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Tres persones més es van sumar 
ahir a la llarga llista de morts per 
Covid-19 a la residència Sant Hos-
pital de Tremp (el Pallars Jussà), 
segons va informar el Departa-
ment de Salut de la Generalitat. En 
total, els morts són ja 45, que sig-
nifica que han mort pel virus el 
30% de les 142 persones que vivien 
en el centre quan va esclatar el brot. 

La Fiscalia de Lleida ha obert 
una investigació per determinar 
el que ha passat en aquest centre, 
que va ser intervingut per la Ge-
neralitat el 28 de novembre, gai-

rebé 10 dies després que el brot 
comencés. Salut va assegurar di-
jous passat que la situació ja esta-
va «controlada» i va reconèixer 
que va tardar una setmana a in-
tervenir, malgrat que veien cons-
tantment com s’incomplien els 
protocols sanitaris. 

L’inici del brot 

De fet, el brot va esclatar el 19 de 
novembre, després d’una alerta 
dels metges del CAP al descobrir 
que un cuidador tenia símptomes 
del virus. A partir de llavors es van 
aplicar tests PCR als avis interns i 
a tots els treballadors, i es va 
comprovar que la incidència del 
virus no parava d’augmentar. En 

tan sols una setmana van passar 
de 60 a 120 avis infectats, i de set 
a 34 treballadors afectats. Durant 
aquella setmana, precisament, 
va ser quan es va deixar actuar els 
gestors del centre, la fundació 
Fiella. Durant tota una setmana 
els responsables de l’Agència de 
Salut Pública van veure com, 
malgrat que la residència dispo-
sés d’un pla de contingència, 
aquest no s’aplicava. 

Els treballadors no sabien com 

utilitzar els equips de protecció in-
dividual (epis), no es van sectorit-
zar les habitacions i convivien ma-
lalts infectats amb altres que no ho 
estaven. Tampoc es complien els 
recorreguts diferents per tractar 
els residus o la roba bruta i, a més, 
gran part de la plantilla anava 
emmalaltint i no es buscaven re-
forços. Tampoc es va contactar 
amb les famílies ni per informar-
los de l’evolució del brot ni perquè 
poguessin acomiadar-se dels avis 
que ja estaven en situació crítica. 

Tot això va passar davant el mi-
rada de les autoritats locals de Sa-
lut fins que van morir 10 persones i 
els directors del centre van emma-
laltir. Llavors va ser l’empresa ges-
tora de l’Hospital del Pallars, GSS, 
que es va posar al comandament 
de la situació. No obstant, el nom-
bre de morts va seguir creixent fins 
a les 45 defuncions conegudes 
ahir. Alguns dels usuaris van morir 
a l’hospital, la majoria ho van fer al 
mateix geriàtric i un d’ells va mo-
rir en un altre centre on havia sigut 
traslladat prèviament. 

A més, aquesta setmana s’ha 
conegut un brot de coronaviurs a la 
residència Mare Janer de Cervera 
(la Segarra). Segons va informar 
l’ajuntament, ja són nou els in-
terns contagiats i amb símptomes 
lleus, i 44 els residents sense 
símptomes però que estan aïllats a 
les seves habitacions. n

El 30% dels residents 
del geriàtric de 
Tremp han mort

Malgrat que la Generalitat va donar per controlat  
el brot de coronavirus dijous, el nombre de 
defuncions no deixa d’augmentar. Ja en són 45.
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P                                        Un cotxe funerari surt de la residència de Tremp.
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És el nombre de persones 
que vivien a la residència 
de gent gran Sant Hospital 
de Tremp. D’elles, 45 han 
mort per coronavirus.
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