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Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials cogestionarà
un Hotel Salut per a persones en situació de vulnerabilitat


El recurs permet una estada de recuperació i repòs en un espai individual i íntim, garantint
una atenció sanitària i social durant les 24h del dia



El servei té caràcter temporal i sorgeix a iniciativa de l’Institut Municipal de Serveis Socials
i el Consorci Sanitari de Barcelona per a persones amb diagnòstic de la Covid-19 o bé,
que presenten simptomatologia compatible amb la malaltia i, que degut a la seva situació
de vulnerabilitat, no poden fer el confinament a nivell domiciliari



La Fundació Sant Pere Claver gestionarà l’acompanyament social i psicològic de les
persones ateses així com les seves necessitats bàsiques pròpies de l’estada al recurs

Barcelona, 8 de maig de 2020. Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials cogestiona l’Hotel
Salut un dispositiu d’aïllament temporal per a persones que han donat positiu a les proves de la
Covid-19 o presenten símptomes de la malaltia i, que degut a la seva situació de vulnerabilitat
socioeconòmica i de carència d'una llar o habitatge no poden fer el confinament a nivell domiciliari.
El servei és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per oferir
atenció sanitària per part del Consorci Sanitari de Barcelona, a través de l’Equip d’Atenció Primària
2K Gaudí i atenció social a càrrec de l’Institut Municipal de Serveis Socials gestionat a través de la
Fundació Sant Pere Claver.
L’Hotel Salut dóna resposta a les necessitats dels pacients tant d’atenció sanitària primària com
d’allotjament, alimentació, higiene i acompanyament social. “L'equip estarà integrat per 42
professionals majoritàriament de l’àmbit de l’educació social i la integració social distribuïts en
diferents torns per garantir l’atenció les 24h al dia els set dies de la setmana. La tasca es centrarà
en facilitar i acompanyar l’acollida, comunicar la normativa del centre i les condicions de l'estada per
tenir cura de l'estat anímic de la persona i oferir suport emocional així com garantir la cobertura de
necessitats bàsiques de la persona”, afirma Raúl Alcázar, Director de la Sant Pere Claver – Fundació
Serveis Socials.
L'estada de cada pacient dependrà dels professionals sanitaris responsables del recurs en base a
la valoració de l'estat de salut de les persones ateses i sempre basant-se en els protocols d'actuació
de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. S'estima que pot ser d'entre 14 i 21 dies de mitjana,
depenent de l'evolució de cada cas. A l'alta, seran derivats i acompanyats a la seu habitatge habitual.

Els recurs compta amb un mòdul de 40 places ampliable a un segon mòdul de 40 places més amb
l’objectiu de donar resposta a una possible major demanda del servei. La permanència del recurs
d’aïllament temporal dependrà del manteniment de l’estat d’alarma i de la planificació establerta pel
procés de desconfinament de la ciutadania.
Segons Raúl Alcázar, “per garantir les màximes mesures de protecció de les persones ateses així
com del personal tècnic s’ha establert un suport d’infermeria que pertany a la Guàrdia Urbana i el
Cos de Bombers per facilitar la coordinació i acompanyament inicial del recurs”

Per la seva banda, Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de
Barcelona, ha informat durant la presentació del recurs que: “Gràcies a la disminució progressiva de
l’ocupació dels Hotels Salut que ja funcionaven i que allotjaven a persones amb simptomatologia
Covid-19 provinents de l’alta hospitalària o del seu domicili, el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
està ampliant els perfils de persones allotjades per incloure d’altres persones que hagin donat positiu
a una prova PCR però que es mantenen asimptomàtiques. D’aquesta manera, s’aprofundeix en la
nova fase de seguiment i control de la pandèmia, perquè un cop acabada la primera fase de proves
a residències s’estan estenent aquestes mateixes proves a d’altres equipaments col•lectius de la
ciutat i s’afavoreix la sortida temporal de les persones que poden constituir una font de contagi en
espais de convivència“.

Pla de xoc als barris més afectats
Segons també ha informat la regidora: “Els suports a domicili i allotjaments addicionals se sumen a
altres iniciatives posades en marxa en els últims dies per reforçar l’atenció dels col•lectius més
vulnerables, com és el pla de xoc als barris més afectats pel coronavirus. Aquest pla se centra en
zones com Nou Barris pel nivell socioeconòmic i la zona Horta-Guinardó pel percentatge d’edat de
risc de la seva població” (Nota de Premsa de l’Ajuntament de Barcelona).

Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials
Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials va néixer l’any 2011 per crear, gestionar i desplegar
programes adreçats a persones en risc d'exclusió social. L’objectiu és situar a la persona en el centre
per promoure la seva autonomia a través de serveis residencials, comunitaris i d'oci inclusiu que
contribueixin a transformar la seva realitat creant vincles i generant oportunitats de millora. L’any
2018 va atendre a més de 1.300 persones des dels més de 16 serveis especialitzats que gestiona.
La Fundació Serveis Socials pertany al Grup Sant Pere Claver, institució sense afany de lucre que
des de fa més de 70 anys es dedica a l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat amb la
missió de curar, cuidar i acompanyar de forma integral des dels àmbits sanitari, tutelar, social i
laboral.

Contacte per a mitjans:
Comunicació Grup Sant Pere Claver
Júlia Ribó - 670 098 544 - jribo@fhspereclaver.org
Marta Queipo - 647 242 028 - mqueipo@fhspereclaver.org
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