
que las terapias complementa-

rias o alternativas nunca pueden 
sustituir un tratamiento valida-
do. En la misma línea, diferentes 
organizaciones del ámbito de la 
medicina en Catalunya y Espa-
ña expresaron su rechazo a las 
“pseudociencias” (ver desglose). 

El hospital Josep Trueta de Girona.

Cuerpos de 3 guerreros en 
el sarcófago de Alejandría

ARQUEOLOGÍA HALLAZGO

❘ ALEJANDRÍA ❘ La apertura del gran 
sarcófago de granito negro ha-
llado a principios de este mes en 
la ciudad de Alejandría (Egip-
to) ha dejado al descubierto los 
cuerpos de tres personas, proba-
blemente soldados. El descubri-
miento de estos restos, sumer-
gidos en aguas residuales, ha 
descartado hipótesis formula-
das en las últimas semanas que 

apuntaban a la tumba de Ale-
jandro Magno o de diferentes 
reyes perdidos del Egipto del 
periodo helénico y romano. 

El sarcófago de granito, cu-
yo peso se estima entre 20 y 
30 toneladas, fue encontrado 
de forma casual mientras una 
constructora perforaba el suelo 
en un solar privado en el barrio 
de Sidi Gaber.

Indemnizan a un portugués por hacerle 
creer ganador del sorteo de Euromillones

TELEVISIÓN LITIGIO

❘ LIBOA ❘ La cadena de televisión 
portuguesa SIC deberá indem-
nizar a un hombre con 7.500 
euros tras haber anunciado una 
combinación errónea como la 
ganadora del sorteo del Euro-
millones en octubre del año 
2016. Así lo ha dictado el Tri-
bunal de la Relación de Lisboa, 
en una sentencia que detalla 
que el número anunciado por 

error se correspondía con el 
boleto del demandante, quien 
se creyó durante unos minutos 
ganador de 156 millones de eu-
ros. Al caer en la cuenta de la 
equivocación y corregirla, el 
hombre cayó en una “depre-
sión profunda”, según el fallo.

El tribunal culpa al canal de 
televisión de haber cometido 
una “negligencia inconsciente” 

que sometió al demandante a 
una “descarga emocional” du-
rante los 16 minutos entre la 
emisión del número erróneo 
y la corrección. En ese tiempo, 
pasó de un “entusiasmo incon-
tenible, emoción indescriptible 
y euforia desmesurada” a una 
depresión profunda por la que 
llegó a necesitar tranquilizan-
tes para dormir.

Clamor de las 
organizaciones 
médicas contra las 
“pseudociencias”

n El Consell de Col·legis 
de Metges de Catalunya 
hizo público ayer su posi-
cionamiento sobre las te-
rapias complementarias, 
defendiendo que “no pue-
den ocupar nunca un pa-
pel principal ni exclusivo 
en el manejo de ninguna 
patología”. Por su parte, 
la Sociedad Española de 
Oncología Médica criticó 
las pseudoterapias “y sus 
nefastas consecuencias 
en los pacientes con cán-
cer”, y pidió al ministerio 
de Sanidad que proteja a 
los enfermos. La Organi-
zación Médica Colegial 
de España alertó de “los 
peligros de abordar en-
fermedades en el entor-
no de las pseudociencias 
y pseudoterapias”.
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El jutge de l’Audiència Nacional 
Diego de Egea ha citat a declarar 
dijous vinent l’excomissari José 
Manuel Villarejo, actualment a 
la presó. La citació es fa després 
que es fessin públiques unes 
gravacions en les quals Corinna, 
l’amiga alemanya del rei Joan 
Carles, hauria explicat a Villare-
jo que el rei emèrit té comptes a 
S┌ｼゲゲ; ｷ ケ┌W ﾉ; ┗; ┌ピﾉｷデ┣;ヴ Iﾗﾏ ; 
testaferro per ocultar el seu pa-

trimoni a l’estranger. Després de 
ﾉ; gﾉデヴ;Iｷﾙが Wﾉ ﾃ┌デｪW ┗; ﾗHヴｷヴ ┌ﾐ; 
peça a banda de l’anomenat cas 
Vｷﾉﾉ;ヴWﾃﾗ ヮWヴ ｷﾐ┗Wゲピｪ;ヴ ﾉWゲ IｷﾐデWゲ 
de Corinna. Com que és secre-
ta, Villarejo declararà sol en una 
sala de l’Audiència Nacional,-
només acompanyat pel seu ad-
vocat.  També dijous, el director 
SWﾉ CNIが FYﾉｷ┝ S;ﾐ┣ RﾗﾉS=ﾐが Iﾗﾏ-
pareixerà en comissió al Congrés 
per donar explicacions. 

