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 TORNEN A REPETIR ELS ERRORS! 

 

A la primera onada de la pandèmia no hi va haver EPIS ni tests per 

treballadors i residents, ni prou personal per atendre’ls i es va negar les 

derivacions als hospitals, encara que se sabia que a les residències no els 

podrien oferir cap atenció mèdica. El resultat va ser de molts morts en 

condicions indignes i també contagiats que van sobreviure després de 

patir una manca absoluta d’atenció, el que els hi ha suposat seqüeles físiques, psíquiques i 

emocionals. Però el Govern de la Generalitat de Catalunya no ha après dels seus errors;  parlen 

molt,  però no fan el necessari per protegir  la gent gran de les residències ni els treballadors. 

 

Per això, per aturar l’actual situació en les residències EXIGIM al Govern de Catalunya: 

 

 Tests setmanals als treballadors, per detectar asimptomàtics i aturar les cadenes de contagis. 

 

 Quan es detecti un cas positiu, test a TOTHOM, personal i residents. 

 

 Aïllar els residents positius fora de les residències, en espais medicalitzats (hotels, espais de 

nova creació, clíniques, mútues). Les residències són llars, no hi ha equipament mèdic, servei 

mèdic ni d’infermeria 24 hores ni cap possibilitat d’oferir una atenció mèdica. No poden carregar 

la gestió d’una malaltia infecciosa als treballadors, que sense formació sanitària es posen en risc 

ells i les seves famílies, a més d’escampar el virus entre la resta de residents.  

 

REBUTGEM el pla de la Conselleria de Salut per traslladar residents d’una residència a 

una altra, perquè NO RESOL RES i només serveix per posar el perill els usuaris i 

treballadors de la residència receptora.  

 

 Garantir que a les residències hi ha prou personal per atendre als residents. En aquest moment 

tenim MENYS personal gericultor i d’infermeria que abans de la pandèmia, fruit de les 

vergonyoses condicions laborals, per això els treballadors marxen a treballar a la sanitat, que 

ofereix millors salaris i condicions laborals.  

 

 INSPECCIONS SENSE PREAVÍS i INTERVENCIÓ per part de la Conselleria de Salut de les 

residències on no es garanteixi l’atenció als residents o s’incompleixin els Protocols, també els 

de les visites.   

 

 DONEM SUPORT a les demandes del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD), no volem 

empreses de l’IBEX-35 ni fons d’inversió fent negoci a la gent gran i les treballadores. SERVEIS 

PÚBLICS DE GESTIÓ PÚBLICA. 

 

Barcelona, 20 de novembre de 2020  
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