“ENQUESTA SOBRE OPINIONS, MESURES I ALTERNATIVES
PER GARANTIR ELS DRETS SOCIALS I LABORALS”

L’Aliança de Marees i Moviments Socials ha elaborat una enquesta amb les demandes
de les organitzacions que en formen part, amb motiu de les Eleccions al Parlament de
Catalunya del 14 de febrer. Aquestes són les respostes de la CUP-GUANYEM, JUNTS
PER CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA i PODEM CATALUNYA a les
formulades per la Coordinadora.
ENQUESTA
1.- DEFENSA DE LA GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
1.1.- PREGUNTES de Coordinadora Residències 5+1
La pandèmia ha tret a la llum la situació límit en que es trobaven les residències, amb
mancances endèmiques que fins ara cap govern ha tingut la voluntat de resoldre. Per tot
això, demanem al partits polítics un posicionament clar respecte de les següents mesures; si
estan d’acord i què pensen fer per implementar-les:
1.1.1.- Revertir la privatització de la gestió de les residències. Pla per a la construcció
urgent de residències públiques, per garantir l'accés a totes les persones que les
necessiten.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Venim plantejant la necessitat de la gestió 100% pública també de les Residències així com
la necessitat de construcció de Residències públiques. Al debat monogràfic del Parlament
vam presentar aquestes dues propostes entres d’altres.
Volem això sí, aportar una altra reflexió sobre la necessitat de construcció de Residències
públiques. Potser el més adient és la construcció de recursos assistencials de titularitat i
gestió pública per la gent gran. No volem centrar tot el model en residències sinó en altres
formes residencials, això sí sempre de titularitat i gestió pública.
Junts per Catalunya:
La pandèmia de la Covid-19 ha fet aflorar mancances importants en el nostre sistema de
cures de llarga durada. Ens ha fet veure que és imprescindible, una vegada s’hagi superat la
fase d’urgència i d’emergència, que s’abordi sense més dilació, una revisió en profunditat de
l’actual sistema. Una revisió sent conscients de les mancances que s’han evidenciat però
també de les fortaleses, entre les que cal destacar un munt de professionals que ho han fet
tot, que s’hi han deixat la pell.
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Respecte a la revisió del model, cal tenir en compte també, alguns dels reptes que tenim al
davant; com l’envelliment de la població i la cronicitat. Hem de ser conscients que el perfil de
persones que accedeixen a les residències ha canviat i que cada vegada, els usuaris
d’aquests serveis arriben amb un grau de dependència més elevat.
Aquestes persones necessiten una atenció i cura sanitària important. Per això, cal fer
efectiva i operativa una millor coordinació entre l’àmbit social i el sanitari. Ens proposem en
aquest sentit, crear una Agència sòcio-sanitària.
Al mateix temps: vincular més i millor l’atenció primària sanitària amb les residències;
considerar o revisar les dimensions de les residències; dissenyar un nou model de
finançament de les residències considerant que cal prèviament una nova regulació de la
Dependència (Tarifa sanitària però perspectiva social); plantejar-se la incorporació de
l’administració municipal en la gestió de les residències; prestigiar el sector i els
professionals (equiparació laboral i salarial del món social amb el de la salut; posar fi al
caràcter precari de les condicions de treball en els serveis residencials; donar suport i tenir
cura dels i les professionals, dignificant el seu paper, promocionant la seva formació i
supervisant el desenvolupament de les seves competències d’atenció integral i relacional);
tenir sempre present la dimensió social de la residència com a llar del resident.
D’altra banda, cal abordar les cures de llarga durada no només des dels equipaments o
serveis residencials. Cal garantir una cura adequada en l’entorn domiciliari i satisfer el desig
de la major part de les persones de continuar vivint a casa seva i continuar participant en la
seva comunitat. És imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció
sociosanitària integral i centrada en la persona també en el domicili.
Partit Socialista de Catalunya:
Obrirem 5.000 noves places de residència i 5.000 places de centre de dia públiques en 4
anys.
PODEM Catalunya:
Estem a favor de revertir la privatització de les residències i de garantir als nostres majors un
accés a les mateixes, en unes condicions de vida dignes. Volem impulsar una altra manera
de cures, en el més proper, amb projectes que fomentin la flexibilitat i que s'ajustin als
moments vitals de les persones amb dependència i / o gent gran. Hem de superar les
macroresidencias, perquè ja hem vist que no garanteixen l'accés a les persones, la qualitat
que requereix ni tenen en compte als i les treballadores, ja que estan amb ocupacions
precàries i inestables.
1.1.2.- Modificació de la Cartera de Serveis de 2010. Una ràtio mínima d'un gericultor
per a cada quatre persones. Disposar de servei mèdic i d’infermeria les 24 hores.
