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L’os Goiat ataca i mata 
una euga a la Vall d’aran

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’os Goiat, un mascle alliberat al 
Pallars Sobirà el 2016 perquè procre-
és, va matar el cap de setmana pas-
sat una euga a Bausén (Vall d’Aran). 
El Consell General d’Aran va dir que 
gràcies al GPS que porta l’animal 

L’animal va ser 
introduït el 2016 al 
Pallars perquè procreés

se’l va poder localitzar a la zona du-
rant com a mínim tres hores. Tèc-
nics del consell es van desplaçar fins 
al lloc per documentar els danys i 
buscar excrements i altres restes de 
l’os amb l’ajuda de gossos. També es 
van instal·lar càmeres per fotografi-
ar-lo si torna per la zona.
 Segons el síndic d’Aran, Carlos 
Barrera, «a falta de confirmar l’úl-
tim atac de Goiat a l’euga, es demos-
traria la seva agressivitat, ja que en-
tre l’atac a França i el de Bausén han 

passat només cinc dies». Fa tres set-
manes també va destrossar dos rus-
cos d’abelles a França.
 L’animal va acabar fa unes setma-
nes la seva hibernació, com la resta 
d’ossos del Pirineu, que aquest any 
2018 ja sumen 43 exemplars, des-
prés del naixement de sis cadells, i, 
igual que l’estiu passat, s’espera que 
ara ja estigui anant cap a França.
 Goiat, un os eslovè, va ser introdu-
ït dins el programa europeu Piros-
Life per incorporar diversitat genè-

tica a la població del Pirineu central, 
on tots els mascles reproductors són 
fills o nets de Pyros, el qual es creu 
que podria haver mort fa un o dos 
anys.
 El 2017, el mascle eslovè va de-
predar una euga, un poltre i unes 
quantes ovelles (algunes protegi-
des per un tancat electrificat), i tam-
bé alguns ruscos, especialment a 
França, un balanç de baixes que el 
coordinador del programa PirosLife 
a Catalunya, Santiago Palazón, va 
considerar «gens extraordinari», i 
compensat per les iniciatives exito-
ses per mitigar els atacs, com el sis-
tema de reagrupament de ramats i 
l’ensinistrament de gossos de mun-
tanya. No obstant, l’alcalde de Les va 
considerar aquest exemplar especi-
alment agressiu i en va reclamar la 
devolució a Eslovènia. H

El jutge de Reus que investiga l’ús 
de pròtesis caducades i en mal es-
tat de Traiber en hospitals cata-
lans ha arxivat el procés obert 
contra 40 metges i 10 treballa-
dors de l’empresa, i manté la im-
putació per a set cirurgians i tres 
directius de la companyia. En-
tre els exculpats hi ha el que va 
ser president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona entre el 2010 i el 
2014, Miquel Vilardell.
 El jutge acorda l’arxivament 
de la causa a un total de 40 met-
ges els noms dels quals figura-
ven a les fitxes comercials de 
Traiber, a l’entendre que no hi 
ha indicis que cobressin comissi-
ons il·legals de la companyia, ni 
que arribessin a col·locar les prò-
tesis defectuoses.

 El jutge ha pres declaració 
com a investigats a 47 cirurgians 
els noms dels quals van ser tro-
bats en documentació confisca-
da a Traiber però, després d’es-
coltar les seves explicacions, ha 
conclòs que figuraven a les fitxes 
de la fabricant de pròtesis per-
què aquesta tenia «només el de-
sig» de contactar amb ells i «pot-
ser oferir-los comissions» per 
col·locar les peces defectuoses. 
El magistrat concreta que cap 
d’aquests facultatius va accep-
tar aqueslles comissions i, en un 
nombre important de casos, ni 
es van reunir amb la firma.
 Segons el togat, «és lògic pen-
sar que els responsables de Trai-
ber intentaven posar en marxa 
una estratègia comercial agressi-
va (moltes vegades d’aparença de-
lictiva) al final de la seva vida em-
presarial», ja que «la realitat del 
mercat l’havia posat com una fir-
ma obsoleta i sense rellevància en 
el circuit ortopèdic».

