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PRIMERS QUINZE DIES DE CONFINAMENT: 

QUÈ PASSA A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN? 

Què ens hem trobat a les  Residències de 

gent gran????  

Algú havia pensat en elles?  

Ens dóna la sensació que només existís el 

Departament de Salut: hospitals, CUAPS 

i ambulatoris.  

I les residències? I la gent gran? I el seu 

personal sanitari, que ara ja s’ha demostrat que són de segona categoria per al propi 

Departament i l’Administració de la Generalitat? 

Les persones més vulnerables que tenen el major risc de contraure el COVID 19, per 

les baixes defenses i que tenen problemes respiratoris ….. No, sembla que ningú havia 

pensat que en els centres tenim aquestes persones i el personal que les cuida, tant 

auxiliars com infermeres que estan a primera línia i que s’han trobat sense: 

 Mascaretes FFP2/FFP3 

 Bates unipersonals 

 Pantalles i ulleres 

 Solucions hidroalcohòliques 

 Corticoides 

 Paracetamol 

 Termòmetres 

 Etc… 
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Tal i com us dèiem en el darrer informatiu des d’aquesta Secció Sindical de la IAC 

CATAC ja vàrem preguntar en el Plenari del Comitè de Seguretat i Salut del 12 

de febrer (fa més d’un mes!!!) si el Departament tenia prevista alguna acció 

preventiva especialment a les residències de gent gran ... RES DE RES!!!! 

Si quan ja es parlava de la pandèmia que ens venia a sobre, no s’ha pensat en guardar 

i demanar  material…..així ens està anant… MANCA DE PREVISIÓ!!! 

I ara què ens trobem? 

Tenim molts casos a cada residència 

d’aïllaments, per tal de prevenir i perquè 

han estat en contacte amb persones que han 

donat positiu. 

S’ha fet i s’està fent un gran esforç per part 

dels nostres company@s, que estan fent  

hores extres i s’estan exposant diàriament, 

amb i sense material. Però ningú sap que 

aquest@s company@s ho estan passant malament psicològicament: malaltia, 

aïllaments, defuncions… ho viuen diàriament. Auxiliars de baixa, trobar  les suplències 

necessàries….. 

Tot i que entenem l’enorme complexitat d’aquesta crisi, no podem deixar de 

constatar: 

➢ la manca de previsió respecte als materials i equips de protecció necessaris 

enfront a contagis 

➢ la manca d’informació del Departament i del Servei de Prevenció a les 

persones treballadores afectades i als seus representants, els delegats i 

delegades de prevenció, als quals de forma reiterada NO es dóna resposta a cap 

de les denúncies 

Només han passat quinze dies de confinament i malauradament en vindran més, per 

això és molt important recordar que tota la plantilla de serveis socials, i especialment 

de les residències de gent gran, malgrat estem treballant al límit de les nostres 

possibilitat NO hem d’acceptar cap tracte ni cap exigència fora de lloc. No dubteu 

en denunciar-ho, parleu amb nosaltres i farem les gestions necessàries per reconduir-

ho. Només si ens cuidem podrem cuidar i ens en sortirem.   

Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

acciosocial@catac.cat 
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