
 

PLA D’INTENSIFICACIÓ DE LES MESURES DE 31 

D’AGOST DE LA GENERALITAT: UN RISC I MÉS 

AÏLLAMENT PELS RESIDENTS 
 

 

La Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 considera que les mesures en vigor des del 31 

d’agost dels Departaments de Salut y Drets Socials de la Generalitat són “tramposes”, perquè 

aparentment relaxen les mesures a les residències però, en realitat, només ho fan en aquells 

aspectes que comporten una despesa econòmica per  a l’administració i més feina a les 

empreses gestores, alhora que s’imposen d’altres que suposaran més aïllament i patiment 

als residents. 

Al Pla s’estableix que els treballadors, estiguin o no vacunats i que siguin contacte estret d’un 

positiu, continuaran treballant mentre les proves de la COVID 19 vagin sortint negatives. 
 

En canvi, pel que fa als residents, s’estableix que els que hagin estat contactes estrets, tot i estar 

vacunats, se’ls traslladarà a la zona groga i no podran rebre visites dels familiars ni fer 

sortides al exterior durant 14 dies. 

 
Qüestions que plantegen aquestes mesures: 

 
1. És segur que el personal NO VACUNAT i que sigui contacte estret d’un positiu pugi 

continuar treballant? Perquè aquest treballador o treballadora tindrà un contacte directe amb 

els residents, els aixeca, els fa la higiene personal, els vesteix, els dona el menjar..., per tant el 

risc que pugui contagiar als residents es molt alt. 

La resposta és NO. Això és jugar a la ruleta russa amb els residents. 

 
2. Per contra, s’aïlla als residents VACUNATS sans, que NO son positius, durant 14 dies, 

canviant-los de la seva habitació a un altre planta, amb la desorientació i angoixa que això els 

suposa. Cal afegir que compartiran habitació amb una altra persona, amb el risc que això 

comporta. I si després hi ha un altre positiu amb qui s’ha tingut contacte? 14 dies més 

d’aïllament? Són presos sense delicte ni condemna. 

El món al revés, CONFINEN A PERSONES SANES VACUNADES, però deixen treballar a 

persones NO VACUNADES. Sembla que hagin decidit acabar amb els residents. 

 
3. Són mesures absolutament il·legals, perquè es confina a persones sanes, se les impedeix 

reunir-se amb la família i sortir a l’exterior, sense demanar la preceptiva autorització del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, malgrat que les mesures afecten l’exercici del dret fonamental 

de reunió (art. 21 de la Constitució Espanyola, CE), a l’exercici del dret fonamental a la llibertat 

(art. 17.1 CE) i al  de la lliure circulació (art. 19 CE). On diu la Constitució que els drets es perden 

pel transcurs dels anys? 

Aquesta actuació es impròpia dels poders públics d’un Estat que es digui democràtic i de dret,  

que té l’obligació de defensar els drets dels seus ciutadans i que no pot vulnerar-los 

sistemàticament. 

Per això tornarem a presentar denúncia davant la Fiscalia Superior de Catalunya, com a mesura 

immediata, i les que calguin. 

Barcelona, 2 de setembre de 2021 


