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Sessió 4 de la CEPMIQUAG

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 

de la Gent Gran (CEPMIQUAG) s’obre a dos quarts de quatre de la tarda i cinc minuts. Presi-

deix Carmen de Rivera i Pla, acompanyada de la vicepresidenta, Najat Driouech Ben Moussa, 

i de la secretària, Eva Granados Galiano. Assisteix la Mesa la lletrada Esther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel 

G. P. de Ciutadans; Imma Gallardo Barceló, pel G. P. de Junts per Catalunya; Raúl Moreno 

Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Yolanda López Fernández, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Associació Professional Catalana de Di-

rectors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència (Ascad), Andrés Rueda 

Sánchez; el president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), Vicente Botella 

García del Cid; el representant de La Confederació Josep Serrano Márquez; els represen-

tants de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya Josep Vidal Perelló i Agustín Guerre-

ro Martínez; la directora general de La Unió - Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, Ro-

ser Fernàndez Alegre, acompanyada del secretari, Jaume Duran i Navarro, i la presidenta 

de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pascual Montañés, acompanya-

da de la directora general, Montse Llopis.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Associació Professional Catalana de Direc-

tors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència davant la Comissió d’Es-

tudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (tram. 357-

00283/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de 

la Gent Gran. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències da-

vant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 

Gent Gran (tram. 357-00284/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de 

la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de La Confederació davant la Comissió d’Es-

tudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (tram. 357-

00289/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de 

la Gent Gran. Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya 

davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la 

Gent Gran (tram. 357-00290/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de 

la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Compareixença.

5. Compareixença d’una representació de La Unió - Associació d’Entitats Sanitàries i 

Socials, davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de 

Vida de la Gent Gran (tram. 357-00291/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millo-

rament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Compareixença.

6. Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Recursos Assisten-

cials davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida 

de la Gent Gran (tram. 357-00300/12). Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millora-

ment de la Qualitat de Vida de la Gent Gran. Compareixença.

La presidenta

S’obre la sessió. 
En primer lloc, bona tarda a tothom. Donar les gràcies per les compareixences 

d’aquesta tarda, que es produiran aquesta tarda, amb sorpreses, diguem-ne. Ens ve-
nen, per part d’Ascad, un dels compareixents ens ve a ensenyar un simulador, em 
sembla... –ja ens explicaran el que és–, un simulador d’edat. I demanarem voluntaris 
per provar-ho, eh? Mentre es fa la sessió d’aquesta tarda, no solament aquesta com-
pareixença, sinó totes les properes, provarem el simulador.
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Es tracta d’un exercici d’empatia, per..., bé, el que és l’objecte d’aquesta comissió, 
no?, l’estudi del millorament de la vida de la gent gran. I, és clar, el primer de tot, 
sentir com és aquesta vida, no?; com se sent un, amb l’edat.

Compareixença d’una representació de l’Associació Professional 
Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció 
a la Dependència

357-00283/12

Bé, sense més demores, dono la paraula al senyor Andrés Rueda, d’Ascad. Gràcies.

Andrés Rueda Sánchez (president de l’Associació Professional Catalana 
de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència)

Bé, moltes gràcies. Utilitzaré, res, dos minuts, per parlar una mica d’aquest si-
mulador. Això és un instrument..., bé, fa quatre anys, quan vam començar a fer la 
ILP de protecció del gran dependent, una de les coses que vam fer –i que estem molt 
contents del resultat– va ser invitar els diputats a una hora complexa, de treball en la 
residència, de treball en el centre; perquè veiessin in situ com era el funcionament, 
i quines eren les dificultats, i com és el nostre hàbitat natural de treball. Bé, avui el 
que hem pensat és portar-los un avi i posar-lo dintre de cada un de vostès, dintre de 
cada un dels diputats que esteu treballant en aquesta comissió.

Per què?, perquè pensem que només a partir d’una situació de mimetisme amb 
la persona dependent es podrà facilitar i generar una legislació que estigui focalit-
zada en el que més ens interessa a nosaltres, que no és la llàstima, ni la pena ni en 
el pobrecito, sinó l’eficàcia assistencial. I nosaltres volem que vostès se sentin de-
pendents, perquè puguin valorar el que és l’eficàcia de les persones que els ajuden. 
Aquest és l’objectiu de portar el simulador.

M’agradaria, primer, posar-l’hi a l’Eduard... (Veus de fons.) No? Doncs a una per-
sona del públic. L’hi demanaré, per exemple, a la Noemí, com a diputada. Sí? (Veus 
de fons.) T’ajudaran. I res, l’únic que has de fer és estar per aquí i a poc a poc, amb 
els velcros i amb les ulleres, i amb els auriculars, doncs, t’aniràs convertint, a poc a 
poc, en un iaio..., o una iaia, a nivell de percepció, no?

Mentrestant, jo aniré fent la meva aportació. I lo interessant i lo bo seria que..., 
això, que tots vosaltres poguéssiu passar per aquesta simulació. Entenem que no 
 només..., o que només a través d’un canvi de xip de vosaltres, com a represen-
tants nostres, podem intentar fer una legislació més acurada i més d’acord amb les 
necessitats reals de la gent gran.

Bueno, al principio, cuando vimos el nombre de la comisión, de «Estudio de las 
Políticas para la Mejoría de la Calidad de Vida de la Gent Gran», pensamos en una 
imagen muy recurrente, que utilizamos desde la Asociación de Directores, que es 
en la orquesta del Titanic. Nos lo vais a perdonar, porque es un poco atrevido, por-
que no quiero que las personas que hicieron este título se sientan un poco como..., 
bueno, con una interpretación difícil o distinta a la que ellos generaron. Pero cuando 
nosotros tenemos ahora datos del mes pasado, sobre el cien por cien de opciones que 
te puedan atender, sobre una de estas 155.000 personas, de datos de enero; 74.000 
personas, de que no te atiendan; estamos diciendo que hay dos contra una opción, 
de que no te atiendan.

Claro, si en un colectivo de cien personas, cincuenta están en el paro, y les que-
remos hablar de las mejoras de la calidad del empleo, el parado puede que primero, 
lo que necesite es que le den trabajo; puede que primero, nos planteemos..., está muy 
bien que nos planteemos la calidad, pero que nos planteemos qué pasa con este 50 
por ciento de gente, en proporción a la lista –no hablo de lista de espera– pero este 
ratio de atención, desatención..., que están sin atender, me parecía la orquesta del 
Titanic. Toquemos, el barco se hunde, pero que parezca que no pasa nada.
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Posiblemente la Ley de dependencia sea una de las leyes que está sometida a 
más estudios, si no la que más. Está estudiada desde todos los puntos de vista, uni-
versidades..., convendrán conmigo que quizá la gente que ha hecho estudios más 
comprometidos, y con más peso, porque al final, son los estudios de los más visi-
tados y de los más solicitados, sean los estudios profesionales de la Asociación de 
Directores. Pero es una ley muy estudiada, es una ley muy analizada desde muchos 
puntos de vista. 

Nosotros, hace cuatro o cinco años, hemos introducido un nuevo punto de vista 
en este análisis, que es el estudio de la ley, no de lo que ha pasado hasta ahora, sino 
la proyección de lo que puede pasar con la ley.

¿Dónde vamos, si ahora, después de diez años, tenemos un cincuenta por cien-
to de gente sobre este porcentaje que está en desatención?, ¿qué va a pasar, cuando 
vaya pasando el tiempo? ¿Qué ocurre? Hemos intentado conjugar diferentes varia-
bles: una variable es la demográfica, otra variable es la variable financiera y otra 
variable es la variable de la equidad. En esta me voy a parar, porque es importan-
te para vosotros. Todos hablamos del tsunami demográfico. Me gustaría, aquí hoy, 
intentar trasladar unas cifras, para que tomemos el pulso a lo que realmente es ese 
tsunami en el sector.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Pero a vosotros os quiero hablar de la equidad. Vosotros sois nuestros represen-
tantes, hacéis normas y hacéis leyes que nos afectan a todos nosotros. ¿A alguien 
de ustedes se le ocurriría hacer una norma que si nosotros tres, ciudadanos que es-
tamos aquí, que os hemos puesto ahí para que hagáis una norma que nos ayude..., 
hagáis una norma que solo me ayude a mí, y desatienda a Vicente, o desatienda a 
Josep? Esto es inconcebible. El principio de equidad es inconcebible que no esté 
siempre presente en la acción de una cámara como esta, que es una cámara legisla-
tiva. Por lo tanto, si el principio de equidad tiene que ser un principio indispensable 
y que tiene que ir de la mano cada vez que movamos un papel..., nosotros hoy no 
tendríamos este porcentaje de desamparo, porque habríamos estado pensando en la 
equidad. No podemos construir –lo hemos dicho muchas veces este ejemplo– el Taj 
Mahal para unos cuantos, y tener a mucha gente fuera del más mínimo rincón para 
poder ser atendido. 

Ahora bien, ya estamos a doce años de la ley. La ley fue una ley bastante garan-
tista, todo lo que alrededor de ella se generó como derechos hacia los dependientes 
es fantástico, pero hoy ya tenemos que decir que una premisa para todos los cambios 
que se tengan en cuenta debe contemplar una garantía de derechos no solo para el 
dependiente, sino para los trabajadores, para los profesionales y para los entornos. 
Todos tienen que tener sus derechos salvaguardados, no puede haber uno que pre-
valezca sobre el otro. 

(Adreçant-se a Noemí de la Calle Sifré.) ¿Cómo vas?

Noemí de la Calle Sifré

Pues con mucha dificultad.

Andrés Rueda Sánchez

Bien, gracias. 
No podemos tener una discriminación en esta proyección de una ley, que desam-

para a una de las partes integrantes, como puedan ser, por ejemplo, los trabajadores. 
Tema importante: por aquí han pasado los sindicatos, etcétera; o sea, no podemos 
hacer cartas para los Reyes Magos. La foto básica hoy del sector, a datos de diciem-
bre son estos, no los voy a repetir, porque creo que a todos vosotros os han dado el 
powerpoint, pero las expectativas son dramáticas. 

El tsunami demográfico nos pilla yo creo que jugando a vóley en la playa. Hace 
cuatro o cinco años dijimos que venía, pero seguimos jugando a vóley, no nos da-
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mos por aludidos y la pirámide de población ya está así. Y cada vez que está más 
arriba, cada vez es más ancha. ¿En qué ritmo? Pues bueno, a partir de tres años, se 
nos va a duplicar el porcentaje de gente mayor de sesenta y cinco años. Y por cas-
cada, eso significa que todos los que entran en el sistema, se van a ir duplicando, de 
forma que, dentro de tres años, a partir del 2021, empezamos a subir el Tourmalet 
desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la gente que va a ir 
llegando a nivel de la dependencia. 

Esto es una situación sin precedentes en la historia de Europa. Es una situación 
sin precedentes en la historia de España. Coincide con una baja natalidad, y si ahora 
no tenemos dinero para atender los que somos y tenemos estas bolsas de desatencio-
nes, pues cuando viene todo esto, no sé qué vamos a hacer. Ustedes son los que van 
a legislar. A mí me gustaría..., si vais a ser capaces de decir: «Voy a hacer una ley, 
pero va a desatender...», no a un 50 por ciento, pónganles nombres a los desatendi-
dos y digan: «Mire, pues, a todos los que se llamen con apellido eme no los vamos a 
atender. O a todos los que midan menos de uno setenta no los vamos a atender.» Por 
eso os decía de la importancia del principio de equidad y de la importancia de pen-
sar que si ya con las partes bajas de este incremento tenemos este problema, cuando 
esto coja la rampa, el problema se nos puede escapar de las manos. Eso nos lleva a 
que las personas con derechos y las personas con prestación también se disparan, y, 
por supuesto, se nos dispara la gráfica de abajo, que son las personas que están en la 
lista de espera. ¿Cuánto se nos escapa eso? ¿O con qué perfil de gente?

Este es el perfil de los dependientes que vamos a tener. Es un tema importante, 
porque nosotros hicimos un diseño de residencias y un diseño de atenciones para un 
tipo de población que no es la población que ahora nos va a venir. Ahora nos va a venir 
gente con mucha mayor pérdida de autonomía y con importantes dependencias; con 
afloramientos y descompensaciones de cronicidades latentes, y con complicaciones 
agudas sobrevenidas; con una mayor necesidad de atención en trastornos cognitivos. 

Y, un dato..., aquí está el compañero Iñaqui Antón, que participó en el estudio en 
primera persona; en el estudio que hicieron la Asociación de Médicos del Vallés, 
en el que la expectativa vital media al ingreso en la residencia era de quince meses.

Bueno, el modelo de residencia que diseñamos para una gente, no es el modelo 
de residencia que necesita esta gente. A mí, me encantan otros zapatos, pero me ten-
go que poner los que me pongo, porque son los que van bien para mi pie. Los otros 
pueden ser fantásticos, bonitos y de piel de cocodrilo, pero si no me calzan, no po-
dré andar. Nosotros tenemos que pensar que esta es la población que nos viene como 
consecuencia del sobreenvejecimiento; pero, además, con oleadas importantes.

Un dato: 9.034 euros. Este es el dato que nos afloró –y todo el mundo quedó de 
acuerdo con él–, cuando la conferencia de presidentes de 2017. Dijeron: 9.034 euros 
es el coste por dependiente. Hablábamos de la importancia del tsunami demográ-
fico, con el perfil de persona dependiente que nos viene a las instituciones, y ahora 
vamos a ver un poco, como influye el tema económico. Si tenemos 9.034 euros por 
dependiente es fácil: se trata de multiplicar; se trata de cruzar los datos de la pirámi-
de de población, lo que nos va viniendo, por este importe, y plantearnos horizontes. 

