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PANDÈMIA

El Govern aparta El Homrani i 
posa Salut a dirigir les residències 

que va ser el mateix president de la 
Generalitat qui aquest dimarts, des-
prés del consell executiu, va parlar 
amb el vicepresident, Pere Arago-
nès, per reclamar-li “mesures con-
cretes” que permetin redreçar la 
gestió de les residències. El mateix 
Aragonès ha sigut qui ha traslladat 
aquest migdia al president la decisió 
que fos Salut qui prengués el timó de 
les residències. Una decisió, però, 
que segons algunes fonts republica-
nes ja feia dies que s’estava cuinant. 

La reestructuració es farà efecti-
va amb un decret que s’ha d’aprovar 
en una reunió del consell executiu 
que, tot i estar prevista per a di-
marts que ve, es podria fer abans. 

L’anunci d’aquest canvi de direc-
ció va coincidir amb una reunió del 
Govern amb les patronals del sector, 
una trobada telemàtica de la qual els 
representants de les residències van 

sortir “decebuts”. Cinta Pascual, la 
presidenta d’ACRA, l’organització 
empresarial que aglutina més del 
70% de residències a Catalunya, as-
segurava que el sector “ja no vol es-
coltar més plans ni propostes, vol ac-
ció”. “Fa 27 dies que reclamem que 
el departament de Salut intervingui 
en aquesta crisi, que és una crisi sa-
nitària, i fins ara no ho hem aconse-
guit”, lamentava Pascual just des-
prés d’aquesta reunió virtual. 

Ball de xifres en el recompte 

El mateix conseller El Homrani ha 
repetit els últims dies que fer el re-
compte de víctimes mortals és “molt 
complicat”. Tot i que a les dades ac-
tualitzades que el departament envia 
diàriament hi figuren “les persones 
grans mortes a causa del coronavi-
rus”, fonts del departament admeten 
que “no se sap” si a totes aquestes 

Almenys 1.178 persones grans que vivien en geriàtrics han mort per covid-19 i 737 més estan hospitalitzades 

persones se’ls havia fet un test de di-
agnòstic i, per tant, es fa impossible 
verificar-ne la xifra. A més, el re-
compte d’Afers Socials tampoc des-
glossa quants avis han mort al seu llit 
de la residència i quants derivats a 
l’hospital, fet pel qual aquesta xifra 
de víctimes no es pot sumar al re-
compte de morts als hospitals que fa 
Salut –en paral·lel– perquè algunes 
dades es duplicarien. Davant d’això, 
El Homrani va insistir ahir en una 
entrevista a Catalunya Ràdio que, 
efectivament, “hi ha marge d’error” 
però que “val més tenir aquestes da-
des que no pas no tenir-ne”. 

L’altra gran crítica al departament 
era la falta de material. En aquest 
sentit el conseller va admetre ahir 
que els equips de protecció “han ar-
ribat tard”, però va defensar que 
s’han fet dues comandes, per valor 
d’1,7 milions i 5 milions d’euros. Du-

Canvi de timó a la Generalitat en la 
gestió de les residències. El Govern 
va anunciar ahir que, a partir d’ara, 
les decisions en aquest àmbit ja no 
les portarà el departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies ni el 
conseller Chakir el Homrani. Qui ho 
farà és la directora assistencial 
d’Atenció Primària, Yolanda Lejar-
di. És a dir, és el departament de Sa-
lut qui portarà les regnes i les deci-
sions sanitàries pel que fa referèn-
cia a les residències.  

Fins ahir, segons el recompte del 
Govern, ja havien mort a Catalunya 
1.178 persones grans que vivien en 
aquests centres; a més, 737 (gairebé 
el doble de greus que dimarts) estan 
hospitalitzades i el degoteig no 
s’atura: més de la meitat de centres 
catalans (685 dels 1.073 que hi ha en 
total) tenen algun cas de coronavi-
rus. En total ara mateix hi ha al-
menys 2.374 persones grans que vi-
uen en geriàtrics amb el virus diag-
nosticat i aïllats. 

El Homrani, qüestionat 
La gestió del departament d’Afers 
Socials davant dels brots als gerià-
trics acumulava ja diverses críti-
ques tant del sector de les residèn-
cies com a dins del mateix Govern. 
Les patronals fa setmanes que exi-
geixen que s’enviïn metges i infer-
mers a aquests centres i mantenen 
que el material encara ara –27 dies 
després d’estar confinats– els arri-
ba “amb comptagotes”. 

