
Molt Hble. Sr. president de la Generalitat de Catalunya
Sr. Quim Torra i Pla
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
08002 Barcelona

Molt Honorable senyor president,

Som un grup de familiars de persones ingressades a la  Residència Amavir  Diagonal,
ubicada al carrer Llacuna, 120 de Barcelona. Arran de l'entrada de la COVID-19 a la
Residència, s'ha anat succeint una sèrie de fets que us detallem tot seguit:

1. Us hem enviat dos escrits, enviats per mitjà del portal telemàtic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, “tràmits genèrics”, amb número de registre 9015-579821/2020.
L'altre escrit enviat també per mitjà del portal telemàtic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, “tràmits genèrics”, amb número de registre 9015-594436/2020. En aquests
escrits us demanàvem una solució ràpida a la situació de la Residència davant els fets
que us exposàvem.

2. Vàrem enviar un escrit al secretari d'Afers Socials i Famílies i un altre escrit al secretari
de Salut Pública, per mitjà de correus, en data 5 d'abril, demanant recursos i solucions per
a la Residència Amavir Diagonal.

3.  Vàrem enviar  un  escrit  a  la  presidenta  de  la  Diputació  de  Barcelona  i  un  altre  a
l'alcaldessa  de  Barcelona  demanant  que  impulssessin  que  l'Administració  de  la
Generalitat actuéssin amb celeritat en resoldre el tema de la Residència. Aquests escrits
els vàrem enviar per mitjà de correus, en data 5 i 6 d'abril de 2020.

4. Vàrem enviar un escrit al síndic de greuges demanant-li que esbrinés la situació actual
en què es trobava la Residència i que procurés que se la dotés de recursos necessaris
per a fer front a la pandèmia. L'escrit el vàrem enviar per mitjà de correus, en data 7
d'abril de 2020.

5.  Per mitjà del portal telemàtic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, “tràmits
genèrics” vàrem enviar dos escrits a la consellera de Salut,  amb números de registre
9015-579799/2020 i l'altre, 9015-579810/2020, demanant també recursos i solucions per
a la Residència Amavir Diagonal.

6. Per mitjà del portal telemàtic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, “tràmits
genèrics” vàrem enviar un escrit  a la subdirectora del Servei Català de la Salud, amb
número de registre 9015-586534/2020 i un altre a la subdirectora d'Avaluació i Inspecció
Sanitàries  i  Farmacèutiques,  amb  número  de  registre  9015-630827/2020,  demanant
també recursos i solucions per a la Residència Amavir Diagonal.

7. De moment, només hem tingut resposta de la Diputació de Barcelona, del síndic de
greuges i de la  subdirectora d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques. Aquesta
última ens ha respòs per correu electrònic amb una adreça genèrica i li hem demanat que



ens dongui resposta amb un document que acrediti l'autenticitat del document.

8. En data 8 de maig de 2020, per mitjà de correus, vàrem enviar un escrit al ministre de
Sanitat,  exposant-li  els  fets  succeïts  a  la  Residència  i  fent-li  esment  de  totes  les
vulneracions de la normativa que creiem s'han fet en totes les actuacions que s'han portat
a terme amb els nostres familiars ingressats a la Residència davant la COVID-19, tant pel
que fa l'Administració de la Generalitat, com a la Residència. Us adjunto l'escrit esmentat.

Els familiars de la Residència considerem que tant la Residència com l'Administració de la
Generalitat, en totes les actuacions que s'han fet davant aquesta pandèmia, han vulnerat
la normativa vigent en matèria de l'Estat d'Alarma, la prova ha estat la quantitat de morts
de  residents  que  hi  han hagut.  Aquesta  normativa  es  recull  a  l'escrit  del  ministre  de
Sanitat.

Com veureu, les peticions que li  fèiem al  ministre de sanitat  és que faci les gestions
pertinents per instar a l'Administració de la Generalitat  de Catalunya i a la Residència
Amavir  Diagonal a actuar d'acord amb la normativa vigent.  Li  demanàvem també  que
impulsés a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per tal que si ho considerava
adient, intervingués la Residència Amavir Diagonal, tal com s'havia fet amb moltes altres.

Tenint en compte la situació greu que s'ha produït a la Residència Amavir Diagonal i a la
resta  de  les  residències  de  Catalunya,  considerem  que  per  millorar  la  situació,  us
presentem les propostes següents:

1. Que es creï un òrgan que depengui del Departament de Salut de l'Administració de
la  Generalitat  de  Catalunya  que  s'ocupi  de  coordinar  i  vigilar  l'actuació  de  les
residències mentre hi hagi la COVID-19 a Catalunya. Els familiars no podem estar
contínuament  patint  pel  que  els  hi  pugui  passar  als  nostres  familiars  i  enviant
escrits a l'Administració per buscar-hi solucions.

