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14 d'abril de 2020 Comunicats 

La Pandèmia de l’coronavirus i les seves tràgiques conseqüències que afecten gran part 
de la humanitat, han posat en evidència el caràcter profundament antisocial de el sistema 
econòmic capitalista neoliberal, i la seva incapacitat per preveure, impedir, o limitar els 
danys causats. Quan la cobdícia, el benefici privat, l’enriquiment d’una minoria es 
justifiquen com el motor de el sistema econòmic, en detriment de el bé comú, i dels valors 
d’igualtat, fraternitat i solidaritat, el resultat és la construcció d’un sistema injust, ineficient, 
cruel i d’enorme violència social com evidencien els efectes en curs i futurs de la 
pandèmia. 

A Catalunya, l’estratègia de privatitzar i retallar la sanitat pública dels governs de CiU, 
especialment sota la presidència d’Artur Mas i el conseller de sanitat Boi Ruiz, al costat de 
la incapacitat o/i nul·la voluntat de blindar el públic i revertir els retallades en la sanitat 
pública dels governs posteriors (que el 2020 persisteixen en un projecte pressupostari 
antisocial), expliquen en gran mesura les mancances de el sistema de salut pública per 
atendre degudament a les persones afectades per la pandèmia. 

La manca de UCIS, d’instrumental sanitari com respiradors, de protecció -EPIS- de el 
personal sanitari que treballa arriscant la seva salut i el del seu entorn laboral i familiar, ha 
provocat que més de 5.100 treballadors/es de sanitat a Catalunya s’han contagiat, algunes 
de les quals han mort. Mentrestant, la majoria de professionals segueixen sense poder 
realitzar els tests diagnòstics i procedir en conseqüència. La incompetència és de tals 
proporcions que no pot ser tolerable. 

Per justificar la seva infame i perversa gestió, les elits de sistema han promogut una 
ideologia que converteix els éssers humans en mercaderies, i per tant en objectes d’un sol 
ús si no li aporten plusvàlues. Recordem les declaracions de l’viceprimer ministre japonès 
Taro Aso “que no podia dormir tranquil malgastant els diners públics en l’atenció sanitària 
de la gent gran”, o el suggeriment de l’vicegovernador de Texas, Dan Patrick, que “la gent 
gran d’Amèrica haurien d’estar disposats a arriscar la seva salut per fer ressorgir 
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l’economia enmig de l’brot de coronavirus “. O la inefable Cristine Lagard, expresidenta de 
l’FMI i ara directora de l’B.C.E. quan sostenia que la població “vivia massa anys”. Trump i 
Boris Johnson van defensar inicialment que calia mantenir l’activitat normal encara que 
això signifiqués el contagi i mort de moltes persones, fins que la pressió social els va fer 
canviar davant els greus efectes de la pandèmia en els seus respectius països. 

A Catalunya, la influència d’aquesta ideologia reaccionària de gerontofobia que ens 
recorda l’assassinat en massa de la gent gran al Tercer Reich alemany, l’hem patit amb les 
recomanacions de el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) adscrita a el Departament 
de salut de la Generalitat, que “limita els esforços terapèutics” en funció de l’edat, 
discriminant particularment als majors de 80 anys, als que negava la intubació. La 
consellera de salut Alba Vergés no va desautoritzar aquestes recomanacions ni ha adoptat 
mesures contra els seus autors. 

ABANDONAMENT I MORT A LES RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES: ELS 
DRETS DELS NOSTRES MAJORS, SÓN ELS DRETS DE TOTS AL FUTUR 

La ràpida extensió de l’contagi a les residències geriàtriques privades i públiques, i elevat 
nombre de defunció a Catalunya, que en xifres reals podria superar als 2.000, és 
conseqüència de la nefasta gestió de Govern de la Generalitat. El 23 de març la 
Coordinadora de Residències va dirigir un correu als Departaments de Salut i Afers Socials 
i Famílies, demanant EPIS per als treballadors, tests i aïllament fora de les residències per 
donar atenció mèdica, però no van escoltar. Els efectes de la pandèmia a les residències 
s’han vist agreujats per una prèvia situació de deixadesa, abandó, i en ocasions 
maltractament, de la qual era plenament coneixedora la Generalitat, per haver estat 
denunciat des de fa molt de temps i en diverses ocasions per diverses organitzacions 
socials com Afectats BB Serveis, Coordinadora de Residències 5 + 1, la Plataforma SAD i 
Dignitat dependència. 

Al juliol de 2019 es va aprovar al Parlament de Catalunya una proposta de resolució que 
recollia, entre altres mesures, la modificació de la Cartera de Serveis de 2010, per millorar 
les ràtios de personal, disposar de servei sanitari en el torn de nit, i suprimir els EAR 
(Equips d’Atenció Residencial) a càrrec de MUTUAM, per tornar a la sanitat pública. El 
Grup Mutuam, és una empresa privada d’ex alts càrrecs de CiU que presta atenció 
sanitària a 431 residències de Barcelona ciutat i comarques, que amb la seva ineficàcia ha 
posat de manifest la greu irresponsabilitat de el Departament de Salut a l’privatitzar el 2009 
l’atenció sanitària a les residències de gent gran. 

No s’han implantat les mesures aprovades al Parlament i en diverses ocasions les 
organitzacions socials abans esmentades s’han reunits amb els grups polítics amb 
representació parlamentària i amb els responsables de la Conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies, sense que s’hagin resolts les mancances i deficiències existents en les 
residències. 

