
 

LA REVOLTA PELS DRETS                 
Per a les persones dependents                
per qualsevol causa i edat...                                                                                                                                                                                                                                                   

. 

 
La qualitat democràtica d’un país té un indicador fonamental en com té 
cura de les persones grans i les persones dependents, ja sigui a través de la 
xarxa de recursos públics residencials com amb els serveis públics de cura 
a les seves llars amb personal qualificat. A les residències, si no hi ha prou 
personal, no hi pot haver atenció digna. Una atenció centrada en la 
persona requereix que cada professional tingui al seu càrrec quatre 
residents. Voldríeu suplicar que us duguin al wc sense esperar una hora 
establerta? 

Macro residències de més de 300 places amb habitacions dobles en 
lloc de residències amb un màxim 60 places amb habitacions 
individuals, és la diferència entre un aparcament o una llar. 

Si no hi ha pressupost per a noves places públiques, es mantindrà 
l'abandonament i la mort en les llistes d'espera. Construir tres residències i 
donar-les a gestió d'empreses constructores i fons d'inversió no és la 
solució. Tampoc ho és privatitzar la gestió de les residències i no fer 
inspeccions per controlar el compliment per part de les empreses. 

Si no es pot comptar amb una atenció sanitària integral pública i 
universal, es discrimina i es maltracta les persones. Retallar la sanitat 
pública, deixar l'Assistència Primària sense recursos i promoure les 
assegurances privades suposa l'exclusió sanitària per a la majoria de 
residents amb pensions mínimes. Esperar un transport sanitari dues hores 
en una sala d'hospital o visita mèdica al cap de mesos o de l'any per una 
afecció, és maltractament. 

Sense professionals amb condicions laborals i econòmiques dignes, mai 
no es podrà dignificar el sector, ni evitarem una rotació de personal que 
perjudica les persones residents. Malgrat haver-hi molta demanda de 
metges i infermeres, manca personal perquè ningú vol treballar en les 
condicions existents. La qualitat professional, i els mecanismes i 
protocols de qualitat de la gestió dels centres és imprescindible per 
garantir centres residencials sense violències sexuals i maltracte de 
qualsevol mena.  



Per una bona atenció a les persones residents cal tenir la formació 
necessària; el personal gericultor hauria de ser d'auxiliar d'infermeria. La 
Generalitat ha de promoure, facilitar i exigir aquesta formació.  

Si s'escolta abans el negoci que les persones, s'atén abans els interessos 
del capital. Cal que funcionin les eines de participació social directa als 
centres amb capacitat de decisió i donar veu així a la ciutadania 
destinatària dels serveis essencials per a la vida. Viure en dignitat a 
Catalunya requereix d’una atenció a la dependència basada en la calidesa, 
la qualitat i la dignitat de les persones.  

Familiars de persones en situació de dependència que viuen en centres 
residencials, s’han organitzat per defensar els drets a una vida digna a 
les residències. La mala gestió de l’emergència sanitària per la covid-19, 
ha accentuat la vulneració de drets de les persones residents, i no podem 
oblidar totes les morts en solitud i en condicions indignes.. Des de la Taula 
Social fem xarxa i donem suport a la lluita de les famílies per un nou  
model residencial que respecti tots els drets sense cap mena de 
discriminació per les persones en situació de dependència i/o amb 
diversitats funcionals, en tots els moments de la vida. 

Com a país, ens cal disposar de tots els recursos que generem per 
desplegar i sostenir el sistema públic d’atenció a la dependència centrat 
en les necessitats i la cura de les persones. Ens cal una bona xarxa de 
recursos residencials i un catàleg de recursos de suport i d’atenció a les 
cures que contempli la vida autònoma a les pròpies llars, ajudes directes 
amb personal qualificat, facilitar supervisió a les famílies cuidadores per 
evitar males praxis i recursos de suport a les cuidadores.  

Ens mereixem vides dignes i lliures al llarg de tota l’existència, amb 
independència de la situació vital i diversitats funcionals que tinguem. 
També per això, ens cal fer efectiva la República Catalana. 
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