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l 14 de març de 2020 el Govern d'Espanya declarava l'estat d'alarma per a afrontar la situació
d'emergència sanitària provocada pel coronavirus. El Govern explicava que feia ús d'aquest mecanisme "amb la ﬁnalitat de garantir la protecció de la salut dels ciutadans, la contenció de la malaltia i el reforç del sistema de salut pública". "Posem en el centre de les nostres prioritats la salut de les
persones", assenyalava el president en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació al ﬁnal
del Consell de Ministres.

Un any després les xifres són demolidores, amb més de 3,5 milions de casos i al voltant de 80.000
morts, dades que encara estan per analitzar i conﬁrmar. Però sens dubte estem davant la tragèdia més
gran viscuda des de la infausta Guerra Civil i la postguerra, la penúria i el drama al qual va obrir els seus
ulls aquella generació nua que, 80 anys després, ha estat colpejada de nou de manera cruel i immisericorde. Precisament, els majors de vuitanta anys, els que van sofrir la Guerra Civil i la dictadura, han
estat els més afectats. És imprescindible que el Govern central i les Comunitats Autònomes facin un esforç de transparència i facilitin dades ﬁables a la ciutadania.

El nombre de víctimes mortals que el coronavirus ha deixat en les residències espanyoles -siguin públiques, concertades o privades- s'acosta a les 30.000 persones (segons dades oﬁcials). S'estima que altres 10.000 majors han mort amb símptomes compatibles. Aquesta xifra signiﬁca que més del 37% de
les morts notiﬁcades oﬁcialment pel Ministeri de Sanitat de
persones amb coronavirus o símptomes similars s'han produït
entre persones que vivien en aquests centres. Un percentatge
que ha estat molt superior en algunes Comunitats Autònomes,
en algunes de les quals ﬁns i tot, per decisions "polítiques", no
es derivaven a les persones residents a Centres hospitalaris,
deixant-les morir en les residències en condicions indignes,
sense l'assistència mèdica que necessitaven.

“La tragèdia humana de
les residències durant la
pandèmia és una qüestió que
situa a la UE en una cruïlla.
La Unió ha d'exigir que
els Estats garanteixin
els drets de les persones
majors residents i dependents”

La tragèdia humana de les residències durant la pandèmia
és una qüestió que situa a la UE en una cruïlla. La Unió ha d'exigir que els Estats garanteixin els drets de les persones majors
residents i dependents. En aquest sentit, no podem oblidar les
manifestacions de la comissària de Drets Humans del Consell
d'Europa, Dunja Mijatovic, la qual va criticar durant l'inici de la
pandèmia el mes de maig que les residències privades europees havien vulnerat els drets humans. Així
mateix, la responsable europea va criticar que "els pacients infectats que van ser simplement abandonats" en alguns Estats, entre els quals va citar a Espanya. També es va referir a Espanya per les accions
obertes per la Fiscalia contra diversos centres de majors. La comissària va assegurar que la situació
"planteja el dubte legítim" que les persones mortes en centres de majors "hagin rebut totes les atencions
necessàries, que inclou cures curatives i pal·liatius per a alleujar el sofriment".

Finalment, no podem oblidar que la qüestió de la cura en les residències ha mostrat les condicions
precàries i indignes de les treballadores del sector. Aquesta última problemàtica visibilitza el paper de
la dona en el sistema de cures. És moment de matisar i discutir l'actual marc de serveis socials per a
convertir-lo en un model més igualitari i just.

