
 

EN DEFENSA DEL SECTOR DE LA DEPENDÈNCIA 
GERIATRIA, TELEASSISTÈNCIA I AJUT A DOMICILI 

La Federació de Sanitat de Catalunya de CCOO com a sindicat de classe 

i polític social davant la realitat precària laboral i assistencial en què es 

troba el Sector de la Dependència, les cures en Geriatria, la Tel 

assistència i Ajuts a Domicili, manifestem que estem profundament 

preocupats per l’actual deriva en que es troba el Sector de la 

Dependència i us volem fer partícips de les següents reflexions, 

 

1. Les relacions laborals entre les treballadores i treballadors i les 

empreses estan caracteritzades per la precarietat de les condicions que 

la sustenten i que podem resumir en tres aspectes concrets que 

responen a interessos lucratius privats amb, 

• Càrrega assistencial il·limitada per la contínua falta de 

personal. 

• Llargues jornades de treball i/o escàs períodes de descans. 

• Salaris en el límit de la pobresa i nul reconeixement de la 

professió. 

• Sector àmpliament feminitzat i, per aquesta, raó més 

sensible a la precarització, condemnat a la perpetuació de 

discriminacions laborals. 

 

2.-Les dificultats a la negociació col·lectiva és una constant, en aquest 

cas, aguditzades perquè compartim un àmbit convencional estatal que 

estableix condicions, possiblement suficients per a algunes comunitats, 

però insuficient per a les i els que treballem i vivim a Catalunya, molt 

allunyades de la nostra realitat. La patronal majoritària de Catalunya, 

ACRA, és tossudament contrària i insensible a superar aquesta situació 

entorpint la creació d'un marc de negociació al nostre territori que 

ofereixi alternatives a l'actual situació. 

 



3.- La Conselleria de Benestar Social i Família dedica els recursos 

públics, encara que insuficients, a aquesta activitat mitjançant la 

concertació de places amb empreses privades i adjudicant contractes 

de gestió i explotació del patrimoni públic amb un criteri principalment 

economicista. La Conselleria de Benestar Social i Família ofereix 

recursos públics a empreses, grups d’empreses i corporacions, algunes 

de les quals amb la seu social fora de Catalunya. Lla principal finalitat 

d’aquestes empreses és lucrativa per la qual cosa la major part de les 

condicions de tipus assistencial o social dels concursos i licitacions 

s'incompleixen i entenem això com un desistiment en les funcions que 

la Conselleria i els seus inspectors haurien d'exercir com a garants del 

patrimoni públic. 

 

4.- Encara que podem trobar honroses excepcions i valorem 

positivament el tracte personal que totes i tots els professionals del 

sector dispensen a les persones residents, les diferències en la qualitat 

assistencial entre les residències públiques, gestionades pel ICASS, i la 

resta són molt evidents. Una qualitat assistencial que ha de garantir la 

dignitat a l'última etapa vital i personal del tot esser humà, però 

algunes empreses estan més preocupades pel negoci lucratiu més enllà 

de qualsevol límit escatimant en alimentació, confort, instruments, 

materials, salaris i condicions de les cuidadores i cuidadors de la 

nostra gent gran i depenent que és veritablement el que importa. 

  

Considerem absolutament necessari un canvi substancial del model 

actual i que es valori en la seva justa mesura als treballadors i 

treballadores que cada dia cuiden i atenen a la nostra gent gran i/o 

depenent.  

Exigim la negociació col·lectiva a Catalunya, i un canvi de model que 

desenvolupi polítiques socials i públiques que dignifiquin la nostra 

vellesa i ens equipari amb els països del nostre entorn. 
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