Y decimos, hombre, en la hipótesis 2021, si queremos trabajar sin listas de es-
pera, ¿cuánto nos cuesta mantener eso? 12.984 millones de euros, para unas expec-
tativas de dependientes sin lista de espera de 1.400.000 personas. Claro, es que el 
año pasado, o el anterior, fueron 8.600, es que estamos casi duplicando. Lo que se 
ha barajado, cuando les emplazamos a la reunión... –estaba el diputado señor Raúl, 
estaba Elisabeth–, y dijimos: «Bueno, parece que va a haber unos pactos de más di-
nero para la dependencia. Cuando el Gobierno con Ciudadanos...» –que apoyaba al 
PP– «vamos a ver cuánto dinero ponen, cómo se hace, cómo se materializa, vamos 
a ralentizar un poco el proceso...»

Bueno, parecía que ahora volveríamos a tener, pues, más dinero todavía, del que 
entonces se presumía. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que los presupuestos 
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se van prorrogando, el dinero nunca se pone, nunca llega y nosotros estamos aquí 
contando muertos y contando desamparo. 

No sé si nadie se ha atrevido a ponerse ya esto. (L’orador assenyala el simulador 
d’edat.) Sería bueno, porque entonces, la persona que se lo ponga sabrá lo que es no 
ver, lo que es no coger un lápiz, lo que es no coger una cuchara y qué necesita, para 
que le ayuden. Y si es lo que en ese momento..., y yo respeto mucho a los educadores 
sociales y a los psicólogos, y respeto mucho a todo el mundo, pero ver si, en ese mo-
mento, lo que ella quiere es con estas manos que no puede moverlas hacer un escu-
do del Barça o quiere otro tipo de calidad asistencial. Todo esto nos hace replantear 
muchas cosas. Si el horizonte es para el 2026, pues bueno, pues mucho más, ¿no? 

Nosotros hemos llegado a una primera conclusión, y es que estas hipótesis las 
consideramos como fallidas, por no presentadas, porque nunca se presentan los pre-
supuestos, nunca está el dinero, por lo tanto, esto es una realidad. 

Otro dato: la deslealtad. Esto es muy fácil también. En esta conferencia de presi-
dentes dijeron –esto son gráficos de esa conferencia– que el 27 por ciento... No voy 
a hablar, porque a mí no me interesa como ciudadano ni me interesa como gestor 
de recursos lo que pone Cataluña o lo que ponga Madrid o lo que ponga Navarra, a 
mí, esto..., les pagamos para que se pongan de acuerdo, no para que nos den estos 
problemas. Entonces, lo que entendemos es que queremos saber el conjunto de lo 
que pone el Estado. Y me dicen: «Mire, el Estado en conjunto..., usted lo que pone 
es el 27 por ciento.» 

Y nosotros, hemos cogido y hemos dicho: «Hombre, pues vamos a comprobarlo.» 
Hemos cogido todos los residentes –que además es un muestreo importante de resi-
dentes que están bajo concierto en Cataluña–, hemos hecho la media de lo que pagan 
y es un 42 por ciento, no es un 27. Por lo tanto, aquí no hay lealtad ni entre las admi-
nistraciones, que se trolean lo que dicen que ponen; ni entre los porcentajes respecto 
a los dependientes, porque la realidad es que la gente de mi centro, del de José Luis, 
de los centros..., están pagando un 42 por ciento, no están pagando un 27.

¿Por qué pagan un 42? Porque hace muchos años que aquí nuestra Administra-
ción no actualiza los IPCs en lo que ellos tienen que pagar, sí la actualizan al de-
pendiente. ¿Qué ocurre? Que se ha descompensado el sistema. O sea, hace falta, 
pues, bueno, más honestidad entre todos. Por lo tanto, la transparencia financiera es 
imprescindible. 

Si no hay presupuestos generales del Estado, no hay presupuestos autonómicos, 
no hay inversión. Bueno, las expectativas no son buenas. Si nosotros, además, en 
Cataluña llevamos una contabilidad paralela –no sé si será como la contabilidad de 
los del estómago de Andalucía, pero aquí llevamos otra paralela– y tenemos 17.253 
dependientes más, según las estadísticas de nuestra conselleria, pues entonces, aún 
lo entiendo menos. Porque, claro, resulta que la financiación del nivel básico es per 
cápita; si nosotros tenemos diecisiete mil personas más, ¿cómo es que no pedimos 
el importe de esas diecisiete mil personas a la Administración central del Estado? 
¿O lo queremos poner al cien por cien nosotros, por altruismo?

O no lo entiendo, porque si además yo multiplico 17.253 por 9.043 euros, es un 
dinero que cada mes, cada mes, cada mes no sé si viene, si no viene, si está si no 
está. Bueno, pienso que también hace falta una transparencia en los datos, porque a 
mí..., todos estos son datos oficiales y no me cuadra ninguno. De momento, no me 
cuadra ninguno.

Vamos a parar al modelo. Nuestro modelo es rígido. Hay una cosa que es fan-
tástica. Dice: «Estará preferiblemente en núcleos urbanos y si está fuera, tendrá que 
facilitar el transporte.» El papel es fantástico, el papel lo aguanta todo. O sea, no-
sotros no tenemos suelos urbanos para hacer equipamientos, para hacer centros. La 
gente lo tiene que hacer fuera, y si lo hacen fuera, tienen que preocuparse de poner 
el transporte ante una administración que no te paga ni el IPC y ha descompensado 
hasta ese punto de pagar un 42 por ciento a los dependientes.
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Bueno yo a veces creo que nos ponemos en broma, con el papel delante, ¿no? 
Y nos ponemos, a veces, a hacer cartas a los Reyes Magos, y a veces, nos pone-
mos..., pues yo que sé, a dejar las cosas bonitas, ¿no? Pero la realidad es que este 
modelo plantea dificultades después en cuanto a habitaciones... Próximamente nos 
vamos a un viaje a Suiza. Vamos a una residencia que tiene cola de meses para vi-
sitarla, ¡meses!, hay que pedir cola de meses para visitarla. ¿Saben que tienen habi-
taciones de ocho personas? Tienen habitaciones de seis personas. Es referencia eu-
ropea y todo el mundo la quiere visitar, tanto, que ya cobran por visitarla. Nosotros 
queremos hacer habitaciones individuales y aislar a la gente. Evidentemente, no son 
ocho personas amontonadas, tienen su sistema de distribución, su sistema de priva-
cidad; han puesto ingenio.

Nosotros no podemos poner ingenio, porque no tenemos..., tenemos una norma 
tan rígida, que no nos deja pensar. Por lo tanto... (Veus de fons.) ¿Me acelero más?

La presidenta

Señor Rueda, es que está..., ha finalizado el tiempo. Le rogaría que fuera con-
cluyendo.

Gracias.

Andrés Rueda Sánchez

Voy a las conclusiones. Simplemente decir que en el horizonte 2021 nos tendría-
mos que poner las pilas, construir ciento trenta plazas de residencia cada mes, cada 
mes, sin parar y sin descanso, hasta el 21 o hasta el 26; sin descanso. Cada plaza 
–aquí hay gente que está construyendo– vale 40, 50, 60.000 euros por plaza. Mul-
tipliquen, hagan metros, 20 metros cuadrados por residente. ¿Dónde está ese dinero 
para construir todos esos centros que tienen que acoger a todas esas personas? Es 
que no podemos, es que estamos haciendo castillos en el aire.

Con lo que nos vamos a un triple colapso: al financiero, asistencial... Y me voy a 
las conclusiones y después, si acaso, en ruegos y preguntas podemos... Bueno, tengo 
que referirme a esta encuesta, porque todo el mundo habla de inspección. Esto es 
una encuesta flash, que se hizo. Todo el mundo habla de inspección, y todo el mundo 
queremos y no queremos... Bueno, encuesta flash: cuatro preguntas; 84,2 de las res-
puestas dicen que la inspección depende demasiado del inspector que venga, que es 
imprevisible lo que pueda suceder. Y esto es el 84 por ciento. Cuidado, después de 
esta respuesta hay una sanción, ¿eh? Porque ustedes saben que hay sanciones, des-
pués de las inspecciones, cuando se levanta un acta. Y aquí, nos están diciendo que 
hay arbitrariedad. Y esto es una encuesta flash, transversal, ¿eh?

Yo..., como Administración, en una encuesta transversal me sale este resultado 
y mañana estoy sentado con todo este departamento, diciendo: «A ver, ¿qué pasa? 
¿Cómo es posible que haya esto? ¿Cómo es posible que, en el siglo XXI, con las se-
guridades jurídicas que necesitamos, el resultado público sea estas encuestas?» Nos 
lo tenemos que hacer mirar. Esto, lo del 27 por ciento, lo de..., bueno, todas estas 
cosas que hemos ido diciendo.

Voy a las conclusiones, señora presidenta. La cartera de servicios: humanizarla y 
normalizarla. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos que hay que adaptar la carte-
ra de servicios a la realidad de la vida. Si todos los dependientes que ahora nosotros 
no les gestionamos la dependencia, los dejamos en casa, ¿ustedes saben qué es lo 
que va a pasar? Lo que ya está pasando, que como la familia está sobrepasada en su 
domicilio, llaman a la ambulancia, lo cogen como pueden y se lo llevan al hospital. 
Y tenemos al abuelo o a la abuela, para arriba y para abajo al hospital, voy y vengo, 
hasta que a alguien le dice: «Déjele usted de mover.» Estamos maltratando a cientos 
de personas, con transportes inútiles, porque no les hemos gestionado el final de su 
vida en condiciones.

Esto es lo que va a pasar. Esto está pasando, ya. Esto se va a multiplicar –esto 
se va a multiplicar. Entre otras cosas, como esto ocurre, ¿qué es lo que queremos? 
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–y voy rápido, al otro tema–, queremos protocolizar y normalizar las derivaciones 
hospitalarias. Porque se está convirtiendo en un enfrentamiento entre profesionales: 
«¿Por qué me lo trae, si le he dicho que no me lo traiga?» Que si está deshidratado, 
que si no está deshidratado; que por qué viene; que entre lo que la familia quiere, 
lo que la familia no quiere... Eso es un problema de gestión de una vida, que a los 
directores nos da muchos problemas. Por eso, en otro punto –y voy rápido– digo 
que la complejidad de los entornos y decisiones, aconsejan de dotar de una cierta 
autoridad o protección administrativa a las direcciones de los centros. Como está 
pasando con los médicos, que les pegan; como está pasando con los profesores, que 
les pegan; porque ante decisiones complejas, lo que no se puede estar es sin segu-
ridad jurídica.

Bueno, lamento mucho haber ido tan rápido. Muchas cosas me las he dejado, 
pero ustedes las tienen aquí, y estamos a su disposición, por grupos o como ustedes 
quieran. Nos llaman y les podemos explicar con más amplitud. 

Solo si hemos conseguido transmitir algo de sensibilidad con el traje, y algo de 
sensibilidad con estos datos, nos marcharemos un poquito más tranquilos a casa.

La presidenta

Gracias, señor Rueda. Tenemos la documentación que usted ha enviado, la te-
nemos todos los diputados, cosa que le agradecemos, además, porque así luego 
podemos repasar, si ha quedado algún aspecto al que hay que echarle otro vistazo.

Compareixença d’una representació de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències

357-00284/12

A continuación, tiene la palabra el señor Vicente Botella García del Cid, presi-
dente de Upimir, Unió de Petites i Mitjanes Residències. Tiene la palabra por quince 
minutos. No seré estricta con el tiempo, porque no lo he sido con el señor Rueda, 
pero procuremos ceñirnos en lo posible.

Gracias.

Vicente Botella García del Cid (president de la Unió de Petites 
i Mitjanes Residències)

Gracias, señora presidenta. Gracias a los señores y señoras diputadas que están 
aquí, muchos de ellos buenos amigos. Cuando hablas después de Andrés ya sabes 
que tienes que correr. Entonces, ya venía preparado, no se preocupe, ¿vale? (La pre-
sidenta riu.)

Realmente..., antes quería decirles a todos que me siento como Peter Sellers en 
El guateque, ¿eh?, estoy como muy hundido; pero si les pasa a todos, ya quedo tran-
quilo, porque yo realmente hago metro noventa, y aquí quedo bajito (rialles), pero 
bueno...

Y luego, decir también que prometo no colgar en Facebook como viene Noemí a 
las acciones que realizamos. No vamos a darle publicidad a eso, Noemí. 

Yo he venido a hablar, en principio, no del anciano que se anuncia en la tele-
visión, sano, guapo, con todos los dientes, activo y que, además, muestra un alto 
poder adquisitivo, sino que he venido a hablar de individuos mayores, frágiles, con 
patologías crónicas, que precisan de terceras personas para actividades básicas de 
la vida diaria, como son comer, beber, la higiene personal, deambular, aguantarse 
derechos o bipedestar, y si me lo permiten, incluso el hecho de la defecación o el 
ritmo urinario.

