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Andalusia confirma el sisè
avortament per listeriosi
EFE / RAÚL CARO

b La Junta posa

Valcarce,
director de TVE,
i Hernàndez,
d’Informació
d’RTVE
EL PERIÓDICO
MADRID

en marxa un protocol
per a embarassades
asimptomàtiques
b Les anàlisis

microbiològiques
vinculen el brot a
la carn entatxonada
JULIA CAMACHO
SEVILLA

A

ndalusia ha posat en
marxa un protocol preventiu contra la listeriosi per a les embarassades al registrar-se un nou avortament de menys de 22 setmanes,
el sisè, a causa de la infecció amb
el bacteri després del consum de
productes carnis de Magrudis. A
fi de minimitzar el risc real de
fracàs de l’embaràs i la infecció
del nounat, els serveis sanitaris
contactaran amb les embarassades que hagin consumit articles
sospitosos i que no hagin presentat símptomes per recomanarlos que se sotmetin al tractament amb l’antibiòtic que ja se
subministra a les que tenen
símptomes lleus.
Les gestants que es trobin en
els primers mesos d’embaràs són
un dels col·lectius més vulnerables a aquest bacteri, i per això
s’ha optat de manera preventiva
per aplicar el mateix tractament
farmacològic a les embarassades
que no han desenvolupat la simptomatologia, segons va explicar
ahir el portaveu del gabinet de seguiment del brot, el doctor José
Miguel Cisneros. És la primera vegada que, en un brot per listeriosi, s’aplica un protocol similar,
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33 El portaveu del gabinet tècnic creat per la Junta arran del brot, José Miguel Cisneros, ahir.

Set denúncies
per la crisi originada
a la firma Magrudis

però la mesura està avalada per
vuit societats científiques davant
l’evidència dels resultats que
l’amoxicil·lina té en la lluita contra la Listeria monocytogenes i la seguretat per al fetus.

33La fiscalia ha unificat les tres

TRACTAMENT AMB AMOXICIL·LINA / Se-

denúncies formulades per la Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de
Sevilla per remetre-les al Jutjat
d’Instrucció número 10 de la ciutat, que ja tramita les dels afectats i Facua. En total, són set denúncies contra el fabricant de la
carn contaminada, Magrudis, al
qual acusen d’obstaculitzar la inspecció després d’esclatar la crisi
al no detallar altres productes
que també tenia al mercat, i una
altra empresa que la va vendre
com a marca blanca.

ran els metges de família i els ginecòlegs, tant de la sanitat pública com de la privada, els que
contactaran en els pròxims dies
amb les gestants per aconsellarlos el tractament farmacològic
amb amoxicil·lina en funció del
risc que presentin.
Durant la seva compareixença, Cisneros també va confirmar
l’existència d’un nou afectat, un
menor amb un càncer «molt evolucionat», i per tant, s’eleva a 205
el nombre de malalts a Andalu-

sia, 213 a tot Espanya. Els informes fets pel Centre d’Investigació Carles III, el laboratori de referència nacional, han confirmat per primera vegada amb
anàlisis microbiològiques que el
brot de listeriosi va ser causat per
la carn entatxonada que va vendre aquesta empresa sevillana
sota el nom La Mechá.
Les proves han vinculat la soca
trobada a les instal·lacions i a la
carn amb les mostres del gruix
dels malalts, tot i que el laboratori continuarà amb la investigació
per concretar des de quin moment està circulant aquesta soca
de listèria, ja que algunes mostres
positives remeten al març, cosa
que indicaria que el bacteri va començar a colonitzar les instal·lacions abans d’aquesta data. H

Novetats en la direcció d’RTVE. La
corporació pública va anunciar
ahir que David Valcarce, actual
director d’Operacions de Televisió Espanyola, passarà a ser el director de TVE, mentre que Enric
Hernàndez, exdirector d’EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA, s’ocuparà de la direcció d’Informació i Actualitat d’RTVE. Aquests
canvis es completen amb el nomenament de Víctor Sánchez al
capdavant d’Operacions.
Hernàndez, llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB,
assumeix un càrrec que ja hi ha
en altres televisions públiques,
com la BBC. La seva tasca inclou
la coordinació informativa entre
els diferents canals i emissores de
RTVE. A més, unificarà criteris entre informatius i magazins.
Des del 2010 fins al maig del
2019 es va fer càrrec de la direcció d’EL PERIÓDICO. Abans havia sigut director adjunt d’El País
i responsable de la seva edició a
Catalunya. Ha estat vinculat a
RTVE com a analista de Los
desayunos de TVE i tertulià a RNE.
Entre el 1992 i el 2008, també va
ser cronista polític a Madrid per
al diari Avui i EL PERIÓDICO. A
més de promoure el periodisme
d’investigació, ha emprès la
transformació digital al diari
del Grup Zeta.
Entre els reptes de Valcarce,
enginyer superior de Telecomunicacions per la Politècnica de
Madrid, hi ha la modernització i
l’adaptació a les noves necessitats tecnològiques i operatives.
Substitueix Eladio Jareño, a qui
l’administradora provisional
única, Rosa María Mateo, va
agrair els serveis prestats. H

