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■Salut va confirmar ahir la sego-
na mort per coronavirus a la Regió
Sanitària de Girona. Es tracta
d'una dona de  anys amb pato-
logies prèvies. Amb aquest cas ja
són dues les persones que han
mort a causa del Covid-, la pri-
mera defunció va tenir lloc di-
marts, quan un home de  anys
va morir, també amb patologies

prèvies. Segons va informar el De-
partament de Salut, ahir es van
confirmar  casos nous i la xifra
total d'afectats ja s'eleva a .
Tretze d'aquests casos estan en
estat greu i  són professionals
sanitaris, sis més que dimecres.

Cinc dels nous casos els va con-
firmar l’hospital d’Olot, de mane-
ra que la xifra total d’afectats a la
capital de la Garrotxa són vuit.  La

majoria dels afectats són profes-
sionals sanitaris del centre. Tal
com indica el protocol, l'hospital
ha contactat amb totes les perso-
nes que han coincidit en els torns
de treball de les persones que han
donat positiu.

Sis casos a l’hospital de Palamós
D’altra banda, l'hospital de Pala-
mós va confirmar sis casos de co-

ronavirus des de la setmana pas-
sada fins ahir. D'aquests, tres es-
tan ingressats al centre, concreta-
ment dos pacients i un professio-
nal sanitari, segons fonts de l'hos-
pital.

D'altra banda, també van con-
firmar que tres sanitaris més han
donat positiu de Covid- però es
troben en aïllament domiciliari o
en altres centres. Com a conse-
qüència, hi ha un total de  sani-
taris aïllats.

A més, el centre també està
aplicant les mesures establertes
pel Departament de Salut.
D'aquesta manera, davant la si-
tuació actual, les obres del centre
s'han aturat atès que les mesures
de seguretat necessàries que s'ha-
vien pres per continuar, era difícil
garantir-les. El centre disposa
d'equipaments de protecció indi-
vidual necessaris però amb una
previsió «molt ajustada». És per
això que també obren una línia
col·laborativa per rebre més sub-
ministrament.

Abans d’ahir es va confirmar el
primer cas de coronavirus a l’hos-
pital de Campdevànol. Es tracta
d’un professional sanitari que tre-
balla al centre però que viu fora de
la comarca del Ripollès i, amb
molta probabilitat, es tracta d’un
cas importat. A l’hospital de Bla-
nes ahir van ingressar tres perso-
nes noves i amb aquestes ja n’hi
ha un total de sis. Entre Blanes i
Calella hi ha vuit professionals
que han donat positiu a la prova.
Finalment, la Clínica Girona va
informar sobre tres casos positius.

De moment, es té coneixement
que els hospitals Santa Caterina,
Trueta, de Palamós, Olot i Camp-
devànol tenen professionals sani-
taris afectats pel Covid-. El pre-
sident de la secció jove del Col·legi
de Metges de Girona, Pau Vilar-
dell, va assegurar que el nombre
de personal afectat al Trueta –on
fa l’últim any de residència–  va
«en augment». «És per això que
s’estan prenent mesures  i cada
equip treballa amb la meitat de

personal, d’aquesta manera si
algú es contagia no afectarà tota
l’àrea i es podrà fer relleu amb els
professionals que resten a casa»,
va explicar Vilardell, qui va adme-
tre que «estem treballant moltes
més hores, però almenys l’activi-
tat ha baixat en la majoria
d’àrees».

3.270 casos a Catalunya
Salut vaa registrar ahir   morts i
 casos positius de coronavirus
nous, per la qual cosa la xifra total
ascendeix a . afectats i 
morts, totes amb patologies prè-
vies.El departament va informar
en un comunicat que fins ara han
donat  altes hospitalàries de
persones diagnosticades amb Co-
vid-.Respecte al total d'afectats
a Catalunya,  es troben en estat
greu i  són professionals sani-
taris del sistema de salut

Confirmen la segona
mort per coronavirus 
a la província de Girona
La demarcació suma 47 nous afectats i la xifra total s’eleva a 181, amb
una cinquantena de sanitaris Catalunya ja suma 3.270 casos i 82 morts