La mayoría están institucionalizados, somos una patronal de residencias y cen-
tros de día. Y con un pronóstico de duración de vida de meses o pocos años; a ve-
ces, incluso pocos meses, para qué mentir. Hablamos –y creo que lo tenemos todos 
claro– de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos. Gen-
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te que se ha dejado la piel por todos nosotros y que han hecho que, gracias a ellos, 
ustedes y yo estemos ahora aquí, gozando de todo el sistema de vida que tenemos, 
que no es malo, aunque hay gente que lo pueda estar pasando mal. Y qué solicita-
mos, ¿qué les solicitamos a ustedes para ellos, en base a la legislación que pueda 
salir? Pues defendemos que la calidad de vida en los centros residenciales y de día, 
así como el acceso a la universalidad de la llamada Ley de la autonomía personal y 
la dependencia, sea por prestación de servicios, sea por prestación económica al no 
existir el servicio, sea universal. Que todo el mundo, tal como indica la ley, tenga 
derecho a ello.

No entendemos –y cada vez lo vemos desde un punto de vista más crítico– las 
listas de espera, lacra del actual sistema, y una vergüenza para una sociedad avan-
zada como la nuestra. Defendemos que merecen ser cuidados y atendidos con dig-
nidad, con profesionalidad, con humanidad y sin ser excluidos, cual apestados, de 
los servicios sanitarios por «gastones» o consumistas. Defendemos un sector noble, 
valiente, que convive con la muerte, con la vejez y con las miserias humanas. Y, así 
y todo, quiere dotar de calidad de vida a quienes ya poco pueden decir ni hacer. De-
fendemos a nuestros usuarios, el eje central de nuestra actividad, y de nuestro día a 
día. Esos que, por ser mayores y enfermos, en ocasiones, parecen sobrar.

¿Qué precisamos de ustedes? Porque la verdad es que siempre que venimos aquí, 
aparte de ver a buenos amigos, les pedimos cosas. A veces, las conseguimos –pocas 
veces las conseguimos– y otras, pues no las conseguimos. Pues, precisamos –como 
primer punto– una dotación presupuestaria en condiciones. Es que..., la situación 
actual demanda una aportación presupuestaria por parte de la Generalitat diferente 
a la que está efectuando en estos momentos. Hace diez años que tenemos las tarifas 
congeladas. Esto, según un estudio de otra patronal amiga, ha representado un 10,1 
por ciento de desajuste en nuestras cuentas, sin dejar por ello de atender, ni con un 
ápice de calidad, a nuestros usuarios.

Creemos que es posible hacer mucho más, lo creemos de verdad, ¿vale? Y cree-
mos que debe existir una voluntad de país, de ver este problema como un problema 
no puntual o de un sector, sino de un país entero. Precisamos más plazas, que no 
seamos actualmente la antesala de la muerte, pues se aguarda en las listas de espera 
más que el tiempo que se está ingresado. En residencias públicas de la Generalitat 
de Catalunya hay cuatro años de lista de espera para gozar del servicio posterior-
mente –«gozar» entre comillas– unos dos años como mucho.

Precisamos personal mejor remunerado, con formación adecuada a la tipología 
de los usuarios actuales, muy sanitarizados. Formación como la que en estos mo-
mentos se está impartiendo en FP de segundo nivel. Necesitamos que esta gente se 
integre en nuestros centros. Por ejemplo, a través de la formación dual. No valen ya 
cursillos del SOC, de 350 horas, poner un uniforme y decir que pueden pinchar una 
insulina. Eso es una auténtica barbaridad, y no pasan más cosas, porque la mayoría 
de gente da por normal que sea así.

Precisamos unidad entre el Tercer Sector y las entidades mercantiles, porque to-
dos somos necesarios, y aun sumando esfuerzos de manera conjunta, seguramente 
nunca llegaremos a atender al cien por cien de la población, ni queriéndolo. Precisa-
mos, a medio plazo, un replanteamiento sectorial de la atención a la dependencia y 
el modelo actual, que estamos parcheando constantemente. 

Precisamos que nuestra honorabilidad no sea puesta en duda y caiga en la inde-
fensión por el mal hacer de unos pocos sinvergüenzas, sin que normalmente nin-
guna administración salga en defensa de quienes, la inmensa mayoría de veces, se 
desviven por hacerlo bien, y mejor. Creo que es un sector que ha demostrado, desde 
hace muchos años, que lo que intenta es hacerlo cada vez mejor, con las dificultades 
que tiene.

Precisamos no duplicar funciones entre nuestros trabajadores y un sector público 
colapsado, ya parece que de manera crónica. 
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Una vez indicado lo que precisamos, nos gustaría decirles qué les exigimos. Pero 
como cuando alguien exige algo, creo que también debe dar algo a cambio, lo que 
hemos hecho es un decálogo de qué exigimos y qué ofertamos a cambio.

Exigimos un incremento presupuestario para la atención a los dependientes y la 
recuperación inmediata de la pérdida porcentual de los últimos años. ¿Qué podemos 
ofrecer a cambio? Pues ofrecemos un incremento de salarios y la posibilidad de ne-
gociar un convenio de aplicación en el ámbito de Cataluña. 

Exigimos un incremento de la partida destinada a las PEVS, prestación económi-
ca vinculada a servicio, y la recuperación de sus aportaciones económicas, previa a 
los años de crisis. En estos momentos, es anecdótica la aportación que se hace a las 
PEVS. Las PEVS son un mecanismo de autoregulación del sector en cuanto a ocu-
pación de plazas de contrastada solvencia. Ofertamos centros preacreditados, con 
plazas vacías, que estarían encantados de acoger a usuarios con prestación econó-
mica vinculada. 

Exigimos que los centros colaboradores y concertados que quieran aumentar su 
oferta de plazas puedan, de manera paulatina y pactándolo con la Administración, 
llenar esas plazas vacantes con plazas con financiación pública. ¿Qué mejor que uti-
lizar centros ya conocidos, con convenio con la Administración, para así poder tener 
más plazas? Ofertamos a cambio residencias que estarían encantadas de poder lle-
nar plazas vacías y tener a la Administración de proveedor de las mismas. Su único 
riesgo sería como pasó en el año 2012 –y aquí hay gente que lo vivió con nosotros y 
a nuestro lado–, el impago que se produjo. Pero esto..., cada empresa debe asumir su 
riesgo, cuando tiene un proveedor que le deja de pagar, y que puede pasar. 

Exigimos que todos insistamos en que el IVA de las plazas privadas baje del 10 
por ciento al 4 por ciento. Un tema que ya ha pasado al Senado y que creo, por la 
dinámica a nivel de lo que son las cámaras parlamentarias, que estará en el Parla-
mento en la próxima legislatura. Muchos de ustedes tienen grupo parlamentario en 
Madrid, por lo tanto, lo que les exigimos es que nos ayuden a que eso vaya rápido, 
porque de esa manera la plaza privada bajaría un 6 por ciento su precio. Nos com-
prometemos, por ello, a que las plazas privadas no se encarecerían de tal manera 
que fuesen de acceso difícil a la mayoría de la población. Esto haría, asimismo que, 
si se llenan plazas privadas por un descenso de precio, la lista de espera tuviese más 
plazas para poder ir después. 

Exigimos personal formado y bien retribuido, con condiciones laborales acor-
des a los tiempos que vivimos. Siempre con base en un incremento de tarifas, sin 
el cual, el sector se vendrá abajo en breve, y muchos de los que estamos aquí, lo 
veremos. No encontramos personal, y el que encontramos, no nos dura. Muchos de 
ellos, se van. Asimismo, el próximo año, el incremento del salario mínimo interpro-
fesional afecta a diferentes grupos del profesiograma de nuestro convenio. Lo cual, 
ya significa cuál es nuestro convenio. Ofertamos, a cambio, condiciones laborales 
dignas y profesionalización de nuestro personal gerocultor, base de la atención que 
prestamos. 

Exigimos que cualquier legislación sectorial contemple en igualdad de condicio-
nes –y ya lo dijimos en una anterior comisión parlamentaria– el sector mercantil y 
el sector..., el Tercer Sector. Sin caer en demagogias al respecto, ofertamos el mismo 
respeto mutuo que se nos tenga a nosotros. 

Exigimos la creación de una mesa técnica de debate sobre el actual modelo y su 
sostenibilidad, así como modelos alternativos ante la hecatombe poblacional que se 
nos avecina. Que estén representados en la misma quienes cada día trabajan en el 
sector, haciendo técnica y no política. Ofertamos, evidentemente, nuestra presencia, 
nuestro trabajo, y nuestras horas de dedicación a tal mesa. 

Exigimos una inspección próxima, seria y profesional, pero colaboradora en ha-
cer mejorar el sector y reconocer el esfuerzo que cada día hacemos. Sin ella, no po-
dremos mejorar, pues el temor es muy mal consejero a la hora de ser emprendedor. 
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Les remito a la encuesta realizada –y que ha mencionado mi amigo el señor Andrés 
Rueda–, en la cual un 84,5 por ciento de los doscientos centros que la ha contestado 
tipifica la inspección de personalista y arbitraria, sin que eso signifique ni bueno ni 
malo, solo personalista y arbitraria. Sí a ser inspeccionados. Antes de venir aquí, 
me tomé el interés de mirar la comparecencia de Comisiones y UGT y creo recor-
dar que era Comisiones –sindicato además con el que tenemos muy buena relación 
y mucha amistad–, quien insistía en las inspecciones. Pero si no tenemos nada en 
contra, de las inspecciones. Pero que vengan esas inspecciones, realmente, con el 
criterio de ayudar al usuario, de ayudarnos a dar una mejor atención y no con cri-
terios absolutamente banales, puntuales y anecdóticos, en la mayoría de ocasiones. 
Ofertamos total colaboración con la misma, para mejorar juntos en la atención a 
nuestros usuarios. 

Exigimos que –como lo hice el 8-M, pues lo puse todo en femenino, ¿vale?, val-
ga como un reconocimiento– nuestras médicas, enfermeras, fisioterapeutas, trabaja-
doras sociales, terapeutas ocupacionales y psicólogas sean dotadas de herramientas 
de trabajo desde el sector público, por parte de sus homólogas, y hagan fluir el buen 
hacer. Que nuestros usuarios no sean vistos como un colectivo de gasto a controlar, 
y punto; sino que sean considerados como ciudadanos de primera, con todos sus de-
rechos intactos, lo mismo a nivel farmacéutico. Ofertamos trabajo a coste cero para 
la Administración –nuestros profesionales nos los pagamos nosotros, no los paga la 
Administración–, descongestionando de cargas sanitarias y de otro tipo de cargas a 
la duplicidad de profesionales que tenemos en la Administración pública.

Creemos que cualquier iniciativa de legislar en un marco de defensa a nuestros 
mayores debe, ante todo, iniciarse por la protección y preservación de los dere-
chos de los más frágiles y necesitados, a quienes hoy me siento vanagloriado de 
defender y representar por ser médico y, junto a ellos, luchar cada día porque su 
mañana sea el de quienes en sus arrugas y canas muestran su nobleza, su entrega 
a una sociedad que, perdonen, pero les devuelve mayoritariamente marginación 
y desidia. 

Como bien dijo Confucio: «Gobernar significa rectificar.» Así que les rogaría 
que empecemos, sin dilación, a hacerlo que ya vamos con retraso.

Gracias.
¿A que lo he hecho bien, presidenta? 

La presidenta

¿Eh? (Remor de veus.) Muy bien, muy bien porque le voy a decir..., le han sobra-
do dos minutos. O sea que gracias, señor Botella, por ajustarse al tiempo. (Persisteix 
la remor de veus.)

Compareixença d’una representació de La Confederació
357-00289/12

A continuación, tiene la palabra don José..., Josep Serrano Márquez, de La Con-
federació.

Gracias.

Josep Serrano Márquez (representant de La Confederació)

Gràcies, i en nom de La Confederació, gràcies per convidar-nos a aquesta comis-
sió, que l’estem seguint també..., les compareixences que hi ha hagut prèviament, 
molt interessants totes. I com queda una llista molt llarga de compareixences és pos-
sible que ens tornem a veure en el futur. 

I hi ha coses que... –demano ja disculpes–, ens reiterarem en moltes coses. Se-
gurament els estarem aixafant l’argument també a alguns dels que vindran després, 
però segurament és que insistim en coses que són comunes a tots i és per cridar-los 
l’atenció sobre la situació que tenim com a sector. 
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Andrés ha parlat perfectament de l’escenari demogràfic, gent gran, sobreenvelli-
ment, i apuntaríem alguna cosa més, que no és que sigui diferent, sinó alguna ma-
tisació més, que és, com seran les nostres famílies del futur. ¿Com serem nosaltres, 
quan ens toqui? Segurament, molt diferents a les nostres famílies, a les nostres ge-
neracions que ens precedeixen; monoparentals, pocs fills, amb una reducció dràstica 
del suport familiar.

No hem parlat o hem parlat poc de factors que he sentit abans en alguna altra 
compareixença, sobre el tema de la soledat, la soledat en la gent gran. Persones 
grans, i molt grans, que viuen i que viurem soles, que viuran soles. Això és una 
primera reflexió d’alguna cosa que potser no ha aterrat gaire, però que hauríem de 
parlar-ne. 

Quina és la situació quant a l’habitatge? Per què hem d’anar a assumir que les 
llars han de ser d’una sola persona? Hem d’aprofitar que la situació de l’habitatge és 
la que és, per començar a pensar en nous models de convivència, que ens apropin 
al fet de poder aprofitar un bé tan escàs i car com és l’habitatge. I lluitar així també 
contra la soledat de la vellesa. Hauríem d’explorar aquesta via.

