
 

 

 

 
 

DAVANT LA CRISI DEL COVID-19. UN CANVI DE MODEL 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS  

 

Els i les jubilades i pensionistes de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf, volem expressar el nostre condol i solidaritat a les famílies 

de totes les persones que ens han deixat per culpa de la COVID-19. Ha 
estat un cop molt dur en el que trigarem temps per recuperar-nos davant 

la crisi sanitària més gran d’aquest segle XXI. 

La Pandèmia ha desbordat la capacitat dels serveis socials i sanitaris, i tot 

i que, el virus no coneix d’edats ni cap altre condició, som les persones 
grans les que més estem patint els efectes més greus. 

La Pandèmia ha arribat a Catalunya en el moment en que els sistema 
sanitari està en la situació més feble que recordem. Gràcies de nou a totes 

i tots els professionals de la sanitat, que ens en puguem sortir. Han estat 
a primera línia, estant  al límit de les seves forces i amb condicions 

precàries.  

 

I màxima quant la mortalitat, en el conjunt de població del nostre territori, 

des del principi de l’estat d’alarma fins al 25/05/2020, ha estat: 
 

Comarca 
Nº de 

defuncions 

Tasa cruda 

/10.000  

GARRAF 164 10,87 

ANOIA 496 41,08 

ALT PENEDES 170 15,68 

BAIX LLOBREGAT 1411 17,08 

 

És evident que passada la crisi COVID-19 hem d’exigir dedicar més 
recursos econòmics a la sanitat pública i augmentar les plantilles per 

acabar amb els contractes i salaris precaris del sector sanitari. Actualment 

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes que menys destina al seu 
pressupost (29,03%) en matèria sanitària.      

Els i les jubilades i pensionistes de les CCOO del BLLAPAG volem recordar 
que moltes de les mancances del nostre sistema sanitari i de serveis 
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socials, ha estat degut a les retallades pressupostàries i a l’ increment de 
les privatitzacions que van fer el PP i CIU a l’any 2008 en plena crisi 

econòmica  i que els governs següents no han sabut pal·liar.  

Pensem que la cura i la salut de la gent gran no ha de ser un negoci amb 

beneficis privats, dedicant els menys serveis possibles i en el què els 
professionals sociosanitaris treballen en condicions precàries. Tot això, ha 

posat en evidència la insuficiència de recursos professionals i materials per 

prestar l’atenció sanitària que es requeria i les carències en la resposta 
ràpida. 

 S’ha posat de manifest que l’actual model està esgotat i que la seva 
mercantilització ho ha fet ineficaç per a les persones grans, excepte per a 

les multinacionals i els Fons d’Inversió que han vist un  filó de negoci en 
els serveis a la gent gran. 

Per tal, considerem que cal anar a un nou model de gestió i serveis de les 
residències que estigui centrada en les  persones grans i no en els 

beneficis privats i que el Govern de Catalunya deixi de mirar a un altre 
costat i actuï en favor de la  gent gran. 

No pot haver una altre crisi com aquesta en la que les persones grans 
siguin la diana per una manca de coordinació i mala gestió, com ha passat 

ara amb les residències geriàtriques, tant a les privades com a  les 
gestionades per la Generalitat, per això plantegem també la necessitat 

d’un Pla de Xoc, tenint en compte que a la tardor podria haver un nou 

rebrot de la COVID-19. 

Les residencies de la gent gran, en el futur immediat, han de ser 

gestionades per les administracions públiques, en base a criteris de 
qualitat i eficiència e inspeccionades pels serveis públics, agents socials i 

associacions afectades. 

Davant aquesta crisi sanitària que ha desembocat cap una crisi també 

econòmica,   hem pogut constatar el gran augment de vulnerabilitat de les 
famílies fins el punt d’augmentar en un 40% les  persones que es veuen 

obligades a anar als punts de recollida d’ aliments. És per aquest motiu 
que des del sindicat de CCOO fem una crida cap a la solidaritat i donació 

d’aliments a aquelles persones que més ho necessiten. No oblidem el gran 
nombre de gent gran que viu sola i necessita també atenció.  

Des de pensionistes i jubilats de CCOO del BLLAPAG tenim la voluntat de 
seguir treballant pel benestar i les pensions de la gent gran i un cop la 

situació es normalitzi, analitzar tot el que ha suposat la COVID-19 i les 

seves  conseqüències per a les persones grans i cercar solucions conjuntes 
perquè no hi caben iniciatives aïllades, es tracta d’una qüestió de país.   



                                              Cornellà de Llobregat, 26 de maig de 2020  


