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Emergència sanitària 

Les residències tomen a ser en el 
foCus.~~alerta en aquesta segona onada 

sones i ahir es va informar que una 
ha mort i deu usuaris més estan 
contagiats. Aquesta xifra pot aug
mentar, ja que altres avis amb 
símptomes esperen els resultats de 
la prova PCR Quatre treballadors 
d'aquest centre també estan conta
giats. 

Als 49 morts ca Tremp s'hi afegeixen altres brots a Cervera, el Ripollès i Cambrils Un altre brot sota la lupa de Salut 
afecta la residència STS de Cam
brils, amb 42 residents i 12 treballa
dors contagiats. En aquest cas s'in
forma que tots els casos són lleus. 
Salut confia poder controlar tots 
aquests brots abans que resultin 
tan letals com en el cas del geriàtric 
de Tremp. 

JAVIER RICOU 
Barcelona 

La història es repeteix. Les residèn
cies de gent gran tornen a pagar la 
factura més cara d'aquesta pandè
mia, quan el virus es cola en aquests 
centres. És cert que en aquests mo
ments no hi ha tants geriàtrics fue
tejats per laCovid-19, comen la pri
mera onada'Però això no hauria de 
ser un consol, ni tampoc excusa per 
abaixar la guàrdia L'índex de con
tagis per cent mil habitants es dis
para fins als 1.300 entre els usuaris 
de les residències; quan aquesta xi
fra s'acosta en aquests moments als 
200 dè mitjana a Catalunya, si es 
parla de la població en general. 

bombes • 

Els bombers ahir durant les feines de desinfecció de la residència Mare Janer, a Cervera 

possible per frenar el brot 

De moment l'única residència 
intervinguda pel Govern, després • 

Al Pallars Jussà el virus 
ha estat molt letal, 
màlgrat que la direcció 
del centre afinna que 
ells ho van fer tot bé 

I el més preocupant: el coronavi
rus continua sent letal quan es pro
paga per un asil L'últim exemple? 
La residència de Tremp (una de les 
més grans del Pirineu) on les morts 
entre els seus usuaris, en aquest 
brot de la segona onada, s'acosten ja 
al mig centenar. O dit d'una altra 
manera; en aquest asil hi han mort 
en menys de tres setmanes 49 per
sones, la qual cosa suposa al voltant 
d'un 35% dels residents que vivien 
entre aquelles parets. Només un 
dels seus 140 usvaris ha donat ne
gatiu en coronavirus. 

Un altre focus d'alerta acaba de 
saltar a la residència Mare J aner de 
Cervera Dilluns es va detectar el 
primer positiu entre els seus usua
ris i ahir - ni una setmana després
s'informava que gairebé la meitat 
dels inquilins d'aquest asil (24 de 53 

usuaris) ja estaven contagiats. A _ 
més, cal sumar-hi 4 dels 40 profes
sionals que treballen al centre.-Els 
Bombers van desinfectar ahir 
aquest geriàtric i Salut controla els 
passos que està fent la direcció del 
centre per garantir que es fa tot el 

Les autoritats sanitàries també 
segueixen amb especial atenció un 
tercer brot detectat en les últimes 
hores a la residència de la Fundació 
Emma, a Sant Joan de les Abades
ses (Ripollès). Allà hi viuen 52 per-

d'aquests últims brots a Catalunya, ~ 
ha estat la del Pallars Jussà. Des de 
Salut es va informar aquesta setma
na que aquest asil hauria comès er
rors en els protocols exigits per 
mantenir les residències lliures de 
Covid-19. Una cosa que neguen els 
propietaris d'aquest centre, que as
seguren haver fet les coses bé i re
velen que Salut va nomenar fins a 
dues gestores diferents quan es va 
fer càrrec de la direcció d,'aquest 
asil, una dada que el Govern ha ob- "" 
viat en totes les seves declaracions 
sobre la gestió pública desplegada 
en aquest brot • 

Barnacredit 

Immediatesa i facilitat a l'hora 
d'aconseguir un crèdit 

Barnacredit dóna una agilitat de resposta a empreses i 
autònoms que difícilment ofereix la banca tradicional. 