En un Estat com Espanya, amb una de les més altes esperances de vida en el món, i amb un 19,4%
de la població per sobre dels seixanta-cinc anys, la pandèmia per COVID-19 ha tingut una repercussió
brutal, ja que s'estima que més del 70% de les morts relacionades amb aquesta pandèmia s'han produït
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en aquest grup de població. Més enllà de les xifres de mortalitat, han de considerar-se també els múltiples impactes i seqüeles que, des del punt de vista físic, psicològic i emocional, han minvat la qualitat
de vida d'aquest col·lectiu, un dels més afectats per la crisi sanitària i social. Uns impactes i unes seqüeles
que han incidit encara més en poblacions d'especial vulnerabilitat, com per exemple les persones amb demència. La crisi en
l'àmbit residencial ha deixat al descobert un escenari més dramàtic, amb trets comuns en totes les residències i que són fàcilment identiﬁcables:
a) Canvis en els perﬁls dels i les residents en els últims anys,
persones amb pluripatologies i major fragilitat, canvis que el sistema no ha atès convenientment i ﬁns i tot ha ignorat.
b) Febleses preexistents del model de residències (com són
models de governança i de ﬁnançament, la falta de personal, en
paral·lel a la precarietat de les condicions laborals, la formació
del personal, a més de la falta d'atenció o coordinació amb els
serveis públics de salut).
c) Defectes en la resposta a la pandèmia, com la manca
d'Equips de Protecció Individual (EPI) i de tests per a diagnosticar
amb la necessària rapidesa i aturar la cadena de contagis, la no
derivació de malalts a centres hospitalaris i els retards en el suport als professionals del centre residencial
o el reemplaçament del personal malalt.
d) Falta d'un consens sobre l'abordatge de la crisi en residències, des d'un punt de vista ètic, és a dir,
la societat també va fallar, com bé sabem les persones que anem denunciant des de fa anys les pràctiques indignes i les mancances que amagaven aquests centres, molts d'ells revestits d'una aparença luxosa.

“Les residències s'han convertit
en prototips del mercantilisme
més extrem i inhumà i en llocs
en els quals s'ha sistematitzat
la vulneració dels drets humans
de les persones dependents,
així com la vulneració
dels drets laborals
de les treballadores”

L'inacceptable arquetip espanyol de model de residències, o millor dit els variats models que cada
operadora o marca ha desenvolupat, amb la inacceptable col·laboració de les administracions autonòmiques, que són els qui tenen assumides les competències en Serveis Socials, han tingut com a denominador comú la primacia de la idea de negoci i, per tant, la rendibilitat de la inversió que es realitzava,
i no la deguda atenció a les persones que habiten en les residències.

L'Estat, a través de les CC.AA. que l'integren, ha prioritzat especialment l'estalvi de costos que suposava per a les arques de les mateixes la no inversió en la creació de places públiques i ha estimulat la
introducció de l'empresa privada en el sector, facilitant la rendibilitat del negoci a través de tres pilars
fonamentals:
a) Unes ràtios de personal establertes per a garantir el beneﬁci econòmic de les empreses i l'estalvi
de les administracions, però no per a assegurar l'atenció necessària de les persones majors que, per
una causa o l'altra, es veuen obligats a acudir als serveis d'una residència.
b) Una absència total de control en la gestió de les residències, encegant qualsevol via de participació
per part dels familiars i impedint en moltes ocasions la participació dels residents; establint uns serveis
d'inspecció totalment insuﬁcients per a efectuar un control real dels serveis prestats.
d) Oferint un nombre de places residencials que està per sota de les recomanacions de l'OMS, que
xifra aquesta oferta en un 5% amb relació a la població major de seixanta-cinc anys. A Espanya, segons
l'informe d'Envelliment en Xarxa, del CSIC, de gener de 2021, el setembre de 2020, hi havia un total de
384.251 places per a una població major de seixanta-cinc anys de 9.217.464 persones. És a dir, hi havia
un dèﬁcit de places en el conjunt de l'Estat de 76.622 places.

Escassa inversió en personal, amb unes ràtios que garanteixen la legalitat d'un percentatge de personal insuﬁcient; absència de controls en la gestió diària de les residències i una oferta de places inferior
a la demanda existent, tanquen un cercle que garanteix la rendibilitat de la inversió en les residències,
però no l'atenció deguda a les persones que les habiten o que fan ús d'elles.
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No pot sorprendre per tant que del total de places residencials ofertes al nostre país (384. 251), el
73,2% (281.332) estiguin en mans privades, enfront del 26,8% (102.919), en mans públiques; encara
que en algunes CCAA la xifra supera amb escreix el 80%.

Per tot això, les residències s'han convertit en prototips del mercantilisme més extrem i inhumà i en
llocs en els quals s'ha sistematitzat la vulneració dels drets humans de les persones dependents, així
com la vulneració dels drets laborals de les treballadores.

