
 

 

 
Benvolgudes famílies, 
 
 
A la darrera carta que us vaig fer arribar vaig compartir amb vosaltres situació crítica que 
hem estat vivint a la residència -limitacions per disposar de material sanitari i el degoteig de 
baixes de personal- però malgrat tot, ens anem en sortint i els residents estan ben cuidats. 
En aquests moment tenim material EPI per donar més garanties de seguretat als 
professionals que hi treballen, i encara que amb una plantilla limitada hem pogut incorporar 
nous professional per suplir algunes baixes.  
 
El personal segueix fort, i la nostra gent gran està ben cuidada, però seguim patint perquè 
cada dia hi ha degoteig de residents amb símptomes, la majoria lleus, però que hem d’aïllar, 
els pronòstics poden caviar d’un dia per l’altra. Ja tenim 13 residents aïllats amb símptomes, 
estan estables, i la majoria encara de caràcter lleu. Per minimitzar el risc de contagi del 
COVID-19, de manera coordinada amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt i havent informat a 
CatSalut i Afers Socials, hem adoptat les següents mesures: 
 
 

 Les properes 72 hores (previsió és poder-ho fer dimecres) procedirem al trasllat 
dels residents que passin la PCR del COVID-19  negativa a un hotel d’una 
població propera. Ens aquest moments estem enllestint les gestions per a 
disposar del personat adient per a donar el servei a la nova ubicació de manera 
coordinada amb la direcció de la Residència. Les autoritats sanitàries de l’Àrea 
Bàsica de Salut que continuaran fent el seguiment i realitzaran els preceptius PCR 
per assegurar el trasllat amb totes les garanties sanitàries, així també hem 
informat al responsable territorial del Departament d’Afers Socials, Treball i 
Família. 

 

 El fet de traslladar els residents amb PCR negatiu, ajudarà a descongestionar la 
residència, i garantirà una millor atenció als residents que es quedin amb una 
plantilla ben dimensionada. 

 

 Les famílies que ho desitgin, poden sol·licitar el retorn temporal i voluntari al seu 
domicili, d’acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública, sempre 
que siguin residents que no presentin símptomes o hagin passat la prova 
diagnòstica amb resultat negatiu. 

 
 
Hem de continuar treballant per la nostra gent gran; ells van superar també moments tant o 
més durs que els que estem vivint nosaltres ara. Tenim el deure de cuidar les nostres avies, 
els nostres avis, les nostres mares, els nostres pares... Fem-nos dignes hereus del seu 
llegat. 
 
 
Una abraçada ben forta,    
 
 
 

 
Josep Sànchez i Camps 
President del Patronat Verge del Remei 
 
P.D. Per a qualsevol cosa em teniu a la vostra disposició, podeu trucar al mòbil 670.520.376
 o fer-me un WhatsApp  