L
a crisi del coronavirus s'allarga i 
les coses canvien a cada moment, 
encara que una cosa és segura: la 
Incertesa, paradoxalment. Per se-

guir vives moltes empreses, del tipus que 
siguin, I autònoms estan requerint de liqui
ditat, a vegades per fer front a despeses 
imprevistes, i gairebé sempre de forma im
mediata pels canvis bruscs que s'estan pro- · 
duint. Barnacredit li pot concedir un prés
tec hipotecari de forma gairebé immediata, 
a més de realitzar estudis i pressupostos 
sense cap comprom(s. Situada a Barcelona 
I amb una dècada d'experiència en el sec
tor, l'empresa ofereix més facilitats que 
la banca tradicional a l'hora de donar un 
crèdit, sent per tant una opció ideal en els 
temps actuals. 

Facilitat, seguretat i rapidesa són factors fona
mentals en un moment de crisi com l'actual. Si 
vostè té patrimoni però no liquiditat i, a més, vol 
estalviar-se l'excés de burocràcia i la manca de 

· proximitat d'un banc personal, la millor opció és 
acudir a la banca alternativa, com Barnacredit, 
que tract(l cadaças de forma personal i a mida_ 
La banca alternativa, en el panorama actual i 
ara més que mai, s'erigeix com una opció va lu
osíssima i necessària perquè moltes empreses 
superin aquesta crisi sense precedents. 

"Analitzem cada cas a través dels nostres 

assessors financers i oferim un préstec a mida de 
cada client segons el seu perfil i característiques 
específiques. Per 'això, les condicions concretes 
i la devolució seran diferents", explica Marta 
Esteve, la seva directora generaL "Aquesta fle
xibilitat ens permet ajudar al màxim el client per
què torni el préstec amb el menor cost possible i 
amb una alta facilitat", apunta Esteve. 

8¡3rnacredit opera d ins de la més estric
ta legalitat i està inscrita al registre de l'Ins
titut Nacional de Consum amb. les garanti
es i controls que comporta, i concedeixen 
préstecs amb garant ia immobil iària, sempre 
adaptant-se a les necessitats de cada c lient. 
"Podem estudiar préstec hipotecari amb ca
rència de capital, o bé amb amortització de ca
pital i interès", matisa la seva d irectora general. 
El termini màxim que ofereixen és de 20 anys. 

PERFIL DE CLIENT 

Habitualment treballen amb empreses, parti
culars i autònoms que necessiten liquiditat de 
forma ràpida, i més ara arran de la crisi sorgi
da amb el corona virus. "Des del mes de març", 
explica Marta Esteve, "estem troban t molts 
clients que, per la situació actual, necessiten 
liquiditat. Si tenen patrimoni, i el banc li po
sa inconvenients, a Barnacredit estud iem el 
seu cas i li podem concedir préstec hipoteca
ri"'. L'empresa ofereix aquests préstecs amb 

• MARTA ESTEVE 

DIRECTORA DE BARNACREDIT 

garantia immobiliària sense límit de quantitat. 
Un altre dels serveis que ofereixen és el de 
préstecs per a herències: si vostè té una herèn
cia per rebre però no liquiditat per als tràmits, 
Barnacredit s'ocupa de totes les gestions, sen
se haver-se de preocupar per la documenta
ció, fins que la propietat estigui al seu nom. 

UNA DÈCADA D'EXPERIÈNCIA 

Barnacredit ha crescut de forma exponen
cial en els gairebé deu anys que porta de 

PUBLICITAT 

Mesures d'higiene 
i seguretat 

La mil lor manera de conèixer real 
ment les necessitats del client, i també 
d 'agafar confiança, és el tracte humà 
personalitzat. "Nosaltres complim amb 
totes les normatives i les recomanacions 
en mesures de seguretat i higiene", ex
plica la Marta Esteve. "La sal~ d 'espera 
que tenim està adaptada a la distància 
social i·, a més, com les cites per a les re
unions es fan per telèfon, les agendem 
de manera que no coincideixin dues per
sones a la mateixa hora, i així no hi ha 
risc de contacte. Poden trucar per de
manar cita i ven ir a l'oficina amb tota l 
tranquil· litat. Lògicament tenim gel des
infectant a disposició de qui ens vingui 
a veure, així com màscares tota lment 
gratu'ftes", conclou la directora general 
de Barnacredit. 

