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La sèrie de reportatges Gent Gran
S.A., ara en format de llibre electrònic
La situació viscuda a les residències de gent gran durant la primera onada de la
pandèmia qüestiona el model assistencial i el negoci que es genera al seu voltant.

La sèrie de 10 reportatges sobre l'impacte de la Covid-19 a les residències, ara en format «ebook» | ND

La Covid-19 ha impactat amb virulència a les residències de gent gran, on hi va haver 3.500
morts entre el març i el maig de 2020. NacióDigital desgrana les causes d'aquesta crisi en una
sèrie de 10 reportatges on s'analitzen des dels interessos econòmics que giren entorn de l'atenció a
les persones, fins als protocols d'actuació, que s'han hagut de revisar i adaptar a la nova situació.
Per entendre millor la situació que s'ha viscut a les residències durant els mesos de març, abril i
maig del 2020, NacióDigital va publicar la sèrie Gent Gran S.A., entre el 10 i el 16 de maig, amb 10
articles analítics disponibles també a la nostra web
(https://www.naciodigital.cat/grans/temes/1348/gent/gran/sa/residencies/temps/coronavirus) .
Ara, per primera vegada, els hem agrupat en un dossier en format de llibre electrònic que us podeu
descarregar. Es tracta d'un ebook amb tota la sèrie completa, amb enllaços als mapes i gràfics
interactius. Us el podeu descarregar aquí:
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(https://www.naciodigital.cat/subscriptors/seccio/gent-gransa?renovaportada=1&renovaseccio=1&passaact=9be40cee5b0eee1462c82c6964087ff9)
Gent Gran S.A. (https://www.naciodigital.cat/subscriptors/seccio/gent-gransa?renovaportada=1&renovaseccio=1&passaact=9be40cee5b0eee1462c82c6964087ff9)

[despiece]
Els 10 reportatges que formen Gent Gran S.A. són:
1. Els senyors de les residències: els fons d'inversió entren als geriàtrics catalans
2. El negoci de la gent gran: les residències, una aposta rendible
3. Cada cop més difícil trobar una residència petita: els grans centres copen el mercat
4. Així es distribueixen les residències de gent gran públiques i privades
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5. La falta de tests i la revolució en les rutines marquen el dia a dia de les residències
6. El Govern gasta 158 milions en els seus geriàtrics i 614 més en pagar places d'altres
7. La residència Bertran i Oriola com a paradigma: cinc gestors en quatre anys i diversos escàndols
8. Sous baixos i finançament encallat: els números no surten a les residències
9. La gestió de l'epidèmia reobre el debat sobre el model de residències
10. L'hora de pensar més en els avis
[/despiece]
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