Augment de les hores del personal tècnic.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Estem absolutament a favor de l’ampliació de la cartera de serveis i hores de personal
tècnic, així com augmentar ràtio de gericultor 1 a 4. També disposar de servei mèdic i
d’infermeria les 24 hores.
Al monogràfic totes aquestes qüestions van trobar el nostre suport i fins tot van ser
presentades per nosaltres.
2

Junts per Catalunya:
Sí. Ens proposem revisar, actualitzar, millorar i incrementar la Cartera de Serveis. És
absolutament necessari i urgent fer-ho. Està pendent des de fa temps. Ens comprometem
com ja hem dit, a incrementar la despesa social i sanitària però no volem enganyar la gent.
La situació econòmica i financera de la Generalitat és la que és (no comptem amb tots els
recursos que generem) i el finançament del Sistema d’Atenció a la Dependència és el que és
(manifestament insuficient). Comptem però en la mesura del que sigui possible, avançar de
forma significativa en l’actualització de la Cartera de serveis i en la revisió del model
d’atenció de llarga durada.
Partit Socialista de Catalunya:
Proposem actualitzar la Cartera de Serveis Socials, aprovant tots els instruments de
planificació i qualitat a partir de l’avaluació de les necessitats actuals i futures. Aquesta
actualització anirà de la mà d’un nou sistema de recollida d’indicadors per tenir una bona
base de dades de tots els serveis socials per àmbit d’actuació. Incrementarem les actuals
ràtios de professionals dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals
residencials catalanes, per garantir el personal suficient en els centres residencials que es
tradueixi en una millora de la qualitat assistencial. A més, apostem perquè el servei mèdic i
d’infermeria sigui un servei públic en estreta relació amb les Àrees Bàsiques de Salut i, per
tant, en coordinació amb la primària.
PODEM Catalunya:
Estem d'acord en l'augment de personal i d'hores, això permet tenir jornades més estables i
amb millores per a les i els treballadors. Veiem també la necessitat d'infermeria i servei
mèdic, sempre entenent que el públic és el que deu garantir aquests serveis, ja que
permeten millor coordinació i major cura de la gent gran i persones dependents.

1.1.3.- Equipament mèdic. Dotar a les residències d'un equipament mínim
indispensable.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Absolutament d’acord amb l’equipament mínim indispensable però demana també d’altres
dos exercicis. Per les Residències de gestió privada revisar si les adjudicacions
contemplaven equipament mínim, en aquest supòsit i, a banda d’obrir expedient i sancionar
sinó complien, requerir el seu compliment. Si s’ha de fer comprar d’equipament que es faci
de manera conjunta i centralitzada per la Generalitat.
Junts per Catalunya:
La revisió del model d’atenció, de cures de llarga durada, ens ha de portar evidentment a
millorar l’atenció que reben les persones que viuen en centres residencial en un sentit
integral, transversal. Evidentment també l’atenció sanitària. Les persones que hi viuen tenen
dret a tenir el mateix accés a la sanitat pública que qualsevol altra persona i a una atenció
adequada a la seva situació. D’altra banda però, cal recordar que les residències no són i no
poden convertir-se en hospitals, són les llars de les persones que hi resideixen.
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A més, per portar a terme la revisió del model, volem comptar amb la participació dels
experts, però també dels usuaris, dels seus familiars i del sector.
Sens dubte cal garantir una atenció mèdica i sanitària efectiva, adequada i suficient, i cal
pensar com es pot fer de la millora manera possible.
Partit Socialista de Catalunya:
Proposem consolidar un model de residències públiques de petita i mitjana capacitat, amb
una atenció personalitzada i suficient, per part de professionals qualificats, que disposin de
servei mèdic i d'infermeria de la xarxa pública durant 24 hores al dia i d'un equipament
sanitari mínim indispensable (oxigen, electrocardiogrames, etc.) i el personal que els sàpiga
fer servir.
PODEM Catalunya:
Sens dubte. És imprescindible que el personal tingui tot el necessari per poder desenvolupar
la seva feina en condicions dignes i tot això, repercuteix en millores per a la nostra gent gran.
1.1.4.- Supressió definitiva i immediata dels EAR, a càrrec de MUTUAM i altres
empreses. Traspàs a l'Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora
substancial del seu finançament. Ampliació de la dotació de personal, metges de
geriatria i personal d’infermeria.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Totalment d’acord, s’ha de recuperar l’atenció a través de la sanitat pública. Però l’extinció
dels EAR ha de venir acompanyada per accions judicials en relació a les empreses gestores
que pràcticament van desaparèixer durant la crisi de la COVID-19.
