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Les organitzacions de famílies reclamen la fi de les
limitacions en l'accés a les residències de gent gran
+ Visites de 30 minuts a tres hores setmanals en diverses CCAA,

marquen un règim incongruent que equipara els geriàtrics a les presons

+ laPLATAFORMA demana a les Fiscalies que investiguin possibles
vulneracions de drets fonamentals en les restriccions

règim de visites
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Les organitzacions de famílies reclamen la fi de les
limitacions en l'accés a les residències de gent gran

l

aPLATAFORMA sol·licita als diferents governs de les Comunitats Autònomes que deﬁnitivament habilitin l'entrada dels familiars en les residències sense les limitacions "salvatges, inhumanes i il·legals"
que ve suportant aquest col·lectiu social i les usuàries d'aquests centres, una vegada substanciada la
vacunació massiva en els 5.500 geriàtrics repartits per l'Estat espanyol, i una vegada conclosos també
els estats d'alarma. Així mateix, demana a la Fiscalia General de l'Estat i a les Fiscalies Superiors autonòmiques que investiguin si s'estan vulnerant drets fonamentals i constitucionals en
les restriccions marcades per les administracions i empreses en l'accés de les famílies a les residències.

Famílies i usuàries suporten restriccions
"salvatges, inhumanes i il·legals"
malgrat l'exitosa vacunació massiva
en els 5.500 centres residencials espanyols,
i una vegada conclosos també
els estats d'alarma

Les residències de gent gran i dependents a Espanya viuen una situació incongruent, contrària a la lògica. Avui, en la
major part de les Comunitats Autònomes,
només es permeten un màxim 3 hores de
visites setmanals de mitjana, amb territoris com Andalusia amb una sola visita setmanal, un règim
similar al que es desenvolupa a les presons. Aquesta última comparació no sols és un símil: molts usuaris
i les seves famílies utilitzen l'expressió "empresonats" per a referir-se a la situació alarmant de suspensió
de les llibertats que suporten els residents. El juliol de 2020, amb bones dades quant al contagi en la
població, però sense vacunació i sense seguretat en el futur més pròxim, els 'plans de reactivació' dels
centres residencials que havien subscrit llavors les administracions permetien una major obertura de les residències, possibilitant inclús visites diàries depenen de
l'evolució epidemiològica, una situació que xoca radicalment amb les actuals limitacions. Una reculada comparativa inexplicable.

Molts usuaris i les seves famílies
utilitzen l'expressió "empresonats" per
a referir-se a la situació
alarmant de suspensió de
les llibertats que suporten els residents

Aconseguir el que diferents administracions van
qualiﬁcar alegrement de "normalitat' en l'activitat en
les residències s'ha convertit en una autèntica entelèquia. Des de ﬁnals de maig de 2020, durant la denominada 'desescalada', les administracions van aprovar i van donar a conèixer protocols, normatives o instruccions, denominades en la major part dels
casos "plans de reactivació", tendents a recuperar la "normalitat" en els centres residencials una vegada
cobertes diverses etapes d'adaptació a una situació epidemiològica benigna després de la 'massacre'
de març i abril, en el primer tram de la pandèmia. En alguns d'aquests textos s'especiﬁcava el signiﬁcat
de "normalitat": "Recuperació del règim de visites establert amb anterioritat a la crisi sanitària" i el "restabliment de les activitats" que es realitzaven, també, abans de l'aparició del coronavirus. Avui, amb
els actuals règims de visites estem molt lluny de la "normalitat" prepandèmica.

Després de les reduccions agressives en l'obertura de les residències durant la segona i tercera onada
de la pandèmia, els centres, gràcies a la ciència, s'han vist lliures de la covid, en una immensa majoria,
des de ﬁnals de gener, quan es va concloure la vacunació a residents i treballadores. Malgrat això, en
bona part de les Comunitats Autònomes, i des de mitjan febrer els protocols i instruccions reguladors
de les visites no han afavorit l'obertura deﬁnitiva de les residències. Així, en Andalusia només es permet
una visita setmanal d'una ridícula mitja hora de durada. En la Comunitat Valenciana i Catalunya, amb
una normativa molt ambigua que deixa la freqüència de la presència dels familiars en mans de les operadores, una o dues visites, amb una extensió de 45 minuts, inclús de menys, en funció del criteri de

P LATA FO R MA ESTATAL D ’O RG ANIT ZAC IO NS D E FA M ILIA RS I USUÀ RIES D E RESID ÈNC IES
comunicat: rè g im v isite s i v ulne rac ió de drets / j uny 2021 / 1

laPlataforma
cada residència. En Euskadi, Galícia i Comunitat de Madrid, bàsicament 3 visites setmanals d'una hora.
En Castella i Lleó, Aragó i Canàries, sí que s'ha arribat a possibilitar visites diàries, però amb moltíssimes
reticències de les direccions dels geriàtrics, i sempre sense llibertat d'horaris.

