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“Ja n’hi ha prou!
Els residents no són presoners”

“No podem continuar tolerant la vulneració dels drets constitucionals dels resi-
dents, és impròpia d'un Estat democràtic; no es poden limitar més que a qualsevol
altre ciutadà els drets a les visites i reunió amb els seus familiars, ni els drets a les
sortides i a la lliure circulació”

“En els centres residencials es vulneren cada dia el dret de reunió dels residents
i les seves famílies, així com el dret d'associació i qualsevol mínima possibilitat
de desenvolupament de comitès de representació, ja regulats en algunes norma-
tives”

“Es parla que les residències són la seva nova llar, però als seus inquilins se'ls
pot desallotjar abruptament per una decisió unilateral de la direcció del geriàtric,
sense que existeixi una prèvia autorització administrativa o judicial per a això”

“Exigim la restitució dels seus drets, la fi d'unes limitacions que en absolut els
protegeixen, tot el contrari, els condemnen a l'abandó i a la solitud, amb una afec-
tació terrible en el seu estat emocional i físic”

“Els dèficits escandalosos de personal comporten la vulneració constant de la dig-
nitat de les persones d'edat en les residències i s'incorre, per això, en situacions
constants de maltractament institucional”

“Les autoritats de les comunitats autònomes han d'intervenir en les residències
per assegurar el compliment dels drets constitucionals i fonamentals, sagrats”

“És un oprobi i una ignomínia cap a les víctimes i les seves famílies que no s'hagi
fet el mínim intent per a obrir la causa de la massacre o hecatombe en residències
durant la pandèmia”

“Estem convençudes que les actuacions i decisions de moltes comunitats autò-
nomes entren dins de les tipificades com a delictes d'homicidi imprudent, omissió
del deure de socors i denegació d'auxili”

“Demanem al Govern central que les partides pressupostàries per a les cures de
llarga durada estiguin condicionades a canviar radicalment el model residencial”
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El 14 de desembre de 1990  l'Assemblea General de l'ONU va triar com a data l’1 d'oc-
tubre per establir el Dia Internacional de la Gent Gran; a través de la resolució 45/106.
El 16 de desembre de 1991 l'Assemblea General (per la resolució 46/91) va adoptar els
Principis de les Nacions Unides per a la gent gran.

w El repte: Una societat per a totes les edats. L'envelliment de la població mundial que aconseguirà els
2.000 milions de persones majors de seixanta anys en el 2050, planteja reptes a totes les societats tant
de països desenvolupats com en vies de desenvolupament. La comunitat internacional considera l'aug-
ment de l'esperança de vida en moltes regions del món com un dels majors assoliments de la humanitat,
establint en la Declaració Política i Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'Envelliment 2002 que re-
sulta necessària la promoció d'entorns internacionals i nacionals que promoguin l'establiment d'una so-
cietat per a totes les edats, per a abordar amb èxit el
repte d'augmentar les oportunitats de les persones,
en particular les oportunitats de les persones d'edat
d'aprofitar al màxim les seves capacitats de participar
en tots els aspectes de la vida.

Quan l'envelliment s'accepta com un èxit, com un as-
soliment, el recurs a les competències, experiències i
recursos humans dels grups de més edat s'assumeixen
amb naturalitat, com un avantatge per al creixement
de societats humanes madures, plenament integra-
des. No obstant això, la crisi sanitària viscuda a escala
mundial, a causa de la pandèmia Covid-19, amb carac-
terístiques especials al nostre país, centrades precisa-
ment entorn de les persones d'edat, ha posat de manifest com de lluny estan les societats com la nostra,
d'aconseguir els objectius fixats en els Principis de les Nacions Unides en favor de la gent gran, de 16 de
desembre de 1991.

w En els entorns residencials el Principi de Participació no existeix. En els entorns residencials un
d'aquests principis -el de la participació-, resulta pràcticament inexistent. No és només que en la majoria

de les comunitats autònomes no existeixin vies mitjançant
òrgans de representació i participació per als residents i les
seves famílies, sinó que la pràctica és la inutilització dels exis-
tents, llastrant el seu funcionament mitjançant l'ocultació
del dret a la seva existència i de les competències que tenen
establertes, amb l'objectiu que els residents i les famílies no
puguin exercir el dret a la participació en aquests. S'incom-
pleix diàriament el principi de les Nacions Unides sobre la
necessitat que les persones d'edat "han de participar activa-
ment en la formulació i l'aplicació de les polítiques que afec-
tin directament el seu benestar". En els centres residencials
es vulnera cada dia tant el dret de reunió dels residents i les

seves famílies, com el dret d'associació i qualsevol mínima possibilitat d'organitzar-se tant pels residents
com pels familiars.

