CARTA OBERTA AL PARLAMENT DE CATALUNYA:
APLICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE 2020, JA!
Després de la primera onada de la pandèmia, semblava que tothom tenia molt clar la situació
d’abandonament i falta endèmica de personal que patien les residències, també que existia un interès per
part de Govern i partits polítics de posar-hi solucions.
Al Ple de 10 de juliol de 2020 sobre la gestió de les residències durant la pandèmia, es van aprovar 58
resolucions, algunes d’elles fonamentals per canviar la situació i oferir una atenció digna a la gent gran i
persones amb discapacitat. Especialment importants són:
 Modificació de la Cartera de Serveis de 2010, amb l’establiment d’una ràtio mínima d'un gericultor/a per
a cada quatre residents.
 Revertir la privatització de l’atenció sanitària dels residents. Supressió dels EAR (Equips d'Atenció
Residencial) a càrrec d’empreses privades. Atenció sanitària a càrrec de la sanitat pública. Garantir un
servei mèdic i d’infermeria les 24 hores al dia a les residències.
 Incrementar el nombre d’Inspectors i Inspectores fins a garantir 2 visites anuals a totes les residències
de gent gran i als centres residencials per a persones amb discapacitat. Assegurar que les inspeccions es
fan sense avís previ al centre.
 Desplegar, amb tots els mitjans necessaris, una unitat de control de qualitat dels serveis, amb capacitat
d’inspecció per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i
substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. a tots els centres de Catalunya.
 Pla per a la construcció urgent de residències públiques.
 Modificació dels Consells de Participació dels centres.
 Mesures per dignificar les condicions laborals del personal.
Fins ara, res ha canviat. Ben al contrari, la realitat és que la mateixa conselleria de Drets Socials el setembre
de 2021 va rebaixar les ràtios de personal tècnic, en direcció clarament oposada a la millora de l’atenció
a les persones. Tampoc coneixem iniciatives per fer complir el que es va acordar.
Aquesta inacció posa de manifest l’oblit de les necessitats i el dret a una vida digna de les persones
dependents, fet pels actors polítics que tenen la responsabilitat de prendre decisions que millorin la
qualitat de vida dels ciutadans, el que el fa encara més reprovable. Així doncs, demanem a tots els partits
polítics l’exercici del compromís adquirit amb la ciutadania, exigint la implementació de les mesures al
Govern, d’acord amb les resolucions aprovades, entenent que les decisions del màxim òrgan
representatiu de la sobirania popular no poden ser menystingudes ni oblidades. I els demanem,
tanmateix, als partits un posicionament públic respecte de la inaplicació de les mesures votades.
El dret a una vida digna de milers de persones ha d’estar per sobre dels interessos econòmics d’uns quants,
i ha de ser ja, perquè temps és l’única cosa que no els queda.
Barcelona, febrer de 2022
Entitats i persones signants:

