
13/05/20El Punt Avui
Cataluña

Pr: Diaria
Tirada: 27.961
Dif: 19.674

Pagina: 17
Secc: CATALUÑA    Valor: 3.002,71 €    Area (cm2): 251,8    Ocupac: 27,51 %    Doc: 1/1    Autor: M. Piulachs  BARCELONA     Num. Lec: 124000

C
od: 132324218

La Generalitat ultima un
pla de desescalada a les re-
sidències de la tercera
edat, en el qual ha de deta-
llar quan podran tornar-hi
els usuaris que estan aco-
llits per familiars als seus
domicilis per no ser infec-
tats amb el virus i també
l’obertura a les visites. Ac-
tualment hi ha 713 perso-
nes dependents acollides
en cases particulars, i des
del Departament de Tre-
ball i Famílies s’informava
ahir que el retorn serà pro-
gressiu i que s’haurà de
mirar cas per cas, ja que en
la majoria de centres hi ha
persones positives de la
Covid-19, asimptomàti-
ques i aïllades en espais.

L’actual inconcreció de
l’administració, però, està
creant angoixes entre fa-
miliars que s’han de rein-
corporar a la feina i han de
deixar la persona al cen-
tre, o en els usuaris que no
saben quan podran tor-
nar-hi. Aquest és el cas de
Joan, usuari de la residèn-
cia Alchemika de Barcelo-
na: un familiar el va treure

del centre el 8 d’abril pas-
sat, després de passar la
quarantena al centre i al
domicili, tal com ordenava
la Generalitat. A finals
d’abril va tenir una infec-
ció intestinal i va ser in-
gressat a l’hospital 2 de
Maig, on continua tot i que
ja està curat i on li han fet
les proves de la Covid-19 i
ha donat negatiu. En el
seu cas, se li ofereix un
centre pont fins que pugui
tornar a la seva residèn-
cia, sense saber cap data.
Hi ha altres usuaris que es-
peren en hospitals la tor-
nada a les residències. El
Departament de Treball
insistia ahir que, tal com
van anunciar, cap usuari
no perdrà la seva plaça ni
se’ls cobra la quota.

L’Associació Catalana
de Recursos Assistencials
(ACRA) va presentar, la
setmana passada, un pla
de desconfinament, en
tres fases de quinze dies
cadascuna, per recuperar
una certa normalitat als
centres que estan aïllats
des del 12 de març passat,
sempre que es garanteixin
mesures de seguretat per
a usuaris i treballadors. ■

Insten la
Generalitat a
aclarir el retorn
a les residències
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a Salut ha de fixar la tornada d’usuaris
i les visites a Ara hi ha 713 persones
grans en domicilis de familiars

Usuaris del centre Orpea de Girona, que dona suport a les

residències que tenen afectats de la Covid-19 ■ MANEL LLADÓ


