INTERVENCIÓ PLE ESPECÍFIC RESIDÈNCIES
Gràcies president
Diputats, diputades.
Consellers i conselleres.

Vam voler impulsar aquest ple amb dos objectius fonamentals:
analitzar què ha passat i preparar-nos de veritat davant un
possible rebrot de la pandèmia en l’àmbit residencial català. Però
d’entrada podem estar contents de la celebració d’aquest Ple que
ha provocat que ahir mateix, ahir, el Govern anunciés un Pla per
a residències de cara als propers mesos. Estem acostumats a
aquesta acció – reacció. Si cal fer plens monogràfics perquè el
Govern reaccioni, benvinguts siguin. Si cal que l’oposició marqui
l’agenda del Govern, fantàstic. Voldrà dir que fem bé la feina.

D’entrada m’agradaria deixar clara una qüestió competencial, per
aquells aficionats a cercar responsables a tot arreu menys a casa
seva. Ni comandament únic i recentralització: Ordre 275/2020 del
Ministeri de Sanitat. Punt 3. “Se faculta a la autoridad
competente de la comunidad autónoma, en función de la
situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o
territorio concreto y siempre atendiendo a principios de
necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros
residenciales objeto de esta Orden”. Aquesta mateixa ordre
amplia les competències no només las centres públics, sinó que
posa a disposició de les CCAA la capacitat d’intervenir en les
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residències privades. I els faculta, també, a fer les inspeccions que
es creguin convenients i a dictar les disposicions i resolucions
necessàries per complir el que s’especifica en les ordres.
Per tant, sempre han tingut les competències. El Govern de
Catalunya, amb el seu president al capdavant, són els
responsables de la gestió, amb els encerts i els erros que s’han
produït. I hem trobat a faltar en la seva gestió aquesta assumpció
de responsabilitats.
L’impacte de la COVID19 a les residències ha estat generalitzat: a
Catalunya, a Espanya, a Europa i a tots els països amb recursos
residencials semblants i, per cert, amb models residencials
diferents. Evidentment, la concentració de població amb edat
avançada i amb patologies prèvies ha fet que les residències
patissin els pitjors efectes d’aquesta pandèmia. Però no a tot
arreu s’ha gestionat de la mateixa manera. L’impacte, també a
Catalunya ha estat desigual. La meitat de les residències a
Catalunya han estat afectades contundentment per la COVID,
públiques i privades: el virus no entén de formes jurídiques. L’altre
meitat, va poder esquivar-la gràcies a la tasca dels seus equips
directius i de les seves professionals.
Mentre durant els primer dies des del decret d’Estat d’Alarma es
buscaven els recursos necessaris per ampliar els llits als hospitals,
per ampliar les UCIS o reforçar els equips sanitaris, l’oblit per part
del Govern arribava a les residències de gent gran i persones amb
discapacitat. Un sector, que ja al mes de febrer va advertir al
Govern de la Generalitat de Catalunya de la necessitat de prendre
mesures davant la possible entrada de la pandèmia a les
residències. La Patronal ACRA i altres patronals del país van
advertir directament al Departament de Treball, Afers Socials i
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Famílies dels riscos que la COVID19 tindria per a les residències, i
reclamaven directrius per afrontar-la.
El 5 de març, el Ministeri de Sanitat envia a les CCAA un document
tècnic que porta per títol “Recomendaciones a residencias de
mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19”. Entre
aquestes recomanacions -recordo publicades 10 dies abans del
decret d’Estat d’Alarma- es troben, per exemple, la suspensió de
les visites dels familiars, la necessitat de gels hidroalcohòlics,
guants, desinfecció dels espais, informar dels casos més greus al
sistema de salut o l’aïllament d’aquells residents que presenten
simptomatologia respiratòria greu.