trajectòria, i ho ha fet gràc ies a la Marta 
Esteve, la seva directora general que, combi
nant els seus coneixements finç¡ncers amb un 
tracte personalitzat i proper, fa que el client 
no només disposi del crèdit que necessita 
en un moment determinat de la seva vida, ja 
sigui per a un negoci propi o per a un tema 
particular, sinó que li dóna també confiança_._ --; 
i això és tant o més important que els diners 
prestats. 

BARNACREDIT 

Passeig de Gràcia 63, 2n 4a 
08008 Barcelona 

Tel. 934 871 324 
www.barnacredit.com 
info@barnacredit.com 

hrn•c~lt, 
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La Creu Roja rep 4 milions d' euros 
Per a nens en situació de risc 
Afers Sotials .i la oenagé renoven l'acord de col·laboració 

BARCELONA RedaCCIÓ 

El departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha signat un 
conveni amb la Creu Roja, pel 
qual aquesta oenagé rebrà 4 mi
lions d'euros per dur a terme un 
programa de sis mesos de durada, 
a fi que famílies vulnerables amb 
infants a càrrec puguin fer front a 
les despeses d'alimentació. 

Això ho va explicar ahir el con
seller Chakir el Homrani, qui va 
afegir que el programa pretén ga
rantir l'alimentació infantil a 
14.000 famílies vulnerables. En 
aquest sentit, el conseller va expli
car que el conveni signat amb la 
Creu Roja "permetrà garantir aju
des bàSiques a famílies amb in
fants a càrrec i detectar aquelles 
situacions personals que s'han 
agreujat per la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia". 

De fet, el departament espera 
"poder atendre més de 14.000 fa
mílies" entre els mesos de gener i 
juny gràcies a aquest acord, que ha 
suposat una inversió de quatre mi
lions d'euros i que és una renova
ció del conveni d'un milió d'euros 
signat arn b aquesta entitat al maig. 

El programa permetrà garantir 
les necessitats bàsiques d'alimen
tació, higiene i cura dels infants. 
Les ajudes es donaran a través 
d'unes targetes carregades amb 
imports que van dels 75 als 125 eu
ros en funció del nombre de per
sones de les unitats familiars. 
D'aquesta manera, Treball, Afers 
Socials i Famílies vol potenciar la 
compra de proximitat i "donar 
autonomia" als usuaris a l'hora 
d'escollir els productes que ad
quireixen. 

A més, amb la renovació del 
conveni s'ha volgut "fer un pas 

Eldepanmrnnentdela 
Generalitat espera que 
es puguin atendre les 
despeses d'alimentació 
de 14.000famílies 

més" perquè la Creu Roja assesso
rarà els beneficiaris sobre els re
cursos i serveis del conjunt de la 
xarxa de protecció social als quals 
poden accedir com l'ingrés mínim 
vital, la renda garantida de ciuta
dania o el bo social elèctric. "Mol
tes vegades no hi ha únicament 
desigualtats de capital econòmic, 
hi ha desigualtats de capital cultu
ral, de capacitat relacional ... ", ha 
reflexionat El Homrani tot afe
gint que moltes persones "neces
siten un acompanyament entorn 
del s~u apoderament" 

Per la seva banda, el president 
de Creu Roja a Catalunya, Josep 
Quitet, va dir que amb el conveni 
signat amb la Generalitat conti
nuaran "amb la tasca que van co
mençar al mes de maig". Con
cretament, esperen "superar les 
42.000 ajudes perquè les families 
amb infants i joves menors de 18 
anys amb alta vulnerabilitat pu
guin tenir les necessitats bàsiques 
al dia: salut, alimentació, escola
rització ... ". 

