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Concentració i lliurament de 15.109 signatures al President de la Generalitat  

 
En primer lloc, la Coordinadora de Familiars de les residències públiques assistides 
Mossèn VIDAL I AUNÓS, BON PASTOR, ALCHEMIKA, BERTRAN I ORIOLA I EL 
MOLÍ volem agrair el suport que estem rebent en la lluita perquè els nostres familiars 
tinguin, en l'última etapa de la seva vida, una atenció digna i les cures que mereixen. 
També volem agrair a la premsa la seva presència en les nostres mobilitzacions, 
perquè ens permet traslladar a la societat l'existència d'un problema que semblava 
que no interessava a ningú. 

Avui farem lliurament de 15.109 signatures al President de la Generalitat, exigint una 
solució a la greu situació que estan patint el avis.  

La Coordinadora no compartim en absolut el diagnòstic que fa la Generalitat en la 
nota de premsa del dia 16 de juny, perquè omet la raó fonamental de l'actual situació 
d'abandonament dels nostres avis. 

La Generalitat, titular de les cinc residències, va adjudicar-ne la gestió el 2016 a la 
UTE INGESAN-ASPROSEAT. INGESAN és filial de la Constructora OHL. Aquesta 
UTE va fer una oferta econòmica molt per sota del valor de licitació establert per la 
Generalitat, i en alguna de les residències va arribar a gairebé el 15% menys. Això 
va ser determinant per aconseguir les adjudicacions, i és la causa de la situació en 
la qual ens trobem, ja que l'empresa està compensant aquesta rebaixa amb la 
reducció del personal i el nul manteniment i la baixa qualitat dels seus serveis. S'HA 
ACABAT EL MAÓ I ARA S'ESPECULA AMB ELS AVIS, amb el consentiment de la 
Generalitat. 

Des que es va adjudicar la gestió a l'esmentada UTE, en totes cinc residències s'ha 
produït un deteriorament constant, que finalment s'ha fet insostenible en reduir-se 
les plantilles al 2017. Al novembre del 2016 ja ens van dir que quan la Generalitat 
els prorrogués els contractes reduirien les plantilles de gericultors, i això és el que 
van fer. 

Hem mantingut dues reunions amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies i altres 
càrrecs de la Generalitat, el 5 de maig i l'1 de juny. En totes dues ens van dir que és 
resoldrien la falta de personal i la resta de deficiències, però la realitat és que en cap 
de les residències s'hi ha restituït el personal gerocultor que va reduir unilateralment 
l'empresa, ni s'ha resolt cap de les altres mancances que hem  denunciat. A més, 
l'empresa ens ha informat en data 9 de juny que no tenen coneixement que hagin de 
reposar el personal que van reduir, per la qual cosa és evident que el Secretari 
d'Afers Socials i Famílies, i en el seu nom la Generalitat, ENS HA MENTIT. 
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Els membres de la Coordinadora creiem que se'ns ha citat a les reunions i que ens 
han promès solucions amb l'única intenció d'entretenir-nos fins a les vacances per 
intentar desactivar les nostres mobilitzacions, sense que en cap moment hagi existit 
intenció de posar fi a la dura situació que pateixen els nostres avis. 

La Generalitat, en la seva nota de premsa omet conscientment que l'arrel del 
problema és la reducció de les plantilles, i pretén que la ciutadania cregui que tot es 
redueix a la falta de cobertura de les absències del personal. És evident que no cobrir 
aquestes absències, havent-t’hi hagut una reducció de personal, es tradueix en una 
situació dramàtica, perquè això pot suposar que a vegades hi hagi un sol gericultor 
per 28 ancians, o que senzillament en alguna planta no hi hagi ningú, però el 
problema més greu és que la reducció de personal feta per l'empresa en totes les 
residències, impedeix atendre els avis encara que no es produeixi cap absència. 

A la  reunió del dia 1 de juny també se'ns va dir que havien decidit convocar nou 
concurs per al 2018 en les cinc residències, i ara constatem que també en això ens 
HAN MENTIT, ja que en la nota de premsa indiquen que "NO ES DESCARTA", la 
qual cosa és molt diferent al que ens van dir a nosaltres. 

Tot i que la Generalitat sosté que, malgrat la reducció de plantilla, l'empresa està 
dintre de les ràtios establerts en els plecs de prescripcions tècnics, nosaltres no ho 
compartim, i considerem que el que ha de fer és destinar els diners que s'ha estalviat, 
gràcies a l'oferta a la baixa feta per l'empresa, per posar solució fins al 31 de 
desembre, i convocar un nou concurs per al 2018 amb unes ràtios de gericultors que 
permetin donar una atenció digna als nostres avis. En primer any la Generalitat s’ha 
estalviat en les cinc residències 1.050.844,06 euros, i amb la sisena residència que 
tot just acaba d’adjudicar a la mateixa empresa 1.195,055,56 euros. 

El que no pot dir la Generalitat en la seva nota de premsa és que el problema és que 
els plecs de prescripcions són molt ajustats i a continuació afirmar que no descarta 
fer noves licitacions, perquè això és tant com dir a les famílies i a la societat que no 
pensa resoldre el problema, que té un absolut menyspreu pels avis i que els 
condemna a viure en una situació indigna, impròpia d'un estat social i de dret. 

Els familiars no entenem per què la Generalitat està protegint als actuals gestors. I 
pensem que és més important per la Generalitat protegir els interessos d'un 
conglomerat empresarial que ha irromput en les residències amb l'única intenció 
d'especular i obtenir un benefici fàcil i ràpid, que defensar els avis que  té l'obligació 
d'atendre. 

 