Sr. Conseller El Homrani. Vostè tenia les advertències suficients i
les competències per actuar amb una certa antelació, tant pel
sector com pel propi Ministeri. No va ser fins una setmana després
que van fer les primeres recomanacions: mesures higièniques,
suspensió temporal de nous ingressos, i restricció al màxim (que
no prohibició) de les visites familiars. Després, amb el Decret de
l’Estat d’Alarma del 14 de març, tot va tancar. En el cas de les
residències catalanes, el 16 de març. Començaven unes setmanes
d’absolut desconcert, de manca de directrius clares i
desinformació.
Vostès anunciaven llavors circuits de coordinació territorial per a
resoldre incidències de manera coordinada amb les entitats que
gestionen el SAD, els ajuntaments i consells comarcals i el propi
Govern. Una coordinació que mai va existir, i si va existir no va ser
efectiva.
Van ser les empreses gestores i les professionals del SAD, junt amb
els Ajuntaments i els Serveis Socials municipals les que van
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garantir l’atenció a aquelles persones amb dependència que més
ho necessitaven, amb encert, per altra banda, ja que les dades de
mortalitat són més reduïdes en els Serveis d’Assistència
Domiciliària que en les residències, per raons obvies de
concentració.
EPIS
És evident que en les setmanes inicials de la pandèmia, l’accés als
equips de protecció individual va ser molt difícil donada l’alta
demanda internacional. En molts casos van ser les pròpies
residències les que es van buscar la vida per fer-se amb aquests
elements. Però no només als EPIs. Van faltar proves de control,
formació, i va sobrar desorientació dels professionals que
treballaven sense instruccions i sense poder comunicar-se en
molts casos amb el propi Govern. Un correu electrònic per a les
urgències. I sovint, sense resposta.
Una sensació d’abandó generalitzada amb una conselleria
sobrepassada i un sector que demanava auxili, sense cap protocol
que comprometés a salut actuar en les residències, esperant
directrius que van arribar massa tard.
I quant el Govern les feia públiques o no estaven consensuades
amb el sector, o eren impossibles de realitzar o eren
contradictòries fruit de la desorientació i de la tradicional
incomunicació entre els sector social i sanitari tant reclamada pels
experts. Mentre el President Torra aprofitava la pandèmia per la
seva lluita política personal contra el Govern Central i, perquè no
dir-ho, contra el seu propi Govern, es demanava el confinament
total y absolut, però permetien la sortida de residents cap a casa
dels seus familiars. Primer amb prova de COVID i després ja era
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igual. Entenc perfectament les reaccions de les famílies davant el
què estava succeint a les residències. Al cap i a la fi, era una
conseqüència lògica davant la seva inacció.
En un moment en què la ciutadania necessitava certeses, ordres
clares, seguretat, el Govern de Catalunya traslladava tot lo
contrari. Cal recordar que poques setmanes abans de la
pandèmia, el president deia que el seu Govern estava trencat i la
legislatura esgotada. Només ens faltava una pandèmia per
evidenciar-ho.
TRASLLATS HOSPITALS
Però sense cap mena de dubte, un dels principals desgavells
d’aquest Govern és haver-se negat a derivar malalts greus de les
residències als hospitals. Sabent que la pandèmia colpejava les
residències, vostès van decidir considerar els residents com a
ciutadans de segona.
Era més fàcil ser derivat a un hospital si tenies símptomes a casa
que si els tenies a una residència. El Govern de Catalunya va ser
més hàbil que el Govern de la Comunitat de Madrid, governada
pel Partit Popular i Ciutadans. Aquí no van escriure cap protocol
tan clar. Aquí, mentre els contagis i les morts per COVID es
produïen en les residències es publicaven RECOMANACIONS. Ni
ordres al respecte.
Hi ha residents que han mort i que podien haver estat traslladats
als hospitals. Comprenem que aquest trasllat no és bo per a tots
els residents: en funció de la seva situació, una intervenció molt
invasiva podria empitjorar el seu estat de salut. Però no en tots els
casos.
