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Salut Pública retira conserves de
mongeta i bacallà pel brot de
botulisme
Els dos bombers intoxicats haurien consumit els dos productes durant un dinar al
parc de Palafrugell | L'organisme aconsella a les persones que tinguin a casa
algun envàs dels indicats que s'abstinguin de consumir-los fins que s'acabi la
investigació del cas

Hi ha dos bombers intoxicat del parc de Palafrugell | ACN

L'Agència de Salut Pública de Catalunya ( http://salutpublica.gencat.cat/ca/) ha identificat dos
productes possiblement relacionats amb el brot de botulisme que ha afectat dos bombers del
parc de Palafrugell (el Baix Empordà)
(https://www.naciodigital.cat/girona/noticia/26262/dos/bombers/ingressats/uci/intoxicacio/alimentar
ia) . Segons informen en un comunicat (http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/notapremsa/?id=293107) , durant la investigació del suposat brot per toxina botulínica han detectat que
els ingressats haurien consumit conserves de mongeta blanca cuita i bacallà esqueixat dessalat
que podrien estar contaminats. Per això, han procedit a retirar del mercat els lots presumptament
afectats i que es distribueixen a diferents supermercats i establiments de l'estat espanyol.
Segons informa l'Agència de Salut Pública de Catalunya, les dades dels productes són:
mongetes cuites en pot de vidre de 400 grams envasats per Hermanos Cuevas S.A. i distribuïts
per Bon Preu i Condis a Catalunya. Els lots que s'estan investigant són L-146-16, L-155-16, L-16616, L-160-16, L-127-16, L-120-16, L-082-16, L-116-16. L'altre producte és bacallà esqueixat
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dessalat de 250 grams de marques Bon Preu i Royal, envasats per Copesco&Sefrisa SA.
Aquests productes es poden trobar en diferents cadenes de supermercats. Els lots sospitosos són
6144b1-144, 6151b1-151, 6158b1-158, 6159b1-159, 6165b1-165, 6167b1-167, 6172b1-172.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya aconsella a les persones que tinguin a casa seva algun
envàs d'aquests productes, s'abstinguin de consumir-los preventivament fins que s'acabi la
investigació del cas - si es tenen dubtes l'organisme ha posat a disposició aquest telèfon 902 111
444-. La incidència s'ha comunicat a través del Sistema d'Intercanvi Ràpid d'Informació d'alertes
alimentàries (SCIRI) per al coneixement de la resta de les autoritats sanitàries de l'Estat.
Els serveis d'inspecció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de l'Agència de Salut
Pública de Barcelona duen a terme les actuacions oportunes de control oficial amb relació a la
retirada del producte del mercat.
Els dos bombers intoxicats continuen ingressats a l'UCI del Trueta en estat greu i pronòstic
reservat.
Bon Preu abonarà el preu dels productes retornats
Bon Preu abonarà el preu dels productes retornats
(http://www.naciodigital.cat/noticia/111520/bon/preu/abonara/preu/dels/productes/retornats/brot/bo
tulisme?rlc=p1) pel brot de botulisme. El grup ha emès un comunicat on demana a tots aquells
clients que hagin adquirit en el darrer mes algun dels productes que estan sent investigats pel
brot de botulisme, que els retornin a l'establiment i els hi serà abonada la quantitat corresponent.
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