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Un brot de galteres fa
emmalaltir divuit adults
de la comarca de la Selva
a Els afectats havien estat revacunats entre el 1994 i el 1996, i Salut relaciona

aquests casos amb una escassa eficàcia dels fàrmacs administrats aleshores
N. Astorch / J. Ferrer
SANTA COLOMA DE FARNERS

Divuit persones, totes
adultes, de diferents poblacions de la comarca de
la Selva, sobretot de Santa
Coloma de Farners, han
resultat afectades per un
brot de parotiditis o galteres. L’afectació d’aquesta
malaltia infecciosa ha estat lleu i cap dels malalts
ha necessitat ingrés hospitalari. Tècnics de la unitat
de vigilància epidemiològica de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya estan investigant l’origen
del brot. Les persones que
han emmalaltit de galteres estaven vacunades i,
tot i que ara per ara no s’ha
pogut determinar el focus
del contagi, fonts del Departament de Salut van
explicar ahir que el brot
podria haver estat causat
per les vacunes que es van
administrar entre els anys
1994 i 1996 (en aquests
casos com a dosis de record) i que més tard es va
comprovar que eren poc
eficaces. Com a mesura de
prevenció, es van confinar
els malalts a casa seva i
s’està revisant el calendari
vacunal de totes les persones de l’entorn més proper
dels afectats per vacunarles en el cas que no ho estiguin o bé administrar-los
les dosis de record.
Dels divuit casos notifi-

Alguns dels treballadors de l’antic Selvamar, ara Marina
Sand, en la concentració de divendres ■ EL PUNT AVUI

El Selvamar de Lloret
canvia d’amo, però els
treballadors no cobren
N. Forns
LLORET DE MAR

Una imatge d’arxiu del CAP de Santa Coloma, on han estat atesos els afectats ■ JOAN SABATER

cats fins ara, dotze pertanyen a un mateix grup de
relacions, que van ser els
primers que es van posar
malalts. En concret, onze
dels afectats són amics
d’entre 26 i 35 anys, i hi ha
una dona de 50 anys que
també ha emmalaltit i que
és la mare d’un d’aquests
joves. I després d’aquest
primer grup se n’ha tingut
constància d’un segon
amb sis casos més. Es tracta de casos secundaris del
mateix brot. Salut no descarta que en puguin aparèixer més. El temps durant el qual els malalts poden contagiar-ne d’altres
va des dels tres dies abans
d’aparèixer la inflor de les

galtes fins als nou dies després.
El brot es va notificar a
l’Agència de Salut Pública
el 19 de gener, després que
els primers afectats anessin a visitar-se al CAP de
Santa Coloma de Farners.
La parotiditis és una
malaltia vírica aguda i contagiosa, i es caracteritza
per la inflor d’una o més
glàndules salivals, les paròtides. Perquè hi hagi
contagi és necessari un
contacte estret. Normalment la malaltia és benigna, però en els adults poden aparèixer complicacions. En un percentatge
petit de casos, el virus de la
parotiditis pot infectar el

Una setantena de treballadors de l’hotel Marina
Sand (antic Selvamar) es
van concentrar ahir a les
portes de l’hotel per exigir
el pagament dels seus salaris, endarrerits des de l’octubre de l’any passat. El
president del comitè d’empresa de l’hotel, José Luis
Sánchez, va explicar ahir
que dues societats han
comprat l’hotel: Wintora-

lia, que té l’immoble, i Turdora, que porta l’explotació de l’establiment hoteler, en el qual s’estan fent
reformes. Amb la compra
de l’hotel, els nous propietaris van demanar
“paciència” als treballadors, però Sánchez va dir
ahir que totes les promeses s’han incomplert. Els
treballadors anuncien
una nova mobilització
pel 6 de febrer des de l’hotel i fins a les portes de
l’ajuntament. ■

sistema nerviós central, el
pàncrees i els testicles.
Un empleat, afectat
Un dels veïns afectats a
Santa Coloma de Farners
és treballador de l’Ajuntament, segons han confirmat fonts del consistori.
L’empleat s’ha reincorporat al seu lloc de treball
després d’uns dies de baixa mèdica. Salut va informar l’Ajuntament que
s’havia
diagnosticat
aquest brot, que no és considerat greu, asseguren a
Santa Coloma. Els ajuntaments de Maçanet de la
Selva i Sils no tenien constància ahir que hi hagués
cap veí del poble afectat. ■

L’aigua de Residencial
Parc, a Maçanet, apta
N. Forns
MAÇANET DE LA SELVA

L’Ajuntament de Maçanet
de la Selva va deixar dimecres sense efecte el ban
que declarava no apta per
al consum l’aigua de Residencial Parc. Segons exposa l’Ajuntament, arran
de les últimes analítiques
l’Agència de Salut Pública
de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament que

l’aigua ja és apta per al consum, afirmació que, d’altra banda, els veïns de la
urbanització no veuen clara, ja que temen que en
poc temps tornarà a ser no
apta. L’Agència de Salut
Pública exposa també que
com que les concentracions de manganès són
variables, l’aspecte i el
gust de l’aigua pot variar,
sense que representi cap
risc per a la salut. ■
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