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La Consellera Vergés em responia en sessió parlamentària el 24
d’abril que 1.800 residents havien estat traslladats de les
residències als hospitals. D’acord. Però és que en aquell moment
hi havia 9.535 positius 18.372 casos sospitosos. Només un 15%
dels positius van ser traslladats als hospitals. I vostès em diran:
criteri mèdic. D’acord. Però de vegades ni tan sols es produïa. Dos
exemples concrets:
Investigació del programa Planta Baixa, de TV3. Residència Pública
Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet. El seu director,
el Sr. Xavier Soley, enviava un comunicat totes les nits a les
famílies on explicava la situació dels residents. En el comunicat del
30 de març, informa, i cito literalment: “El Departament de Salut
s’ha negat a qualsevol derivació de casos positius del centre a la
xarxa sanitària, entenent que es troben atesos a la residència”.
Una setmana després, un altre comunicat “Des de la direcció del
centre continuem creient que seria necessari la derivació
temporal d’alguns dels usuaris més afectats a centres
hospitalaris”. El Departament de Salut rebutja aquestes
derivacions. El 061 diu que no. Aquí ja no importa el criteri mèdic,
ni l’estat de salut. El criteri és que no es deriva a ningú. El mateix
va passar en residències del Maresme, en Barcelona i arreu del
territori. Qui va donar aquestes ordres, Consellera? Ho vol saber?
Doncs investigui-ho, perquè les residències ja estaven sota la seva
competència.
Segon exemple. Un familiar d’una residència de Barcelona que té
al seu pare d’edat molt avançada amb COVID positiu. Té dificultats
respiratòries. Demana el trasllat a l’hospital. La residència diu que
no es fan derivacions als hospitals perquè aquests estan
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col·lapsats. El familiar truca a la seva mútua privada. En qüestió de
dues hores, el seu pare va ser atès i va superar la malaltia a
l’Hospital Sagrada Família de Barcelona.
Consellera. El seu Govern ha negat l’assistència sanitària a
persones pel sol fet de ser grans i viure en una residència.
Es van endurir els criteris de derivació en funció de les UCIs
disponibles, deixant els residents en una situació d’inequitat
d’accés als recursos sanitaris:..
· perquè durant el pic de la pandèmia tampoc oferia
l’assistència sanitària alternativa a la residència,
· ni volia posar en marxa hospitals de campanya muntats pels
ajuntaments,
· i es va negar a medicalitzar les residències,
· i va decidir no traslladar aquests residents als llits de la
sanitat privada i, a més, algun responsable del seu departament
va decidir que pel sol fet de ser gran i viure en una residència, no
podies accedir en igualtat de condicions al sistema sanitari. És dur,
si. Però és el que ha passat.
Aquest Govern va construir un mur d’accés al sistema públic de
salut. Vostè no pot afirmar que avui que tots els residents que ho
necessitaven van ser traslladats a l’hospital. No ho pot fer. És una
autèntica vergonya PER LA què vostès, com a mínim, haurien de
demanar perdó, i comprometre’s aquí a cercar els responsables i
a cercar solucions.
Fixi’s: les derivacions dels residents als hospitals es va accelerar a
mitjans d’abril, després de les denúncies fetes pels gestors, pels
Ajuntaments, per les famílies, pels mitjans de comunicació i per
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grups parlamentaris com el nostre, i per la Fiscalia, que va obrir
més d’un centenar de diligències civils i penals.

DESINFECCIONS
Vull referir-me també a un dels episodis més desconcertants
d’aquesta pandèmia i que posa de relleu la ineficàcia en la gestió,
la coordinació inexistent del part del Govern, i les ganes de
convertir la pandèmia en una oportunitat de conflicte polític amb
el Govern de l’Estat que és, i tots ho sabem, de les poques coses
que saben fer.
Amb la que estava caient, el Conseller Buch declarava que la
presència de l’exercit no era necessària per combatre l’expansió
del Coronavirus. “Això no depèn d’estratègies militars”, deia.
“Quanta estona durarà aquesta desinfecció? De què serveix que
demanem als catalans que es quedin a casa si va venint gent
d’altres territoris que potser tenen la malaltia?”. Brutal.
