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PANDÈMIA

Almenys 362 persones que vivien en
residències han mort per covid-19
Hi ha més de 3.000 professionals dels 75.000 que treballen al sector aïllats per contagi
NATÀLIA VILA
BARCELONA

Les dades de persones mortes, contagiades i amb símptomes a les residències catalanes van evidenciar
ahir el que els treballadors del sector
fa dues setmanes que alerten: desbordament. Almenys 362 persones
grans que viuen internes en centres
catalans han mort com a conseqüència del coronavirus des que va començar la crisi sanitària i 830 més estan diagnosticades com a positives.
Així ho va confirmar ahir el Govern,
en la que va ser la primera roda de
premsa del departament d’Afers Socials i Famílies des de l’arribada del
virus. D’aquesta manera, del total de
morts a Catalunya amb coronavirus,
pràcticament un 20% provenen de
residències.
El secretari general d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias, va
confirmar que, a més, hi ha més de
3.000 professionals que treballen al
sector de les residències aïllats per
contagis (dels 75.000 que hi ha a tot
Catalunya). “La minva de personal és
molt gran i desborda moltes residències del país, sobretot les de Barcelona i l’àrea metropolitana i també
les petites, on els ha sigut impossible
fer bé l’aïllament per falta d’espais”,
va dir Iglesias.

La residència Prat, de Tona,
s’ha quedat sense treballadors.
Ahir algunes famílies s’enduien els avis sense haver-los fet
tests prèviament. PERE TORDERA

EL COVID-19 A LES
RESIDÈNCIES DE GENT GRAN
Evolució de les persones grans
internes en aquests centres

Contradiccions en el recompte

LLEIDA

Després de molts dies de dubtes, dimarts el departament de Salut va explicar que en el seu recompte diari
només figuren les defuncions en llits
d’hospitals o centres sanitaris, però
no les persones que moren a les residències d’avis (ja que aquests centres
no es consideren centres sanitaris).
Afers Socials tampoc va determinar
ahir quants dels 362 avis morts van
morir al llit de la residència o bé derivats a l’hospital. Per tant, es fa impossible saber el recompte total de
víctimes que ha deixat el coronavirus
a Catalunya fins ara.
Davant aquest ball de xifres en el
recompte, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya apuntava que “la ciutadania té dret a disposar de tota la informació”. “Per
molt doloroses que siguin les dades,
la ciutadania ha de tenir una radiografia real de l’impacte de la pandèmia”, reclamava la presidenta de la
Taula, Francina Alsina. Des de la patronal de les residències, ACRA, van
trobar a faltar, a més, les explicacions
de Salut: “Això és una crisi sanitària
i, per tant, més enllà de la bona voluntat del departament d’Afers Socials
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cal que Salut garanteixi la medicalització d’aquests centres”, va dir la presidenta de la patronal, Cinta Pascual.
Seguint amb el còmput dels contagis en residències, Iglesias va explicar
que a Catalunya hi ha 158 centres
amb algun cas positiu –vegeu gràfic–
i 317 centres més que tenen avis amb
algun símptoma (tot i que no hagin si-

gutdiagnosticats).“Ésun30%deltotal de residències afectades. Per tant,
això vol dir que a Catalunya encara hi
ha un 70% de residències on el virus
no ha entrat, i haurem de fer molts esforços perquè continuï sent així”, va
dir el secretari d’Afers Socials i Famílies. A tot Catalunya hi ha actualment
1.073 centres i 64.000 interns.

Dades
A Catalunya
hi ha 830 avis
contagiats en
residències
i 189
hospitalitzats
Crítica
Les entitats
socials
reclamen
que les dades
siguin més
transparents

El departament també va explicar
que s’han creat fins a 123 places en clíniques per reubicar persones grans
malaltes. “És una molt bona notícia,
però en calen més. Cal passar a l’acció”, apuntava Pascual, d’ACRA.
“Tests, tests i tests, sisplau!”, insistia,
per poder “detectar els interns i els
professionals contagiats i apartarlos”. Malgrat les peticions reiterades
de la patronal per medicalitzar els
centres, el Govern va dir ahir que és
una “mesura que es preveu” però que
no seria generalitzada.
Un nou centre demana “auxili”

Les dades del departament de Chakir
el Homrani seguiran augmentant.
Ahir la residència Prat de Tona va fer
públic que només els queden cinc treballadors per atendre els més de 50
avis, molts d’ells ja contagiats pel coronavirus. “La resta dels treballadors
estan de baixa, incloent-hi la directora”, explicava ahir a l’ARA la representant legal de la residència, l’advocada Núria Viladrich. Aquesta advocada ja ha demanat la intervenció de
la Generalitat. “És impossible atendre 50 avis amb cinc persones, és
molt urgent que n’agafin les regnes,
no sabem què més fer”, lamentava.
Dimarts els van fer una inspecció i esperen que el Govern no trigui a pronunciar-se. “Només vull poder dispensar-los el tracte que m’agradaria
rebre a mi”, concloïa Viladrich.e

Ara

Cod: 131672547

02/04/20

Cataluña
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: SOCIEDAD

21.804

CONTAGIATS
A CATALUNYA

Valor: 271,91 €

Area (cm2): 48,6

MÉS DE 2.000 MORTS
Hi ha 21.804 contagiats en total i
els 244 morts reportats ahir
eleven el total a 2.093 persones.
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MÉS DE 9.000 MORTS
Amb 7.719 nous casos registrats
ahir es va passar la barrera dels
100.000, i ja hi ha 9.053 morts.
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192.000 CURATS
El brot continua imparable al món
i s’acosta a la barrera del milió de
contagis i els 46.000 morts.

