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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19 

De~anen que es prioritzin les 
visites als geriàtrics per Nadal 
ACRA diu que no es justifica treure els avis de les 
residències pel risc de brots am·b "altes mortalitats" 
La presidenta de l'Associació 
Catalana de Recursos 
Assistencials {ACRA), Cinta 
Pascual, ha dit que estan 
"molt preocupats" davant 
les festes de Nadal, i ha 
avisat que ,,enguany és 
especial" i no es justifiquen 
les visites curtes si després 
s'han de generar brots amb 
''altes mortalitats". 

Barcelona 
ACN 

En una entrevista al canal 3/24, 
va demanar prioritzar les visites 
de les famílies als centres per so
bre de les sortides de pocs dies 
dels avis. Pascual va detallar que 
les dades generals d'Europa as
senyalen que el 29,7% dels ma
jors de 80 anys amb covid cau
sen defunció. També va recordar 
que la vacuna "és a tocar", i que 
els centres han patit molt i estan 
fent "tot el possible" perquè no 
hi entri el Covid-19. Va suggerir 
que el dia de Nadal els familiars 
han de visitar les residències, pas
sejar pels jardins o a l'aire lliure, 
sense anar a un bar, amb un nucli 

Desinfecten la 
residència de 
Cervera, que 
ja té 29 positius 
Els Bombers de la Generalitat se
gueixen donant suport en les tas
ques de desinfecció de la residèn
cia Mare Janer de Cervera, amb 
un brot actiu de Covid-19, que 
segons les darreres dades de la 
Paeria, afecta 24 dels 53 interns, 
així com S dels 40 treballadors del 
centre de la capital de la Segarra. 
De moment, l'evolució dels posi
tius és lleu i molts no presenten 
símptomes. 

familiar petit i amb mascareta. "El 
que comporta dir 'bon Nadal' és 
importantíssim i es pot fer de for
mes molt originals". 

D'altra banda, les persones que 
"tant sí com no" volen sortir,"que 
ho facin" però, segons va dir, en 
sortides de cinc o sis dies, el que 
justifica qualsevol "petit aïlla-
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ment". De fet, va afegir que sense 
estat d'alarma, si algú vol marxar, 
no el podran obligar a quedar-se. 
"Tots pensem que hem de priorit
zar el més segur". Pascual va aler
tar que el test d'antigen que es fa 
prèviament al resident garanteix 
que aquest no està infectat, però 
no que no ho està la família. Per 

això, s'exigeix el certificat d'auto
responsabilitat de la família no 
haver estat en contacte amb po
sitius. "Són dies de contacte i això 
ho sabem tots", va dir. Quan l'avi 
torna a la residència s'avalua, es 
fa un aïllament "el més curt possi
ble" i després una PCR per garan
tir que no està infectat. 

El brot de la 
residència de 
Tremp suma 
una nova mort 
i ja en són 49 
El brot de coronavirus detec
tat fa t res setmanes a la resi
dència Fiella de Tremp ja su
ma 49 morts, tres més que 
dissabte. Segons dades del 
Departament de Salut, ahir 
hi havia 85 residents positius, 
13 dels quals estan ingressats 
a l'Hospital Comarcal del Pa-

. llars, i 41 treballadors amb 
covid-19. Salut va intervenir 
el centre el passat 28 de no
vembre després de detectar 
una "situació descontrolada", 
acusació que el patronat de 
la residència ha negat aquest 
dissabte a través d'un comu
nicat. En aquests moments, 
el centre està gestionat per 
Gestió de Serveis Sanitaris 
(GSS). Dissabte, el Patronat 
de la residència va negar que 
hi hagués "descontrol" i va asJ 
segurar que van complir els 
protocols en tot moment. 

Sobre els brots actius a les re
sidències catalanes, Pascual va dir 
que les xifres estan a tota Cata
lunya "molt millor". Tanmateix, va 
indicar que actualment les xif res 
no són molt altes, però quan en
tra la covid en una residència "és 
impossible de controlar" pel seu 
contagi aeri. 

Catalunya registra 1.32.8 
casos i 41 noves morts de 
Covid les últimes 24 hores 

Denunciades 
47persones 
que feien una 
festa en un 
bar de Lleida 

Destinen 4 milions d'euros a 
garantir l'alimentació infantil 
de 14.000 famnies vulnerables 

Catalunya ha registrat fins 
aquest diumenge 358.536 casos 
confirmats acumulats de coro
navirus -326.181 amb una pro
va PCR o test d'antígens-, 1.328 
més que en el recompte de 
dissabte, segons va informar la 
Conselleria de Salut de la Gene
ralitat a través de la seva pàgina 
web. La xifra de morts total se 
situa en 16.374, que són 41 més 
que els registrats el dissabte: 
10.135 s'han produït a l' hospital 

• o centre sociosanitari, 4.349 a
les residències, 964 al domicili i 
926 que no són classificables per 
manca d'informació. 

Pel que fa als pacients ingres
sats actualment, la xifra se situa 
en 1.442, fet que suposa un aug
ment de 54 respecte a l'últim 

[Rt ha baixat 
a 0,91, però ha 
pujat el risc de 

rebrot (171) 

recompte. Un total de 338 pa
cients es troben ingressats a la 
unitat de cures intensives (UCI). 

La taxa de risc de rebrot ha 
pujat, si dissabte arribava a un 
nivell de 167, ahir es trobava en 
els 171 punts. En canvi, I'Rt ha 
baixat a 0,91 i la incidència acu
mulada en els últims 14 dies és 
de 202,52 per cada 100.000 ha
bitants. 