Des del grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar volem
donar les gràcies a la UME, a l’Exèrcit de Terra, a Protecció Civil,
als Bombers de la Generalitat que van demostrar més sentit comú
i més compromís amb la societat que el seu responsable polític a
Catalunya. La realitat va caure pel seu propi pes. Setmanes
després, ja no deien que no a l’exercit.
El Govern no va disposar, fins el dia 24 de març de cap protocol
d’actuació per a la desinfecció de les residències. Va ser després
que la UME iniciés tasques de desinfecció i que Delegació del
Govern a Catalunya informés al PROCICAT de les successives
8

peticions d’ajuda per part de directors de residències, amb
situacions molt greus, que Afers Socials va exigir pactar un
protocol, cosa que es va fer en 24 hores: les peticions que arriben
a Delegació de Govern són comunicades al Departament d’Afers
Socials i al Govern d’Espanya. La Generalitat per part seva dóna,
o no, el vistiplau i trasllada al Ministeri, quan ho considera oportú,
la sol·licitud d’intervenció de la UME.
250 Ajuntaments i 57 residències van demanar la intervenció de
la UME. Més de 200 actuacions. La Generalitat va considerar
oportú contractar una empresa privada, que van fer algunes
actuacions que van haver de ser corregides posteriorment per la
UME, però en fi. Altres els bombers. Es van trobar amb residències
que no els van deixar entrar. Derivacions de la UME a centres ja
desinfectats, negatives d’actuació en la neteja per part de la
Generalitat...
El Govern no va ser l’únic que va recórrer a una empresa privada
per desinfectar les instal·lacions. Residències i ONG van pagar de
la seva butxaca la desinfecció perquè el Govern deia que no la
podia pagar. És el cas de Lleida, on l’alcalde (d’ERC) denunciava
que la Generalitat es va negar a desinfectar 4 de les residencies,
en una de les quals van morir fins a 30 persones. O el centre de
menors, amb 34 nens tutelats amb símptomes de COVID-19, que
es va haver de pagar de la seva butxaca la desinfecció. És el mateix
cas de la ONG Aspasim.
Si hem estat capaços de controlar la pandèmia ha estat pels
professionals del sector residencial. Per cert, professionals
malpagades, amb condicions laborals precàries. Elles han patit de
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forma directa la pandèmia. 2 de cada 10 han estat infectades. Poc
més de 940€ bruts cobren les auxiliars de geriatria.
Vostès, en 10 anys de govern, no han estat capaços ni
d’incrementar substancialment els mòduls, ni la ràtio de
professionals. Tampoc per apostar per un model públic de
residències. Els hi recordo que ni en els pressupostos de 2017 ni
els pressupostos de 2020 aprovats amb l’ajuda dels Comuns, han
destinat ni un sol euro a la construcció de noves residències
públiques. És més, han reduït en 7 milions d’euros les prestacions
per a cuidadores no professionals.
Deia el Conseller El Homrani en aquest mateix faristol que l’àmbit
de la protecció social era la germana petita dels sistemes sanitaris
o educatius. I té raó. Però se li escapa reconèixer que amb la seva
gestió ha perpetuat aquesta situació.
No tenen cap problema en atorgar 17 milions d’euros a dit a
Ferrovial. Tampoc en pagar 43.000€ la sanitat privada per cada llit
ocupat. Ni en privatitzar l’atenció mèdica dels serveis residencials
amb macro-contractes a MUTUAM. Per cert: a proposta del grup
parlamentari socialistes i units per avançar, el Parlament els va
instar la setmana passada a revertir aquesta privatització. ERC i
JxCat es van abstenir. Fins i tot el PP va votar a favor. I no ho
faran. Tampoc ens estranya atès el respecte que el seu Govern té
per aquest parlament. Incompleixen reiteradament les mocions i
després a sobre es queixen que l’oposició s’ho recordi.
COORDINACIÓ
Els he dit al principi que voldria parlar de les coses que considerem
que s’han fet bé.