"Ho farem a través de les més 
de 100 Assemblees Comarcals i 
Locals que donen servei a més de 
300 municipis a Catalunya", va 
detallar Quitet tot destacant que 
també comptaran amb la col·la
boració dels ajuntaments, els 
consells comarcals i els serveis 
socials". 

jarà contactes de positius i posi
tius asimptomàtics. L'alberg po
drà atendre fins a 59 persones en 
una desena d'habitacions i donarà 
servei a la regió sanitària central. 

El conseller El Homrani ha ex
plicat que l'alberg de Manresa és 
un dels espais que el seu deparci.
ment ha obert amb la Creu Roja 
"per assegurar el dret a poder fer 
un bon confinament a aquelles 
persones que per la seva situació 
de vulnerabilitat no poden fer 
una quarantena adequada a la se
va llar".• 

La presentació d'aquest acord 
es va fer a l'alberg de Manresa, que 
s'ha habilitat per acollir persones 
afectades per la Covid-19 que no 
tenen un domicili adient per fer la 
quarantena. Concretament, allot- Josep Quitet, Marc Aloy i Chakir el Homrani 

FUNDAOIÓ 

FI ELLA 
Pacron101 &nc I 

PAU i B E lS: 

El Patronat de la residència geriàtrica Jaume Fiella de Tremp volem aclarir a l'opinió pública 
les actuacions realitzades: 

• 

• 

• 

• 

• 

La residència fundació Jaume Fiella ha passat totes les inspeccions i controls del 
Departament de Salut, obtenint la classificació de Residència Verda de la Generalitat 
de Catalunya. 

No va ser fins el19 de novembre que es va detectar el primer contagi d'un 
treballador de la residència, i immediatament es van realitzar les exigides proves a 
tots els treballadors i residents. 
Malgrat les mesures preses per la residència, el nombre de contagis va ser molt 
elevat. Això va produir un treball extrem del personal que, sumat a la impossibilitat 
de poder contractar nous treballadors, per bé que es va intentar, fins i tot a través de 
les xarxes socials, va suposar una situació de gran estrès a la residència. 

El dia 21 de novembre el Departament de Salut va iniciar el seguiment i control de la 
residència i, el dia 26, a la tarda, quan desgraciadament s'havien sofert 7 defuncions, 
el Departament de Salut va comunicar al Patronat de la Fundació Fiella que assumia 
les tasques de Direcció de la residència. A partir d'aquell moment la Direcció de la 
residència va quedar sota el control i responsabilitat déi'ONG "Associació Benestar i 
Desenvolupament (ABD)", i al cap de dos dies, el28 de novembre, el Departament de 
Salut torna a canviar la direcció del centre, que és assumida per l'empresa pública 
"Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)" 

Volem fer constar que en tot moment a la residència es van complir 
responsablement els protocols, no hi va haver descontrol ni manca de registres, com 
ha aparegut als mitjans de comunicació, i es va assegurar en tot moment l'atenció 
humana, higiènica, mèdica i farmacològica dels residents, amb el suport del CAP i de 
l'Hospital Comarcal, i amb un esforç molt gran de tot el personal de la residència. 

Des del primer brot de Covid19 a Catalunya al març de 2020, fins a l'actualitat, la 
Fundació Fiella ha gestionat la residència geriàtrica complint tots els protocols i 
tenint la màxima cura per tots els padrins residents. Ells són la finalitat de la nostra 
Fundació. 
Tots aquests llargs mesos s'ha lluitat per evitar que el coronavirus entrés a la 
residència i només hi va haver un sol. cas, als inicis, que es va poder recuperar de la 
malaltía. Aquestes darreres setmanes estem vivint una dolorosa situació excepcional. 
Lamentem profundament la mort dels nostres residents, ens sentim propers a les 
famílies que han perdut un ésser estimat i compartim el dolor de tota la ciutat de 
Tremp i dels Pallars. Agraïm tantes mostres de suport que de forma personal i a 
través de les xarxes ha rebut el Patronat, les Religioses de Maria Immaculada, la 
Direcció i molt especialment el personal, que de forma exemplar, s'ha dedicat a 
pal-liar els efectes de la pandèmia. Gràcies a tots. 

Tremp, 12 de desembre de 2020 

. .. 
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