Òbviament, qualsevol inversió, qualsevol euro invertit en que les llars de la gent 
gran, de la nostra pròpia llar, quan ens fem grans, sigui adaptada, perquè puguem 
perllongar l’estada a la nostra llar, serà una inversió amb un retorn elevadíssim en 
estalvi a futur per a les arques públiques. Perquè ens mantindrà la qualitat de vida, 
ens ajudarà a mantenir-la i a viure més temps en aquesta llar i amb menys assistèn-
cia. 

Òbviament, hem d’avançar..., i ens passarà pel davant un altre tsunami, que és el 
de la tecnologia. I no podem deixar d’aprofitar els avenços tecnològics per aplicar 
a tota aquesta gent que viu sola, o que estarem vivint sols en el futur, en temes de 
teleassistència avançada i domòtica, que ens han de permetre viure amb autonomia 
i soledat amb més seguretat.

En l’àmbit de la llar, lo primer que m’agradaria parlar –perquè, com a Confede-
ració també tenim una part molt important d’activitat en assistència domiciliària– és 
què passa a les llars?; el suport a la llar a la gent gran. Òbviament, coneixem l’assis-
tència domiciliària, que, òbviament, és un servei que coneixen millor encara els que 
han tingut o tenen contacte amb el món municipal.

I tota la cartera de serveis. Abans parlava també..., l’Andrés feia un apunt, no li 
ha donat temps a dir-ho, a mi em sobrarà temps, llavors aprofito per dir alguna cosa 
i tal, que és transformar els centres actuals en plataforma de serveis, eh? Aquest dis-
curs, ja fa temps que n’estem parlant, però és veritat que hem d’intentar potenciar 
allò que ja existeix, perquè doni més serveis a la seva proximitat; per permetre que 
la gent continuï vivint al màxim possible a casa seva; perquè aquest tsunami no el 
podrem atendre institucionalment, perquè no tindrem capacitat de construir per aten-
dre tothom. Llavors, hem de fer, donar els requeriments suficients a tothom, perquè 
pugui viure al màxim possible..., sempre que sigui possible, a la seva llar.

I aquí entra una altra dinàmica. I la Generalitat, recentment, i el món municipal 
també hi està molt sensibilitzat, que és què passa en l’àmbit de les cures de la llar. Una 
altra realitat per ajudar a que molta gent pugui mantenir la vida a la seva llar, mitjan-
çant l’ajuda de les cures a la llar. I que nosaltres defensem, des de La Confederació, 
que han de ser en unes condicions completament diferents a les que avui dia s’estan 
oferint. Han de ser en condicions justes i dignes i aquí falten passos polítics per tal de 
ratificar que aquest Estat entri i combregui definitivament i aprovi els convenis de la 
OIT, per tal de millorar les condicions de les persones que treballen en les cures de 
la llar. Això és inapel·lable i no es pot ajornar. 

És veritat que estem vivint tota una tendència –no dic una moda, és una tendèn-
cia– a parlar de programes comunitaris. Per exemple, estem en una ciutat, Barcelo-
na, on podem parlar de radars, vincles, programes bastats en temes de voluntariats, 
on moltes entitats del Tercer Sector hi estem participant. Projectes que són molt ben 
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intencionats, però que no cobreixen totes les necessitats. I no podem deixar de pen-
sar que potser el que es fa veure és que amb això ja es cobreixen les necessitats de 
la gent gran. No és així, això és una tendència, que està molt bé, pot ajudar, però no 
cobreix totes les necessitats. I també s’ha posat de moda parlar de les cures de qui-
lòmetre zero, eh? Jo vaig agafant els hashtags aquests, i ara està de moda: cures de 
quilòmetre zero. Home, les carxofes són de quilòmetre zero; les cures poden ser-ho? 
Si no hi posem els recursos quedarà en una bona intenció i en un hashtag molt bo-
nic, però per fer cures de quilòmetre zero s’han de posar recursos de veritat i canviar 
tots els models; si no, serà una bona intenció, que no quedarà més que en un hashtag 
momentani, que serà traduït o canviat per un altre en el futur.

Ha parlat l’Andrés –que, a més, és metge– d’un tema –i el Vicente també, sobre 
la marxa– que jo crec que és cabdal abans de començar a parlar d’altres coses, que 
és la integració social i sanitària. Parlàvem del.... –el Vicente–, del tema de la de-
pendència com un dret universal. La sanitat ja ho és un dret universal, menys a les 
residències; a les residències no és un dret universal, la sanitat. Per què? Perquè ens 
obliguen a tenir medicina privada. 

Hem de pagar-nos els nostres metges, les nostres infermeres, quan una persona 
que està a casa, abans de venir a la residència, ho tenia tot. Però passa a la residèn-
cia i nosaltres hem de ser ineficients, com a país, i hem de duplicar la despesa. Hem 
de posar uns recursos que no tenim, que no ens podem pagar, per duplicar un siste-
ma sanitari que, a més, és ineficient, perquè els metges no formen part de la xarxa 
pública, per la qual cosa tenim un caos de gestió. A més, amb les recents coses que 
estan sortint, del tema de farmàcia, etcètera. Bé, és una situació que no ens podem 
permetre com a país, aquesta duplicitat. Òbviament, va in crescendo pel tema de la 
cronicitat, de la situació sanitària de les persones grans que estem atenent. 

Hi ha un pretès model d’integració sanitària i social, que, de moment, s’està fent 
amb comptagotes, com a experiència, en centres de titularitat pública. La qual cosa, 
tampoc no és que sigui gaire difícil, perquè forma part de la mateixa estructura, di-
guem-ne, de decisió. I, òbviament, això condueix a que...

A més, territorialment, a Catalunya tenim una inequitat de recursos destinats a 
l’atenció a la gent gran, en funció del territori on està. Perquè no té accés tothom als 
mateixos recursos, en funció d’on viu, començant pel tema sanitari, i acabarem pel 
tema d’atenció social.

Sí que començaré a parlar del tema de les residències. No em reitero: l’estat de 
salut i d’edat en què entren els avis i àvies a les nostres residències cada cop és un 
estat de salut pitjor, i cada cop són més grans, amb una atenció molt sanitària, ba-
sada en un model –com ha dit l’Andrés abans– de residències de persones molt au-
tònomes. No és viable fer la mateixa atenció que fa vint-i-cinc anys, amb els matei-
xos paràmetres a les persones que necessiten ara ser ateses, que són, eminentment, 
persones derivades del sistema sanitari i que no són ateses pel sistema sanitari. Han 
estat derivades a les residències.

Què ens trobem? Que hi ha un tracte discriminatori; no hi ha equitat en el trac-
te a la ciutadania. A això, els toca a vostès, com a legisladors, posar-hi fi. Tenim 
diversos nivells de tracte a la ciutadania en funció del recurs on cauen. I ho diré 
d’aquesta manera despectiva per cridar la seva atenció, perquè és veritat: depèn d’on 
és tractada cada persona, té accés a uns recursos. Nosaltres ens apuntarem, en algun 
moment... –espero que no, però podria ser, per probabilitat–, que ens apuntem a una 
llista d’espera del sistema de la xarxa de serveis socials d’una residència. Si ens hi 
apuntem, i acabem entrant en primera opció a una residència cent per cent de titu-
laritat de la Generalitat, gestionada per personal de la Generalitat i amb recursos de 
la Generalitat, soc incapaç de dir-los quins són els recursos que s’hi estan destinant. 
No tinc accés a aquesta comptabilitat analítica. Però tenen molts més recursos que 
qualsevol altre servei; més personal, millor pagat, amb menys hores de feina, per 
començar; sanitat integrada i a tot l’abast, amb tots els recursos disponibles que la 
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Generalitat no té perquè posar-hi fi, perquè és un recurs propi. Si entra en un centre 
de titularitat de la Generalitat amb gestió delegada, arrel de, desgraciadament, els 
darrers escàndols que van passar fa dos anys a la ciutat de Barcelona, resulta que 
ara es destinen molts més recursos que a la resta de centres que, per exemple, tenim 
places col·laboradores o places concertades.

I recentment s’ha decidit que..., òbviament, algú s’ha adonat que els diners que 
es destinaven a aquests centres no donaven per fer l’atenció de qualitat que era ne-
cessària, i en les darreres licitacions s’ha incrementat la despesa exponencialment, 
per dotar aquestes places amb més recursos, demanant més personal, posant-hi més 
diners..., doncs per a la resta igual, no? Perquè tenim el mateix, és el mateix tipus 
de tracte. 

En un altre esglaó, si no tenim sort i entrem en un centre concertat o col·labora-
dor, resulta que la Generalitat, o l’Estat, eh?, no només la Generalitat, sinó que el 
sistema dedica els mateixos recursos que l’any 2009. Estem congelats des de l’any 
2009. Òbviament, hi ha vies per poder millorar tot això; òbviament, no parlaré, ja 
s’ha..., no em reiteraré amb el que ha dit abans el Vicente, sobre les prestacions eco-
nòmiques vinculades.

Vull cridar l’atenció també sobre que la realitat de les residències privades no és 
tota la mateixa. Nosaltres, que representem moltes entitats del Tercer Sector, estem 
atenent moltes persones, territorialment, que no tenen recursos; que entren a places 
privades perquè estan al nostre entorn, ens hem de fer càrrec d’ells i no preguntem 
quan tenen per pagar; ens en fem càrrec, perquè són les persones que estan al nostre 
territori. I després, potser tenen diners per poder pagar o no, no totes les persones que 
són ateses a les residències estan dins del sistema de la dependència. I això també s’ha 
perdut, perquè abans, la majoria de les persones que teníem eren persones amb neces-
sitats socials. Aquestes han quedat relegades, perquè la dependència s’ho ha menjat tot.

Quant als centres de dia, és un model desfasat, eh?, de persones que estan en 
traspàs o en espera d’una plaça de residència, i que acaben majoritàriament aprofi-
tant un sistema com és el sistema de centre de dia, on fa..., hem estat amb la Gene-
ralitat treballant durant molt de temps, en un nou model, però que malauradament, 
no s’ha parlat mai dels recursos que són necessaris per fer-hi front. Els preus de re-
ferència són d’escàndol. Vint-i-vuit euros al dia, si dividim entre les deu, dotze ho-
res que..., és igual, no faré l’exercici, em sembla que és denigrant el que es destina a 
aquest servei; amb l’exigència de prestació i d’atenció que es demana al proveïdor.

I a més, amb una peculiaritat, que és que el sistema de facturació –que després 
m’hi referiré per una altra banda–, que fa que no es pagui pel que costa el servei, 
sinó pel que una persona decideix ocupar. I com una persona pot decidir no ocupar 
totes les hores del dia, les restants tampoc no es paguen, i fa molt difícil que es pu-
guin ocupar i fer que els centres tinguin ingressos per sostenir el seu manteniment.

Els professionals. Començaré per l’àmbit del domicili, del SAD. Hi ha coses que 
són confluents, també ho ha dit el Vicente molt bé. Hem rebaixat en excés la forma-
ció d’entrada a tots els perfils professionals. En l’àmbit domiciliari, històricament 
teníem la figura del treball familiar; de la treballadora o el treballador familiar, 
amb una formació que era d’unes vuit-centes hores –tampoc no és que fos per tirar 
coets–, i ara, ho hem rebaixat a 450 hores. El sistema de provisió actual, que està 
molt bé, perquè la persona pot decidir quan vol ser atesa, etcètera, i els municipis 
han d’avalar per aquest dret, fa que els professionals que es dediquen a l’àmbit do-
miciliari estiguin molt precaritzats, perquè la majoria de la demanda dels serveis es 
concentra en les mateixes franges horàries. Es necessiten molts professionals, però 
molt poca dedicació horària. I això, provoca molta precarietat en les persones que es 
dediquen en aquest àmbit domiciliari. 

I això és una millora de la governança que s’ha d’entomar, perquè si volem que 
els professionals del sector tinguin condicions dignes, estables i jornades completes 
per guanyar-se la vida, hem de fer que sigui conjugable el dret de l’usuari amb el de 
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la persona que treballa. I això és un tema de governança que s’ha d’entomar –se n’ha 
parlat també anteriorment.

En l’àmbit residencial, òbviament, tenim un conveni de referència que és l’es-
tatal, que és poc atractiu per als nous professionals. Amb la mateixa titulació que 
poden obtenir, hi ha molts altres sectors més atractius, més ben reconeguts i amb 
millors condicions econòmiques. No tenim gaire capacitat de retenir talent –i ja no 
dic talent–, ni nombre de persones, ni les vocacions. I amb quins perfils de profes-
sionals ens quedarem per atendre la nostra gent gran?, perquè ens atenguin a nosal-
tres quan ens toqui? 

El baix nivell formatiu, d’entrada, és escandalós i, a més, amb una bona inten-
ció d’intentar que tothom pugui complir, hem posat en marxa les acreditacions de 
competències –atenció– «provisionals i excepcionals». Estem posant més adjectius 
a aquesta situació per intentar estirar i que estiguin dins de la norma persones que 
encara tenen menys requisits formatius dels que es demanaven fa quatre o cinc anys. 
Creiem que és insuficient, perquè en el futur, necessitarem molts més professionals 
i millor preparats –no em reitero. 

Estem treballant en temes de grau mitjà, però el grau mitjà són persones de setze, 
divuit anys, amb molt poca expertesa personal com per poder assumir el tracte a la 
gent gran, i a més, amb altres vocacions. No entren a fer aquests graus pensant que 
treballaran immediatament amb la gent gran. I les experiències que estem tenint amb 
FP dual ho ratifiquen. Els graus superiors donen accés a altres sectors d’activitats 
més ben remunerats; és difícil que puguem accedir-hi, és molt més difícil.

