PENYA BARCELONISTA MONTGRÍ I COMARCA
Sr. Josep Sullastres i Farreró, president de l’entitat
Carrer del Dolors, 7
17257 Torroella de Montgrí

Benvolgut,
La situació que estem vivint les darreres setmanes ens preocupa i angoixa a tots. Ens
toca viure i afrontar unes circumstàncies que no són fàcils pel nostre sector, dedicat a
cuidar a persones grans en situació de dependència.
Com a Presidenta del Patronat de la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de
Torroella de Montgrí, en nom de tots els membres del seu Patronat, us vull transmetre
un missatge de calma i serenitat. A les nostres residències, Residència Vila Vella i Centre
de Dia i Residència Santa Caterina, des del primer moment vam posar en marxa tots els
protocols de seguretat i prevenció que ens arribaven de la Generalitat de Catalunya, en
concret des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com també del
Servei Català de la Salut.
Ens hem centrat i ens estem centrant en prendre totes les mesures possibles per tal
d’impedir que la infecció per COVID-19 entri a les nostres residències. Això explica les
mesures de prevenció que hem hagut d’emprendre i que afecten a totes les persones
de la nostra organització: residents, famílies, treballadors, col·laboradors, proveïdors,
etc.
Podeu estar segurs que les nostres treballadores i treballadors estan donant el màxim
per afrontar aquesta situació i que ens esforcem al màxim perquè els nostres residents
es trobin el màxim de bé.
Aquests darrers dies hem rebut moltes mostres de suport i solidaritat que ens arriben
de diferents persones, institucions i empreses, del nostre municipi però també de fora.
En aquest sentit, volem agrair de forma expressa la donació de 1000 € que ha realitzat
la Penya Barcelonista Montgrí i Comarca a la nostra Fundació, diners que es destinaran
a la compra de material necessari per a cuidar els nostres residents com mascaretes, gel
hidroalcohòlic, guants, etc. Aquest escalf i solidaritat que rebem son també molt
importants per continuar fent la nostra feina.

Amb el convenciment que sortirem d’aquesta situació ben aviat, aprofito per enviar-vos
una afectuosa salutació,

Presidenta Fundació Hospital-Asil
de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí, 8 d’abril de 2020

