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El primer ministre italià visita
Tortosa
Carles Puigdemont rep Matteo Renzi a l'aeroport de Reus | El mandatari viatja
fins a Catalunya per donar suport a les famílies de les víctimes de l'accident
d'autocar a Freginals

Acabo de rebre el primer ministre italià, Matteo Renzi, a l'aeroport de Reus.@matteorenzi
(https://twitter.com/matteorenzi) pic.twitter.com/bR2Cie1mJS (https://t.co/bR2Cie1mJS)
? Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de març de 2016
(https://twitter.com/KRLS/status/711941432337108994)
El primer ministre d'Itàlia, Matteo Renzi, ha aterrat aquest dilluns a la tarda a l'aeroport de Reus l'ha rebut Carles Puigdemont- i s'ha desplaçat fins a Tortosa. El mandatari ha viatjat fins a
Catalunya per donar suport a les famílies de les víctimes de l'accident d'autocar a Freginals,
(http://www.naciodigital.cat/noticia/105360/sis/dels/ferits/freginals/continuen/estat/greu/altre/estat/
critic) on van morir tretze estudiants, set d'elles italianes. Si bé inicialment el Govern havia parlat
d'una visita privada, l'ambaixada d'Itàlia assegura que és de caràcter oficial.
Un total de 23 joves d'entre 20 i 34 anys, a més del conductor, de 62 anys, continuen ingressats
en diferents hospitals com a conseqüència de l'accident entre un autobús i un turisme que va
tenir lloc aquest diumenge. Sis d'aquests pacients (entre els quals es troba el conductor) es
troben en estat greu, i un setè es troba en estat crític, segons les últimes dades que ha facilitat
des de Tortosa el conseller de Salut, Toni Comín.
Cinc pacients estan ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 5 a l'Hospital Comarcal
d'Amposta, 3 a l'Hospital de Vinaròs, 3 al Joan XXIII de Tarragona, 3 a l'Hospital de Reus i 5 a
l'àrea de Barcelona en diferents hospitals (Bellvitge, Sant Pau, Moisès Brogi, Vall d'Hebrón i
Hospital Clínic).

El conductor, assistit per 5 metges abans de ser ingressat
El conductor del bus, de 62 anys i que es troba ingressat en estat ?greu? a la Unitat de Cures
Intensives de l'HTVC, va ser atès durant el dia d'ahir fins al moment del seu ingrés per ?fins a 5
facultatius?, segons ha concretat Comín. ?Va ser atès pel metge del SEM al lloc de l'accident, a
les 12 del migdia, quan estava a comissaria, per una metgessa?.
Allà també va rebre ?el reconeixement d'una metgessa d'Interior i a les 2 un psicòleg i un metge
del SEM li van fer reconeixement. L'evolució psicològica i mèdica va estar perfectament servida?,
ha insistit Comín. Segons ha afegit, ?quan va ser traslladat a la mútua a les 10 de la nit, se li va
fer una placa i en aquell moment es va decidir ingressés al Verge de la Cinta?.
El conductor, a qui se l'investiga per un 13 homicidis imprudents i delictes de lesions es va acollir
ahir, acompanyat per un advocat, al seu dret a no prestar declaració en seu policial. Aquest matí
havia de prestar declaració als jutjats d'Amposta, però el seu estat de salut ho ha impedit.
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