I els certificats de professionalitat, basats en el tema de la formació ocupacional 
del SOC, doncs, hem parlat..., ara tenim una experiència en marxa, amb el SOC, 
però va en aquesta via. Llavors, creiem que és poca formació per atendre la neces-
sitat assistencial. 

I, òbviament, l’acreditació de competències que hem dit, em sembla que ja hi 
hem posat... –no sé si em podeu corregir–, cap a l’any 2021. (Veus de fons.) Estem 
posant ja..., és a dir, d’una cosa que era del 2015, 2017, ja estem parlant del 2021. Per 
què? Perquè ni és atractiu, ni és efectiu per a la gent que està en aquesta situació. 
Llavors, s’ha de repensar.

El finançament. La cartera de serveis, ja hem dit, està parada des de l’any 2009, 
basat en estudis econòmics anteriors. O sigui, no és que siguin estudis..., sinó que 
l’últim estudi, el llibre blanc, em sembla que és de l’any 2005. I en base a això està 
creada la cartera de serveis de l’any 2009. La realitat assistencial és completament 
diferent: les projeccions i llista d’espera ens fan esfereir. No podem continuar ate-
nent la gent de la mateixa manera i amb els mateixos recursos. I si es fa, es fa pre-
caritzant el sector. I créixer amb el nombre de persones ateses, a costa del sector, 
tampoc no és digne del país. 

Hem estat augmentant els costos durant tot aquest temps, aquesta dècada perdu-
da, entorn del 10 per cent, més els costos que continuen augmentant. No oblidem 
que s’han aprovat de manera general, a Espanya, escenaris generals de creixement 
de salaris dels propers tres anys, entorn del 10 per cent; més els que aniran venint. 
I això s’ha d’entomar, s’hi ha de donar trasllat.

Poso l’accent en el tema que, per exemple, les entitats del Tercer Sector; a més, 
en aquest període, hem hagut d’assumir l’increment de l’IVA en cinc punts, per-
què som consumidors finalistes de l’IVA i no el podem repercutir. I, llavors, és una 
despesa addicional que hem hagut d’assumir en aquest període, que encara posa en 
pitjor situació la situació del Tercer Sector respecte a altres entitats, que sí que se’l 
poden deduir.

Parlava, l’Andrés, de les trampes, no?, o d’aquest 42 per cent. A mi, és que em 
comencen a casar algunes coses, no?, d’aquests números. Perquè resulta que, quan es 
presenten millores o propostes de millora d’alguna cosa dels pressupostos del grau de 
dependència, etcètera, hi ha informes que podem llegir tots, que a més, que diuen que 
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no tenen cap efecte en el pressupost de la Generalitat i que per això es poden fer. És a 
dir, les propostes que es fan, de millora, no tenen efecte pressupostari. I al final, no es 
gasten, doncs..., és que al final, estem fent una roda de..., on no sabem on està la bola, 
però està donant voltes quan segurament no té cap efecte, cap de les mesures que 
s’estan fent sobre el pressupost. Un sobrecost sanitari, del sistema –torno a dir-ho– 
que és ineficient i no el podem mantenir. No ens el podem permetre, en aquest país.

I jo..., m’agradaria, en aquest tema de finançament, dir que aquest any 2009 con-
tinuem amb les retallades. Sembla ser que ningú no ho diu, però tenim una nova ins-
trucció de facturació dels serveis, de molts serveis –entre ells, els residencials de la 
gent gran–, on ens han tornat a posar en el càlcul dels preus els graus 1, que havien 
estat trets dels càlculs de les mitjanes de places de dependència; ha tornat a entrar 
amb un efecte important, òbviament. I les places concertades –que ja no estan con-
certades, ara se’n diuen «adaptades», des de fa un mes o una cosa així–, han passat 
de tenir un preu mitjà anual pel grau de dependència, a tenir un preu que va ja per 
temes de grau i estada diària.

A hores d’ara, l’ordre de preus anunciada i que s’ha publicat per al 2018 continua 
sense aplicar-se i sense publicar-se, per la qual cosa estem fent tot el que és la fac-
turació en base al 2017.

La presidenta

Senyor Serrano, vagi acabant, si us plau.

Josep Serrano Márquez

Molt ràpid. 

La presidenta

Gràcies.

Josep Serrano Márquez

Perfecte. 
El sector. El sector està unit. Des de fa dos anys, que vam venir aquí a la porta 

del Parlament a fer una lectura d’un manifest, en el que reclamàvem 300 milions. 
Però fa dos anys que vam venir a fer aquesta demanda de 300 milions, que no han 
sortit, que no estan a sobre la taula. I si comencem a parlar-ne, ja portarem dos anys 
de retard respecte a aquella situació, que ja estarà desfasada, perquè és un càlcul 
que vam fer fa dos anys. Per la qual cosa, qui cregui que amb 300 es soluciona, està 
lluny de encertar-ho. L’Andrés ha fet un escenari molt clar, en aquesta situació, per 
millorar les condicions de qualitat de la gent del nostre país.

No passaré per altres coses que crec que no toquen en aquesta comissió, i només 
dues reflexions finals: ens agradaria que es posés en relleu el bon tracte, la bona 
manera de fer que té el sector, majoritàriament, en el tracte a la gent gran i en la si-
tuació de dependència. S’ha de positivitzar aquesta situació. Hi professionals amb 
compromís i hi ha molt bones pràctiques, de qualitat, i amb models d’atenció que, 
cada cop més, van pensant en posar en relleu el que vol la persona i no pas un model 
assistencial fet i que s’hagi de reproduir.

I el Vicente feia: «Exigeixo...; ofereixo...» Ens toca a nosaltres fer aquests can-
vis, perquè ara estem aquí. Vostès legislen i nosaltres som les entitats que podem 
fer aquestes coses, perquè estem demanant-les. Perquè no em veig amb la moral que 
quan estigui jubilat i em toqui venir aquí, que els altres que em substitueixin els di-
guin que ho facin, perquè nosaltres no ho vam fer.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Serrano. Ho procurarem; procurarem fer-ho. (Pausa.) Co-
mença la senyora Valencia, Elisabeth Valencia, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, empiezo agradeciendo la comparecencia de La Con-
federació, d’Upimir y de Ascad en esta comisión. Algunos de..., bueno, con la mayo-
ría ya nos habíamos visto, hay alguna persona que no conozco personalmente, pero 
destacaría que siempre que les hemos llamado para plantearles diferentes dudas o 
problemas que hay en el sector y su opinión, siempre se han mostrado abiertos a co-
laborar con nosotros. Y eso es de agradecer, porque todos sabemos que el tiempo es 
limitado, y en este caso, dirigiendo residencias, tienen que tener su tiempo bastante 
ordenado. Y les agradecemos que vengan aquí a explicarnos, una vez más, como 
está el sector.

Dicho esto, quería comentar que impulsamos esta comisión porque nos dimos 
cuenta de que la necesidad... Bueno, desde que somos... –en este caso yo–, desde 
que soy diputada, y ya lo sabía con anterioridad..., la necesidad que tenemos en el 
sector de atención a las personas mayores es enorme. Hemos agrupado las compa-
recencias, más o menos, que son relacionadas. En la primera comisión, vinieron 
entidades del sector; ahora vienen ustedes, que representan a la patronal, a las pa-
tronales más importantes. Y, bueno, han dicho cosas que son comunes, ustedes han 
comentado cosas que son comunes, pero, bueno, haremos referencia espero que a 
las más importantes.

También gracias por traer el simulador, porque nos permite empatizar con cómo 
se sienten las personas mayores y las dificultades que tienen. Y bueno, y buscar la efi-
cacia en las medidas o en las políticas que adoptemos también desde este Parlament.

Se ha hablado de varios temas, a nosotros nos preocupa mucho un tema primor-
dial, que es la lista de espera que tenemos en Cataluña, en atención a la dependen-
cia. Se ha hablado de 155.000 personas desatendidas. Este hecho nos parece muy 
grave, lo que se ha comentado, que una de cada dos personas en Cataluña está des-
atendida. La lista de espera hace que las personas lleguen a la residencia con un 
deterioro muy elevado, y esto hace que las residencias se tengan que adaptar a los 
cuidados a personas que están..., hay muchos grados tres, y algunos grados dos, que 
no están bien valorados; pero, bueno, tampoco vamos a entrar en este tema.

Queremos decir que nos preocupa mucho el tema, porque es evidente que la pirá-
mide poblacional va hacia el envejecimiento y necesitamos adoptar medidas urgen-
tes, y medidas que corten la situación que tenemos en Cataluña, desde nuestro punto 
de vista, de raíz. No podemos continuar con esta tendencia, no podemos continuar 
con esta lista de espera. En esta línea, nosotros..., quiero comentarles que hemos 
hecho mucha incidencia en que el Govern tiene que crear nuevas plazas públicas. 
Le queremos preguntar su opinión sobre la coherencia en la concertación de plazas 
a nivel territorial. Se lo quiero preguntar a ambos, porque, ¿cómo les parece que el 
Govern está concertando estas plazas?

También les queremos preguntar sobre el documento que han firmado algunos 
de ustedes..., bueno, o han firmado o han colaborado con el Govern para la mejo-
ra de las condiciones del sector. ¿Qué opinan de los compromisos que ha adquirido 
el Govern en este documento? Y si les parece que son factibles y si verdaderamen-
te consideran que va a haber una inversión presupuestaria para tener mejoras en el 
sector. Porque, desde nuestro punto de vista, pues, es fer volar coloms y queremos 
saber, ya que están ustedes aquí, su opinión al respecto.

Después, también queremos hacerles referencia a un tema que han comentado 
los tres, que son los criterios de la inspección. Nosotros, a la anterior consellera le 
preguntamos por los criterios de la inspección. Ella hizo mucha incidencia en que 
había un checklist y en que las inspecciones no..., o sea, todas seguían un procedi-
miento y, bueno, no dependía de la persona que fuera a hacer la valoración o fuera 
a realizar la inspección, pues la valoración que se realizaba, de la residencia. Que-
remos preguntarle otra vez, o que hicieran incidencia en este sentido, porque a no-
sotros se nos ha dicho muchas veces que hay un checklist para hacer la inspección. 
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Después, también nos alerta la incoherencia de los datos entre el ministerio y la 
Generalitat de Catalunya. No sabemos por qué tenemos este desfase de 17.253 per-
sonas en situación de dependencia y también estamos de acuerdo en que deberíamos 
estar coordinados entre las administraciones, porque es nuestro trabajo coordinar-
nos y no entendemos este desfase o esta falta de transparencia. Porque, si hay 17.000 
personas que están en situación de dependencia, y no están controladas, no sabemos 
si el Govern de la Generalitat ha pedido la cobertura de estas 17.000 personas, o si 
ha habido una dejadez de funciones en este sentido.

El señor Botella ha hecho referencia, también, a la importancia de la formación 
de los trabajadores. Nosotros hacemos mucha incidencia en la FP, en que necesita-
mos una FP dual para, también, los trabajadores del sector de la dependencia. Que-
remos profesionales que estén formados, queremos profesionales que den un buen 
servicio. Y nosotros, vamos a continuar trabajando en esta línea.

La presidenta

Diputada, vaya terminando, por favor.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí. Por otro lado, el representante..., sí, el de La Confederació ha hablado de un 
aspecto que a nosotros nos parece fundamental, y es el cambio de modelo de familia 
que tendremos en el futuro, y si nos podremos adaptar a las necesidades que tendre-
mos en un futuro, de residencias o de servicios más destinados al cuidado en casa.

El servicio de atención domiciliaria en la actualidad es insuficiente, y pensamos 
que tenemos que mejorar en ese sentido. Luego, tenemos a muchas personas que 
viven solas en casa. Hemos impulsado iniciativas en este Parlament para intentar 
solucionar este problema, o como mínimo, para hacer énfasis.

Y después, bueno, comentarles que estamos de acuerdo en que necesitamos solu-
cionar, sobretodo, el tema de la financiación del sector de la dependencia.

Muchas gracias a todos por venir.

La presidenta

Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Moreno, del Gru-
po Socialistes i Units per Avançar.

Gràcies.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agradecerles, también, la comparecencia al señor Rueda, 
al señor Botella y al señor Serrano. Claro, esto es una comisión de estudio sobre la 
gent gran, que tiene que acabar en un informe, a partir de las comparecencias que 
ustedes han hecho, y de las explicaciones que han hecho ustedes y los de diferen-
tes sectores, para ver, o para intentar que el Gobierno tenga una lista de mejoras, de 
cambios de modelo que se puedan implementar en el futuro, ¿no? Y, por lo tanto, 
aquí hay que hacer, desde mi punto de vista, dos trabajos. Uno, que es a la larga, es 
decir..., y, por lo tanto, el problema que tendremos del sobreenvejecimiento de la po-
blación, que lo tenemos ya delante, y cómo vamos a afrontarlo.

Y yo aquí coincido con algunas afirmaciones que se han hecho, no solo lo vamos 
a poder afrontar con plazas residenciales. Ya está, ya lo sabemos, porque los cálcu-
los no dan. No vamos a hacer ciento..., no sé qué número decía usted, trescientas 
plazas al mes, o ciento treinta... (Veus de fons.) Ciento treinta plazas al mes no van 
a salir, tampoco nos hagamos trampas al solitario. Y, por lo tanto..., porque no hay 
la financiación; ni la hay, ni la va a haber en los próximos cinco años, atendiendo a 
cómo ha ido la financiación estos últimos años.