El jutge cita l’excomissari 
Villarejo arran de les 
filtracions sobre Corinna

FOTO: / L’excomissari Villarejo en una imatge d’arxiu

La cadena de televisió portu-
ｪ┌Wゲ; SIC ｴ;┌ヴ< SげｷﾐSWﾏﾐｷデ┣;ヴ 
un espectador amb 7.500 euros 
després que, per error, li va fer 
creure que havia guanyat el sor-
teig de l’Euromilions.

Els fets van passar l’octubre 
del 2016 quan la televisió va in-
formar erròniament del número 
premiat amb 156 milions d’eu-
ros. 

Segons la sentència judicial, 

l’home -en veure que la seva pa-
pereta coincidia amb el número 
guanyador- va tenir una “des-
càrrega emocional” perquè va 
ヮWﾐゲ;ヴ ケ┌W ゲげｴ;┗ｷ; Iﾗﾐ┗Wヴピデ Wﾐ 
ﾏ┌ﾉピﾏｷﾉｷﾗﾐ;ヴｷく

La resolució descriu que va 
viure un “entusiasme inconteni-
HﾉWが WﾏﾗIｷﾙ ｷﾐSWゲIヴｷヮピHﾉW ｷ W┌-
fòria desmesurada, amb crits de 
aWﾉｷIｷデ;デざ ケ┌W Wゲ ┗;ﾐ Iﾗﾐ┗Wヴピヴ Wﾐ 
depressió al conèixer l’error.

Els Mossos d’Esquadra han de-
ピﾐｪ┌デ ケ┌;デヴW ヮWヴゲﾗﾐWゲ ヴWﾉ;-
cionades amb l’atracament de 
dilluns passat en una joieria al 
centre comercial l’Ànec Blau de 
Castelldefels (Baix Llobregat). Els 
Mossos han indicat que estan 
ｷﾐ┗Wゲピｪ;ﾐデ ケ┌ｷﾐ ピヮ┌ゲ SW ヴWﾉ;Iｷﾙ 
デWﾐWﾐ ;ケ┌Wゲデゲ ケ┌;デヴW SWピﾐｪ┌デゲ 
amb l’assalt. Dues de les quatre 

detencions s’han fet amb col·la-
boració amb la policia de Ma-
drid i la Policia Local de Sant Boi 
de Llobregat. 

Els fets es van produir a les 
ﾗﾐ┣W SWﾉ ﾏ;プ Wﾐ ;ケ┌Wゲデ IWﾐデヴW 
comercial situat al costat de la 
C-32 quan els lladres van atracar 
la joieria José Luís amb arma de 
foc. 

Indemnitzat després de 
pensar que era multimilionari 
per un error a l’Euromilions

Quatre detinguts per 
l’atracament de dilluns en 
una joieria de Castelldefels
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Un acord entre els sindicats i la 
patronal dels serveis de terra dels 
aeroports evitarà una de les va-
gues previstes per a la setmana 
que ve. Era la que estava convo-
cada per al dimarts 31 de juliol, 
ケ┌W ;ﾏWﾐ;N;┗; SW ヮ;ヴ;ﾉｷデ┣;ヴ Wﾉ 
“handling” de tots els aeroports 
espanyols.

Després de tres dies de reu-
nions, les dues parts van acostar 
posicions en la negociació del 
Iﾗﾐ┗Wﾐｷ IﾗﾉびﾉWIピ┌ ｷ ┗;ﾐ ;IﾗヴS;ヴ 

Desconvocada la vaga 
del personal de terra dels 
aeroports del 31 de juliol

Foment ixa 
serveis mínims 

a Ryanair

Mor una pacient amb 
càncer de mama que 
seguia una pseudoteràpia
Un oncòleg gironí ho ha denunciat

Un oncòleg gironí ha denunciat en una dura piulada la mort 
d’una dona amb càncer de mama que va decidir deixar la 
ケ┌ｷﾏｷﾗデWヴ<ヮｷ; ｷ ゲWｪ┌ｷヴ デヴ;Iデ;ﾏWﾐデゲ ;ﾉデWヴﾐ;ピ┌ゲく