EMPLEADOS / El jutge també ha ar-
xivat la causa per a 10 treballa-
dors de Traiber, al concloure que 
cap tenia «capacitat real en la 
presa de decisions» i per la falta 
de proves que coneguessin «la di-
nàmica delictiva» que havia po-
sat en marxa l’empresa per «fal-
sificar» etiquetes i redistribuir 
pròtesis en mal estat. En canvi, 
manté la imputació de tres res-
ponsables de la firma.
 El jutge ha pres la decisió en 
una peça del denominat cas Inno-
va de presumpta corrupció políti-
ca que va esclatar el 2012. Els prin-
cipals investigats són alts càrrecs 
de la salut pública catalana. H
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Exculpats 
40 metges per 
les pròtesis 
defectuoses 
de Traiber
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L’expresident del 
col·legi Miquel Vilardell, 
entre els exonerats

DIMECRES
34 18 D’ABRIL DEL 2018

centrat en la consulta i s’acaba insti-
tucionalitzant les persones». Per ai-
xò, el que és innovador tant de Sant 
Pere Claver-Fundació Serveis Soci-
als com de la plataforma My Life és 
que totes dues aposten per una me-
todologia enfocada en la conducta i 
en l’acció.
 Eshel Herzog incideix en la im-
portància de «fomentar l’autono-
mia» dels usuaris del centre. «Te-
nim un company de 35 anys amb 
esquizofrènia que en feia vuit que 
no sortia sol de casa. El pare li feia 
de xòfer. A un altre, el pare li posa-
va el xampú quan era a la dutxa». A 
Sant Pere Claver treballen per erra-
dicar aquestes dinàmiques i empè-
nyer les persones a «sortir de les zo-
nes de confort». H

Sant Pere Claver-Fundació Serveis 
Socials és una entitat amb seu a 
Barcelona que vetlla pel benestar 
i la qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
o problemes de salut mental. Enca-
ra que aquest servei es va fundar el 
2011, el Grup Sant Pere Claver, del 
qual forma part, té al seu darrere 
70 anys de trajectòria. Fa un any, 
a més, que l’entitat va començar a 
utilitzar una innovadora eina digi-
tal anomenada My Life destinada a 
desenvolupar l’autonomia i la in-
dependència dels seus usuaris.
 Aquest és un dels projectes que 
optaven a rebre ahir els premis La 
Caixa a la Innovació Social, que re-
coneixen la vocació de transforma-
ció social real i directa a través de 
mètodes innovadors, amb l’objec-
tiu de millorar la qualitat de vida 
de les persones en risc de vulnera-
bilitat. Finalment no ho va aconse-
guir i es va quedar a les portes.
 «L’eina My Life la trobem a An-
glaterra. És una plataforma digi-
tal composta per 21 mòduls que 
abracen diferents àmbits de la vida 
quotidiana: la gestió econòmica, 
l’alimentació, l’ús del transport...», 
explica Eshel Herzog, coordinador 
del centre Sant Pere Claver. «Cada 
persona decideix quins àmbits de 
la seva vida vol millorar i el recorre-
gut, dins la plataforma, que vol se-
guir», afegeix.
 Una de les usuàries és la Rosa, 
de 49 anys, que fa dues dècades 
que està sota tractament psiquià-
tric. Durant molt temps, li va cos-
tar «moltíssim» anar per si matei-
xa a qualsevol lloc i optava per que-
dar-se al llit. Actualment, el seu 
estat ha millorat: viu sola i té el seu 
grup d’amics. «Hi ha molta gent de 
la meva edat i en la meva situació 
que encara viu a casa dels pares», 
assenyala. També ha deixat els dos 

litres diaris de Coca-Cola que bevia 
(«va ser una cosa dificilíssima») i que 
li causaven insomni. El seu pròxim 
repte: deixar de fumar.

Estabilitat i seguretat

La Rosa, que va a Sant Pere Claver un 
dia a la setmana des de fa 15 anys, és 
una de les usuàries de My Life. «Tot 
junt ha fet que hagi aconseguit una 
estabilitat. Això no vol dir que no pu-
gui tornar a tenir una altra depressió, 
però tot això m’ha aportat més segu-
retat en mi mateixa».
 Segons Carles Descalzi, gerent 
del Grup Sant Pere Claver, l’àmbit 
sanitari tendeix a ser «molt protec-
cionista i assitencialista» i «poten-
cia poc l’autonomia». «Està molt 
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L’entitat era una 
de les candidates 
als premis 
La Caixa a la 
Innovació Social 

Una empenta per a l’autonomia
Sant Pere Claver desenvolupa una eina digital per a persones amb trastorns mentals

33 La ministra Dolors Montserrat i el director de la Fundació La Caixa, Jaume Giró (esquerra), entreguen el premi.

EFE / QUIQUE GARCÍA

RECONEIXEMENT A UNA ACTIVITAT SOCIAL


