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TRIBUNALS wL’Audiència de
Barcelona va absoldre ahir
J.L.M., un home de 40 anys,
per un presumpte delicte de
lesions per contagiar el VIH
a la parella. L’Audiència va
al·legar que la denunciant
era conscient que l’home era
portador del virus de la sida i
va afegir que “no ha quedat
acreditat que el contagi s’ha-
gués produït per l’acusat
com a conseqüència de les

relacions sexuals mantingu-
des entre ells dos”. Els infor-
mes forenses van assenyalar
que el virus es va detectar a
la dona afectada a finals del
mes de setembre del 2009,
per la qual cosa segons dicta
la resolució de l’Audiència de
Barcelona, no es pot establir
una “relació de causalitat
directa entre les infeccions
d’ella mateixa i les de l’acu-
sat en qüestió”. / Efe

ESPAI wEl primer satèl·lit
del nou programa europeu
d’observació de la Terra va
ser llançat a l’espai dijous a
les 23.02 (hora espanyola)
des de la Guaiana francesa.
El Sentinel 1A inaugura el
programa Copèrnic, una
iniciativa conjunta de l’Agèn-
cia Espacial Europea (ESA)
i de la Comissió Europea,
que en els propers cinc anys
situarà una desena de sa-
tèl·lits en òrbita per monito-
ritzar el medi ambient i res-
pondre a emergències. El
Sentinel 1A sobrevola la Ter-
ra a 700 quilòmetres d’alti-
tud i a una velocitat de 8
quilòmetres per segon. Situ-
at en una òrbita que passa
sobre els pols, completa
una volta a la Terra en
menys de cent minuts i po-
drà cartografiar la superfície

completa del planeta en
dotze dies. Un satèl·lit bes-
só, anomenat Sentinel 1B,
es posarà en òrbita a finals
del 2015 o principis del
2016, la qual cosa reduirà a
sis dies el temps de pas so-
bre un mateix punt de la
Terra. Els Sentinel 1 estan
equipats amb un radar que
els permetrà prendre dades
tant de l’hemisferi diürn
com de l’hemisferi nocturn
del planeta i tant si el cel
és clar com si està ennuvo-
lat. Els múltiples usos del
radar dels Sentinel 1 inclo-
uen la detecció d’inundaci-
ons, el control d’abocaments
de petroli, el seguiment
d’icebergs o el registre de
la desforestació. El progra-
ma Sentinel està dirigit a
l’ESA per l’espanyol Ramón
Torres. / Redacció

Europaestrena els nous
satèl·lits d’observació de laTerra

Un coet Soiuz llança el satèl·lit Sentinel 1A
AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

SUCCESSOS wEls Mossos d’Es-
quadra han obert una investi-
gació per aclarir les circums-
tàncies de la mort d’una do-
na a mans presumptament
del marit en una masia de la
Partida Freixa de Valls (Alt
Camp). Va ser un dels fills
qui va localitzar els dos cos-
sos sense vida en dues estan-
ces diferents de la casa i va
trucar la policia a les 15.28
hores. Si es confirma la prin-
cipal hipòtesi amb què treba-
lla els Mossos d’Esquadra es
tractaria de la sisena dona
que mor des del mes de ge-
ner assassinada per la pare-

lla. El presumpte homicida
és un home de 80 anys que
mantenia una relació estable
amb la víctima des de feia
unes dues dècades. El cos
sense vida de la dona va ser
trobat al llit, al dormitori. El
presumpte agressor es va
tancar al garatge després de
cometre presumptament el
crim i es va acabar penjant,
segons van apuntar fonts
coneixedors del cas. No
consta que existís cap de-
núncia prèvia per maltracta-
ments. Els veïns van mos-
trar sorpresa en conèixer els
fets. / E. Giralt

Unhomede80anysmata la dona
enunamasia deValls i després se suïcida

Absolt de contagiar la sida a la parella
perquèella sabia quen’eraportador

Les càrregues dels cigarrets són font d’intoxicació accidental
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Casosd’excés
de cafeïna
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Barcelona