Girona
ACN

El doctor, Joaquim Bosch Barrera, 
va atendre la dona a Urgències 
del Trueta el desembre passat. 
Assegura que va arribar-hi amb 
un pit putrefacte i que, quan ell 
va demanar-li què li deia el seu 
curandero sobre el tumor, ella va 
respondre-li: “Diu que si surt cap 
; aﾗヴ; Yゲ Hﾗ ヮWヴケ┌X ゲｷｪﾐｷgI; ケ┌W 
s’està oxigenant”. La pacient va 

morir ara fa unes dues setmanes. 
Arran de la denúncia que l’on-
còleg ha fet a la xarxa social, el 
Departament de Salut i el Col·le-
gi de Metges de Girona (COMG) 
ｴ;ﾐ ﾗHWヴデ W┝ヮWSｷWﾐデゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┌ゲ 
en relació al cas. El president del 
COMG, el doctor Josep Vilapla-
ﾐ;が Sｷ┌ ケ┌W ｷﾐ┗Wゲピｪ;ヴ;ﾐ gﾐゲ ; 
quin punt el curandero “podria 
haver incorregut en intrusisme”. 
Vilaplana també ha posat de re-

lleu “l’extrema vulnerabilitat dels 
pacients oncològics”, que poden 
ゲWヴ ┗ｹIピﾏWゲ さSげWﾐｪ;ﾐ┞ゲ ｷ ﾏWﾐピ-
SWゲ ヴWヮWピSWゲざく

“En una guàrdia una dona jove 
arriba amb febre. Càncer de ma-
ma en ‘tractament’ amb teràpies 
;ﾉデWヴﾐ;ピ┗Wゲざく Aｷ┝ｹ IﾗﾏWﾐN; Wﾉ gﾉ 
que el doctor Joaquim Bosch Ba-
ヴヴWヴ; ┗; ﾗHヴｷヴ ;ﾉ T┘ｷ─Wヴ ヮWヴ SW-
nunciar el cas. El metge treballa a 
ﾉげIﾐゲピデ┌デ C;デ;ﾉ< SげOﾐIﾗﾉﾗｪｷ; ふICOぶ 
; Gｷヴﾗﾐ;が Yゲ ｷﾐ┗Wゲピｪ;Sﾗヴ SW ﾉげIﾐゲ-
ピデ┌デ SげIﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙ BｷﾗﾏXSｷI; 
(Idibgi) i dona classes a la facultat 
de Medicina de la UdG.

FOTO: / La dona va visitar els metges de l’Hospital Trueta de Girona, que ara ho han denunciat

gヴﾏ;ヴどﾉﾗ Iﾗﾏ ; ﾏﾗﾉデ デ;ヴS ; gﾐ;ﾉゲ 
de setembre.

Eﾉ Iﾗﾐ┗Wﾐｷ IﾗﾉびﾉWIピ┌ Sげ;ケ┌Wゲデゲ 
treballadors,que donen assistèn-
cia a avions i passatgers, feia de 

dos anys que estava bloquejat.
Això va permetre la desconvo-

catòria d’aquesta vaga del perso-
nal de terra anunciada per a diu-
menge de la setmana que ve.

Eﾉ MｷﾐｷゲデWヴｷ SW FﾗﾏWﾐデ ｴ; g┝;デ 
els serveis mínims per a la vaga 
SW デヴｷヮ┌ﾉ;ﾐデゲ SW I;Hｷﾐ; SW R┞;-
nair convocada per als dies 25 i 
26 de juliol. L’aerolínia low cost 
ｴ;┌ヴ< SW ｪ;ヴ;ﾐピヴ Wﾉ ヵΓХ SWﾉゲ ┗ﾗﾉゲ 
Wゲデ;デ;ﾉゲ ｷ ｷﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉゲが ｷ Wﾉ ヱヰヰХ 
dels vols a les Illes.

Aquests serveis essencials te-
ﾐWﾐ Iﾗﾏ ﾗHﾃWIピ┌ Iﾗﾏヮ;ピHｷﾉｷデ┣;ヴが 
segons Foment, l’interès general 
dels ciutadans, especialment du-
rant aquests dies d’alta demanda 
per les vacances, amb el dret de 
vaga dels treballadors.
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