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Quatre persones perden la visió d'un
ull i 579 consten com a ferides
arreu de Catalunya
Una ferida passa de molt greu a greu mentre que l'estat d'un policia ingressat a
Sant Pau empitjora

Els Mossos actuen al carrer Pau Claris de Barcel | Martí Urgell

Quatre persones han perdut la visió d'un ull i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un
total de 579 ferits arreu de Catalunya durant la darrera setmana de protestes i aldarulls, segons
ha informat la consellera de Salut, Alba Vergés. En declaracions a RAC1, Vergés ha explicat
que de dilluns a divendres el SEM havia atès 565 persones i aquest dissabte se n'hi van sumar
14 més.
D'aquests ferits, quatre han perdut la visió d'un ull, després que s'hagi confirmat que així ha estat
en el cas d'una persona que estava pendent d'operació aquest dissabte. Dels ingressats, una noia
en estat molt greu a Vall d'Hebron ha passat a greu, mentre que un policia ingressat a Sant Pau
ha passat de greu a molt greu.
La consellera ha constatat un "canvi de dimensió" pel que fa als ferits ja que les nits anteriors
s'havien saldat amb un centenar de ferits cada dia aproximadament, mentre que aquest dissabte
a la nit han estat 14.
Sobre la ferida en estat molt greu, ha explicat que resta ingressada a la Vall d'Hebron, on va
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arribar pels seus propis mitjans i no trasllada pel SEM. Per això, ha indicat que "s'haurà d'esclarir"
què li va passar a aquesta ferida, que té un traumatisme cranioencefàlic però que ha millorat en les
darreres hores i s'ha pogut rebaixar el seu estat.
Pel que fa als afectats a l'ull, ha concretat que un d'ells és el jove de dilluns passat mentre que hi
ha tres més persones ingressades a l'Hospital de Sant Pau. D'aquestes, una estava a l'espera
d'operació aquest dissabte i Vergés ha confirmat que finalment també ha perdut la visió de l'ull.
No es pot corroborar una bala de goma
La consellera ha dit que "mèdicament no es pot corroborar" que aquestes lesions siguin per
l'impacte d'una bala de goma però ha afirmat que "és evident el que està passant aquests dies". En
aquest sentit, ha lamentat que Catalunya havia fet una passa "imprescindible" sobre l'ús de les
bales de goma a través de la prohibició al Parlament i ha lamentat haver d'estar novament "amb
episodis com aquests". "No crec que s'hagin de recuperar, volem una policial del segle XXI", ha
declarat.
Vergés ha criticat també que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, discriminés
entre uns ferits i uns altres "només preocupant-se d'una part, dels policies". "El sistema atén a
tothom i treballem per la millor atenció de tothom", ha reivindicat. La consellera ha dit que ella no
va a visitar els ferits, en al·lusió a la visita que sí va fer Marlaska als policies, per respecte als
propis ferits i els seus familiars, tot i que sí ha visitat els centres mèdics per tal d'interessar-se pel
seu estat.
Entre els agents ferits consta un policia nacional que actualment està a la UCI per un traumatisme
craneoencefàlic. El seu estat és, segons el cos policial, "molt greu", tot i que ha millorat
lleugerament en les últimes hores.

El @policia (https://twitter.com/policia?ref_src=twsrc%5Etfw) al que los violentos causaron el
viernes un traumatismo craneoencefálico, y que se encuentra en la UCI en estado muy grave,
ha experimentado en las últimas horas una ligera mejoría,según el último parte médico.
¡Ánimo!
Todos los @policia (https://twitter.com/policia?ref_src=twsrc%5Etfw) #somosuno
(https://twitter.com/hashtag/somosuno?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) y estamos contigo
pic.twitter.com/lF1Arfytd1 (https://t.co/lF1Arfytd1)
? Policía Nacional (@policia) October 20, 2019
(https://twitter.com/policia/status/1185874203666534401?ref_src=twsrc%5Etfw)
Per últim, ha reivindicat el dret a manifestació garantint que les protestes es puguin
"desenvolupar amb el màxim de garanties i seguretat".
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