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Salut assumeix el control de la crisi
a les residències
Treball, Afers Socials i Famílies deixa de tenir les competències en aquest àmbit
l'endemà que la xifra de morts en centres de gent gran hagi superat les mil
persones a Catalunya

Façana de la residència Família Josefina, a la plaça Divina Pastora de Vic | Adrià Costa

La crisi a les residències de gent gran arran del coronavirus, que ja ha causat més de mil
víctimes en aquests centres
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200092/ja/son/1123/morts/residencies/gent/gran/causa/corona
virus) , ha obligat el Govern a prendre decisions dràstiques en forma de reorganització de
competències. A partir d'ara serà la conselleria de Salut, liderada per Alba Vergés, qui gestioni la
crisi a les residències en lloc de Treball, Afers Socials i Famílies, amb Chakir el Homrani al
capdavant. El pla estratègic en aquest àmbit el portarà Yolanda Lejardi, directora assistencial
d'Atenció Primària. Aquest pla, en vigor des d'avui, arriba un mes i dos dies després que
arrenqués la crisi.
"Pels avis i àvies d'aquest país estem concentrant el màxim esforç des del primer dia. Així ho hem fet
de forma molt coordinada amb Treball, Afers Socials i Famílies. Hi ha hagut preocupació i
seguiment de tot el Govern. Portem setmanes de treball intens de tots els departaments", ha
justificat Vergés, que ha estat l'encarregada d'explicar el traspàs de competències. Es tracta d'un
moviment que no és habitual dins dels executius -els àmbits queden definits abans de posar-se
en marxa- i que deixa El Homrani sense poder sobre un sector molt colpejat pel coronavirus.
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Malgrat això, el conseller ha volgut rebatre les crítiques que ha llançat en els últims dies
l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la gestió de les residències. Colau ha demanat que
s'acceleri el trasllat de persones grans sense símptomes per tal d'aïllar-les, i El Homrani ha indicat
que aquest trasllat s'ha de fer tenint en compte els graus de dependència, de manera que els
espais on se'ls aculli han d'estar adaptats. El conseller, a banda, ha anunciat que avui estan
programats fins a 80 trasllats a la capital catalana.

? #Conseller (https://twitter.com/hashtag/Conseller?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@ChakirelHomrani (https://twitter.com/ChakirelHomrani?ref_src=twsrc%5Etfw) : ?El #Govern
(https://twitter.com/hashtag/Govern?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ha decidit evolucionar el
pla de xoc a les residències per la #Covid19
(https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , de manera que prevalgui
el criteri sanitari en l'atenció a aquestes persones i sigui @salutcat
(https://twitter.com/salutcat?ref_src=twsrc%5Etfw) qui lideri l'atenció a tots els centres residencials
del país? pic.twitter.com/6TlHvYnPfo (https://t.co/6TlHvYnPfo)
? Govern. Generalitat (@govern) April 8, 2020
(https://twitter.com/govern/status/1247858344578240514?ref_src=twsrc%5Etfw)
"No es poden fer trasllats amb grans dependències d'una forma que no tingui en compte les
necessitats del residents. És essencial tenir-les en compte, també en casos d'Alzheimer. Les
decisions es prenen de forma col·lectiva", ha remarcat El Homrani. "Vull assegurar de totes les
maneres que, si l'espai és adequat, traslladem. Però no és l'única resposta", ha ressaltat el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.
Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), ha
denunciat després de la reunió amb el Govern que el sector "s'ha sentit sol". "Volem notar que
aquests serveis estan tenint equips de protecció, tests i derivacions hospitalàries", ha afirmat
Pascual al programa Planta baixa de TV3. Pascual és una de les responsables del sector que
s'ha reunit aquest dimarts amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que la setmana
passada va ser crític amb la gestió que havia fet Treball, Afers Socials i Famílies de la crisi a les
residències.
Més confinament
Allargar el confinament total. Aquesta és la demanda que fa, ara de manera formal
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200114/generalitat/reclama/estat/prorrogui/confinament/total/c
atalunya) , la Generalitat a l'Estat. En el marc del Procicat, l'òrgan que pren les decisions
tècniques sobre la crisi sanitària, s'ha decidit traslladar al govern espanyol la demanda de
prorrogar les mesures més restrictives més enllà de la Setmana Santa. "Estem en risc d'adoptar
posicions errònies", ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch. "Tot aquest estrès i esforç
potser no serveixen de res", ha ressaltat Buch. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha
alertat que l'Estat encara no ha traslladat cap protocol de desconfinament, que serà gradual tot i
seguir vigent l'estat d'alarma.
"Des de Catalunya vam demanar el confinament total quinze dies abans que fos aplicat. El que
ens arriba ara de Madrid és la incertesa de què passarà la setmana vinent", ha assenyalat Budó,
en referència a l'aixecament de les mesures més restrictives després de la Setmana Santa. "Hi
ha incertesa en saber fins on arribarà el desconfinament, sobre si serà gradual, sobre quins
treballadors hauran d'anar a la feina: és imprescindible que hi hagi bona planificació. El
desconfinament mal planificat pot portar a un segon confinament total", ha alertat la consellera de
Presidència.

