Societat | NacióDigital | Actualitzat el 28/08/2020 a les 11:36

Damià Calvet, positiu per coronavirus
Jordi Puigneró s'aïllarà per prevenció perquè va mantenir una conversa amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat

Damià Calvet, a l'UCE. | Josep M. Montaner

El conseller de Territori i Sostenibilitat, i exregidor de l'Ajuntament de Sant Cugat, Damià Calvet,
ha donat positiu de coronavirus. Calvet es va fer la prova de PCR aquest dijous després de
presentar símptomes lleus. Segons ha explicat ell mateix en una publicació a Twitter, es troba bé i
a partir d'ara estarà en quarantena.
He donat positiu en #coronavirus
(https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . Estic bé, amb
símptomes molt lleus. Faig el confinament que pertoca, per seguretat i per responsabilitat, i
seguiré treballant des de casa amb l'equip de @territoricat
(https://twitter.com/territoricat?ref_src=twsrc%5Etfw) @mediambientcat
(https://twitter.com/mediambientcat?ref_src=twsrc%5Etfw) . pic.twitter.com/WiyEIuF3KE
(https://t.co/WiyEIuF3KE)
? Damià Calvet? (@damiacalvet) August 28, 2020
(https://twitter.com/damiacalvet/status/1299274089228533760?ref_src=twsrc%5Etfw)
El Consell Executiu es va reunir aquest dijous al matí, però des del Departament de Salut es
considera que els membres del Govern no són contactes de risc perquè van respectar les
distàncies de seguretat. "Seguiré treballant des de casa amb l'equip", explica Calvet.
Tot i això, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i també veí de Sant Cugat,
Jordi Puigneró, sí que farà almenys 14 dies d'aïllament, perquè va mantenir una conversa en privat
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amb Calvet abans de la reunió del Govern. Els dos consellers han anul·lat les seves agendes.
Puigneró es farà la prova de PCR en les properes hores, i farà aïllament domiciliari. El conseller de
Polítiques Digitals ha suspès la seva agenda, de manera que s'ha anul·lat la presentació del
projecte de desplegament de la fibra òptica de la Generalitat entre el Port de la Selva i l'Escala,
previst per aquest divendres al migdia a l'ajuntament d'aquest primer municipi (Alt Empordà).
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