Y, por lo tanto, hay que hacer una reflexión mucho más general, que no solo pasa 
por una atención social, sino por qué hacemos desde el punto de vista de la sanidad, 
qué hacemos de una vez por la integración del sistema social y sanitario, y como 
eso, al final, puede ser un todo que permita que las personas puedan pasar de un 
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servicio a otro, sin necesidad de tener la sensación de que cambian de servicio, y, 
por lo tanto, que las condiciones son diferentes, ¿no?

Y eso tiene una serie de repercusiones, que tienen que ver con la calidad del 
servicio, pero que también tienen que ver, fundamentalmente, con las condiciones 
laborales de los y las profesionales. Porque, si queremos un sector social y sanita-
rio, seguramente habrá que compatibilizar, y habrá que hacer compatibles las con-
diciones laborales y salariales de un sector y del otro. Porque si es el mismo, por lo 
tanto, deberían equipararse, ¿no? Por lo tanto, el debate es mucho más..., va mucho 
más allá, ¿eh? 

Pero en la parte que ustedes nos han expuesto, y que yo creo que contribuye, 
justamente, a este debate, claro, a mí me genera unas ciertas dudas. Porque, aunque 
tenemos ese escenario de futuro, lo que no podemos decirle a las personas mayores, 
que mañana, pasado, entrarán en una residencia, es que se esperen. Por lo tanto, te-
nemos que acometer algunas acciones inmediatas, y otras, a largo plazo. 

Y en las inmediatas, también tengo, tendré algunas dudas que me gustaría que 
me resolvieran. Es decir, una de ellas es: ¿qué opinión tienen ustedes de la gestión 
que se hace de las listas de espera? Más allá de que si la lista de espera es muy alta, 
o es poco alta, si hay mucha gente o no. La manera de gestionar la lista de espera, 
¿existe algún otro modelo en el cual haya una gestión más eficiente de esas listas 
de espera?

Tarifas congeladas desde hace años para recibir la prestación por dependencia. 
Y, por lo tanto, también, las tarifas de residencia. Claro, las tarifas actuales son fruto 
también de un acuerdo puntual que se hizo con parte del sector, y me gustaría sa-
ber ¿cómo está eso, en qué punto de negociación está con el Gobierno? Es decir, si 
finalmente va a haber una descongelación de las tarifas o no, a lo que nosotros nos 
llega y por las propuestas de resolución y mociones que hemos presentado –recien-
temente, ¿eh?, hablo desde hace un mes–, esa posibilidad no existe; como tampoco 
existe la posibilidad de crear, en este año, cinco mil prestaciones vinculadas nue-
vas o abrir las cinco mil plazas de centro de día. Aquí el Gobierno votó en contra, 
a pesar de que la propuesta de resolución, la moción salió aprobada. Es decir, esto 
es algo que es bastante repetitivo. El Parlamento aprueba cosas, que el Gobierno no 
hace. Y esto es así, desde hace muchos años, ¿no? 

Una pregunta también es: ¿las ratios actuales son suficientes, son insuficientes? 
¿Cuál es la visión, desde el propio sector? Porque si hablamos con los usuarios, nos 
dicen que las ratios son insuficientes, y por parte del sector, que se cumplen las ra-
tios. Alguna parte del sector nos dice que ya van bien y hay otra parte del sector que 
nos dice que son absolutamente insuficientes. Y querría conocer su opinión.

¿Hay algún modelo de residencias o de gestión del modelo residencial en el ex-
tranjero en el cual nos podamos fijar? Porque tal vez esté en el francés, en el cual..., 
de cómo la gente puede acceder a una plaza residencial y eso tiene que ver también 
con el propio modelo de la Ley de dependencia. Es decir, cómo se gestionan. No sé 
si podemos buscar algunos ejemplos fuera que nos fuesen bien, para mirar ese mo-
delo de futuro. 

Me gustaría saber cuál es, para el debate, cuál es el lugar, el espacio de concer-
tación que ustedes, como sector, tienen con el Govern de la Generalitat de Catalun-
ya. Es decir, estos temas, más allá de plantearlos en el Parlament, ¿dónde más los 
plantean? ¿Hay algún organismo? Porque ustedes hablaban, creo que ha sido el señor 
Botella, de la necesidad de esa mesa técnica de debate. No sé si ese tiene que ser el 
nuevo organismo, si existe o no, si cada uno va un poco por libre a la hora de nego-
ciar las posibles mejoras del sector con el Gobierno. 

Por otro lado –también se lo ha preguntado la diputada Valencia–: ¿cuáles son 
los criterios para concertar plazas? ¿O para colaborarlas? ¿Cuál es el criterio que 
utiliza la Generalitat de Catalunya con ustedes? ¿Va por lista de espera?, ¿Va por po-
blación? Se ve que..., parece ser que hay un plan, digamos, que determina las nece-
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sidades de cada uno de los territorios, pero las determina en diferentes grados. Pero, 
además, ese plan por lo que nosotros hemos podido ver no está actualizado. No nos 
parece que tampoco tengan criterios objetivos. ¿Cuál es el sistema de concertación? 
¿Llaman un buen día y les ofrecen plazas? ¿Cómo se organiza, ¿no?

Hablan ustedes del SAD actual, que yo valoro como un modelo muy positivo; 
muy bien valorado por parte de la ciudadanía, donde los ayuntamientos tienen una 
parte de gestión muy importante, pero donde las condiciones laborales de los tra-
bajadores, de las trabajadoras fundamentalmente, son deplorables. Y, por lo tanto, 
aquí..., no solo eso, sino que también el que recibe el servicio, la que recibe el servi-
cio, considera que el servicio es insuficiente, porque efectivamente, podemos estar 
hablando de una, dos horas de atención, tres horas de atención, y a lo mejor no todos 
los días de la semana.

Por lo tanto, como yo voy también en la línea que planteaba el señor Serrano, 
de que no solo con el modelo residencial, sino con una buena atención domicilia-
ria, donde hagamos del hogar un lugar de seguridad para las personas mayores, que 
esté dotado desde el punto de vista de los servicios, donde esté acompañado tam-
bién, sin necesidad de crear ladrillo, de poner ladrillo. Que no digo que no haya que 
hacerlo, seguramente hay que combinar las dos cosas, con la tecnología, que nos 
permita tener a una persona bien vigilada y que esa persona pueda ser atendida co-
rrectamente, yo creo que aquí deberíamos también definir un poco cuál podría ser 
ese modelo de servicio de atención domiciliaria del futuro, ¿no?

Y, fundamentalmente, estas son algunas de las preguntas que les querría hacer...

La presidenta

Diputado, si puede ir acabando, por favor.

Raúl Moreno Montaña

Sí, acabo. Simplemente, agradeciéndoles la comparecencia y, en todo caso, espe-
ro que, con la respuesta a estas preguntas, pero también con su intervención, poda-
mos llegar a hacer un informe que permita poner un poco de luz en el futuro sobre 
lo que tenemos que hacer en el sector de la gent gran.

Gracias.

La presidenta

Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, la senyora Yolanda Fernández.

Gracias.

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Bueno, yo me incorporo a esta... Primero, antes que nada, 
agradecer a los comparecientes, pues, todo lo..., aunque el tiempo ha sido corto, pues 
todo lo que nos han explicado. Yo, personalmente, me acabo de incorporar a esta 
comisión y si a ustedes les parece bien, concertaré yo también cita para ahondar 
más en el tema.

Bueno, creo que nada nuevo, creo que... –también el compañero lo acaba de 
decir–, nosotros hemos presentado mociones, han presentado propuestas de reso-
lución..., es decir, que yo creo que el Parlament se ha movido en este tema, y en 
muchos otros, pero luego hace falta, pues que el Govern cumpla lo que se aprueba 
en el Parlament. Y esto, pues vemos que es lo que no está pasando. 

Respecto, por ejemplo, a las plazas en distintos sitios, yo sí que he comprobado 
que en Tarragona hacen falta plazas. Y cuando hemos tenido personalmente alguna 
reunión con el departament, se nos dice que ya están cubiertas, que no hacen falta. 
Es decir, evidentemente, no es verdad. 

Me ha sorprendido mucho, sí que es deshonesto que se les incremente el IPC, y 
se le incremente al usuario, al dependiente, y no se incremente la parte de la Gene-
ralitat..., totalmente. Es decir, es una tras otra. 



DSPC-C 210
13 de març de 2019

Sessió 4 de la CEPMIQUAG  22

Después, hablando de los trabajadores, yo también llevo en mi grupo parlamen-
tario la comissió de treball, y sí que es verdad que, además, es un sector muy femi-
nizado; que son las mujeres. Las mujeres ya de por sí son la cara de la precariedad 
laboral, y sí que es verdad que hemos tenido..., y es uno de los sectores más preca-
rizados, tanto las que están en las residencias, atendiendo en las residencias, como 
las trabajadoras del SAD. Las de sin convenio o las que decía el señor Serrano, las 
trabajadoras de curas, que son las trabajadoras del hogar, que por no tener no tienen 
ni convenio y que llevamos luchando... 

Y, de hecho, aquí se han aprobado, en el Parlament, propuestas de resolución por 
algunos..., se han llevado y se han aprobado, por algunos grupos, para instar al Go-
bierno estatal a que de una vez por todas apruebe la... –que dé, porque ya está apro-
bada por el Gobierno estatal–, que ponga, que despliegue la OIT 189. 

Y, bueno, no me voy a reiterar en lo que han dicho los compañeros, en las pre-
guntas. Y, bueno, yo creo que se resume todo en un..., estamos hablando de que es un 
futuro, yo creo que es un futuro muy cercano, que más que nada lo tenemos presente, 
porque cada vez está más envejecida la población. Pero es así, un país que no cuida 
a sus mayores, pues yo creo que es un país sin futuro y creo que lo estamos viendo.

Poco más a decirles.

La presidenta

Muchas gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra la señora Najat Driouech, 
del Grup Parlamentari Republicà.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Primer de tot, voldria donar les gràcies als representants de 
les tres entitats, al senyor Rueda, al senyor Botella i al senyor Serrano. No només en 
el meu nom, sinó també en el nom del meu grup parlamentari, el Grup Republicà. 

Fent una mica de repàs a les intervencions que vostès ens han fet aquí. També 
voldria sumar-me al que ha comentat el meu company Moreno, a l’inici de la seva 
intervenció. I és que aquesta comissió ens ha de servir a tots una mica de què fem 
o quines polítiques o quines iniciatives per millorar la vida de la nostra gent gran..., 
què podem fer, no?

I d’alguna manera, aquesta és la idea i per això estan vostès convidats i per això 
tenim..., cada un dels grups parlamentaris ha pogut elaborar una llarga llista per 
poder, diguem-ne, nodrir la comissió i que al final acabi sortint un informe que ens 
ajudi a tots i totes a facilitar aquesta iniciativa, no? 

Bé, vostès... –i em refereixo al senyor Rueda–, ens ha dit: «Només ens hem de 
posar a la pell de les persones, de la gent gran, per poder crear o per poder legislar.» 
És cert, si nosaltres no ens hi posem, si nosaltres no sabem quines són les necessi-
tats que té la nostra gent gran, difícilment podrem crear o podrem dur a terme una 
legislació que doni la resposta a un ventall molt ampli de la nostra gent gran. Per 
aquest motiu, vostès han portat un simulador, i al final, després de la meva interven-
ció, estic disposada a provar-lo, no? 

També s’han de tenir en compte els principis d’equitat a l’hora de poder elaborar 
o proporcionar una llei; cert, i totalment d’acord, perquè és així. A més, hauria de 
ser així, coincideixo totalment amb vostè. No només vostè ho ha comentat, els altres 
companys també ho han comentat, que cal..., necessitem, diguem-ne, adaptar els 
nostres recursos que tenim, de cara a la gent gran, ja siguin residències, com siguin 
centres de dia, o altres serveis que donen, diguem-ne, cobertura a les..., m’imagino 
que no només a la dependència, sinó que a tota la nostra gent gran, necessiten adap-
tar-se a la realitat tan canviant que té la nostra gent gran. Totalment d’acord i crec 
que és necessari, perquè per ser efectius, els recursos han de poder donar resposta 
a les necessitats reals.

També vostès coincideixen..., i demana i, de fet, vostè ens ha dit: «Tots  vostès 
tenen un grup parlamentari a Madrid i haurien d’exigir o haurien de demanar la 
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part que els toca a nivell de dependència a Catalunya.» Jo li agraeixo que digui 
això, perquè no només li tocaria al meu grup, que som pocs, sinó que aquí, dintre 
d’aquesta sala, tenim companys d’altres grups parlamentaris amb una alta represen-
tació dintre del que és la cambra del Congrés, i això jo crec que també..., nosaltres 
ens hi sumarem, si els companys de les formacions ho fan.

Els tres, han parlat vostès dels professionals, no? La millora, diguem-ne, de la 
formació. Inclús algú ha parlat que potser aquesta formació ocupacional del SOC no 
és l’adient; que potser..., i coincideixo plenament quan em diuen que un cicle forma-
tiu de grau mitjà d’on surten els joves de setze a divuit, dinou anys, anar a treballar 
amb persones dependents no és la seva motivació; totalment d’acord. I a més a més, 
ja he recollit que exigeixen o demanen també, doncs, aprofitar la formació dual. 