La missió d'aquest òrgan seria les de coordinar, unificar criteris i controlar la gestió 
de  les  residències,  independentment  de  la  naturalesa  d'aquestes,  que  siguin  
públiques, privades o estiguin intervingudes mentre duri la pandèmia.

Les funcions a fer per part d'aquest òrgan de l'Administració poden ser moltes, si 
tenim en consideració tots els errors i la mala gestió i coordinació que s'han produït 
en la gestió de les residències, podem considerar que entre les funcions principals 
d'aquest òrgan hi hauria:

– Vigilar que les residències que han perdut residents per la COVID-19, i per tant,
tenen  places  vacants,  que  no  acceptin  a  més  residents  mentre  duri  la
pandèmia. Cal que els residents que hi han quedat, ocupin dins del possible,
una sola habitació perquè, sinó, ens podem trobar que si  entra un altre brot
d'aquest virus, compartir habitacions per aquests residents és un problema ja
que  és  més  fàcil  que  es  contagiïn.  Les  habitacions  s'haurien  de  quedar
ocupades per un sol resident.

– Coordinar,  gestionar  i  distribuir  la  part  logística  de  material  EPI  a  les
residències, d'acord amb les seves necessitats, de manera que tinguin material
suficient per si entra un altre brot del virus en un altre període temps.

– Coordinar i controlar la dotació del personal mèdic a les residències, de manera



que estiguin cobertes durant el dia i la nit, tant de metges, com d'infermeres. En
cas de baixa de personal mèdic, impulsar i fer-ne la dotació pertinent. No pot
tornar a passar que els residents estiguin sense personal mèdic durant moltes
hores del dia i a la nit.

– Coordinar, i controlar la dotació de psicòlegs a les residències, que n'hi hagi,
com a mínim, dos per planta. No pot tornar a passar que la gent gran se la deixi
confinada a les seves habitacions sense cap ajut psicològic, molts d'ells tenen
malalties  mentals  i  el  confinament  els  hi  ha  empitjorat  la  malaltia.  Aquests
psicòlegs també podrien donar suport a les famílies que han perdut familiar i als
cuidadors i personal mèdic de la Residència.

– Crear un protocol d'actuació per desinfectar  totes les residències que reculli
cada quan s'han desinfectar i coordinar el contacte amb els operatius perquè
passin a desinfectar  i dur-ne el seu control.

– Crear un protocol de distribució per plantes dels malalts per la COVID-19 i dels
residents  que  no  estiguin  afectats.  Si,  escau,  distribuir  residents  en  altres
residències o espais medicalitzats.

– Crear un protocol de com s'ha d'ubicar els espais adreçats al personal de la
Residència per tal d'evitar al màxim el contagi del virus (vestuaris, cafeteria...)

– Impartir formació a tot el personal de les residències de les actuacions a fer
davant la COVID-19, utilització del material EPI i com han de tractar els malalts.

– Promoure,  aplicar  i  coordinar  un  canal  ràpid  de  comunicació  entre  les
residències, l'Administració, els hospitals i els centres medicalitzats. En el cas
que hi hagi residents contagiats per la COVID-19 que es puguin derivar ràpid
als hospitals o dur-los als centres hospitalitzats. 

– Promoure, aplicar i coordinar un canal fluid i ràpid de comunicació i d'informació
entre  els  familiars  dels  residents  i  les  residències  amb  la  finalitat  que,
periòdicament,  s'informi  als  familiars  de  l'estat  de  salut  dels  familiars,  de  la
informació relacionada amb la COVID-19 i que afecti a la Residència  i perquè
puguin  presentar  preguntes  i  dubtes,  així  com  presentar  propostes  a  les
residències.

– Coordinar,  gestionar i  portar el  control  dels  canals de comunicació entre les
diferents administracions públiques, associacions o ONG que escaigui per tal de
demanar suport a les residències.

– Portar el control de que totes les residències i l'Administració compleixen amb la
normativa vigent  de  l'Estat  d'Alarma,  en  cas contrari,  aplicar  el  procediment
sancionador que escaigui.

– Portar un control  estadístic de totes les dades de les residències relacionats
amb la COVID-19 (defuncions, nombre de persones contagiades, nombre de
persones recuperades, nombre de residents derivats als hospitals, nombre de
residents derivats a centres medicalitzats...)