Junts per Catalunya:
Com ja hem manifestat, les persones que viuen en una residència tenen dret a tenir el
mateix accés a la sanitat pública que qualsevol altra persona i tenen dret a una atenció
adequada a la seva situació. No deixen de ser ciutadanes i ciutadans pel fet de residents.
Ens proposem vincular més i millor l’atenció primària sanitària amb les residències,
incrementar els seus recursos materials i professionals, i també impulsar una major
incorporació de metges geriatres, entre d’altres.
Partit Socialista de Catalunya:
Ja s’ha contestat amb anterioritat, en sentit afirmatiu.
PODEM Catalunya:
La nostra aposta sempre és la de blindar el públic, per tant, no donem suport a tot el que
tingui a veure amb concertacions i amb empreses, sobretot, si són empreses que ja han
demostrat que precaritzen als i les treballadores i que no donen les eines necessàries a les
treballadores per poder fer la seva feina en condicions dignes.
També apostem per un reforç en l'Atenció Primària per a major dotació de personal.
4

1.1.5.- Inspeccions i controls de la qualitat dels serveis REALS i SENSE PREAVÍS.
Garantir una inversió suficient en el manteniment de les infraestructures.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Es fa necessari com a qüestió prèvia dotar un cos d’inspecció suficient, així com modificar
les infraccions i sancions, a dia d’avui són poc efectives.
Hem de revisar si les empreses gestores estan complint les seves obligacions en relació al
manteniment d’infraestructures i després d’això estem absolutament d’acord en garantir
suficientment les mateixes.
Junts per Catalunya:
Assolir la màxima qualitat possible en la prestació de qualsevol servei hauria de ser sempre
un objectiu. Evidentment amb major motiu quan del que es tracta és de la cura de persones,
moltes en situacions de vulnerabilitat/dependència. Les administracions han de vetllar
perquè així sigui, i evidentment han d’utilitzar les eines de les que disposen, com les
inspeccions i les auditories. Han de supervisar que els serveis es presten de forma
adequada i en condicions adequades, aplicant si cal, si hi ha incompliments i males praxis,
les sancions corresponents.
Partit Socialista de Catalunya:
Promourem una taula de diàleg, entre agents socials, sindicats, entitats del tercer sector i
administracions, per regular un nou model de funcionament dels centres residencials, amb
una nova regulació de centres, un pla d’inversions per a la seva reconversió, l’actualització
de les previsions de necessitat de noves places, la revisió de mecanismes de finançament i
l’enfortiment del control públic del funcionament dels centres.
Dins de l’enfortiment del control públic del funcionament dels centres es proposa una revisió
dels mecanismes d’inspecció. Volem abordar l’atenció residencial, fent-la evolucionar cap a
un model més enfocat a la persona, centrat en unitats de convivència més reduïdes, on la
prioritat sigui la qualitat d’atenció i basat en una atenció més personalitzada i integrada.
PODEM Catalunya:
Sí, estem a favor de les inspeccions i controls sense preavís que garanteixin el compliment
de la qualitat dels centres, així com de dotar amb inversió suficient les infraestructures. S'ha
de fer un increment de personal perquè es faci control i inspeccions minucioses i que permeti
saber la realitat del que passa en els centres.
1.1.6.- Modificació del règim sancionador. Els casos de maltractament han de tenir la
consideració de molt greus i comportar la retirada de la gestió o el tancament de la
residencia quan sigui privada.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Es fa necessari modificar el règim sancionador i alhora també situar com a clàusules
essencials de les contractes qüestions com les agressions, la manca de pagament dels sous
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fixats o la qualitat mínima del servei. Això suposaria que l’incompliment seria causa suficient
per la retirada de l’adjudicació.
Pel que fa al maltractament, a banda de la retirada de la gestió, ha d’activar accions penals
contra qui pugui ser responsable directe i les persones màximes responsables de les
empreses.
Junts per Catalunya:
Les sancions han guardar relació amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció. El
maltractament a la gent gran és sens dubte molt greu, absolutament reprovable i intolerable.
Hem de revisar el règim sancionador per castigar-ho en major mesura però també, cal
impulsar altres mesures amb l’objectiu d’eradicar el maltractament a la gent gran de tot tipus.
Una situació que sovint queda invisibilitzada però que no podem admetre com a societat.
Potser es podria plantejar una legislació específica de protecció de les persones grans front
dels maltractaments.
Partit Socialista de Catalunya:
Com ja hem respost anteriorment, dins de l’enfortiment del control públic del funcionament
dels centres es proposa una revisió dels mecanismes d’inspecció i per tant, del règim
sancionador a aplicar, evidentment, en casos de maltractaments entre d’altres.
