·NOTA DE PREMSA·

Les residències de FEATE diem NO a la criminalització
del sector
Un cop més, els centres d’atenció a la gent gran rebem un tracte pejoratiu per
part d’alguns mitjans de comunicació, arran de la investigació de dos centres
per la gestió de la pandèmia durant 2020
Els centres d’atenció a la gent gran d’iniciativa social i sense afany de lucre de Catalunya,
agrupats sota la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE), ens veiem amb
l’obligació, dos anys després de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, d’explicar i clarificar
de nou a l’opinió pública quina és la nostra situació real i defensar la nostra feina diària, sense
la qual la gent gran viuria en condicions molt més incertes.
A principis de febrer de 2022, surten a la llum les notícies que dos centres residencials han
estat denunciats per la Fiscalia degut a la gestió de la pandèmia durant l’any 2020. Realitzem
aquest comunicat arran de les generalitzacions errònies en què cauen molts mitjans de
comunicació a l’hora de parlar de les residències i del coronavirus, especialment a partir de
casos com aquests.
No és el primer cop que som al punt de mira de la societat des de l'inici d’aquesta pandèmia
mundial. En plena eclosió de la primera onada, es va acusar fortament el sector de males
praxis. La realitat és que en aquell moment, quan malauradament van morir moltes persones
a les residències, es va viure una situació de crisi, on mancava informació, capacitats i
recursos de tota mena -també públics- per encarar-la. Les residències de gent gran vam veure
com se'ns criminalitzava públicament i, lluny de preguntar-se per què no teníem els mitjans
per actuar, se’ns acusava de ser els responsables.
Les entitats d’atenció a la gent gran estem sotmesos a un règim d’inspecció anual per part
del Departament de Drets Social de la Generalitat de Catalunya, que és qui pot detectar males
praxis, i des de l’inici de la pandèmia, s’hi ha sumat la fiscalització del Departament de Salut,
que ha validat els plans de contingència de tots els centres i ha donat les pautes de
funcionament i de control davant l’aparició de brots a cada centre.
De fet, segons la Generalitat, només el 0,02% dels centres residencials d’atenció a la gent
gran han hagut de ser intervinguts de forma total durant l’any 2021 a tota Catalunya.
Considerem que els mitjans de comunicació, si bé han d’informar a la societat dels casos de
mala gestió, no poden donar a entendre que totes les residències hem treballat de forma
errònia. La seva tasca ha de ser vigilar els agents de la societat de manera transparent i
honesta, donant veu a totes les parts. Ells són qui generen un discurs que crea una opinió
pública. La responsabilitat ha de ser el seu motor.
Des de FEATE, diem NO a la criminalització i a la generalització errònia contra les residències.
Els casos concrets que ara estan sota investigació a dos centres de tota Catalunya no significa
que la mala praxi sigui una pràctica habitual. Defensem i reconeixem el sector d’atenció a la
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gent gran, molt malmès en els últims dos anys. I demanem a l'administració pública que
empari al sector d’atenció a la gent gran de la mateixa manera que defensa i prestigia el
sistema sanitari. Arran de la pandèmia, s’ha acabat de demostrar que els dos sectors, el
sanitari i el d’atenció a la gent gran, han de treballar de forma inequívocament coordinada,
amb accés als mateixos recursos i finançament.
D’altra banda, les nostres entitats gestionen la xarxa pública de Serveis Socials Especialitzats.
És doncs responsabilitat de la Generalitat de Catalunya vetllar perquè la confiança de la
societat en general no es vegi alterada per males praxis comunicatives. No podem sumar més
patiment a les famílies, que prou han viscut durant aquests dos anys de pandèmia.
És per tot això que exigim compareixences públiques dels responsables polítics de la
Generalitat en les que, de forma inequívoca, prenguin partit a favor d’aquesta xarxa de serveis
residencials i garanteixin la seva sostenibilitat i millora d’acord amb tots els aprenentatges
obtinguts arran de la COVID-19, que ha posat de manifest les mancances del sector que des
de FEATE ja anàvem denunciant des d’abans del 2020.
El nostre sector desenvolupa una feina essencial vers un col·lectiu vulnerable i moltes
vegades desfavorit de la nostra societat. Treballem-hi tots els agents de la societat per vetllar,
per sobre de tot, pel benestar de la gent gran i dependent del nostre país.
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