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Les defuncions a la residència de
Bagà s'eleven a 25 malgrat que
confien que el pitjor del brot ja ha
passat
En els últims deu o dotze dies han mort quatre residents, una xifra molt per sota
de l'habitual a l'inici de la pandèmia

Residència Salarich Calderer de Bagà. | Residència Salarich Calderer

Les últimes cinc setmanes han mort 25 usuaris de la residència Salarich Calderer de Bagà. Hi ha
23 interns aïllats després de donar positiu per coronavirus, 5 residents aïllats amb resultat
negatiu, dues persones hospitalitzades (una d'elles positiva i una negativa) i una persona aïllada
per haver estat en contacte amb altres residents. Així ho confirmen les dades que la direcció facilita
als familiars dels residents.
L'alcalde Joan Oña ha assenyalat, tal com ha indicat en altres ocasions des de l'inici del brot
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/19791/moren/13/persones/residencia/baga/pateix/br
ot/coronavirus) , que la Covid-19 en aquesta residència va arribar molt aviat i que, quan es va
dictar el protocol de confinar les residències, el virus ja havia aconseguit entrar al centre. Una de
les mesures que va poder frenar l'allau de defuncions va ser tancar els residents a les seves
habitacions la setmana del 9 d'abril. Aquella setmana hi va haver un degoteig de defuncions de
dos o tres casos diaris, si bé no totes es poden confirmar que fossin per coronavirus perquè
faltaven testos.

La residència Salarich Calderer ha comptat amb l'ajuda d'especialistes de Metges Sense
Fronteres, que van aplicar una sèrie de pautes que han permès frenar la xifra de morts diaris. En
aquest sentit, fonts del centre, han indicat que en els últims deu o dotze dies han mort quatre
residents, una xifra molt per sota de l'habitual a l'inici de la pandèmia, motiu pel qual confien que
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el brot s'hagi aconseguit frenar.
Oña ha subratllat que "durant els primers dies anàvem molt justos de material i no arribaven els
tests", pel que van decidir des de l'ajuntament comprar tests ràpids. Ha assegurat que avui dia la
situació ha canviat i que s'han pogut fer molts tests PCR, però que les ajudes de les
administracions públiques van arribar a comptagotes i que es van involucrar sobretot en l'últim
moment. D'altra banda, l'alcalde de Bagà ha remarcat la que es va traslladar a la Generalitat la
necessitat d'alleugerir la residència, per la qual cosa van haver de traslladar residents a altres
llocs. En concret, es va derivar un pacient a Vic i dos a Manresa.
Des de la Residència Salarich Calderer s'ha compartit un vídeo a les xarxes socials on s'agraeix
el suport rebut en un període especialment difícil.
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Gràcies per tot el suport! #TornaremASomriure Música: @elkiwi.14 Visita la nostre pàgina web per
col.laborar amb nosaltres! www.salarichcalderer.com
(https://www.instagram.com/tv/B_PYom8hs0X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

A post shared by Fundació Salarich Calderer
(https://www.instagram.com/fundaciosc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
(@fundaciosc) on Apr 21, 2020 at 3:59am PDT
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