La Guàrdia Urbana de Lleida 
va denunciar ahir 47 perso
nes que estaven fent una festa 
d'aniversari en un bar de Llei
da situat al carrer Germans lz
quierdo. La policia local va des
mantellar la festa il·legal i va 
aixecar les corresponents actes 
per incomplir la limitació de 
reunió i perquè no es respec
taven les distàncies i s'incom
plien les mesures de seguretat. 
Cal recordar que el passat cap 
de setmana, la Urbana va des
mantellar dues festes més i va 
denunciar unes 40 persones, la 
majoria d'elles menors. 

.... ----~·---------~---------

El departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha signat un 
conveni amb la Creu Roja per 
atendre famílies vulnerables amb 
infants a càrrec. El conseller Cha
kir el Hom rani va detallar ahir des 
de Manresa que es tracta d'un 
programa de sis mesos que pre
tén garantir l'alimentació infantil 
a 14.000 famílies vulnerables i 
que està dotat amb quatre mi
lions d'euros. El conseller va ex
plicar que el conveni signat amb 
la Creu Roja "permetrà garantir 
ajudes bàsiques a famílies amb 
infants a càrrec i detectar aque
lles situacions personals que 
s'han agreujat per la crisi econò
mica derivada de la pandèmia". 
De fet, el departament espera 
"poder atendre més de 14.000 

famílies" entre els mesos de ge
ner i juny gràcies a aquest acord, 
que ha suposat una inversió de 
quatre milions d'euros i que és 
una renovació del conveni d'un 
milió d'euros signat amb aquesta 
entitat el maig. 

El programa permetrà garantir 
les necessitats bàsiques d'alimen
tació, higiene i cura dels infants. 
Les ajudes es donaran a t ravés 
d'unes targetes carregades amb 
imports que van dels 75 als 125 
euros en funció del nombre de 
persones de les unitats familiars. 
Des de Creu Roja expliquen que 
esperen "superar les 42.000 aju
des perquè les famílies amb in
fants i joves menors de 18 anys 
amb alta vulnerabilitat puguin te
nir les necessitats bàsiques . 
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La~ÇQvid 'obliga' la Fundació 
Mfranda a deixar una finca de 
l'Alt Urgell on tenia 4 5 cavalls 
La crisi ha impedit a l'entitat obtenir recursos i 
ara estan fent una transhumància cap al Garraf 
Coll de Nargó/Cervera 
A.LIJARCIO/A.BERGA (ACN) 

La Fundació Miranda, que treba
lla amb cavalls recuperats, s'ha 
vist obligada a deixar la finca que 
tenia arrendada des de fa un any 
a Coll de Nargó (Alt Urgell) per 
falta de recursos econòmics. La 
situació sanitària del coronavi
rus actual ha impedit a l'entitat 
organitzaf les diverses activitats 
que serveixen per obtenir finan
çament, amb la qual cosa han de
cidit traslladar els 45 animals que 
hi havi~ en aquest emplaçament 
fins al Pla de l'Orri (Berguedà} i al 
Parc del Garraf. De fet, fins aquest 
segon lloc s'està fent una trans
humància a peu amb els darrers 
deu exemplars que hi quedaven. 

L'organització espera poder 
tornar a la localitat alturgellenca, 
per la bona acollida i perquè con
sideren que es una bona porta 
d'entrada al projecte que tenen a 
Boumort. La transhumància amb 
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FOTO: ACN/ Aquest diumenge van transcórrer pel centre de Cervera, on van suscitar la curiositat dels veïns 
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Comunicat Fundació Jaume Fiella: 

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

els deu cavalls va sortir dijous 10 
de desembre de Coll de Nargó i 
està previst que el proper dijous 
dia 17 a la nit arribi a Olivella, al 
Parc del Garraf. Hi participen qua
tre voluntàries de la fundació, 
que caminen una mitjana de vuit 
hores al dia. La presidenta de la 
Fundació Miranda, Rosa Galindo, 
va explicar que la transhumància 
ha estat organitzada amb quinze 
dies, mentre en condicions nor
mals la logística es pot allargar 
durant mesos. 

Es tracta d'una nova ruta d'uns 
200 quilòmetres que la fundació 
està "creant i recuperant", i que 
en les dues últimes etapes recor
rerà part del Camí Ramader de 
Marina, que la fundació va ajudar 
a recuperar "després de 70 anys 
de silenci". Després de passar per 
Ponts (Noguera) el divendres, 
ahir el grup va recórrer el centre 
de Cervera, on va suscitar la cu
riositat dels veïns que es troba
ven al carrer. Galindo va explicar 
que la transhumància està .sent 
"molt dura" degut a la llargada 
de les etapes. Tot i això, assegura 
que val la pena per la bona aco
llida que estan tenint als pobles 
per on passen i perquè també és 
_uva manera de donar a conèixer 
el seu projecte arreu del territori. 

La Fundació Miranda treballa· 
amb cavalls recuperats del mal
tractament i l'abandó, als quals 
proporciona un espai on poder 
pasturar. D'aquesta manera, a 
més de cuidar el benestar dels 
èquids, l'entitat fa una tasca so
cial, ja que la pastura afavoreix 
la biodiversitat i contribueix a la 
prevenció d'incendis. 

· La residència Fundació Jaume Fie lla 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 trebal l 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 De
partament 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 de I'ONG "Associació Benestar i Desenvolupament (AB Dl",· i al cap de dos dies, el 28 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 mat:Jca 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. fiïs són la finalitat de la nostra Fundació. 
Tots aquests llargs mesos s'ha lluitat per evitar ctue el coronavirus entrés a la residència i només hi va haver un sol cas, als inicis, que es va poder recuperar de la malaltia. Aquestes darreres 
setmanes estem vivint una dolorosa situació excepcional. Lamentem profundament la mort dels nostres residents, ens sentim propers a les famflies que han perdut un ésser estimat i compar
tim 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 lmmaêulada, 
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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