Es continuen produint demolidors
confinaments, conculcant les lleis
i els drets fonamentals dels residents,
amb el beneplàcit dels poders públics
que fan res o poc per a evitar-ho

A més, un nombre gens menyspreable
d'empreses operadores incompleixen a la
baixa les instruccions de les Comunitats Autònomes; en altres casos la pròpia administració es limita a fer recomanacions, deixant
en mans de les empreses la decisió del nombre de visites setmanals i la seva durada, un
contrasentit que redunda en més restriccions.
Fins i tot, lamentablement, es continuen produint demolidors conﬁnaments, conculcant les lleis i els drets fonamentals dels residents, amb el beneplàcit dels poders públics que fan res o poc per a evitar-ho.

El passat 21 de febrer el propi Govern espanyol ratiﬁcava la impressió generalitzada: els contagis en
les residències s'havien desplomat en tot just un mes. Els positius havien disminuït després de la vacunació un 95%, avui ja pràcticament un 100%. És incoherent que s'hagin relaxat les mesures per a la resta
de la població, encara que el percentatge de vacunació no sigui molt alt, i no obstant això es mantinguin
severs obstacles per a les visites i sortides dels residents, a pesar que en els centres la vacunació va ﬁnalitzar fa quatre mesos, amb extraordinari èxit.

Aquestes limitacions en el règim de visites s'enfronten també a l'ordenament jurídic. L'estat d'alarma
va concloure el dia 9 de maig, també per als residents, que continuen sent ciutadans de ple dret, per la
qual cosa no cal aplicar-los mesures restrictives als seus drets fonamentals. Malgrat això, les empreses
gestores continuen aplicant múltiples impediments a les
trobades de familiars i usuàries, amb la inacció de les administracions, convertint les residències en búnquers d'impossible accés, amb l'única pretensió d'ocultar les pèssimes
condicions de vida dels residents, resultat dels incompliments i reducció de costos per a obtenir el màxim beneﬁci,
política que practiquen sense rubor les operadores. La recent sentència del Tribunal Suprem sobre les restriccions
generals a les Illes Balears, avala que les actuals mesures
limitadores en les visites a les residències i sortides dels residents, sense estat d'alarma i sense riscos epidemiològics
greus en la població, no se sostenen jurídicamen.

Les empreses gestores continuen
aplicant múltiples impediments
a les trobades de familiars
i usuàries, amb la inacció
de les administracions,
convertint les residències
en búnquers d'impossible accés,
amb l'única pretensió d'ocultar
les pèssimes condicions de vida
dels residents, resultat
dels incompliments i reducció
de costos per a obtenir el màxim
benefici, política que practiquen
sense rubor les operadores

És per això que observem una entesa estratègica ‘de
facto’ entre administracions i empreses operadores quant
a mantenir les restriccions a l'accés dels familiars i ajornar
‘sine die’ la “normalització” de la vida i activitats en els centres residencials. D'una banda, les direccions de les residències poden continuar oferint unes prestacions
assistencials deﬁcients, sense control, ja que el paper vigilant que venien exercint les famílies s'ha emmanillat amb
el règim de visites establert i les mesures de seguretat imperants que pràcticament prohibeixen l'accés de les famílies a l'interior dels ediﬁcis, zones comunes i habitacions
incloses, vitals per a conèixer de primera mà la qualitat del
servei que estan rebent les persones majors. De la mateixa forma, es fa invisible per a les famílies determinar el contingent laboral amb el qual compta quotidianament qualsevol residència, un dels grans
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cavalls de batalla de les denúncies realitzades per famílies (i treballadores) contra les empreses abans
de la pandèmia, i que tots els indicis apunten al fet
que s'ha empitjorat en el compliment de les ràtios
de personal, ja obsoletes de per si mateix en mantenir-se les normes que es van aprovar en el segle
passat.

El paper vigilant que venien exercint
les famílies s'ha emmanillat
amb el règim de visites establert
i les mesures de seguretat imperants
que pràcticament prohibeixen l'accés
de les famílies a l'interior dels edificis,
zones comunes i habitacions incloses,
vitals per a conèixer de primera mà
la qualitat del servei que estan
rebent les persones majors

