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DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES 

A/A CONSELLER 

 

 

Barcelona, 19 de maig de 2020 

 

PLANIFICACIÓ REOBERTURA DELS CENTRES DE DIA 

 

Els centres de dia no son un luxe, son una necessitat que està contribuint i molt a suplir la 

manca de places en el sector residencial. Son un servei de proximitat que permet mantenir a 

la persona durant més temps a casa seva, en el seu entorn i nucli familiar. Un servei que 

acompanya als familiars a adaptar-se emocionalment, a acceptar els canvis i prendre 

decisions.  

És també important respectar la voluntat d’aquelles persones que han manifestat al llarg de 

la seva vida que no volien anar a una residencia. Hi ha famílies que lluiten per mantenir aquest 

desig però necessiten ajuda i recolzament. 

La part econòmica no és tampoc menyspreable. Son moltes les persones que no poden assolir 

el cos d’una plaça residencial i no totes les famílies tenen la capacitat per fer-se càrrec de la 

despesa. No és inusual que, desprès d’anys d’estar a una llista d’espera per a una plaça pública, 

quan arriba s’ha de renunciar per no poder assolir el seu cost, sobretot quan a la unitat de 

convivència estan els dos cònjuges. 

Aquestes son les dades del  sector a Catalunya: 911 centres de dia que ofereixen 19.135 places 

amb 15.000 usuaris i milers de treballadors.  

Fetes aquestes reflexions que posen de relleveu la importància de la seva existència, és també 

important comprendre la vulnerabilitat en que aquesta crisis sanitària situa als centres. 

Els centres de dia aplicaran totes les mesures necessàries per a la prevenció i control de 

contagis però la mobilitat dels usuaris és inevitable, forma part de la pròpia dinàmica dels 

centres i per tant, serà del tot impossible saber si totes les mesures de protecció adoptades 

tindran continuïtat en els domicilis i durant els desplaçaments. 

El tancament ja està provocant efectes molt negatius: l’estat de salut dels usuaris ha 

empitjorat, la sobrecàrrega del cuidador és difícil de gestionar tant a nivell emocional com 

amb problemes per conciliar cura-tornada a l’activitat laboral i fins i tot, a nivell econòmic 

donat que algunes famílies s’han vist en la necessitat de contractar servei de cuidadors. 
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Les famílies entenen la situació, saben que la tornada no serà igual, moltes coses hauran de 

canviar i el rics hi serà però necessiten orientacions sobre quan i cóm es podrà plantejar 

aquesta tornada. La manca d’informació genera inseguretat i augmenta l’angoixa. No tenir 

una orientació dificulta també l’organització de les famílies. És important marcar un possible 

horitzó per poder endreçar totes aquestes necessitats. 

Els centres també necessiten començar a tenir pautes de cóm hauran de funcionar. Com està 

passant a les residències, hauran de modificar circuits de treball i protocols. Estan en 

tancament forçós, sens dubte una decisió valenta i necessària, seria ideal poder aprofitar 

aquesta situació per adaptar-se i no fer-ho de manera precipitada. Les preses finals només 

portaran a augmentar l’angoixa i com a conseqüència, els rics de cometre errors. 

És imprescindible començar la planificació i determinar les responsabilitats que cada part ha 

d’assumir: 

Per part de la Generalitat de Catalunya: 

 Els centres de dia sempre han estat un recurs d’atenció a les persones però amb escàs 

recolzament per part de l’administració. Com les residències, centres sociosanitaris i 

hospital, és imprescindible dotar-los de les eines per poder porta a terme la seva tasca. 

 

 Accés al material de protecció (EPIs) sense problemes per garantir la seguretat de 

professionals i usuaris. Els centres de dia no han fet demanda de material per deixar-

ho a disposició de les residències on era imprescindible en el inici de la pandèmia. La 

tornada ha de venir acompanyada de garanties per disposar del material. 

 

 Test PCRs suficients. Donada la inevitable circulació permanent de persones 

(treballadors, usuaris, famílies) és imprescindible garantir una circulació lliure de 

contagis, confirmar el sospitosos per poder realitzar un aïllament ràpid i confirmar els 

negatius per reincorporar-se al lloc de treball. 

