Barcelona, juny 2020
Com persona que ha gestionat una mini residència de tipus social sense afany de lucre i ha
estat fundador d’una Federació amb els mateixos criteris em dol veure que els esforços
esmerçats per tantes i tantes persones han estat estèrils.
Sobre els anys 1980 va haver la foguerada de les mini residències i residències gestionades la
majoria per voluntariat gent que molts no teníem experiència però teníem el convenciment de
que era bona la tasca de donar un acolliment i tractament a la gent gran que per diferents
motius es trobaven mancats de companyia amb poques solucions a la seva solitud i precària
situació econòmica.
Com amb altres ocasions he comentat l’objectiu únic de prestar la millor atenció possible als
avis va ser substituït per obtenir els millors balanços comptables possibles a fi d’any. Ben aviat,
les mini residències van deixar de ser mini per ser macro residències es tractava d’atendre més
gent per un cost inferior optant per la concessió de les residències a empreses privades amb
afany de lucre abonant el terreny a l’especulació.
Així les condicions laborals del personal esdevingueren injustes. Les ràtios, metges,
gerocultors/es, infermers/es, assistents socials, fisioterapeutes etc. es van forçar a l’extrem, es
van menystenir els protocols que garantien la qualitat sanitària, alimentària, assistencial de
tota mena. On eren les “INSPECCIONS”?
Si les conseqüències de l’externalització no van se prou negatives es van afegir les retallades, la
crisi i els fons voltor.
Apareix la pandèmia del COVID-19. Naturalment amb aquestes circumstàncies, moltes
residències estaven mancades d’espais, de treballadors amb coneixements, ni els recursos per
fer-hi front.
EL QUE HEM VIST NO ENS HA AGRADAT
No responsabilitzo a ningú ja que el mal és endèmic de fa temps, només pregunto qui ha
atorgat les concessions qui ha adjudicat en detriment de la gestió sense afany de lucre a les
entitats privades que només han anat a treure beneficis qui ha concedit la gestió a fons voltor,
que cínicament exigeixen compensacions per els morts que han tingut a les seves residències.
Però si hi ha algú, que se li ha de demanar alguns aclariments, diria que segons els diferents
cicles polítics dominants: Departament de Benestar Social, o Benestar i Família, abans o
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ara, tots ells Conselleries de la Generalitat de
Catalunya.
Ara ja estem fent desescalades i es presenta un futur de molta conflictivitat, sanitària, social,
residencial, laboral també afegir el que la Fiscalia i tres jutjats investiguen una sèrie de
residències i per últim familiars i plataformes d’afectats demanen es revisi per la via penal la
gestió dels geriàtrics.
M’adhereixo al dret democràtic de familiars a que s’investigui si ha hagut mala praxis, que la
Fiscalia i jutjats facin JUSTíCIA, JUSTíCIA, però que es tingui molt en compte les circumstàncies
anòmales que han sofert moltes residències i que ara estan en entredit.
Exigeixo a qui correspongui que no es banalitzi i es restableixi el bon nom de persones insignes
que hem donat nom a les nostres residències.
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