Mirin, jo he sigut tècnica d’ocupació fins al desembre, on he gestionat formació 
ocupacional no només per a atenció sociosanitària en institucions, sinó també a do-
micilis. I a més a més, em va tocar gestionar-ho en un moment molt complicat, que 
era la crisi econòmica. I a més a més, hi havia una alta demanda de professionals 
en aquest sector. I les mateixes residències tampoc exigien gaire, per la necessitat, 
diguem-ne, de tenir professionals, ja els anava bé amb la formació ocupacional del 
SOC.

Llavors, si realment hi ha aquesta necessitat, quina seria la solució? Ampliar 
aquesta formació del SOC? Realment crear una especialitat nova de formació ocu-
pacional de grau superior i que pugui entrar tothom, no només aquelles persones o 
perfils joves de setze a divuit, dinou anys? Aquesta és una pregunta que els voldria 
llançar a tots. 

Vostès han comentat... –i en això estic totalment d’acord–, mirin, el sistema de 
benestar que tenim, el tenim gràcies a l’esforç que ha fet la nostra gent gran i els hi 
hem de retornar. Hem de cuidar que almenys els seus últims anys de vida siguin el 
més dignes possible, només faltaria. Per aquí hauríem d’anar tots, i hauríem de fer-
ho possible tots i totes, no només a nivell polític. A nivell social, a nivell institucio-
nal, a nivell d’entitats privades, que donen servei a aquestes persones.

I un altre tema, que vostès han comentat, és el tema de la solitud i l’aïllament 
de la gent gran. És evident que és una realitat. I és una realitat que va en augment, 
perquè la tipologia de les famílies ha canviat, la societat ha canviat, la dinàmica de 
les nostres vides ha canviat i fa que la nostra gent gran se senti aïllada, sola i, sobre-
tot..., no només a les grans urbs, que és evident, sinó que en pobles i micropobles 
que hi ha arreu de Catalunya, on també aquesta solitud és molt més evident. I jo els 
volia preguntar, sobre aquest tema, vostès coneixen alguna experiència que ens pu-
gui ajudar, diguem-ne, a treballar per combatre aquest aïllament i solitud? 

Els he fet la pregunta, però hi torno a insistir. M’ha cridat l’atenció que diu: 
«Hem rebaixat l’exigència de la formació dels professionals.» Hauríem d’analitzar 
per què ho hem fet, i quina formació els exigiríem ara. 

Han comentat el bon tracte a la gent gran; és que això ho hem de donar per supo-
sat; tota l’atenció, totes aquelles entitats que es dediquen a la cura de la gent gran ha 
de partir d’aquest principi. I si hi ha alguna irregularitat en aquest sentit, tots tenim 
la responsabilitat de poder-ho denunciar.

I, per últim...

La presidenta

Diputada, vaya terminando, por favor.

Najat Driouech Ben Moussa

...coincideixo i recullo les paraules del company Moreno, que, diguem-ne, us ha 
fet la pregunta de si hi ha algun model de residència a nivell europeu que ens pugui 
servir com a exemple inspirador per poder nosaltres fixar-nos-hi, i jo aniria més en-
llà: si hi ha algun model de centre de dia, perquè vostès també han dit que estava 
desactualitzat, i també si hi ha algun tipus de model d’habitatge compartit que exis-
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teixi arreu d’Europa o en algun país europeu, que ens pugui servir per millorar la 
vida de la nostra gent gran.

Reitero una altra vegada, moltes gràcies.

La presidenta

Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra... (Veus de fons.) La señora 
Immaculada Gallardo, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Gràcies.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies als compareixents. De fet, quan has 
d’intervenir el darrer, passa una mica com quan ja coneixes els companys. En tot 
cas, reiteraré coses que crec que també eren importants. Jo, potser sí que no conec 
o no tenia el gust de conèixer els compareixents, crec que aquí ja havíeu coincidit 
en algunes altres ocasions.

El que sí que una mica porto..., quan em van demanar si volia estar en aques-
ta comissió, vaig pensar que per la meva experiència a nivell municipal havia estat 
molt en contacte amb la gent gran..., jo aporto la meva dosi de territorialitat a la co-
missió. Crec que..., vinc de comarques, vinc de l’Alt Pirineu, i per tant, allà la reali-
tat encara és una mica més complexa. Tot i així, estic encantada d’estar-hi. Crec que, 
com deia el diputat Moreno, sí que és una comissió d’estudi, i aquí el repte potser és 
aquesta immediatesa i aquest gestionar l’ara, però crec que lo bo serà la bona feina 
que farem per intentar aportar tota aquesta informació de cara a com podem afron-
tar aquest problema del sobreenvelliment futur, que ja tenim aquí, però que en tot 
cas, jo aniria una miqueta més enllà.

He pres nota de molts dels comentaris, crec que ens serviran molt. Però no no-
més de les llistes d’espera, que també..., sinó una mica més en la línia aquesta del 
canvi de model, no?, d’aquest envelliment a casa, eh? Si els companys demanaven 
models d’altres països pel que fa a models residencials, o de centres de dia, jo vaig 
una mica més enllà, eh?: aquest envelliment a casa, com es fa en altres llocs i si hau-
ria alguna possibilitat d’adaptar-ho a la realitat del que és Catalunya. 

Temes de formació, importants, aquí la companya Najat hi ha fet referència; 
temes de dignificació dels treballadors; el paper de les inspeccions enteses com 
aquest treball conjunt, però també el paper de les famílies, no?, dels familiars, 
com, una mica, es posicionen, com ajuden, com col·laboren, com hi són, quan el 
projecte comú és aquest, no?, el benestar de la nostra gent gran.

El senyor Serrano ha parlat de la soledat. M’ha agradat sentir-lo, perquè la sole-
dat és igual a qualsevol petit poble del Pirineu que en una gran ciutat, però la ma-
nera de combatre-la, segur que no, eh? Això ho vaig dir en aquest passat Ple, que 
hi vaig portar una moció. Coincidim en que calen més recursos, però no només és 
això, i per tant, crec que aquí..., això, hem d’aportar tota aquesta informació. 

El tema de l’IVA, tant als usuaris, que crec que també se’ls repercuteix quan hi 
ha algun tipus de servei d’assistència domiciliària, com als centres, hauria de passar 
a superreduït o veure una mica què es fa. I amb la pregunta, també, de les ràtios, una 
mica anaven en aquest sentit..., l’ha fet, també, el diputat Moreno.

Anem tard, però jo crec que encara hi som a temps, per tant... –soc de mena op-
timista, eh?–, hem d’anar cap a millorar aquests sistemes d’atenció de la nostra gent 
gran, una mica perquè crec que és així com voldrem que ens cuidin a nosaltres.

Moltíssimes gràcies per la vostra compareixença.

La presidenta

Gràcies, diputats. A continuació, i per uns brevíssims cinc minuts, teniu temps 
per contestar. Que comenci el senyor Rueda i després continuem en l’ordre d’inter-
venció.

Gràcies.
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Andrés Rueda Sánchez

Muy telegráfico –muy telegráfico. Coste de la duplicación, de la duplicidad; hi-
cimos un cálculo en el 2017, en tres figuras: médico, enfermería, fisioterapeuta, 105 
millones de euros. Está calculado, lo hicimos en base al número de horas que mar-
can los convenios, y en función de las dependencias; esto es lo que nos dio. Esto es 
un lujo –un lujo. Se había preguntado.

Hablan de..., ha salido el tema de inspección. Bueno, nuestra ley de inspeccio-
nes es del año 1996. Es que es anterior a la existencia de profesionales en los cen-
tros; es anterior a la Ley de dependencia; es anterior a la Ley de serveis socials, es 
que es anterior a todo. No es que los inspectores sean buenos, malos, altos o bajos; 
es que es una ley fuera de contexto, es que es una ley que hay que ponerse, y con un 
chip diferente, cambiarla, y adaptar-la al siglo XXI, al 2021. Nadie dice que no ten-
dría que haber inspección, ni tiene que haber policía, ni tiene que haber diputados. 
Lo que pasa es que, bueno, tienen que estar en los tiempos. Ahora no procede ir con 
un carro por el medio de la Diagonal. Pues, se trata de actualizarlo.

Entonces, es una ley fuera de contexto, y esto, pues da lugar a unos hábitos y 
a unas formas que no son los que tocan. ¿Por qué? Porque evoluciona la dinámica 
asistencial, y tenemos unos instrumentos que no se adecúan. Dicen que..., han dicho 
que ellos tienen un checklist. No, no tienen un checklist, tienen un orden. Un check-
list es sí, no y... Cojamos el checklist del avión, cojamos un checklist de un quiró-
fano, eso es un checklist: sí, no, cruz, y esto es lo que hay. Un checklist no es un 
orden de cómo pregunto, con un espacio para rellenar. Eso es otra cosa, le llamarán 
«checklist», pero eso no es un checklist, checklist es otra cosa. Es lo que hace la 
ITV, es lo que hacen los aviones, es lo que hace el quirofanista cuando va a operar. 
Eso es un checklist, ¿eh? Ahí sí que se objetiva. Lo otro, se sigue subjetivando, en 
orden, ¿eh? Entonces que..., motos a estas alturas tampoco hay que vender.

Hemos hablado de ejemplos de otros países. Es que otros países tienen también 
otra cultura, tienen otros derechos y comparten otros derechos, entre todos. Sí que, 
claro, hemos visto, hemos ido de viaje a otros países, todos. Hemos visto Escocia, 
Inglaterra, Alemania, Suiza..., hemos visto muchos países en Europa, pero es otra 
cultura, es otro concepto global de la sociedad. Y entonces, las formas son distintas. 
Pero no hemos visto nunca tantos profesionales como hay aquí. Y yo no me atre-
vo a decir que maltratan a sus mayores, Dios me libre de decir que maltratan a sus 
mayores porque tienen menos titulaciones que nosotros. No me atrevo a decirlo; al 
revés. Dios me libre. Tienen otras formas de hacerlo. Aquí estamos intentando que 
se empatice. Estas personas, a quienes hacemos trabajar con esto, en su listado de 
cosas que nos dicen cuando estamos haciendo el sentido de su vida es cualquier cosa 
menos todo el ajetreo que les conlleva la hiperprofesionalización de la asistencia. 
Y quieren otros valores. 

Es que, si cambian las escalas de valores y cambian los chips, cambian los ra-
tios. Nosotros, muchas veces hemos hablado de un ratio único. ¿Por qué?, porque 
nos permite adaptarnos a diferentes circunstancias y diferentes tiempos. Y depen-
derá de esas circunstancias, pues, que contarán más con unos profesionales que con 
otros, porque eso va a depender del tipo de plantilla que tengas, de los objetivos del 
centro, etcétera.

Normativa de los centros. Bueno, ahora es muy rígida. Si vamos a enfrentarnos 
a algo que no tenemos bien dimensionado, lo que necesitamos son espacios poliva-
lentes, no espacios que nos marquen tantas rigideces. Y algo sí que es importante, 
desde los centros hemos aprendido mucho – hemos aprendido mucho–, es un valor 
que tenemos para compartir. Por eso decimos que es muy importante que los cen-
tros puedan ser centros proveedores de servicios a la comunidad. Los centros pode-
mos hacer muchas cosas, desde facilitar comida, lavar la ropa, ¿eh?, llevarles cosas, 
que vengan a comer, que vengan a dormir, que vengan a estar un rato. Las residen-
cias nos tenemos que convertir en un centro proveedor de servicios. Pero si, claro, 
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para cada una de estas cosas tenemos que hacer un epígrafe de hacienda, solicitar 
que el técnico del ayuntamiento venga y me habilite para ver si puedo tener dos 
personas en el comedor, cumplir lo de comedores laborales cuando están comiendo 
cada día cincuenta personas en la residencia, digo, o nos hemos vuelto locos, o no 
sabemos lo que hacemos.

Estas hiperprofesionalizaciones y racionalizaciones de todo nos lleva a lo ab-
surdo y a las desatenciones y al no poder avanzar. Entiendo que es necesario un 
cambio de chip, y normalizar las cosas que son normales. El proceso de la vida 
es un proceso de envejecimiento, es un proceso discapacitante, pero no necesaria-
mente si nosotros no lo convertimos de más a más en un proceso excesivamente 
sanitario. 

Nosotros entendemos que lo social y lo sanitario son dos mundos que tienen 
que apalancarse, pero no quiere decir que empecemos a medicalizar a gente que 
en su envejecimiento lleva sus achaques –y si los medicalizamos, le vendrá muy 
bien a la gente que vende el paquete de sociosanitario para decir: «Como te ahorro 
hospital, te cobraré más caro que la residencia, pero te voy a cobrar más caro»–, 
porque no es la solución. Aprendamos a convivir con estos achaques, porque quizá 
el enfoque es un enfoque de apalancamiento, y de que haya recursos sanitarios que 
se presten al mundo social. ¿Por qué no hay unos equipos sanitarios que piloten re-
sidencias y que ellos, que son los profesionales, entiendan de todo esto y nosotros 
no tengamos esos profesionales, por ejemplo? Es una idea, si estamos hablando de 
ideas, que cada palo aguante su vela. Mejor que los de sanidad, nosotros no lo va-
mos a hacer, porque ellos son los de sanidad.

La presidenta

Señor Rueda: por favor, vaya concluyendo.

Andrés Rueda Sánchez

Es que no me deja usted nunca. (Rialles.)

La presidenta

¿Cómo?

Andrés Rueda Sánchez

Que no me deja usted nunca.