Dins del Govern feia dies que hi 
havia un punt de malestar amb com 
s’estava gestionant des d’Afers Soci-
als la crisi en aquests centres, i fonts 
de l’executiu apuntaven que el con-
seller estava “superat” per la situa-
ció. Fins i tot el mateix president de 
la Generalitat va qüestionar oberta-
ment en una entrevista a SER Cata-
lunya com s’estava comunicant des 
del departament. “Hi ha coses que la 
Generalitat no ha fet bé, com no in-
formar de la situació de les residèn-
cies amb la claredat amb què n’hau-
ria d’haver informat des del primer 
moment”, va admetre aleshores el 
president, que va afegir que això ha 
generat “desconfiança i angoixa”. 

Aleshores ja es va imposar que el 
departament d’Afers Socials compa-
regués també en les rodes de prem-
sa diàries que fa el Govern, però els 
recels s’han mantingut. Fins al punt 
que fonts governamentals indiquen 
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31.043
CONTAGIATS  
A CATALUNYA

13.000 ALTES   
El nombre de morts a Catalunya 
disminueix fins als 107 en un dia i 
continuen a l’alça els curats

146.690
CONTAGIATS  
A ESPANYA

rant la roda de premsa en què es va 
fer públic el canvi de mans en la ges-
tió dels centres, el conseller també va 
subratllar que la decisió s’havia pres 
de manera “conjunta” i “coordinada” 
amb Salut, per millorar la resposta. A 
la Comunitat de Madrid –que acu-
mula 4.260 persones mortes als geri-
àtrics per covid-19 l’últim mes– 
aquest mateix canvi de gestió es va 
fer efectiu fa 13 dies. 

Reaccions al canvi 

El sector encara mostrava ahir algun 
“recel” i moderava les seves expecta-
tives davant el canvi. “Estem cansats 
i molt tensos”, reconeixia un direc-
tiu, que apunta que “falta per veure 
com actuarà ara Salut”. Qui sí que va 
celebrar-ho és l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, que va qualificar el 
canvi com un “senyal positiu”. “Efec-
tivament és un tema de salut”, va dir, 
i va afegir que confia que aquest can-
vi suposi un aixecament del “blo-
queig” també a les residències de la 
ciutat, 75 de les quals tenen una situ-
ació “especialment greu” perquè no 
tenen espai per aïllar els malalts. 

A la capital catalana hi ha 800 
persones grans simptomàtiques en 
150 centres (de 270). Per això l’al-
caldessa insisteix repetidament que 
el pla de xoc que prepara el Govern 
i que ara dirigirà Salut ha d’incloure 
“trasllats” massius a pavellons, ho-
tels o residències buides.e

35 avis morts en 
una residència de 
Vilanova del Camí

L’impacte del coronavirus a 
les residències s’ha acarnissat 
especialment al centre de Vi-
lanova del Camí. L’alcaldessa 
d’aquest municipi de la conca 
d’Òdena, Noemí Trucharte, 
va assegurar ahir que la situa-
ció és “d’extrema gravetat”. 
“En les últimes hores hem ar-
ribat a la trentena [de defun-
cions al centre] i ara, lamenta-
blement, ja són 35 les vícti-
mes mortals”, va explicar 
ahir. Trucharte ja estudia 
“demanar la intervenció de la 
residència” per part del Go-
vern per falta de personal: 
“Dels 98 treballadors, 21 es-
tan de baixa per diversos 
símptomes. Ens falten recur-
sos humans i EPIs”, va reco-
nèixer. A més, va dir que el 
centre ja ha fet una desinfec-
ció i que estan gestionant-ne 
una altra. Cinc residents més 
estan “greus” i Trucharte va 
explicar que ja hi ha famílies 
que s’han endut els seus fami-
liars del centre. 

La residència Prat, a Tona, la 
setmana passada es va quedar 

amb només cinc treballadors 
per a 50 avis. PERE TORDERA  

48.000 CURATS   
El nombre de morts repunta amb 
757 en un dia i creixen els 
contagis però també les altes

1.434.426 
CONTAGIATS  

AL MÓN

82.200 MORTS   
La xifra de contagis creix i també 
la de persones curades a tot el 
món, que supera les 300.000


