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Barcelona aixeca l’alerta
per contaminació de l’aire

MEDIAMBIENTPOL·LUCIÓ

x BARCELONA x El departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat va desactivar ahir
al migdia el protocol per conta-
minació atmosfèrica que aplica
des del divendres de forma pre-
ventiva en 40 municipis de
l’àrea metropolitana de Barce-
lona.

Com a conseqüència, es van
restablir els límits de velocitat
en les vies ràpides del Barcelo-
nès, Baix Llobregat,Vallès Oc-
cidental iVallès Oriental, que va

deixar de ser de noranta quilò-
metres per hora.Aquestes ciu-
tats estan incloses a les zones de
protecció especial de l’ambient
atmosfèric, que constitueixen
l’àmbit territorial d’aplicació del
Pla de Millora de la Qualitat de
l’Aire de la Generalitat.

La mesura s’aixeca per la re-
ducció dels nivells d’òxids de
nitrogen (NOX) i de partícules
en suspensió de diàmetre infe-
rior a deu micres en l’atmosfe-
ra.

L’any passat, el segon
més càlid a Espanya

METEOROLOGIABALANÇ

xBARCELONA x L’any 2014 ha sigut
el segon més càlid en la histò-
ria d’Espanya des que es va ini-
ciar, fa més d’un segle, la reco-
llida sistemàtica de dades me-
teorològiques.Així consta en
el balanç elaborat per l’Agèn-
cia Estatal de Meteorologia
(Aemet).

“L’any 2014 ha sigut extre-
madament càlid”, assenyala
l’estudi, que situa la tempera-
tura mitjana en 15,96 graus
centígrads, una mica més d’un

grau que el valor normal. L’any
2011 segueix al capdavant del
rànquing estatal de tempera-
tures altes, amb una mitjana
de 16 graus,mentre que la ter-
cera posició correspon a l’any
2006 (15,89 graus).

Com passa a bona part del
planeta, una de les dades més
significatives sobre temperatu-
res a Espanya és que bona part
dels valors mitjans més elevats
de la història recent s’acumu-
len en les últimes dos dècades.

Rússia prohibirà
conduir als
transsexuals

DISCRIMINACIÓ

x MOSCOU x Els transsexuals no
podran obtenir el permís de
conduir a Rússia després que
el Govern els hagi inclòs al
llistat de persones no aptes
per a això per patir “desor-
dres mentals”.

L’Executiu rus ha justificat
aquesta mesura com una for-
ma d’endurir els controls mè-
dics per evitar accidents de
trànsit, i veta també la con-
ducció a fetitxistes, ludòpa-
tes i cleptòmans.

El ministre de Sanitat, Alfonso Alonso.

Pla per a l’hepatitis C en tres setmanes
Inclourà un registre de pacients i establirà les prioritats per al tractament || L’elaboraran
experts espanyols i ho revisarà un equip d’especialistes internacionals

SALUTTRACTAMENTS

teris d’accés als nous fàrmacs
per part dels pacients es faran a
partir de la “indicació clínica” i
que“a tots aquells pacients a qui
se’ls indiqui el tractament” se’ls
administrarà.

Un grup de sis experts nacio-

nals seran els encarregats d’ela-
borar el primer esborrany del
pla.

Moreno va assenyalar que el
text serà revisat posteriorment
per un equip d’especialistes in-
ternacionals.

AGÈNCIES
x MADRID x El primer esborrany del
Pla Estratègic Nacional per a
l’Abordatge de l’Hepatitis C, que
elaborarà un grup de sis experts
nacionals, estarà enllestit en tres
setmanes per, posteriorment, ser
avaluat per un altre grup inter-
nacional, les comunitats autò-
nomes, les societats científiques
i els pacients.

Així ho va assegurar el secre-
tari general de Sanitat, Rubén
Moreno, en una roda de prem-
sa juntament amb el coordina-
dor del Pla, Joan Rodés, després
de reunir-se amb el ministre de
Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat,AlfonsoAlonso.

Segons Moreno, el Pla, del
qual no va precisar si tindrà una
partida pressupostària específi-
ca, persegueix conèixer les da-
des epidemiològiques més con-
cretes de la malaltia, crear un re-
gistre de pacients, establir les pri-
oritats terapèutiques amb crite-
ris cientificoclínics i incloure en
el tractament els nous fàrmacs
que s’autoritzin.

Moreno va insistir que els cri-

EFE

Crítiquesa les
restriccionsper
accedir a fàrmacs

n El líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez, va instar el
Govern a“mirar” aAnda-
lusia, on, va dir, s’ha ga-
rantit que els malalts d’he-
patitis C tinguin accés al
seu medicament. El por-
taveu parlamentari d’Al-
ternativa Galega de Es-
querda, Xosé Manuel Be-
iras, va acusar els “bàr-
bars” del PP de “matar
més gent” que la jihad, ja
que cada dia moren 12
malalts d’hepatitis C sen-
se accés a tractament.

La Plataforma d’Afec-
tats per l’Hepatitis C ha
posposat la querella cri-
minal contra l’exministra
Ana Mato, que acusen de
“deixar morir” 4.000 pa-
cients al restringir l’accés
a fàrmacs d’última gene-
ració.

Mor la
mezzosoprano
russa Elena
Obraztsova
En una clínica
d’Alemanya als 75 anys

ÒBIT

x BERLÍN x La mezzosprano rus-
sa Elena Obraztsova va mo-
rir ahir als 75 anys com a con-
seqüència d’una aturada car-
díaca segons va indicar la se-
ua fundació. La cantant va
morir en una clínica d’Ale-
manya, on es recuperava
d’una pneumònia. Obraztso-
va era una de les grans can-
tants del segle XX. Les seues
interpretacions van ser acla-
mades a la Scala de Milà, el
Metropolitan de NovaYork i
el Covent Garden de Londres.

El president Putin va ex-
pressar les seues condolences
a la família i als admiradors
de la intèrpret. El ministre rus
de Cultura,Vladimir Medins-
ki la va descriure com “una
llegenda de l’òpera russa”. La
intèrpret va exercir durant
una vintena d’anys com a pro-
fessora del Conservatori de
Moscou i solia participar en
tallers de cant a Europa i al
Japó.
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