L'àmbit residencial es caracteritza, per tant, per ser un sector en el qual s'han normalitzat pràctiques
indignes en les quals, com esmentàvem anteriorment, han participat per omissió, inacció o per connivència, moltes administracions i serveis d'inspecció, fent la sensació que les empreses operadores, siguin
multinacionals en mans de fons d'inversió, empreses de l'IBEX-35 o gestores ﬁlocatòliques d'iniciativa
social, han pogut actuar amb total impunitat, especialment
durant l'última dècada. Un àmbit en el qual, a més, s'ha adobat el terreny pel qual ha campat el letal virus i que és sinònim
d'un negoci escandalós i indecent, en el qual es comercia amb
éssers humans vulnerables i indefensos als quals en l'última
etapa de la seva vida se'ls ha despullat del dret a la dignitat,
un dret humà fonamental.

Per tant, les negligències, les males pràctiques que es van
observar en els primers dies de l'hecatombe succeïda en les
residències amb 40.000 defuncions entre xifres oﬁcials més
símptomes compatibles, requereix un desgreuge per part de
la societat i un reconeixement per part de les institucions que
alguna cosa no s'ha fet bé.

“Les males pràctiques que es
van observar en els primers
dies de l'hecatombe succeïda
en les residències amb 40.000
defuncions entre xifres oficials
més símptomes compatibles,
requereix un desgreuge per
part de la societat i un
reconeixement per part
de les institucions que
alguna cosa no s'ha fet bé”

Des del primer moment les famílies vam témer la catàstrofe que ens venia damunt, que es va plasmar en falta de personal, manca d'equips de protecció, manca de protocols,
personal no format ni informat, nul·la comunicació amb les
famílies, irresponsabilitat en la gestió de la sectorització i aïllament de contagiats i simptomàtics, no derivació als hospitals, abandó sistemàtic, en deﬁnitiva, tornem
a situar-nos: la catàstrofe més gran humana viscuda a Espanya després de la Guerra Civil.

Si després d'això no aprenem alguna cosa, ni canalitzem els serveis socials, l'assistència, la protecció
i les prestacions, sota un altre marc, en un nou model en el qual prevalgui, abans de res, l'humanisme,
la dignitat, els drets, la justícia, la professionalitat, la qualitat, la proximitat, si no és així, aquest país i la
democràcia estan seriosament malalts.

Diverses associacions, col·lectius i persones de tot el territori que representen a familiars, i usuaris i
usuàries de centres d'atenció a persones majors i dependents, molts d'ells amb anys d'experiència prèvia
en la seva defensa, han decidit conformar una Plataforma estatal per a treballar, des de l'autonomia de
cada organització, en la consecució dels canvis imprescindibles per a oferir-los una vida digna i amb respecte als seus drets. La Plataforma entén que els serveis socials són un dret universal i subjectiu de les
persones. No poden ser un negoci i les administracions han de garantir l'atenció digna i de qualitat de
les persones en els centres residencials.

Finalment, volem mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles famílies que, com molts de nosaltres, han perdut als seus éssers estimats en aquesta tragèdia i dir-los que ells, les víctimes, han estat
l'energia que ens ha mogut durant aquests atroços mesos, i la que ens empeny a continuar treballant
pels que han sobreviscut. Per ells i pel nostre propi futur com a persones individuals i com a societat,
laPlataforma ha elaborat un Decàleg exhaustiu que recull les reivindicacions principals i prioritàries que
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dirigim a totes les administracions de l’Estat amb competències en la matèria, així com a les institucions
europees. Decàleg que aportem en document adjunt a aquest Manifest fundacional de la Plataforma
Estatal d’Organitzacions de Familiars i Usuàries de Residències.

“Si després d'això no aprenem alguna cosa,
ni canalitzem els serveis socials, l'assistència,
la protecció i les prestacions, sota un altre marc,
en un nou model en el qual prevalgui, abans de res,
l'humanisme, la dignitat, els drets, la justícia,
la professionalitat, la qualitat, la proximitat,
si no és així,
aquest país i la democràcia estan seriosament malalts”
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