Què hi ha darrere d’aquesta escandalosa i injustificable actitud? Sens dubte, una xarxa de 
complicitats i interessos clientelars de responsables de la Conselleria, empreses gestores i 
residències privades. Cal obrir una investigació pública, per depurar responsabilitats. Crida 
l’atenció els silencis còmplices de certes organitzacions davant mida escàndol. D’altra 
banda, la decisió de traslladar el control de les residències geriàtriques a la Conselleria de 
salut, atesa la seva deplorable gestió i actitud davant les recomanacions de l’SEM, causen 
lògica preocupació. 

DEFENSEM SOLIDARIAMENTE LA SALUT, LA VIDA I LA DIGNITAT DE 
TOTES LES PERSONES 



L’Aliança de Marees i Moviments socials cridem a la ciutadania a participar en la lluita 
contra la pandèmia de l’Covid-19 i traduir el suport a la feina amb el personal sanitari, de 
les residències i atenció domiciliària, i fer efectiva la defensa de la sanitat pública i els drets 
socials: 

1r.- Concentrar els recursos en el suport a l’acció de la sanitat pública, protegint a el 
personal sanitari amb el material obligatori i indispensable (mascaretes adequades, vestits 
impermeables, etc.), i la realització general de tests diagnòstics sistemàtics per a procedir i 
evitar la propagació de l’Covid-19 en els hospitals i entorn familiar. 

2n.- En l’immediat, intervenció pública efectiva de tots els centres hospitalaris, clíniques, 
serveis, residències geriàtriques, ja siguin privats i concertats i a l’empara de l’article 128 
vigent de la constitució. Creació d’un únic sistema de salut pública nacionalitzant el sector 
privat en sanitat i residències. cancel·lació de l’contracte amb Mutuam i altres 
externalitzacions. Restablir l’atenció sanitària pública a totes les residències de gent gran. 

3r.- A les residències, realitzar urgentment la bateria de tests a treballadors/es i persones 
grans, aïllant als residents positius en centres o espais medicalitzats, fins que no sigui 
necessària la seva hospitalització. 

4t.- Recuperar el caràcter públic de l’atenció domiciliària, assegurant una atenció de 
qualitat, i protegint degudament tant a el personal que presta el servei com les persones 
grans, amb tests, màscares i control sanitari per evitar el mutu contagi. 

5é.- Cesar a Conseller de Treball, Afers socials i famílies i tot el seu equip per la 
gravíssima gestió en la supervisió de les residències geriàtriques. Obrir una investigació 
independent sobre aquesta gestió. Encoratjar les famílies a presentar les denúncies 
corresponents pel tracte i abandonament a les persones grans a les residències. 

En el cas de la consellera Alba Vergés i tot l’aparell directiu del seu departament, haurem 
promoure una veritable “causa general” que reculli i analitzi totes les greus insuficiències 
de la seva pèssima gestió. 

6é.- Prioritzar els recursos pressupostaris en el suport i suficiència a la sanitat pública en la 
lluita contra la pandèmia, en el ple compliment de la Renda Garantida de Ciutadania per a 
atendre el previsible augment de la pobresa i exclusió social. Adoptar les mesures fiscals 
necessàries per reforçar els recursos en salut, protecció social i educació. 

7é.- No a la insistència en uns pressupostos antisocials de Govern de la Generalitat per al 
2020, que ni tan sols reverteixen les retallades en salut i consoliden els errors de l’actual 
sistema, com han denunciat el “Sindicat de Metges de Catalunya” i nombrosos moviments 
socials com la Marea Blanca. Per altres pressupostos que responguin a les necessitats 
socials a Catalunya. 

Fem una crida a la classe treballadora, a la ciutadania, a preparar la mobilització social que 
ens permeti assolir aquests objectius, i avançar en la superació de l’neoliberalisme a través 
de la defensa del públic en sanitat, educació i protecció social. Per la defensa de les 
pensions públiques davant de qualsevol amenaça. Per la plena ocupació en condicions 
dignes. Pel dret a l’accés a l’habitatge, no als desnonaments i als preus abusius de 
l’lloguer. Per la remunicipalització de l’aigua i nacionalització de el sector energètic per 
garantir els subministraments bàsics a totes les persones i la condonació del deute a les 
famílies vulnerables. Per la Plena implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i 
l’actualització de l’IRSC. Mantenir Bankia nacionalitzada com a primer pas cap a la 
nacionalització de la banca privada. Per una Banca pública, ètica, sota control democràtic i 
social, a el servei de el bé comú. Per uns drets socials universals i dignes, sempre per 
sobre de l’negoci i els mercats 
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Afectats BB Serveis, Coordinadora Residencias 5+1, Dignitat Dependencia, Marea Blanca, 
Marea Pensionista, Marea Colomense, Plataforma SAD, Que No pase más, ACP, 
Activa’t+45, Aigua es Vida, Aliança contra la Pobresa Energética, Assemblea Diversitat 
Funcional, Assemblea de treballados/es en atur de Barcelona, ASiA-Associació Salut I 
Agroecología, Associacio Afectados Idental Girona, Associació Brassavola Honduras, 
ATTAC-Acordem, Dones Abolicionistes, Coordinadora d’Assemblees de treballados/es en 
atur de Catalunya, Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía, CICLO, co.bas, 
Educació, Elite Taxi, Europa Laica, Favgram, Intersindical Alternativa de Catalunya, Las 
Kelly’s de Barcelona, Marea TV, No+Precarietat, RidersxDretsSindicat Llogateres, S.RC.Cat, 
etc.  

Per Per comunicar adhesió de les organitzacions i entitats socials a la Declaració enviar a 

l’email: alianza.mms@gmail.com 

Aquesta Declaració s’anirà actualitzant amb les noves adhesions. 
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