PODEM Catalunya:
Sí, és completament inadmissible que es donin casos així amb la nostra gent gran i les
sancions en cas d'haver-los haurien de ser exemplars, ràpids i contundents.
1.1.7.- Residències de referència o buffers. REBUTGEM l’actuació de la Conselleria de
Salut de traslladar persones d’una residència a una altra, ja que posar oxigen en aquests
centres sense personal sanitari les 24 hores per atendre els malalts ni cap altre equipament
mèdic NO RESOL RES, introdueix el virus en la residència receptora i posa en perill els seus
usuaris i treballadors/es. Demanem posicionament en contra d’aquesta mesura i
compromís de la seva anul·lació
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Estem en contra de la mesura i si de nosaltres depengués la anul·lació seria immediata.
Alhora s’ha de fer un estudi o investigació que determini els efectes d’aquesta pràctica.
Tenim dades suficient per arribar a la conclusió que ha significat morts però necessitem
l’estudi exhaustiu.
Junts per Catalunya:
No hi ha resposta.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC ja va demanar a la Consellera de Salut la paralització d’aquesta dinàmica el
desembre de 2020, en una pregunta directa del diputat Raúl Moreno al Ple del Parlament.
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PODEM Catalunya:
Estem totalment en contra d'aquest tipus de residències i de l'trasllat. Els usuaris i
treballadors han de tenir unes garanties sanitàries i un major control, amb els trasllats, és
inviable poder tenir els espais ben delimitats. No hi ha seguretat en la no transmissió de
virus. Per tant, som contundents en aquest tema, més quan parlem de persones amb un alt
percentatge de vulnerabilitat.
1.1.8.- Visites i sortides dels residents. Cal garantir la llibertat de moviments,
d’interacció social i els drets de ciutadania de manera integral, igual que es
garanteixen per a la resta de la població. Per això s’ha de prioritzar l’aplicació de
recursos per fer-los possible abans que els confinaments i els aïllaments.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
El nostre posicionament sempre ha estat del costat que suposa la defensa de la salut i de la
vida i per tant no hem centrat la crítica en mesures que puguin ser limitadores de moviment.
Però sí que hem criticat quan aquestes mesures no anaven acompanyades d’altres que
havien de construir alternatives per no minorar drets.
Això sí, sempre hem insistit en la necessitat de destinar recursos per evitar al màxim
confinaments i aïllaments.
Junts per Catalunya:
La situació generada per la pandèmia del coronavirus, la malaltia que desencadena en les
persones, i els efectes devastadors que ha tingut entre les persones que vivien en
residències han fet necessari el disseny i el desplegament de plans de contingència: plans
sectorials per a l’atenció a les residències destinats a prevenir i intervenir de forma precoç en
cas de nous rebrots; plans adaptables a les variacions epidemiològiques que es vagin
produint així com, als diferents tipus de centres residencials i de persones residents que hi
ha; plans que incorporin l’aprenentatge de la primera fase de la pandèmia, incorporant les
estratègies que han donat millors resultats i buscant alternatives a les que no han resultat
adients.
Els plans s’han elaborat amb la col·laboració dels experts i del sector, per evitar que la Covid
entri en l’àmbit residencial i perquè en el cas que malauradament ho faci, el detectem el més
aviat possible i limitem la seva incidència i la seva morbiditat. L’objectiu ha estat i és sempre
preservar la salut i la vida dels residents i fer-ho de la millor manera possible, intentant
minimitzar la limitació dels seus drets i maximitzant el seu benestar entès en un sentit ampli.
Adaptar mesures per actuar ràpidament i garantir l’atenció social i sanitària. També quan ha
estat possible s’han implementat i desplegat mesures de desescalada als centres
residencials.
Continuem i continuarem treballant per aconseguir minimitzar i eradicar els efectes negatius
de la Covid en els centres residencials per preservar la vida i la salut.
Partit Socialista de Catalunya:
Estem d’acord amb aquesta afirmació. S’han d’establir els mecanismes de protecció
necessaris que permetin a les persones residents la sortida i entrada a les residències, així
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com les visites de familiars, sempre que la situació pandèmica ho permeti. Tanmateix,
l’arribada de la vacuna a les residències ha de permetre més agilitat en la recerca d’aquests
mecanismes que garanteixin la interacció social de les persones residents, que influeix
també en el seu estat de salut.
PODEM Catalunya:
Estem d'acord, sempre que no posi en risc a les persones que estan al centre. Davant d'una
situació de gran transmissió de virus, s'ha de protegir la ciutadania i més si és possible a les
persones vulnerables per no agafar-lo. És important que els i les usuàries puguin tenir
contacte i interacció social, però també ho és el cuidar-los i amb això, protegir la seva salut.
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