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Catalunya va ser una de les primeres CCAA en comptabilitzar els
contagis i els èxitus en les residències, i les feia públiques
diàriament. I els volem felicitar per això. Va haver-hi un moment
en què vam tenir por, quan el Departament d’Afers Socials va
reconèixer el 7 d’abril que no disposava de cap dada de 200
residències a Catalunya (2 de cada 10). És, com a mínim,
inquietant en una situació de pandèmia mundial i amb un Estat
d’Alarma decretat. O potser és simptomàtic del descontrol que hi
ha al Departament d’Afers Socials i Famílies.
Però sense cap mena de dubte, una de les millors decisions va ser
traspassar les competències en la gestió de residències de l’àmbit
d’Afers Socials al de Salut. Val a dir que esperem que aquesta sigui
temporal, i que duri fins que acabem amb la pandèmia.
Ara, el que no és de rebut és escoltar al Sr. El Homrani i a la Sra.
Vergès dir que “els dos departaments han treballat de forma
coordinada des del mateix dia”.
· Primer, perquè si és així la responsabilitat de la inacció
durant el primer mes és compartida.
· I en segon lloc, perquè si aquesta coordinació hagués existit
no hagués calgut fer el traspàs de competència. De fet cap
comunitat autònoma a Espanya ho ha hagut de fer. Ha estat tan
evident la nefasta gestió per part del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, que el president Torra no va desaprofitar
l’ocasió per anunciar que havia estat ell qui havia pres la decisió,
en el mateix moment en què el Conseller El Homrani, afirmava
en comissió parlamentària que la decisió l’havia pres ell. Què pot
sortir malament quan dos socis de Govern s’esbatussen en mig
d’una pandèmia?
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Per cert, Conseller. Ni una sola compareixença al Parlament, més
enllà de la que tocava per agenda a la Comissió Parlamentària. Ni
una sola reunió informativa als grups parlamentaris. No ha cercat
en cap moment cap acord amb cap altre grup. Un correu
electrònic, a la nit, amb el comunicat de premsa amb les dades.
Això si, li vull reconèixer que sempre que l’he trucat s’ha posat al
telèfon i ha intentat solucionar les peticions que m’arribaven
d’ajuntaments o de residències. Però així no es solucionen els
problemes.
La gestió del sistema residencial per part de Salut va millorar la
situació. Entre d’altres coses que es van fer bé, va ser fusionar les
àrees de salut amb les àrees socials. L’atenció sanitària va millorar.
La derivació hospitalària s’incrementa, poc, però s´incrementa.
Per cert, no calia passar les competències a Salut perquè això
funcionés.
També vull expressar que veiem amb bons ulls bona part de les
mesures que recull el Pla de Contingència presentat ahir mateix
pel Govern per protegir a les residències a la tardor. Potser
nosaltres hauríem volgut canvis més estructurals i de llarg termini.
Per altra banda, vostès proposen reforçar l’atenció des de
primària EQUIVALENT?? A 450 professionals sanitaris. Són els
mateixos 450 de reforç a l’atenció primària que van anunciar el
passat 17 de juny? Pregunto. Això vol dir menys d’1 professional
per centre. Per tant, no cobrim la necessitat actual, perquè a més
dubto que aquests es distribueixin a tot arreu igual.
Però en línies generals en sembla que el Pla es bo. La reserva de
2.800 places buides per a possibles rebrots, contractar fins a 1.800
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professionals gerocultores (sort per trobar-les. No serà fàcil amb
les condicions laborals que s’ofereixen). I 370 infermeres per
reforçar l’atenció PRIVADA sanitària en centres de més de 60
places. Perpetuen així el model d’assistència sanitària privada que
aquest parlament a proposta socialista va demanar revertir fa
normés una setmana.
LLIÇONS
Però quines lliçons podem extreure del què ha passat? Moltes. Les
importants ja les sabíem abans d’aquesta pandèmia. Han estat
àmpliament debatudes i exigides pel sector, i constantment
rebutjades pel Govern. El nostre sistema residencial actual no ens
servirà per atendre la demanda dels propers 10 anys. Ho sabem
tots i totes.
