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Ens mobilitzem a totes les comunitats autònomes ! 

26 DE SETEMBRE A LES 12.00h 

A BARCELONA, CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA 

SANT JAUME 

 

Volem justícia per les persones grans que van morir a les residències en condicions 

indignes, perquè no els van derivar als hospitals ni van rebre l’atenció mèdica que 

necessitaven, discriminats per raó de l’edat i el lloc on vivien. També per als supervivents, que 

en molts casos han patit desnutrició i deshidratació, clars exemples de maltractament i 

desatenció.  

És imprescindible un canvi urgent del model de residències. La pandèmia ha posat de 

manifest la situació límit en què es trobaven, abandonades completament per les 

administracions públiques i amb manca de recursos per atendre dignament la gent gran. Les 

gestores, empreses de l’IBEX i fons d’inversió, han fet prevaldre el benefici econòmic per sobre 

del benestar dels residents, reduint serveis i personal, alimentació de pèssima qualitat i manca 

de material. S’ha de modificar la Cartera de Serveis, per adequar-la a les necessitats actuals i 

promoure un model d’atenció centrada en la persona. També la professionalització del sector i 

unes condiciones laborals dignes.  

Hem d’aturar l’aïllament. Durant mesos els residents han sofert un aïllament absolut, sense 

contacte amb els seus familiars i el resultat ha estat un enorme deteriorament físic i psíquic. No 

hi ha justificació possible des del punt de vista sanitari o epidemiològic per a sostenir una 

mesura que no els aporta beneficis i que en canvi els produeix un perjudici irreparable.  

La prohibició/limitació de sortides a l'exterior i de les visites dels familiars és una mesura 

adoptada en benefici exclusiu de les empreses gestores de les residències, perquè així 

s'estalvien treball de neteja, no gasten EPI's i a més les famílies no controlem el que passa a 

l'interior d'aquestes. 

Els residents mantenen intactes els drets constitucionals, per la qual cosa no és possible limitar-

los sense la prèvia declaració, com a mínim, de l'estat d'alarma. Si ho permetem obrim la porta 

a que es pugui fer amb qualsevol de nosaltres.  

JUSTÍCIA, RESPONSABILITAT PER LES MORTS INDIGNES  

RESIDÈNCIES PER VIURE, NO PER MORIR 

TRACTE DIGNE A LA GENT GRAN   

DRETS PER TOTA LA VIDA – NO DISCRIMINACIÓ PER EDAT 

RESIDÈNCIES, NO PRESONS   
CANVI DE MODEL – ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 

CARTERA DE SERVEIS ADEQUADA A LA REALITAT  

SERVEIS PÚBLICS DE GESTIÓ PÚBLICA  
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