
                                                                               
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESPLUGUES EN COMÚ PODEM PER 
IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I DE QUALITAT A LES RESIDÈNCIES i EN 
L’ATENCIÓ A LA  GENT GRAN  

 

La crisis sanitària provocada per el COVID19 ha afectat a tots els sectors dels 
serveis públics i privats del nostre país. Les diferents administracions, així com 
els centres sanitaris i geriàtrics, s’han vist sorpresos per l’arribada de la 
pandèmia, tant pel desconeixement general que hi ha d'aquesta malaltia, com 
pel seu frenètic ritme de propagació. 

Però, si algun sector ha patit més aquesta pandèmia, aquest ha estat el sector 
sociosanitari, afectant sobretot al col·lectiu més vulnerable, el de les persones 
grans a les residències. 

Quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, la immensa majoria 
d'aquests centres tenien l'atenció sanitària externalitzada, posant la salut de les 
persones grans en mans privades. Es patien greus dèficits de personal mèdic, 
d'infermeria, ràtios molt elevades, deficients condicions assistencials, 
escassetat de subministraments de protecció i una situació laboral precària de 
les professionals, en un sector altament feminitzat. Aquesta greu situació ha 
evidenciat les deficiències d’un model d’atenció obsolet i privatitzat. 

És imprescindible un canvi en el model d’atenció a les persones grans i/o 
dependents que consideri essencial el Dret fonamental a un envelliment digne, 
que garanteixi l’autonomia de cada persona per poder gaudir d’una vida plena.  

Cal  que la el Govern de la Generalitat assumeixi les seves responsabilitats 
dignificant i garantint  la qualitat d’atenció a les residències, apostant per un 
sistema públic,  posant  les persones i les seves necessitats al centre, que es 
fomenti l’atenció i l’autonomia personal  per davant de criteris economicistes.    

Cal avançar en el model d’atenció a la gent gran canviant les macroresidències 
per altres espais vitals i serveis com ara: la llar pròpia, les llars compartides 
amb apartaments diferenciats i serveis de suport compartits i també, les petites 
llars-residència de caràcter sociosanitari que garanteixin una atenció social i 
sanitària adient. 



 

Atès que: 

A Esplugues de Llobregat tenim vuit centres residencials, tots ells de titularitat 
privada o privada concertada. 

o Residència Persones amb Discapacitat Can Vidalet.  

o Residència Persones amb Discapacitat Finestrelles 

o Residència de Gent Gran Espluguense.  

o Residència de Gent Gran Orpea 

o Residencia de Gent Gran La Torre d’Esplugues. 

o Residència de Gent Gran La Mallola 

o Residència de Gent Gran Fèlix Llobet.  

o Residència de Gent Gran Domus Astri. Privada 

https://www.esplugues.cat/recursos/importacions/equipaments/residencies-
geriatriques 

 

Atès que: 

L’afectació de persones amb COVID19 en relació a les places residencials al 
municipi, ha estat del 17% l’afectació èxitus del 7%. 

 

Atès que: 

Un dels punts del Programa d’Esplugues en Comú Podem dins l’apartat 
Esplugues Ciutat Cuidadora és: 

“Impulsarem una campanya per construir una Residència Pública per a gent 
gran i un Centre de Dia amb una ubicació adequada. Constatem la gran 
necessitat d’equipaments d’aquest tipus, per les llargues llistes d’espera per 
accedir-hi o la impossibilitat de pagar els preus que cobren les residències 
privades que ara tenim a Esplugues. Els objectius de la campanya: Que la 
Generalitat  construeixi  la residència pública i que l’Ajuntament d’Esplugues 
cedeixi terrenys municipals per la seva construcció”. 
 

Per els motius exposats, el Grup Municipal Esplugues en Comú Podem 
proposa l’adopció dels segÜents  

 

 

 

https://www.esplugues.cat/recursos/importacions/equipaments/residencies-geriatriques
https://www.esplugues.cat/recursos/importacions/equipaments/residencies-geriatriques


ACORDS: 

 

1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una avaluació 
independent, de la totalitat de residències, de l'impacte de la pandèmia 
amb l'objectiu de millorar el model i prendre mesures per minimitzar futures 
emergències, alhora que dirimir responsabilitats. 

 
2. Promoure un model orientat a acabar amb la privatització dels recursos 

d’atenció sanitària i residencials existents, adjudicats fa anys als EAR (ara 
MUTUAM), i convertint-los en públics.  

 
3. Incorporar, per part de la Generalitat de Catalunya, els recursos 

necessaris per garantir que l’atenció sanitària els serveis d’atenció a les 
persones grans es realitzi des del sistema públic de salut, oferint-la amb 
garantia total d’atenció i qualitat. 

 

4. Incrementar el pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçat a 
l’atenció residencial per fer front a l’actualització de ràtios i mòduls 
pendents amb l’objecte de garantir la qualitat d’atenció, condicions dels 
equipaments i les condicions laborals de les treballadores. 

 

5. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar una  Llei de la 
Dependència i autonomia personal pròpia, de manera que garanteixi una 
major cobertura de les necessitats, tant en centres de dia, residències, 
atenció domiciliària i prestacions econòmiques, alhora que desplegui les 
possibilitats que la Llei estatal permet, com la incorporació de la figura de 
l’assistent personal.  

 

6. Incrementar la inversió per part de la Generalitat en serveis d’atenció 
domiciliària, en la qualitat dels serveis, incorporar perfils especialitzats de 
suport a casos complexos (educadors socials, psicòlegs, terapeutes 
ocupacionals) i impulsant la recerca de nous models d’atenció a les 
persones amb dependència a les seves llars. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a organitzar l’atenció 

residencial amb una proposta de nou model amb centres amb petites 
unitats de convivència, habitatges amb serveis i/o tutelats, models 
residencials més flexibles que s’adaptin a les necessitats, decisions i 
preferències de cadascuna les persones.  

 

8. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a desenvolupar una 
estructura de gestió que permeti i faciliti la participació i veu dels ens locals 
i les famílies.  

 

9. Instar a tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
a reivindicar la construcció d’una residència de gent gran pública a la 



nostra ciutat per part de la Generalitat de Catalunya, facilitant l'Ajuntament 
d'Esplugues allò possible per a que aquest objectiu esdevingui una realitat. 

 
10. Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a les entitats locals. 

 
 
 
 
 
Jordi Pérez Pineda                                                  Dolores Castro Leiva 
Portaveu del Grup Municipal                                   Regidora del grup Municipal 
Esplugues en Comú Podem                                    Esplugues en Comú Podem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esplugues de Llobregat, 7 de juny de 2020 