Sota el nostre punt de vista, cal encetar una reforma en el model
assistencial català, dirigit cap a una integració eficaç dels àmbits
social i sanitari. Les persones que ho vulguin han de poder
romandre a casa seva fins que el seu estat de salut o d’autonomia
facin inevitable la seva institucionalització. Necessitarem
modernitzar i incrementar els Serveis d’Atenció Domiciliària,
tecnificar les llars i sumar els serveis que s’ofereixen des dels
Ajuntaments. Un model on l’àmbit social i sanitari no treballin ni
un minut més d’esquenes. Calen més professionals socials a salut
i més professionals de salut a l’àmbit social. Calen residències
amables, dotades d’un equipament sanitari bàsic, fent que la
xarxa pública de salut sigui present a les residències 24h, en
equipaments mitjans, amables, propers i oberts a la comunitat.
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Aquest és el resum del nostre model de futur que veurà ampliar a
les nostres propostes de resolució. Sr. El Homrani. Vostè ha creat
un grup d’experts on hi falta la primària i el sector de la
discapacitat. S’equivoca si no ho amplia deixa entrar al sector
social, sanitari i de discapacitat.
Però el nou model trigarà anys. Ara els proposem algunes accions
que són de la seva competència i que necessiten aplicar-se de
forma inmediata.
- Cal urgentment ampliar els mòduls i la ràtio de les
residències en un 15%, i millorar les condicions laborals de
les professionals. Deixin de congelar el benestar de la nostra
gent gran.
- Reprendre les valoracions del grau de dependència a tot el
territori català.
- Necessitem 2000 noves prestacions vinculades a residència.
- Posar en marxa un sistema d’alerta primerenca.
- Ampliar la gratificació econòmica a altres professionals del
sector social (no volen que el sector social deixi de ser la
germana petita? Doncs endavant)
- Renova el mètode d’inspeccions als centres residencials. A
més de mesurar l’amplada de les portes comencin a mesurar
la qualitat del servei que es dóna.
- Establir un protocol que millori la informació que els
familiars tenen de l’estat de salut dels seus residents. El
grans oblidats d’aquesta pandèmia, els familiars,
desprotegits, desconnectats i sense capacitat de decidir
sobre el futur immediat dels seus familiars.
- Pagar els deutes pendents amb les entitats del tercer sector
que han donat la cara durant aquesta pandèmia i que
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enganyen amb pagaments que no arriben ni en temps ni en
forma.
- Obrir immediatament totes les Oficines de Benestar Social
de Catalunya.
- I modificar el pressupost per construir 1.000 noves places de
residència pública de gestió directe de la Generalitat.
S’enrecorden a ERC del que és una plaça pública de
residència? Doncs fa anys que no fan ni una.

Vaig acabant.
Aquestes són algunes de les moltes propostes que farem en les
properes hores. Estem al final d’una legislatura i a poques
setmanes d’una nova convocatòria electoral. No hi dic jo, ho diuen
vostès mateixos. Sr. Torra: el seu Govern acomiadarà aquesta
legislatura amb un suspens en política social. Ni una llei social
proposada pel Govern i aprovada en aquest parlament. Les
aprovades han estat a proposta de l’oposició. Cap nova
competència. Cap política nova eficaç per combatre la desigualtat
social al nostre país. La gestió de les residències ha estat l’exemple
clar de com aquest govern arrossega les cames per la seva
incompetència per gestionar amb eficàcia el veritables problemes
de la gent, de la gent gran del nostre país que han lluitat per
aconseguir uns drets que, en el moment de pandèmia, a alguns
se’ls han negat.

Agraïm els plans. En tenim molts en aquesta legislatura. Pocs d’ells
s’han executat. El que fa referència a les residències és urgent,
15

però arriba tard. La convocatòria electoral farà saltar pels aires els
compromisos parlamentaris, els referents polítics, els acords
presos. Ja hi tornem a ser. Catalunya fa anys que no avança,
exactament els mateixos que la dreta catalana (amb els seus
múltiples logos) i l’anomenada Esquerra Republicana governen
junts.
Calen canvis profunds a Catalunya, i després de tots aquesta anys
hem vist i ja sabem que no vindran de mans d’aquest Govern.
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