L'Administració per la seva part no ha entrat en
les residències amb el rigor de la llei. En la pandèmia s'ha mostrat incapaç per a promoure mesures
respectuoses amb els drets humans i les llibertats
fonamentals. Ha permès conﬁnaments intolerables a les habitacions que han anat més enllà de
les normatives anti-covid. No s'ha vigilat el tracte
donat a les persones residents indefenses, un
tracte degradant en molts casos, que ha generat
ﬁns i tot morts o lesions molt greus derivades de
desnutrició o deshidratació severes, amb resultats
d'úlceres de grandària extraordinària, o amb una
pèrdua irreparable en la mobilitat física o una deterioració cognitiva encara més profund. Les Comunitats
Autònomes, sense excepció, segueixen sense oferir garanties transparents de control de la qualitat del
servei de les residències en permetre un cos d'inspecció totalment obsolet, sense el nombre d'inspectors
i de controls necessaris.
.
Per això, laPLATAFORMA sol·licita la intervenció garantista i investigadora de les Fiscalies, com així
ho determina la seva funció tuïtiva quant a la vigilància del respecte als drets de la gent gran, àmpliament
trepitjats per empreses operadores i administracions. Més enllà de la pandèmia, les persones que viuen
en residències no estan sent tractades com a ciutadans de ple dret. Les mesures limitadores de les seves
llibertats que estan adoptant administracions i empreses operadores suposen un dur cop a la dignitat,
autoestima i igualtat de drets d'aquestes persones summament vulnerables. Per això, també, laPLATAFORMA, com a veu legítima de milers d'usuàries de residències en l'Estat espanyol, demana als Governs
l'erradicació immediata i deﬁnitiva de les limitacions a les visites en les residències. “La por” o “per la
seva seguretat” són conceptes inacceptables des del punt de vista cientíﬁc i ètic.

No s'ha vigilat el tracte donat a les persones residents
indefenses, un tracte degradant en molts casos,
que ha generat fins i tot morts o lesions molt greus
derivades de desnutrició o deshidratació severes,
amb resultats d'úlceres de grandària extraordinària,
o amb una pèrdua irreparable en la mobilitat física
o una deterioració cognitiva encara més profund
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Setze organitzacions de familiars i usuàries de residències de majors i dependents de deu
Comunitats Autònomes han decidit fundar una gran plataforma social d'àmbit estatal amb la
ﬁnalitat principal de reivindicar i defensar, en tots els fòrums que calgui, els drets d'usuàries,
famílies i treballadores; drets terriblement trepitjats tant abans com durant el període de la
pandèmia del coronavirus.

Els col·lectius que subscriuen aquesta aliança inèdita l'han formalitzat amb la denominació
'Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuàries de Residències' i operarà amb la
marca 'laPlataforma'. En aquesta coalició social s'han integrat col·lectius d'Andalusia, Aragó,
Canàries, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galícia, Illes Balears, i Madrid; alguns d'ells històrics, perquè ja anaven operant regularment abans de la pandèmia, i
altres creats ex professo davant de la lamentable i criminal gestió de la infecció en les residències de gent gran i dependents en tot l'Estat.
Portaveus:

María José Carcelén
722.57.16.50
coordinadoraresidencias@gmail.com

Andalucía
* ADDEMAR (Asociación para la Defensa y
Dignidad de las Personas Mayores en Residencias)
& 622.38.44.34
2 addemarasociacion@gmail.com
@ADDEMAR9
l

Catalunya
Asociación Coordinadora Familiares de Residencias 5+1
& 722.57.16.50
2 coordinadoraresidencias@gmail.com
@CooResidencias
l

*

Aragón
Plataforma por unas Residencias Públicas
en Aragón
& 686.79.81.64
2 residenciaspublicasparatodos@gmail.com
l

*

Castilla y León
Asociación de Afectados por la Gestión en
Residencias de Castilla y León
& 691.54.19.48
2 afectadosresidenciascyl@gmail.com
@CylPlataforma
l

*

Illes Balears
Plataforma Illes Balears
& 677.53.61.48
* cifrecortesmarti@gmail.com
l

*

Paulino Campos
689.311.500
federacion.rede@gmail.com
Comunitat Valenciana
AFADOMUSVI (Asociación de Familiares
de Afectados de las Residencias de Domusvi
Alcoi y Cocentaina)
& 686.67.70.49
2 afadomusvi@gmail.com

Miguel Vázquez Sarti
649.46.42.41
dignidadresidencias@gmail.com

l

*

ADBAR (Asociación por los Derechos y el
Bienestar de los Ancianos en las Residencias)
& 639.30.25.62
2 asociacionadbar@gmail.com
@adbar_asoc
*

Madrid
PLADIGMARE (Asociación Plataforma por
la Dignidad de las Personas Mayores en las
Residencias)
& 649.46.42.41
2 dignidadresidencias@gmail.com
@pladigmare
l

*

Euskadi
* Babestu Alkartea (Bizkaia)
& 658.66.57.45
2 babestu2016@gmail.com
@BabestuElkartea
l

* Gipuzkoako Senideak
@GSenideak

Canarias
Marea Gran Canaria Residencias Públicas
Dignas en el Barrio
& 669.95.93.40
2 mareagrancanariaresidencias@gmail.com
l

*

Galicia
REDE (Federación Galega de Asociacións
de Familiares e Usuarias de Residencias e
da Dependencia)
& 689.311.500
2 federacion.rede@gmail.com
@REDE_org
l

*

* ASFAREBA (Asociación de Familiares e
Usuarias da Residencia DomusVi Barreiro)

* PÚBLICAS (Asociación de Familiares e
Usuarias do CRAPD e das Residencias Públicas de Galicia)

DOMUSVIRUS (Asociación de Familiares
de Vítimas da Xestión da Covid nas Residencias)
*

Babestu Araba
@BabestuA

*
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