Societat | Redacció | Actualitzat el 23/10/2020 a les 18:55

Els familiars dels residents de Les
Vinyes de Falset estudien
emprendre accions legals contra
els gestors
Acusen els responsables de la residència de no haver pres les mesures
necessàries per contenir el coronavirus

La residència Les Vinyes de Falset. | Residència Les Vinyes

Els familiars dels avis de la residència Les Vinyes de Falset estudien emprendre accions legals
contra els gestors del centre, que pateix un brot de Covid-19 amb més de 130 positius i més
d'una trentena de morts (https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/38895/ja-son-35-mortsresidencia-vinyes-falset) . Així es desprèn de la carta que han adreçat a l'equip directiu, on rebaten
el comunicat emès per l'empresa titular, Grupo Bastón de Oro. El centre va ser intervingut fa uns
dies per la Generalitat.
En la missiva, els parents sostenen que els treballadors -als quals defensen- no han tingut els
EPI necessari, que no s'ha aplicat correctament el Pla de Contingència del Govern i que el volum
de la plantilla era insuficient. L'empresa, en canvi, critica que la intervenció de la Generalitat es va
fer "sense avís previ".
Els familiars indiquen que es posaran en mans de l'Ajuntament de Falset, del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, i d'un "assessor jurídic per tal d'esbrinar les responsabilitat
que calgui exigir". Consideren que si la covid-19 no va entrar a la residència a la primavera va
ser per "sort" perquè no hi havia les mesures de seguretat necessàries. De fet, asseguren que els
treballadors es van haver de fer els equips de protecció amb bosses d'escombraries i utilitzar les
mascaretes més hores de les recomanades.
Per altra banda, indiquen que el virus va entrar a la residència a través "d'una auxiliar"
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contagiada, i que les mancances van fer que no es pogués controlar. Entre aquestes, menys
personal de l'establert per les ràtios i treballadors sense la qualificació adequada, denuncien.
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