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Successos.- Onze ferits a l'accident d'autocar de Sant Pol de Mar
segueixen greus

31/07/2009 20:14

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)
Onze dels 27 ferits a l'accident d'autocar de Sant Pol de Mar (Barcelona)
d'ahir a la nit, que es va saldar amb sis morts, continuen en estat greu o
molt greu repartits en nou hospitals catalans, segons ha informat la
Generalitat en un comunicat.
Fins ara, hi havia 25 ferits, però han passat a ser 27 ja que dos dels
pacients que es trobaven en els serveis d'urgències han ingressat en
hospitals.
De tots ells, set han millorat el seu estat de salut, de manera que en les
últimes hores el número de ferits de gravetat o molt greus s'ha reduït de
18 a 11.
Dels 68 implicats, 67 anaven a l'autocar de la companyia Plenacosta,
mentre que l'altre és el conductor d'un turisme que també es va veure
involucrat en el succés.
L'Hospital de Calella, el més pròxim al lloc de l'accident, és el que alberga
més ferits, set, tot i que va arribar a atendre'n 24. Dos d'ells, nens, van
ser derivats a hospitals especialitzats de Barcelona. El de Blanes va
atendre nou pacients, tot i que ara només en queden dos.
Els hospitals de Mataró, Granollers i Can Ruti de Badalona tenen quatre
ingressats cadascun, mentre que a l'Hospital General de Catalunya de
Sant Cugat del Vallès segueix un pacient.
Als hospitals de la ciutat de Barcelona hi ha cinc pacients: un al Sant Pau,
un altre a l'hospital infantil de Sant Joan de Déu, un altre a la Vall
d'Hebron i dos més al Clínic.
D'aquests dos últims, un va ingressar greu, però després de ser operat ha
quedat en estat molt greu, segons ha explicat un portaveu de l'Hospital
Clínic a Europa Press. L'altre, que també està molt greu, també ha estat
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intervingut, tots dos per traumatismes cranials i de laringe.
Tots els ingressats excepte un són holandesos i francesos. Per aquesta
raó, la viceconsellera d'Afers Estrangers i Cooperació de la Generalitat,
Roser Clavell, ha contactat aquest matí amb el cònsol general dels Països
Baixos a Barcelona, Jan-Jaap van de Velde, per traslladar-li el condol del
Govern i oferir-li la màxima col·laboració i informació.
D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat
ofereix assistència psicològica als familiars de les víctimes.[FIN]
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