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Cristina Serret
Després d’una primavera molt 
complicada i un estiu de treball 
intens, la Residència Vila-seca 
enceta la tardor mantenint-se 
sense cap cas registrat de Co-
ronavirus al centre, ni entre els 
usuaris, ni entre els treballadors. 

A la primera i segona planta 
de la Residència se segueix amb 
l’estructura dels grups de con-
vivència. «Cada sala està parcel-
lada  en tres parts, de manera 
que podem treballar amb grups 
de dotze o tretze persones, amb 
la intenció que si tinguéssim un 
positiu es pogués reduir la cade-
na de transmissió als contactes 
més estrets», explica Sílvia Mire-
te, directora del centre. A la ter-
cera planta també hi ha un grup 
de convivència estable format 
per una desena d’avis, i la resta 
d’habitacions, fins a 24, es desti-
nen als aïllaments protocol·laris 
dels nous ingressos. Els nous re-

sidents hi han de passar catorze 
dies, i passat aquest temps, si la 
prova PCR ha donat negatiu, ja 
s’ubiquen en una de les plantes 
inferiors. 

Pel que fa a les visites, les famí-
lies poden accedir a la Residència 
amb cita prèvia i en grups de tres 
persones com a màxim. També 
s’han començat a autoritzar sor-

tides a l’exterior i fins i tot alguna 
sortida en grup dirigida per pro-
fessionals. 

El Centre de dia també està 
recuperant l’activitat normal, 
perquè la limitació del 50% 
d’ocupació es pot no aplicar si es 
poden garantir 2,5m2 per perso-
na i una distància entre usuaris 

d’1,5m. «El nostre Centre de dia 
té 190m2, i per tant tenim marge 
per acollir els 31 usuaris habitu-
als», detalla Mirete. És per això 
que aquests dies s’està oferint 
la possibilitat de tornar-hi a les 
persones que havien deixat de 
fer-ho. El següent pas serà acabar 
d’omplir les vacants amb nous 
ingressos. També està funcio-
nant l’EDCA (servei   ambulatori  
de rehabilitació per a  persones  
amb  dany cerebral adquirit), per 
bé que s’ha reorganitzat l’horari 
de manera que es garanteixi la 
seguretat sense que això afecti la 
capacitat del servei. 

Sílvia Mirete assenyala que, 
de moment, estan «expectants al 
que pugui venir», conscient que 
les grips i els problemes respi-
ratoris propis de l’hivern poden 
portar nous maldecaps. «Esta-
rem molt pendents de la simpto-
matologia per fer proves PCR al 
mínim indici», ha assegurat. 
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La Residència Vila-seca 
recupera l’activitat tot 
preparant-se per la tardor
El Centre de dia i el servei EDCA ja s’han tornat a posar en marxa i la 
Residència segueix sectoritzada, encara que no hi ha cap positiu

S’han començat a 
autoritzar sortides a 
l’exterior dels residents i 
alguna sortida en grup

Interior de la Residència amb les mesures de seguretat i una sortida dels residents. 

Vila-seca vol donar suport al 
talent dels intèrprets locals 
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Les ‘Tardes musicals al Castell’ ofereixen concerts gratuïts de petit format

Redacció
Aquest mes de setembre l’Ajun-
tament de Vila-seca ha posat en 
marxa el programa Tardes musi-
cals al Castell, una programació 
que pretén donar suport a la 
cultura local organitzant actua-
cions de petit format i amb afo-
rament limitat. 

Així, ja han actuat entre al-

tres el grup Threesides, Sandra 
Gracia, Antonio Herreros, Hugo 
Campoy i Los Ye-Yé. Aquest prò-
xim dissabte, 26 de setembre, 
serà el torn d’El Artriste, qui pu-
jarà a l’escenari del Castell a les 
20h.

Tots els concerts se celebren 
al Jardí del Castell i són gratuïts. 
Per tal de garantir les mesures de 

seguretat, els seients del públic 
es disposen de manera que es 
pugui respectar la distància de 
2 metres i és obligatori l’ús de 
mascareta. A més, es prohibeix 
menjar, beure i fumar en tot el 
recinte i l’accés i el desallotja-
ment dels espais es fa de manera 
esglaonada i seguint les indicaci-
ons de l’organització. Un dels concerts celebrats al Jardí del Castell aquest mes de setembre.
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