w Abandonades a la seva sort: Poc, tard i malament. En el principi de les Cures, la vulneració que s'ha
produït del dret a la salut i al gaudi dels drets humans i llibertats fonamentals, de les persones d'edat
que viuen en centres residencials, ha resultat tràgica amb les prohibicions de no derivació a hospitals al
mateix temps que es desentenien de l’atenció sanitària en aquests. L'escàndol ha estat recollit en informes
d'abast internacional com l'elaborat per part d'organitzacions com Amnistia Internacional (Abandonades
a la seva sort) i Metges Sense Fronteres (Poc, Tard i Malament), els títols de les quals són una aproximació
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“En els centres residencials
es vulneren cada dia el dret
de reunió dels residents i les seves
famílies, així com el dret d'associació
i qualsevol mínima possibilitat
de desenvolupament de comitès
de representació, ja regulats
en algunes normatives”
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“Exigim la restitució dels seus
drets, la fi d'unes limitacions

que en absolut els protegeixen,
tot el contrari, els condemnen

a l'abandó i a la solitud,
amb una afectació terrible

en el seu estat emocional i físic”



a actuacions i decisions en moltes comunitats autònomes que, estem convençuts, entren dins de les ti-
pificades com a delictes d'homicidi imprudent, omissió del deure de socors, denegació d'auxili i similars.
Prop del 50% de les defuncions per Covid-19 o símptomes compatibles al nostre país, ho han estat en
els centres residencials per a persones d'edat.

w Els drets són per a tota la vida, també en les residències. No obstant això, estem constatant diàriament
que la gent gran en les residències té menys drets que qualsevol ciutadà de la seva mateixa edat fora
d'aquestes. Es diu que les residències són la seva nova llar, però se'ls pot desallotjar d’aquesta per una

decisió de la residència, sense que existeixi una prèvia
autorització administrativa o judicial, davant la passivi-
tat d'Administracions i fiscals, diguin el que diguin les
seves pròpies lleis. Menys drets que si es troben en un
pis de lloguer, en un hotel o en un hospital. Se'ls difi-
culta la lliure elecció de metge o de farmàcia, condicio-
nant-los al fet de la ubicació residencial o la que consi-
deri adequada la residència...

w Els residents són presoners, sense delicte ni condem-
na. Aquestes vulneracions de drets i llibertats fonamen-
tals es continuen produint avui dia amb el règim de sor-
tides i visites dels residents, establert pels governs au-
tonòmics i agreujats per l'actuació de la majoria de les
direccions de les residències. El fet que el 86,89% de
les places residencials siguin gestionades per la inicia-

tiva privada, fa que, en el millor dels casos, els Governs autonòmics no s'assabentin del que passa en les
residències i, en el pitjor, siguin còmplices d'aquestes mesures vulneradores de drets. Constatem amb
preocupació i inquietud, no exempta d'indignació, que s'estan limitant per part dels protocols establerts
per les comunitats autònomes, alguns d'ells denunciats judicialment, també davant les Fiscalies, i fins i
tot més enllà d'aquests, la llibertat de moviments i del dret a rebre visites que qualsevol altre ciutadà
pugui tenir en aquests moments, pel fet de viure en una residència.

w Ja n’hi ha prou. No podem continuar tolerant la vulneració dels drets constitucionals dels residents, no
sols perquè és impròpia d'un Estat democràtic i de dret del primer món, també perquè els estem negant
els drets i llibertats pels quals ells van lluitar i dels quals avui gaudim la resta de la societat. Els drets fo-
namentals no es perden pel transcurs dels anys, per ai-
xò no es poden limitar més que per altres ciutadans el
dret a les visites i reunió amb els familiars, ni el dret a
les sortides i a la lliure circulació. A les persones que
per la seva condició es troben enllitades, no se les pot
privar del contacte amb els seus perquè és enterrar-
les en vida.

w Les limitacions no protegeixen, condemnen a
l'abandonament i a la soledat. Exigim la restitució dels
seus drets, la fi d'unes limitacions que en absolut els
protegeix, tot el contrari, els condemna a l'abandó i la
solitud, amb una afectació terrible al seu estat emo-
cional i psíquic, que els porta també a la deterioració
física. Les restriccions estan fetes a mida dels interessos de les empreses gestores, menys treball, més
possibilitat d'ocultar l'absoluta falta de personal i per consegüent més benefici. Cal acabar amb els pro-
tocols que deixen en mans de les empreses gestores de les residències la decisió de  la freqüència de les
visites, la durada de les mateixes o la possibilitat d'efectuar sortides a l'exterior. Les autoritats de les co-
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“No podem continuar tolerant
la vulneració dels drets

constitucionals dels residents,
és impròpia d'un Estat democràtic;

no es poden limitar més
que a qualsevol altre ciutadà
els drets a les visites i reunió

amb els seus familiars, ni els drets
a les sortides i a la lliure circulació”

