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

•

•

•

La residència Fundació Jaume Fiella 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 el 19 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 treball 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 Departament 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 l’ONG “Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD)”, 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 manca 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. Ells són la finalitat de la nostra
Fundació.
Tots aquests llargs mesos s’ha lluitat per evitar que 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
famílies que han perdut un ésser estimat i compartim 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 Immaculada, 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.
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