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Els efectes del coronavirus

Les residències, crispades
amb el protocol dels tests
“impossible” d’assumir
a Insisteixen que no hi ha prou mans per fer les proves als familiars i Salut respon
que s’organitzin a La fiscalia manté la investigació penal en quinze llars d’avis
Elena Ferran
BARCELONA

L’allau de queixes de les residències que veuen “impossible” fer els tests d’antígens als familiars que venen de visita ha obligat el
Departament de Salut a
donar explicacions. “Tenim un protocol, però sense mitjans ni recursos no
té cap sentit”, reconeixia
la presidenta de l’Associació de Recursos Assistencials, Cinta Pascual, que
assegura que algunes de
les residències han rebut
alguns dels tests d’antígens, que els proporciona
Salut, però no tenen
“mans ni temps” per assumir una feina que implicaria la desatenció dels residents. Del mateix parer és
la presidenta de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat,
Montse Falguera, que veu
poc seriós que es “demani
la lluna” sense posar mitjans i que “si van maldades
s’acusi d’incompliment”,
critica Falguera, que no té
constància que hagin arribat tests a les residències
que representa.
Les restriccions de Salut per frenar l’entrada del
virus coincidint amb l’increment de contagis d’aquesta tercera onada s’anunciava divendres per
quinze dies. El sector alertava que no té personal sanitari per fer les proves als
visitants, que segons el pla
sectorial són un màxim de
tres per resident a la setmana. “Si ens convertim
en punts de cribratge, que
posin personal perquè el
nostre està pendent dels
avis, i si no hi som, amb
raó, ens vindran les denúncies”, indicava el president de la patronal de petites i mitjanes empreses
Upmir, Vicente Botella. Hi
coincidia la portaveu dels
familiars de la coordinadora 5+1, María José Carcelén, que no s’explica que
“ningú planifiqui res”
abans d’anunciar una me-

Un vídeo promourà
la vacuna de la Covid
Els col·legis professionals de
l’àmbit de la salut promocionaran amb un vídeo conjunt la
vacunació entre els seus collegiats. Amb el lema #RaonsperVacunarme, 13 representants de medicina, infermeria,
odontologia, farmàcia, veterinària, psicologia, fisioteràpia,
podologia i treball social fan
una crida als professionals de
la salut perquè es vacunin,
quan els arribi el torn, segons
l’estratègia de vacunació. Els
professionals que apareixen al
vídeo expliquen diferents motius per vacunar-se, com ara

el compromís ètic i la confiança en la ciència. Conviden a
fer-ho també pels pacients
que tant han patit, pels companys, per la família, per les
persones grans, pels infants i
per recuperar l’economia.
Els col·legis expliquen que
la vacunació és, amb les mesures de prevenció, la millor
estratègia possible per lluitar
contra el coronavirus. Apel·len
al paper dels professionals
com a prescriptors i recorden
que juguen “un paper clau”
per consolidar la confiança en
les vacunes. ■ REDACCIÓ
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Contenidors al port de Barcelona ■ ACN

Baixen les exportacions un 11%

L’equip de professionals de Salut es desplaça a les residències per vacunar ■ EPA

La frase

La xifra
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“Si ens convertim en
punts de cribratge, que
posin personal, perquè
el nostre ha d’estar
pendent dels avis”
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PRESIDENT DE LA PATRONAL UPMIR

són les visites setmanals
permeses per resident amb
separació d’1,5 metres i una
pantalla de protecció.

sura com aquesta.
El Departament de Salut ha volgut respondre a
les crítiques i manté que
les residències hauran
d’organitzar-se de “manera autònoma” per fer els
tests, però que en tot cas,
“si hi ha dificultats puntuals”, es donarà prioritat
als visitants garantint les
mesures de protecció habituals de distància, neteja i ventilant els espais.
La resposta de Salut és
per al sector una fugida
endavant a unes restriccions que sense més recursos no poden complir.
“S’està dient que tothom

faci el que pugui i això
afectarà el nombre de visites i generarà malentesos
amb les famílies”, lamentava el president d’Ascad,
Andrés Rueda, que representa directius i professionals de residències.
Salut aclareix, en un
document que ha fet arribar als centres, que només
el personal que ha fet el
curs de formació de presa
de mostres, que es realitzen a professionals i residents, està autoritzat a fer
la prova als familiars.
També, però, són els responsables de supervisar
l’automostra que es po-

Vicente Botella

drien fer els familiars després de visualitzar el vídeo
explicatiu.
Gestió, sota sospita
La fiscalia manté obertes
quinze diligències d’investigació penal per la gestió
de les residències durant la
pandèmia a Catalunya. Segons la informació en data
de 18 de gener, de les 58 diligències d’investigació penal presentades se n’han
arxivat 43. A més, ha interposat set denúncies. Pel
que fa als procediments civils, s’han obert 201 diligències, de les quals 192
continuen en tràmit i nou
s’han arxivat. En el conjunt de l’Estat, la fiscalia ha
interposat 441 diligències
d’investigació penal, de les
quals 229 s’han arxivat i
s’han interposat 27 denúncies. A més, ha obert
786 diligències civils. El
principal motiu de les denúncies rebudes a les fiscalies és el d’homicidi per imprudència i omissió del
deure de socors. ■

Les exportacions de les empreses catalanes van pujar un
5,5% al novembre, però van
baixar un 11,6% en l’acumulat
del 2020 com a conseqüència
de la pandèmia. Segons va
publicar ahir el Ministeri d’Indústria, les exportacions cata-

lanes van sumar un total de
55.824 milions d’euros els onze primers mesos del 2020,
mentre que en el mateix període del 2019 la xifra va ser
de 60.506 milions. Les exportacions a l’Estat van caure un
10,9%. ■ REDACCIÓ
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Els contagis a les
escoles sumen
7.828 nous casos
La incidència de la Covid-19
als centres educatius continua augmentant, ja que ahir
es van sumar 7.828 nous contagis. Hi ha 58.091 alumnes
confinats, un 4% –abansd’ahir era un 3%– i 2.883 professionals. Deu centres estan
tancats. ■ REDACCIÓ

Els centres
d’estètica volen
desplaçaments
El Gremi de Professionals de
la Imatge de Catalunya reclama al govern que s’autoritzi
que la seva clientela es pugui
desplaçar entre municipis per
seguir els tractaments preestablerts. El sector reivindica
que és una activitat essencial i
assenyala que els centres
compleixen les mesures de
seguretat. ■ REDACCIÓ

El Pirineu reclama
el confinament
comarcal
Els municipis del Pirineu reclamen el confinament comarcal,
i així ho faran saber a la Generalitat amb una concentració
que han organitzat el 29 de
gener a la plaça Sant Jaume.
Fa uns dies, càrrecs electes
del Ripollès, l’Alt Pirineu i Aran
van signar un manifest en què
reclamaven mesures ajustades a cada territori i que es
tinguessin en compte les zones rurals, on hi ha menys
densitat de població. Lamenten que el govern hagi desatès
les seves peticions, que inclouen ampliar horaris en la restauració. ■ REDACCIÓ