“Es parla que les residències
són la seva nova llar, però als seus
inquilins se'ls pot desallotjar
abruptament per una decisió
unilateral de la direcció del geriàtric,
sense que existeixi una prèvia
autorització administrativa
o judicial per a això”



munitats autònomes han de garantir aquests drets en les residències, arribant si cal a la intervenció tem-
poral, també de les privades, per assegurar-los.

w Vulneració constant de la dignitat de les persones
d'edat. Quant al principi de dignitat, la falta de coordi-
nació o la seva deficient existència entre els serveis de
salut i els serveis sanitaris de les residències, els dèficits
escandalosos de personal (estem a més de dos punts de
la mitjana Europea en nombre de treballadors per cada
100 residents i tres i fins a quatre vegades menys que
països com Holanda, Dinamarca, Suècia i el Regne Unit),
unit a la deficient formació i remuneració dels qui tre-
ballen en el sector de les cures, redunden en una vulne-
ració constant de la dignitat de la gent gran en els cen-

tres residencials i s'incorre, per això, en situacions constants de maltractament institucional físic i mental
amb els residents.

w Sacrificats i condemnats a morir pel fet de ser grans. Estem molt lluny d'aprofitar l'experiència i la sa-
viesa de les persones d'edat avançada al nostre país, molt lluny d'una societat per a totes les edats i molt
lluny de considerar la longevitat de la vida com un èxit de la humanitat i dels serveis de salut. El que ha
passat amb la pandèmia ho ha posat de manifest. No sols ha sortit a la llum la falta d'atenció en la qual
estaven les persones d'edat en les residències (per la falta de personal, de preparació i remuneració
d'aquest, perquè el sector de les cures s'ha convertit en un negoci on el més important no és l'atenció a
la gent gran), sinó la constatació que se'ls va sacrificar, se'ls va condemnar a morir pel fet de ser grans,
desentenent-se de la seva salut quan més ho necessitaven, per part de moltes de les autoritats sanitàries
de les comunitats autònomes.

w És el moment de l'canvi de model: Ara o mai. Demanem al Govern Central que tant les partides pres-
supostàries, com les destinades al Pla de xoc i al pla de Resiliència, per a les cures de llarga durada, es
condicionin a l'hora de la seva distribució, a canviar el model residencial, a la millora de les instal·lacions
i infraestructures, a incrementar les ràtios, la formació i la remuneració dels treballadors del sector, a fo-
mentar i establir vies de participació de residents i familiars en els centres i a reequilibrar la desproporció
existent en la titularitat i gestió de les residències en favor de la pública i al fet que aquestes partides es
condicionin al fet que sigui la gestió pública qui cobreixi els dèficits de places existents a escala estatal
(75-80.000), segons les recomanacions de l'OMS. 

w Absolutament decebuts per l'abandó i desídia de
la Fiscalia i de la Justícia. Exigim d'una institució com
la Fiscalia, la missió constitucional de la qual és "pro-
moure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat,
dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat
per la llei, d'ofici o a petició dels interessats" l'exercici
del seu paper, d'ofici o a petició dels interessats (fa-
miliars i residents), que investigui l'actuació dels res-
ponsables autonòmics sanitaris i de polítiques socials
en aquesta pandèmia, perquè en moltes autonomies
se'ls va negar l'assistència sanitària, i en impedir que
els residents malalts foren derivats als hospitals se'ls
va condemnar a una mort indigna. É una vergonya que no hagin fet cap intent d’obrir aquetsa investigació,
malgrat les denúncies d’organitzacions de familiars.

“Una societat que no investiga a fons i sense por els seus errors està condemnada a repetir-los”
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“Els dèficits escandalosos
de personal comporten la vulneració

constant de la dignitat de les persones
d'edat en les residències i s'incorre,

per això, en situacions constants
de maltractament institucional”

“És un oprobi i una ignomínia
cap a les víctimes i les seves famílies
que la Fiscalia i la Justícia
no hagin fet el mínim intent
per a obrir la causa de la massacre
o hecatombe en residències
durant la pandèmia”