? #Conseller (https://twitter.com/hashtag/Conseller?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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@miquelbuch (https://twitter.com/MiquelBuch?ref_src=twsrc%5Etfw) : ?El Pla #PROCICAT
(https://twitter.com/hashtag/PROCICAT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) , que està reunit,
demanarà elevar la proposta de mantenir el confinament a Catalunya. Estem en risc adoptar
decisions errònies i que tot el que estem patint sigui en va. Hem d'evitar el col·lapse?
pic.twitter.com/LLAAxLFqFK (https://t.co/LLAAxLFqFK)
? Govern. Generalitat (@govern) April 8, 2020
(https://twitter.com/govern/status/1247853958829400066?ref_src=twsrc%5Etfw)
Segons ella, més d'un milió de persones s'hagin de tornar a desplaçar a treballar a Catalunya, i ha
alertat que l'Estat no els ha traslladat cap pla al respecte. "Els epidemiòlegs ens demanen
continuar el confinament total", ha apuntat Budó. Se sol·licitarà una pròrroga, en aquest sentit, de les
mesures més restrictives. Està previst que diumenge hi hagi una nova trobada de presidents
autonòmics, i la Generalitat espera que aquesta vegada es comuniquin abans les mesures a les
comunitats.
Les víctimes tornen a créixer
La xifra de morts diaris a Espanya ha tornar a pujar per segon dia consecutiu
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200105/nombre/morts/espanya/augmenta/segon/dia/consecuti
u/757/24/hores) . En les últimes 24 hores s'han registrat 757 morts per coronavirus, que situen
el total en 14.555. Dimarts, la dada de morts diaris també va augmentar després de dies en
descens. Pel que fa al nombre de contagis, n'hi ha 6.180 més i, en total, ja s'arriba als 146.690
arreu de l'Estat. La bona notícia és que continua augmentant també el nombre de persones que
ha superat la malaltia: 48.021 des que va començar la crisi, una xifra que suposa 4.813 persones
més que ahir.
[noticiadiari]2/200105[/noticiadiari]
Aquest dimecres, el govern espanyol no ha facilitat la dada de persones a l'UCI i ha emplaçat les
comunitats autònomes a reportar les dades acumulades de pacients que necessiten cures
intensives. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar ahir que s'havia
superat la fase de risc de col·lapse del sistema, i va apuntar que el confinament total començaria
a aixecar-se a partir de dilluns vinent.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/200046/govern/espanyol/mante/intentara/recuperar/normalitat/
laboral/setmana/ve)
Com des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori
més afectat, amb 42.450 contagis detectats i 5.586 morts. Catalunya té comptabilitzats 29.647
positius i 3.041 morts. En el cas català, més de 1.000 morts s'han produït en residències, tal com
va detallar ahir a última hora la Generalitat.
[noticiadiari]2/199826[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/197029[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198648[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198615[/noticiadiari]
?[noticiadiari]2/198572[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198469[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198064[/noticiadiari]
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