NOTA DE PREMSA

idcsalud Sagrat Cor Hospital Universitari obre la sala “Estiu Fresc” als
veïns de l'Eixample
El Sagrat Cor obre un espai amb l'objectiu d'oferir als ciutadans de Barcelona un punt fresc,
d'hidratació, descans i de lectura protegit de l'ona de calor que assota els carrers
Barcelona a 14 de Juliol. La sala “Estiu Fresc” del Sagrat Cor romandrà oberta ininterrompudament des
de les 9 del matí fins a les 9 del vespre acollint a aquells ciutadans que desitgin protegir-se d'aquests dies
de calor. A la sala, situada a la planta -1 davant l'entrada d'Urgències, s'accedeix pel carrer Viladomat 288
(Eixample Esquerra) a través de l'ascensor exterior d'accés a Urgències s'arriba a la planta -1.
Aquesta acción que s’emmarca dins de les recomanacions realitzades aquest estiu pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, a més de proporcionar un espai de confort i un ambient fresc, s’ofereix
als visitants, pacients, veïns i acompanyants una zona de descans, lectura i hidratació amb connexió wifi
gratuïta perquè puguin seguir connectats.
L'estiu ha entrat a escena elevant els termòmetres fins a superar rècords històrics en molts municipis catalans. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) va informar que el 25% de les seves estacions
havien registrat o sobrepassat els 40 ºC, amb una màxima de 43 ºC en el Bages.
En el cas de la ciutat de Barcelona les altes temperatures se sumen a la humitat marítima i la sensació de
xafogor dificulta el desenvolupament normal de les activitats quotidianes. Per aquest motiu, i en
col·laboració amb la campanya promoguda por la Generalitat de Catalunya que recomana passar dues
hores al dia en llocs climatitzats (com biblioteques, cinemes…) idcsalud Sagrat Cor-Hospital Universitari
obre la sala “Estiu Fresc”: un punt d'hidratació proveït de punts d'aprovisionament d'aigua, aire condicionat,
seients, llibres, revistes i premsa per a tots aquells ciutadans que necessitin una treva climàtica.

Sobre IDCsalud
El grup IDCsalud, líder a Espanya en prestació de serveis sanitaris, gestiona 29 centres hospitalaris en
quatre comunitats autònomes i compta amb una plantilla de més de 9.500 professionals per desenvolupar
la seva activitat. La tasca assistencial d’IDCsalud cobreix totes les especialitats mèdiques, destacant en el
diagnòstic i tractament de patologies cardiovasculars i oncològiques. Els centres que gestiona, en els que
s'han invertit més de 550 milions d'euros, disposen d'instal·lacions i equipaments per a diagnòstic i
tractament amb tecnologia d'avantguarda. Víctor Madera, president de IDCsalud, destaca el "compromís"
del grup per oferir als pacients una assistència de qualitat i excel·lència: "Per assolir-ho apostem per la
promoció activa de la innovació, la investigació i la docència i comptem amb els millors professionals ".
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