– Crear  un protocol  de desconfinament  dels  residents de manera que els  puguin
començar a veure els familiars.

– Orientar i proposar mecanismes de desinfecció a les entrades de les Residències
per evitar la propagació del virus.

– Coordinar  i  controlar  la  inspecció sanitària que regula l'apartat  quart  de l'Ordre
SND/275/2020, de 23 de març. 

– Coordinar, gestionar i controlar l'accés a les dades  sanitàries i assistencials dels
usuaris de les residències de Catalunya que permetrà poder exercir millor el control
epidemiològic de la pandèmia a partir de la integració de les històries clíniques dels
pacients al sistema de salut pública de Catalunya i també millorar la qualitat dels
serveis assistencials que es presten en aquests centres. Ve regulat al Decret llei de
mesures urgents en l’àmbit social, aprovat recentment pel Govern de Catalunya.

– Altres funcions que considereu necessàries.

Creiem que la creació d'aquest òrgan milloraria molt la gestió de les residències  
davant la pandèmia de la COVID-19. Penseu que les residències són la llar de la 
nostra gent gran i aquests es mereixen que rebin una bona atenció dins els codis 
ètics i el respecte a la seva dignitat com a persones, no pot tornar a passar que 
rebin el tracte que han rebut fins ara, amb la conseqüència de tantes morts.

Per això cal modificar la forma de gestió de les residències i evitar que aquestes, 
exclusivament,  estigui  a  mans  dels  empresaris.  Com a tota  empresa  privada,  
aquests primen més els seus beneficis i el seu lucre que no pas el benestar de la 
gent gran. S'ha de deixar de fer negoci amb les residències i s'ha de començar a 
primar més el benestar de la gent gran. Per això pensem que cal el control i la  
coordinació directa de l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant la 
creació d'aquest òrgan.

2. Que el Govern de Catalunya presenti un projecte de llei en matèria de residències
geriàtriques  per  a  gent  gran  a  Catalunya,  que  defineixi  i  reguli  les  condicions
mínimes  d'obertura  i  funcionament  dels  centres  i  serveis  per  a  gent  gran,  tant
públic, com privats. En aquesta llei s'hi hauria de recollir tots els drets de la gent
gran, així com l’establiment d’un sistema més àgil i transparent per a la tramitació
dels expedients de dependència, o fer públiques les llistes d’espera per accedir a
places públiques o concertades de residències o centres de dia.

Tenint en compte la dispersió normativa que existeix actualment, considerem que hi
ha la necessitat de regular,  clarificar, ordenar,  unificar normativa i  criteris i  que  
estiguin recollits en una sola llei per tal de garantir els drets de les persones grans i 
de les residències geriàtriques on la majoria de la gent gran, per pura necessitat, hi 
acaba romanent durant els últims anys de la seva vida. Si en aquests moments  
durs que estem vivint de pandèmia hi hagués hagut una llei que regulés l'actuació 
de les residències, segurament tot hagués anat molt millor.

Per això, com a cap de l'executiu que sou del Govern de Catalunya, us demanem:

1. Que feu les gestions pertinents per tal  d'impulsar la creació d'aquest òrgan que
depengui del Departament de Salut.



2. Que  presenteu  un  projecte  de  llei  que  reguli  la  matèria  de  les  residències
geriàtriques per a gent gran a Catalunya i per tal de protegir els drets de la gent
gran en la seva totalitat.

3. Que  mentre  s'estigui  en  procés  de  la  creació  d'aquest  òrgan  i  l'aprovació  del
projecte de llei  que us proposem, tenint  en compte que la pandèmia la tindrem
damunt nostre durant molt de temps, us demanem que feu les gestions pertinents
perquè  les  residències  siguin  intervingudes  en  part  per  l'Administració  de  la
Generalitat, al menys pel que fa a la revisió i control de la gestió d'aquestes.

4. Que totes les actuacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les
residències en matèria de la COVID-19, s'acullin a la normativa vigent.

Us comuniquem que passarem aquestes propostes a un grup parlamentari per tal que les
presentin a la propera sessió del Parlament de Catalunya.

Agraïts per la vostra atenció i per la vostra col.laboració en aquest tema tant important per
nosaltres.

Us detallem les dades, a efecte de notificacions:

Signatura

Josepa Reig Armengol
Representant del grup de famílies de la
Residència Amavir Diagonal                                      

Barcelona, 14 de maig de 2020