Una imatge del laboratori del Trueta on es fan les proves del coronavirus. ICS

Reclamen que es
contractin els MIR
després de la crisi 

 Els col·legis de metges ca-
talans reclamen que es con-
tractin els residents després
de la crisi del coronavirus.
Ahir van exigir que residents
d'últim any en formació –al-
guns dels quals se’ls ha pro-
rrogat el conveni de treball a
causa de la pandèmia del co-
ronavirus– obtinguin un con-
tracte quan passi la crisi. El
president de la secció jove del
Col·legi de Metges de Girona,
Pau Vilardell, va explicar que
al maig s’acaben els anys de
residència per a molts d’ells i
«no pot ser» que no se’ls faci
contracte de metges adjunts,
«cal respectar el col·lectiu».
D’altra banda, més de 360 vo-
luntaris han respost a la crida
del col·legi per a fer de suport
aquests dies. L. T. GIRONA

LAURA TEIXIDORGIRONA

■ El gerent de la Clínica Girona,
Carles Espígol, va alertar ahir a
Diari de Girona de la falta
d’equips de protecció individuals
per evitar el contagi de coronavi-
rus entre els professionals sanita-
ris. «El subministrament del ma-
terial ve de la Generalitat, no hi ha
diferències entre entitats públi-
ques i privades, també estem sota

mínims i fem una crida a la ciuta-
dania i a les empreses per a què
col·laborin», va explicar. 

D’altra banda, el centre també
està seguint els protocols actualit-
zats pel Departament de Salut,
d’aquesta manera han suspès to-
tes les intervencions quirúrgiques
demorables i només realitzen
proves mèdices «imprescinbiles».
«Tenim tota una planta per a aï-

llats pel coronavirus i n’estem pre-
parant una altra. Estem a punt  per
a tot allò pugui venir i en coordi-
nació constant  amb el gerent de
la Regió Sanitària de Girona, Mi-
quel Carreras», va explicar.  Espí-
gol també va estendre la mà als
hospitals de la demarcació per
acollir futurs pacients «sempre i
quan disposem de suficients
llits». Fonts de l’Institut Català de
la Salut van assegurar que l’activi-
tat al Trueta «ha baixat», ja que hi
ha «menys activitat per totes les
anul·lacions i reorganitzacions
que s’han fet». «De moment ho te-
nim tot controlat. Els serveis més

directament implicats en el trac-
tament de pacients amb Covid-
, com ara medicina interna i
l’UCI són els que sí que han vist
incrementat el seu volum de fei-
na», van assegurar.

Tres positius
Actualment hi ha tres pacients
amb coronavirus a la clínica, dos
ingressats a planta i un a l’UVI. Hi
ha set pacients aïllats que esperen
el resultat de les proves.

D’altra banda, segons va infor-
mar ACN, el cap d'epidemiologia
de l'hospital Clínic, Antoni Trilla,
va confirmar que la coordinació

real amb els hospitals privats va
començar dimecres, amb conver-
ses ja «a peu de pista» entre res-
ponsables dels diferents centres
per veure quins recursos té cadas-
cú i com es pot distribuir la càrre-
ga. En declaracions a Catalunya
Ràdio, Trilla va dir que espera que
els tests ràpids arribin aviat per
ampliar el número de proves que
es fan de forma que es pugui tor-
nar a la recomanació de l'Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) i
es puguin aïllar els seus contactes.
Això és especialment important,
va dir, en col·lectius vulnerables
com les residències d'avis. També
va reiterar que és «fonamental»
que arribi material de protecció.

Així, va alertar que el material
de protecció no aguantarà gaires
dies més si no arriben provisions,
i que també han de racionar els re-
actius per fer la prova.

Clínica Girona: «Estem sota mínims i fem
una crida a la ciutadana per a què col·labori»
El gerent del centre, Carles Espígol, afirma que
han suspès totes les intervencions demorables 
i que tenen una planta per a aïllats pel Covid-19


