Jordi Cotrina

contingència i que les mascaretes
no van sortir del magatzem. No hi
havia pla d'evacuació ni d 'ai1lament i la directora no va complir la
seva funció», va afegir l'advocat.
També hi van comparèixer com
a testimoni Divina Farreny, llavors
gerent de la Regió Sanitària de
Lleida il'Alt Pirineu, i Elena Badia,
responsable de l'empresa GSS ,
que va assumir la direcció del geriàtric quan el Govern va intervenir el centre. Els tècnics de Salut
van entrar a la residència el21 i el
23 de novembre i van constatarne el descontrol, però no la van
intervenir fins al26 de novembre,
segons consta en la denúncia de la
fiscalia. «He confirmat el que vaig
dir en roda de premsa i matisat
amb tots els informes que disposem», va dir Farreny a la sortida
dels jutjats. L'advocat Prats va exposar que tant Badia com Farreny
van tornar a donar comptes del
descontrol al geriàtric.

Equips amb pany i clau

L'exgerent de la regió sanitària de Ueida i l'Alt Pirineu, Divina Farreny, després de la seva declaració al jutjat de Tremp, ahir.

TRIBUNALS

Les famílies dels 64 morts a causa de la covid al geriàtric del Pallars ]uss à l'hivern
del2o2o confien que es faci justícia. Ahir es van poder escoltar els primers testimonis.

Els interrogatoris corroboren el
«descontrol» que hi havia a Tremp
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No hi havia pla de contingència
per aillar els residents del geriàtric
per si hi entrava la covid, els professionals no estaven formats sobre com procedrr i les mascaretes FPP2 estaven guardades amb
pany i clau i no es van utilitzar. Són
algunes de les deficiències greus
que els Mossos i els responsables
de Salut van ratificar ahir davant la
jutge que instrueix la causa de la
residència de Tremp (Pallars Jussà)
en els primers interrogatoris de la
instrucció judicial
La directora de la residència,
Remei Navarri, i la religiosa Maria
Rosa Navarro, responsable higienicosanitària del centre, estan
imputades per un presumpte delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant. ATremp hi van morir 64 avis per coronavirus entre el
novembre i el desembre del 2020.
«Els Mossos han confirmat que
a la residència hi havia un descon-

trol total», va explicar l'advocat
Xavier Prats, representant d'una de
les famílies de les persones que hi
van perdre la vida, present en els
interrogatoris. Els agents, segons
l'advocat, vanconfirmardavantla
jutge que ja des del' agost del2020
la residència no va informar Salut
dels plans de contingència exis tents, que no es va formar el personal i que fins i tot la directora va
rebutjar complir les normatives.
«La infermera del CAP de Tremp
es va oferir a fer una formació als
professionals sobre com coHocarse els epis i com aillar els avis, però
la directora li va dir que no», va
afirmar Prats, basant-se en la declêi!"_slCió dels Mossos.

Dues hores d'interrogatori
Els Mossos van exposar els informes del geriàtric i les declaracions
dels treballadors i dels familiars
per constatar la gravetat dels fets.
La investigació iniciada a petició
de la Fiscalia de Lleida continua
encara oberta. «Han ratificat que
no es va portar a terme el pla de

Delic1 Contra la plantilla

Cuidadores contractades
.
com a personal de neteja
«Els Mossos d'Esquadra han documentat en el judici que no hi
havia cap control, que el personal que treballava com a gerocultor estava contractat per una empresa de neteja sense cap formadó», va explicar 1'advocat de les famílies, Xavier Prats, després de les declaracions dels agents. Unes afirmacions que també va confirmar Divina Farreny, exgerent de la regió sanitària de
Lleida i l'Alt Pirineu, i Elena Badía.
En la investigació de la residència de Tremp hi ha dues causes
obertes. Apart de la denúncia per homicidi imprudent, la jutge
també investiga si les dues imputades van cometre un delicte
contra la seguretat dels treballadors, per la qual cosa la setmana que ve, fins al2o d'abril, diversos empleats del centre també
declararan en la causa.
El brot del geriàtric va esclatar el19 de novembre, quan un
treballador va donar positiu en les proves del coronavirus. A
partir de llavors, els casos van anar creixent de manera exponencial, fins al punt que més de la meitat de la plantilla va haver
de demanar la baixa laboral, inclosa la directora. El centre no tenia cap borsa de personal per contractar substituts, tal com els
obligava la normativa, i per tant, el caos a dins i la falta de personal va ser absolut

'

«La de Tremp era una de les més de
100 residències que acompanyava
Salut durant la pandèmia», vacomentar l'advocat <<Al'octubre van
intensificar el control i la residència no hi va respondre», va afegir
Prats. En aquest sentit, les tècniques de Salut van confirmar que
els empleats utilitzaven mascaretes quirúrgiques i que els epis reglamentaris eren «amb pany i clau
en un magatzem». «També va
costar trobar el pla de contingència i d' ai1lament, que ningú de la
plantilla coneixia», va dir. «Tampoc hi havia llistes de pacients, ni
de treballadors, ni hi havia protocols», va afegir l'advocat Sobre la
tardança en la intervenció pública, Farreny s 'hauria excusat explicant que primer van temptejar
l'oenagé ABD per ajudar en)a
gestió del geriàtric però que s 'hi
va negar perquè «no es veien capacitats>> i van recomanar intervenir el centre. En aquell moment
el nombre de residents i pacients
infectats ja s 'havia doblat.
Un~ pregària per als morts

«Les declaracions mostren 1, excepcionalitat de l'ocorregut:.. era
incontrolable», va declarar al
sortir del jutjat Luis Salas, advocat de Remei Navarri. «Nego el
descontrol previ al descontrol
produït per aquesta situació extraordinària», va dir Salas abans
de demanar una pregària per les
víctimes. «Tenim un sentiment de
tristesa però això no canvia l'absoluta confiança i innocència de
les dues investigades», va afegir.
Actualment,la residència és gestionada per la Fundació SantJoan
de Déu. La fundació eclesiàstica va
ser apartada des del 2021, i el novembre passat la Conselleria de
Drets Socials els va imposar una
multa de 30.000 euros i quatre
anys d'inhabilitació. •

