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Més de la meitat de les residències
estan afectades pel coronavirus
Amb prop d’un miler de víctimes, els centres urgeixen a medicalitzar geriàtrics
NATÀLIA VILA
BARCELONA

Fins a 909 persones que vivien en
residències de gent gran han mort
des que va començar la pandèmia,
207 de les quals en les últimes hores. També han augmentat en 105
els residents infectats –ja n’hi ha
1.736 amb covid-19–, mentre que els
hospitalitzats ja són 393 després
que en les últimes hores hagin ingressat 110 persones més. De fet,
aquest és el sector més colpejat per
la malaltia: el coronavirus ja ha afectat més de la meitat dels 1.073 centres residencials, perquè tenen o bé
alguna persona diagnosticada (252)
o bé amb simptomatologia (355).
L’evolució imparable de les dades dels últims dies va fer que ahir
les patronals catalana i espanyola de
les residències apugessin el to del
seu discurs. “Durant més d’un mes
hem vist com l’epidèmia avançava
segant vides i deixant en una situació crítica moltes residències. Re-

ment del personal”, va deixar clar
Pascual.
Des de CEAPs, que aglutina més
de 180.000 places de residència a tot
l’Estat, van acusar directament el
sistema sanitari de “discriminar la
gent gran” perquè “no se’ls aplica el
procediment habitual per a la resta
de la gent davant de la presència del
covid-19 i, encara que ho necessitin,
no se’ls deriva a hospitals; almenys
això no passa en la totalitat dels casos”, va assegurar Pascual. “Les persones grans són ciutadans de ple
dret”, va reblar la presidenta de les
organitzacions, que va assegurar
que en alguns casos el 061 “triga dos
i tres dies a arribar”.
Pel que fa als tests de detecció del
coronavirus i al material de protecció “promès pels governs”, Pascual
va queixar-se que “continuen arribant amb comptagotes”, fet que ha
provocat que molts professionals
hagin hagut de fer-se’n de propis
“amb bosses d’escombraries” i
“mascaretes fetes manualment”, en
males condicions.
Colau i el Síndic insten a actuar

A les exigències de la patronal de les
residències s’hi van sumar ahir el
Síndic i l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau. D’una banda, Rafael
Ribó va fer públic un informe en què
qüestionava la gestió del Govern a
les residències i recomanava millorar-ne la transparència, sobretot
cap a les famílies que tenen una persona ingressada en un geriàtric, ai-

Víctimes
Fins a 207 persones que viuen
en residències han mort en les
últimes hores amb coronavirus

Mesura
Les patronals apugen el to
i urgeixen els governs a
medicalitzar els geriàtrics

clamem ajuda amb fermesa”, va exigir ahir la presidenta de les dues organitzacions, Cinta Pascual. Les patronals d’aquest sector s’han unit
per “exigir” al ministeri de Sanitat
i a les comunitats autònomes “que
prenguin el control efectiu dels centres i facilitin els equips de protecció necessaris” perquè els residents
tinguin una bona atenció. També
van demanar la medicalització
d’aquests centres, ja que, actualment, es conceben com una llar i la
majoria no disposen de metges, infermeres o respiradors per fer front
als brots que s’estan detectant.
“El ministeri de Sanitat hauria
d’enviar-hi professionals sanitaris,
analitzar la situació específica de
cada residència, fer la prova de diagnòstic del covid-19 a tothom i derivar als hospitals els pacients que
ho necessitin”, va insistir Pascual,
que també va demanar que els usuaris i els professionals tinguin,
d’una vegada per totes, accés immediat als tests de diagnòstic per prendre les mesures adequades.

xí com dotar de recursos sanitaris
aquests centres i també millorar el
recompte que fa el departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
–que és qui gestiona els geriàtrics–
per acabar amb el ball de xifres amb
el de Salut (Afers Socials no desglossa quantes persones grans han mort
a la residència i quantes en un llit
d’hospital, fet que genera duplicitats amb el recompte general de víctimes mortals).
D’altra banda, Colau va seguir
pressionant el Govern per pal·liar els
brots a les residències barcelonines.
L’alcaldessa va demanar celeritat a
l’executiu català i va recordar que el
consistori ja va oferir la setmana
passada diversos espais públics com
la Fira o el Centre de Convencions
Internacional del Fòrum per poderhi fer trasllats massius de persones
grans malaltes. Aquests trasllats, però, també depenen del govern.

Discriminació sanitària

La crítica, però, no acaba aquí. També van qüestionar la manera com la
Generalitat està fent el recompte de
casos als geriàtrics i van demanar
“que s’implementi un mecanisme
de recollida d’informació únic i eficient”. “Ara el que estan creant és
molta confusió, ineficàcia i esgota-

Una treballadora de la residència Prat, a Tona, parlant amb un representant de la
propietat. PERE TORDERA

Què ha fet el Govern i què reclamen les residències
enllà de restringir visites i
Aquestes són les peticions de les
anul·lar activitats, aquestes són les ✘ residències que no han tingut resposta:
✔ Més
Més material i tests
mesures clau que ha pres el Govern:
●

● Personal, material i desinfeccions

Contractació de 141 persones per reforçar
plantilles. Han fet una borsa al SOC on ja hi
ha 1.055 inscrits. Han repartit més de mig
milió d’unitats entre mascaretes, bates,
guants i ulleres i han fet 140 desinfeccions.
● Trasllats i nous espais
Creació de 128 places per atendre malalts
fora dels centres. Ara busquen més espais.
● Altres
Han ofert albergs als professionals de
residències.

Denuncien que el material és insuficient i que
no han rebut cap test de detecció.
● Medicalització
Reclamen la medicalització dels centres per
tenir metges, infermers i respiradors.
● Recompte de casos únic
Reclamen més eficiència en el recompte per
no desgastar més els treballadors.
● Accés sanitari igualitari
Reclamen que a les persones grans contagiades se’ls apliqui el mateix tractament
que a la resta.

La resposta del Govern

Davant de totes aquestes demandes, i consultada per aquest diari, la
conselleria que dirigeix Chakir El
Homrani assegura que treballen
amb Salut per reforçar l’atenció sanitària de les residències per evitar
que el virus entri als centres on no
hi ha casos i per reubicar els malalts
en altres espais que s’aniran habilitant. També assegura que, pel que
fa a l’enviament de material, les residències són prioritàries.e