Un informe dels Centres per al
Control de Malalties dels Estats
Units (CDC) crida l’atenció so-
bre l’espectacular augment de
casos d’intoxicacions per nicoti-
na líquida, procedent de les càr-
regues dels cigarrets electrò-
nics. Més de la meitat dels casos
són nensmenors de 5 anys. L’es-
tudi mostra com els casos
d’aquest tipus d’enverinament
detectats en diversos centres
del país han passat d’un al mes
el 2010 a 215 al mes el febrer del
2014.
La raó principal per a tanta in-

toxicació és que enlloc no s’ad-
verteix als usuaris dels cigarrets
electrònics que les càrregues
amb nicotina líquida poden do-
nar problemes als qui les ingerei-
xin o fins i tot si se l’estenen per

la pell o si s’hi toquen els ulls,
una cosa que accidentalment
han fet molts petits. “Aquest in-
forme presenta una nova alarma
sobre els cigarrets electrònics:
la nicotina líquida que s’hi utilit-
za pot ser perillosa”, assegura el
director dels CDC Tom Frie-
den. “L’ús d’aquests productes
s’està disparant i continuaran
aquests enverinaments. Tal com
es venen actualment les càrre-
gues dels cigarrets són una ame-
naça per als nens petits perquè
res no els obliga que siguin a pro-
va de nens i a més es venen en
sabors dolços i de fruites que els
resulten atractius”.
“La nicotina és un producte

tòxic, encara que solem veure’l
només com una substància ad-
dictiva”, recorda el responsable
deToxicologia del Clínic Santia-
go Nogué, “i encara que difícil-
ment provoca una intoxicació
mortal, sí que causa problemes
com per anar a l’hospital: de ti-
pus digestiu, com diarrea, vò-
mits i nàusea, cefalees i també al-
teracions del ritme cardíac, su-
doració i fins i tot convulsions”.
Es diu síndrome nicotínica i, se-
gons el pes del pacient i la quan-
titat de nicotina, els problemes
seran més o menys greus.
“Nosaltres no hem vist cap

cas”, indica el metge del Clínic.
Elmateix han comunicat a pedi-
atria de Vall d’Hebron i Sant
Joan de Déu. A l’Institut Nacio-
nal de Toxicologia han rebut
consultes per efectes secundaris
del vaporejar, però no s’atrevei-
xen a parlar d’intoxicacions. Als
Estats Units han pogut concre-
tar que reben 215 avisos al mes
per aquesta causa.
El creixement de l’ús dels ci-

garrets electrònics quemajorità-
riament ofereixen càrregues
amb nicotina ha portat a una ex-
posició casual molt superior a
aquest tòxic en forma líquida,
més fàcil d’ingerir que si s’ha de
mastegar cigarrets. Però davant
la falta de regulació, els metges
alerten d’un altre risc: el dels
que treballen en la fabricació de
càrregues.c
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Elscigarretselectrònics,
millor llunydelsnens
Els EUA alerten d’intoxicacions infantils per nicotina líquida

]A les urgències d’hospi-
tals com el Clínic sí que
reben intoxicats per ex-
cés de cafeïna, sobretot
bevedors de refrescos
basats en aquesta subs-
tància. També és un neu-
rotòxic, com la nicotina,
però provoca un altre
tipus de problemes. Arri-
ben a urgències amb ansi-
etat, agitació, palpitaci-
ons i taquicàrdia. Amb la
nicotina, en canvi, l’ex-
cés provoca problemes
més greus com a bradi-
càrdia, debilitat muscu-
lar i convulsions.

Immobilitzat aParís unvol de
Guineaperuna falsa alarmad’ebola
PARÍS Agències

Un vol d’Air France procedent
de Guinea va ser retingut ahir
almatí durant dues hores a l’ae-
roport parisenc de Charles de
Gaulle per la sospita que un
dels passatgers pogués estar
afectat pel virus d’ebola. Els
membres de la tripulació es van
alarmar en veure l’estat d’un
dels banys de l’avió i ho van co-
municar als serveis sanitaris
francesos, que després de realit-
zar un examen mèdic exhaus-
tiu als 187 passatgers i els 11 tri-
pulants, van constatar que no hi
havia infecció i van aixecar la

quarantena.L’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va
informar aquest dimecres que
el nombre de casos sospitosos
ascendeix a Guinea Conakry a
134 i el de morts a 84, per un
brot que es va iniciar el 22 de
març passat i que s’ha estès tam-
bé a Libèria, on hi ha hagut set
morts, i també a Sierra Leone.
Des de dijous passat, Mali

s’ha afegit també a la llista de
països africans alertats per pos-
sibles infeccions després de de-
tectar-hi tres possibles casos
més, tots a prop de la frontera
amb Guinea. Les mostres dels
afectats han estat enviades a un

laboratori a Atlanta per verifi-
car si realment són casos d’in-
fecció d’aquesta greu malaltia.
Tot i així, l’OMS vol transme-

tre tranquil·litat i assegura que
a poc a poc, es va controlant la
situació. Alguns dels afectats
han superat la malaltia i han es-
tat donats d’alta.
El portaveu, Gregory Härtl,

ha declarat que no baixen la
guàrdia fins que passin 42 dies
sense cap nou cas, període que
significaria el final de l’epidè-
mia d’un virus que es transmet
per contacte directe amb la
sang i els fluids corporals, com
el semen o la suor.c
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