 

 Facilitar els protocols d’actuació, adequació d’espais, neteja i desinfecció per reiniciar 

l’activitat. Els protocols residencials no s’adapten al funcionament i característiques 

dels centres de dia. Els seus professionals necessiten formacions adaptades a les seves 

realitats. Són necessàries guies pròpies. 
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 Connexió amb xarxa d’atenció primària de salut. Referent assignat a cada centre de dia 

per tenir coneixement de l’expedient de salut de cada usuari i el seu entorn. Donada 

la mobilitat que afecta als centres de dia, és fonamental detectar possibles contagis a 

l’entorn dels usuaris. 

 

 Pla d’actuació a aplicar en el cas d’un nou brot ja sigui limitat a un establiment concret 

o a nivell territorial. 

 

 Regulació específica en relació al transports d’usuaris. En el cas de centres de dia que 

tenen transport propi, quina és la normativa que s’haurà d’aplicar. Si el transport 

depèn d’un tercer, quina és la normativa i la informació al respecte que s’haurà de 

demanar. 

 

 Elaboració de document de Declaració responsable, a signar per usuari i  família, sobre 

el bon compliment de les noves normes en relació a cov-19. La regulació del seu 

compliment no ha de ser interpretat pels usuaris i famílies com un reglament intern 

del centre del dia sinó com a normativa d’obligat compliment per garantir la salut de 

tothom. 

 

Per part dels centres de dia: 

 Implementar les noves guies de treball per generar espais de treball segurs. 

 

 Reiniciar les activitats d’atenció directa amb avaluació prèvia dels usuaris tenint en 

compte les noves dificultats com a conseqüència  de la davallada funcional i cognitiva 

que hauran experimentat la gran majoria d’usuaris. 

 

 Formació de l’equip de professionals en mesures de seguretat covid-19. 

 

 Informació a usuaris i familiars sobre l’ aplicació de les noves normes per garantir 

espais segurs. 

 

Per part de les famílies: 

 Mantenir sempre informat al centre de dia sobre l’estat de salut de l’usuari i del seu 

entorn, en relació a aquells paràmetres de salut que puguin tenir una relació directa 

amb la malaltia cov-19. 
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 Signar Declaració responsable, amb model elaborat pel Departament, de manera que 

es compromet a garantir bones pràctiques higièniques per mantenir la salut de l’usuari 

al temps que eximeix al centre de qualsevol responsabilitat en cas de contagi. 

 

 Acceptació de les noves normes com a conseqüència de la pandèmia i que tenen per 

finalitat protegir tant a usuaris com a treballadors. 

Avaluada y consensuada aquesta planificació, s’ha de continuar amb la reobertura dels 
centres de dia partint de tres punts inqüestionables. 

1. La Generalitat de Catalunya ha de garantir la cobertura econòmica del 100% de les 

places fins que els centres de dia puguin funcionar amb total normalitat, es a dir, tornar 

a la normalitat prèvia al 16 de març de 2020. Si un cop normalitzada la situació, hi ha 

una evolució no desitjable com a conseqüència d’un rebrot de la malaltia, la 

Generalitat de Catalunya s’ha de comprometre a tornar a donar de nou tot el suport 

econòmic i de mitjans necessaris. 

 

2. La reobertura dels centres de dia requereix també un procés de desescalada. La 

recuperació de l’activitat serà de manera progressiva i haurà de mantenir relació amb 

l’evolució de les xifres de la pandèmia en cadascú dels territoris. 

 

3. La tornada als centres de dia s’ha d’acompanyar d’ una PCR negativa amb data 7-14 

dies abans, tants pels treballadors com pels usuaris, i la declaració signada del familiar 

de no haver cap membre de l’entorn de l’usuari en situació d’aïllament. 

Els centres de dia necessiten una guia clara de cóm s’ha de tornar a l’activitat i  poder adaptar 
la multitud de peculiaritats de cadascun d’ells al nou escenari. 

S’ha de tenir ben present que la diversitat és amplia i això comportarà un esforç major per 
poder garantir que tots puguin reiniciar amb garanties. 
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