La presidenta

¿Perdón? ¿No le dejo qué?

Andrés Rueda Sánchez

Acabar. (Rialles.)

La presidenta

Ah, pues vaya acabando, por favor.

Andrés Rueda Sánchez

Acabo. Perdón, pero es que quería hablar de la formación, también. Entiendo... 
–perdón–, quería hablar de la formación, porque se ha hablado dos o tres veces. No-
sotros entendemos que si en la formación de los trabajadores van siendo más plura-
les los aspectos que se necesitan en la residencia, la propia capacitación progresiva 
de los trabajadores puede suplir figuras profesionales exteriores, que vienen unas 
horas en función de unas ratios y no tienen compromiso ni con el centro, ni con el 
usuario, ni con nada. Tienen, simplemente, compromiso con rellenar unos papeles 
para cuando venga inspección.

En cambio, cuando ese personal está formado por una ocupación interna, acti-
vidades de terapia, actividades de lo que sea, las podrá hacer durante el ritmo del 
día con normalidad, en procesos de la vida diaria, cobrará más y será más eficaz 
para él, que estará más formado, para los residentes y para el centro. Todos vamos 
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a ganar, es un win to win. Y no vamos a tener horas de profesionales parceladas, en 
distintos centros que, al final, no nos renta para nadie. 

Perdón, señora presidenta, ya acabo.

La presidenta

Gracias, señor Rueda. A continuación, el señor Vicente Botella con un ruego de 
que se ajuste a los tiempos. 

Gracias, tiene cinco minutos.

Vicente Botella García del Cid

Yo me he portado bien, pero esta vez me cogeré...

La presidenta

Se ha portado estupendamente, esperemos que se siga portando igual.
Gracias.

Vicente Botella

Sin falta. Iremos contestando punto por punto, a ver si brevemente somos capa-
ces de...

El reparto geográfico de las plazas. Bueno, es que yo no sé sánscrito, y, al no sa-
ber sánscrito, no tengo ni idea de cómo lo hacen. Es algo sorprendente y difícil de 
entender, y con qué criterios, y de dónde sacan los datos, ¿eh? Acostumbran a pasar 
en el Departamento, a veces, estas cosas. Por lo tanto, lamento decirles que no tengo 
respuesta a esta pregunta.

Respecto al documento de mejoras y tarifas. Pues cuando patronales, mayorita-
riamente, prácticamente todas, y sindicatos, se ponen de acuerdo en algo y llegan 
a unas conclusiones para mejorar el sector, y lo presentan a la Administración, yo 
creo que la Administración debería estar preocupada de por qué está ocurriendo, 
porque no hemos ido por separado; sino que hemos trabajado de manera  conjunta. 
Teniendo presente que lo que se les expone es que, si no hay un incremento de 
 tarifas, es imposible sacar adelante ningún documento de mejoras. Curiosamente, 
se nos dijo, con la anterior consellera –con la cual evidentemente sabemos todos lo 
que ocurrió, y fue al poco de que nosotros fuésemos, ¿eh?–, que, bueno, se podía 
hablar.

Posteriormente, el actual conseller, con el cual estuvimos, lo supeditaba a los 
presupuestos de Madrid. Resulta que luego, como votaron que no, ya no hay presu-
puestos de Madrid. Por lo tanto, parece ser que si no hay presupuestos de Madrid, 
lo que podía ser ya no podrá ser. Y en este juego estamos unos pobres desgraciados 
que lo que intentamos es sacar adelante una serie de empresas, pagar a los trabaja-
dores y atender a los usuarios.

Respecto a la inspección y las familias, somos el sector más inspeccionado. Pero 
ya no porque tenemos dentro a las familias, con un horario de doce horas perma-
nentemente, sino que es que tenemos todo tipo de inspecciones: Medio  Ambiente, 
Sanidad, Trabajo, Hacienda, benestar social, puede venir..., Síndic de Greuges, pue-
de venir cualquiera a decir que es inspector y le dejaremos pasar. Ya ha llegado un 
momento, que ya hemos perdido la cuenta de quién podrá entrar y quién no. El pro-
blema de esto es que de cómo empezó la inspección hace treinta y tres años a cómo 
está ahora, el sector ha cambiado. Y este sector..., no sé los demás, porque no conoz-
co todos, pero este, les indico una cosa y ténganla presente, siempre va por delante 
de las personas. 

Y el problema es que este sector ha pasado por delante de la estructura de la Ge-
neralitat que lo lleva –ya no por nosotros, que estamos pidiendo ayuda, sino por el 
propio estamento de la Generalitat– y, a la inspección, le ha pasado por delante. Eso 
es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno..., por eso hablamos de modelo. Porque 
hay que plantearlo, respecto a la inspección, pues..., ya tienen una estadística y pue-
den sacar conclusiones de doscientos centros, de lo que están indicando. 
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Las ratios dependen del modelo que se quiera aplicar y cómo se quiera hacer. 
Cuanta más ratio tengamos, más encareceremos el producto, pero no por tener 
menos ratios tenemos que dar peor asistencia. De aquí, el decir que por qué no 
creamos una mesa técnica, absolutamente técnica, en la cual no haya intereses ni 
economicistas por parte de la Administración, ni políticos por parte de ningún gru-
po, que debatamos cómo tenemos que atender y hacer viable y coherente nuestro 
sector.

¿El modelo a nivel internacional? Yo soy mucho más crítico que el señor Andrés 
Rueda. Yo sé que estuvieron en Suecia, y una plaza en Suecia costaba unos cuatro 
mil euros. (Veus de fons.) Cuatro mil, cinco mil, seis mil. Vale. Yo estoy en un pro-
yecto de residencias en Rumanía y Bulgaria y creo que a este podríamos aproxi-
marnos. Sin ser peyorativo con Rumanía y Bulgaria, pero, por lo que pagamos aquí, 
yo creo que sí, que será el modelo que tendremos que acabar haciendo. Respecto al 
tema de las tarifas...

El buen trato, nada que decir. Se nos tiene que suponer, y están nuestros centros 
abiertos a cualquiera de ustedes para que vengan y vean que intentamos dar un trato 
inmejorable y exquisito, muchas veces en circunstancias difíciles. 

El tema de la formación. Es que no se trata de que tengan dieciséis o diecisiete 
años, ¿vale?, se trata de que cuando ven las horas que tienen que hacer, en qué días 
de la semana, y lo que van a cobrar, se van. Porque, evidentemente, a un chaval de 
diecisiete años, a lo mejor le está igual, porque esa vocación que dicen que hay que 
ser vocacional, yo creo que con que no te disguste lo que hagas y te sientas bien re-
munerado ya tienes ganada una gran parte. Ser vocacional de atender a gente mayor, 
que se hace pipi y caca, estamos pidiendo tal vez excesivo, ¿eh? ¿vale?

Esta gente lo que ve es que yendo a un módulo de peluquería va a ganar lo mis-
mo y encima va a ver a chicos y chicas guapísimos peinarse. Por lo tanto, o hacemos 
atractivo nuestro sector o no tiene demasiado sentido. Siendo así, que tenemos una 
grandísima ventaja, y es que los convenios con dual –nosotros en concreto lo tene-
mos con Ensenyament– te dan que trabajadoras mayores de cuarenta y cinco años, 
con una gran experiencia, con chicos jóvenes, que acaban de formarse, puedan lle-
gar a un punto de encuentro en el cual, cada uno transmite..., unos, formación de 
la cual carecen ellas, y las otras, experiencia de las cuales carecen ellos. Tiene que 
funcionar bien, la dual. Tendría que funcionar bien, pero, evidentemente, si no ha-
cemos atractivo el sector, nadie quiere venir. Eso es cierto.

En Comú Podem dicen de una cita. Nosotros somos muy facilones, ningún pro-
blema. Nos llaman, y cuando quieran tienen la cita, no tenemos ningún tipo de 
problema. 

¿Y por qué, cuando exigía algo, mi mirada se destinaba hacia el señor Raúl Mo-
reno? Pues, bueno, porque yo tuve el placer de, en un mes, creo, de julio, irme a la 
casa Elizalde, por la tarde, a escucharle hablar del Proyecto de ley de la gente mayor 
en Cataluña. Y, aparte de que es un amigo y creo en él, me permití estar allí escu-
chándole, y, por lo tanto, cuando digo exigir, me lo miro más a él, porque fue el pri-
mero que levantó la liebre de lo que iba a pasar.

No creo que me olvide ninguna cosa más... ¿Foro de debate con la Generali-
tat? Bueno, guerra de guerrillas. Cada uno va por donde puede, uno va a un subdi-
rector... Nuestro departamento, creo –y los quiero muchísimo a todos, porque los 
conozco desde el inicio, llevo treinta y tres años en esto; por lo tanto, no había ni 
departament cuando empecé–, tiene unos técnicos inmejorables, pero muchas ve-
ces los cargos políticos, mecachis en la mar, es que fastidian el sistema. Yo no sé 
si un conseller o un director general tiene que entrar en la cocina. No lo sé, yo no 
soy político, son ustedes, políticos. Lo que sí que sé es que a los técnicos hay que 
escucharlos a veces. Y a veces se hacen cosas, en el departament, que los propios 
técnicos saben que está conducido a ser una hecatombe, pero se hacen por mandato 
superior.
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Entonces, igual sí que habría que confiar más en los técnicos, y parchearíamos 
mucho menos, y haríamos muchas menos pifiadas. Pifiadas que, a nosotros, cuan-
do las decimos, se nos considera que tenemos un afán mercantilista excesivo, y que 
lo que queremos es ganar dinero, y que queremos... Sí queremos ganar dinero, y 
creo que es lícito que ganemos dinero con esto, pero dentro de ni traficar con perso-
nas ni con droga, ¿eh? Lo que estamos haciendo es un servicio.

Gracias.

La presidenta

Gracias, señor Botella. Se ha ajustado usted al tiempo. Le he dejado un poquito 
más, ¿eh?, le he dejado un poquito más porque antes ha hablado menos. (Veus de 
fons.) A continuación, tiene la palabra, para contestar a las preguntas que le hayan 
efectuado, el señor Serrano.

Gracias.

Josep Serrano Márquez

Gràcies. Com jo m’he portat malament, m’ajustaré una miqueta més i sortirem 
més contents tots. Segurament que no podrem donar resposta a totes les inquietuds 
que des d’aquí, qualsevol dels que estem aquí estem oberts a, en qualsevol moment, 
després d’aquesta sessió, poder atendre..., perquè ens focalitzarem, potser, en aque-
lles que ens agraden més i no potser en les que volen més vostès.

La situació del sector amb el Govern. Òbviament, hem presentat propostes, se’ns 
ha marcat un calendari per atendre les nostres necessitats. De fet, el sector ja té ela-
borada una proposta, i estem a l’espera que se’ns atengui per poder-la presentar. És 
una proposta factible, viable, està quantificada. Ja ho dic, no és d’ara, sinó que ja 
es va presentar aquest manifest quantificat fa dos anys i esperem resposta, perquè 
està malament que parlem de persones que no estan aquí, però el que se’ns ha trans-
mès és que aquesta situació s’ha d’entomar sí o sí, no hi ha alternativa.

I amb aquest compromís estem. Mentre no es manifesti el contrari, doncs, ens 
hem de quedar amb les notícies –males notícies– que ens fan arribar, que aquesta 
situació no seria viable. Bé, jo espero una resposta de qui s’ha compromès a que 
aquesta situació s’han d’entomar i agafo amb pinces les males notícies fins que no es 
concretin. Llavors, en aquell moment, doncs, ja prendrem les decisions que toquin, 
però el sector no s’ho mereix i els professionals tampoc.

Condicions de repartiment territorial de les places concertades: els criteris són 
públics. Una altra cosa és que els entenguem o no els entenguem. Hi ha una planifi-
cació territorial construïda. La darrera va acabar l’any 2018 i, ara per ara, no hi ha 
planificació territorial, per la qual cosa no es poden adjudicar... –se’ns explica que 
és així, eh?, no dic..., jo no ho defenso–, se’ns explica que no es poden fer més places 
perquè no existeix aquesta planificació territorial. 

La darrera assignació de places tenia una sèrie de prioritzacions, que sobretot 
marcaven que allà on existia un compromís de la Generalitat amb una entitat local, 
que havien fet una inversió en un equipament de manera conjunta, o hi havia un 
compromís escrit, allà es concertarien, prioritàriament les places, perquè hi havia 
un compromís de la Generalitat. Aquest compromís existia i entenc que és el que 
s’ha materialitzat, eh? I aquest és un dels últims passos que s’han fet per dotar de 
places el sector residencial. És a dir, allà on hi havia un compromís de la Generalitat 
amb el món local per finançar un equipament.

Més respostes..., de la formació. Ens reiterarem molt. Els nostres sectors, en les 
últimes enquestes de població activa, són els sectors que més creixen en ocupació. 
Per sobre del 2 i mig i del 3 per cent. Són els sectors que creen més ocupació. Però, a 
què estem dedicant els recursos formatius?, del SOC, que estem posant..., jo no dis-
paro contra el SOC, però és el recurs que tenim ara per ara, a banda de la formació 
reglada és l’ocupacional. Està orientada a donar ocupació a persones demandants 
d’ocupació. I està enfocada a això, no a millorar l’atenció residencial, sinó a donar 
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una..., i a més, són programes europeus, que són finançaments, que tenen..., estan 
molt encabits, no són gaire flexibles. Llavors, s’han d’ajustar a un seguit d’hores, per 
què?, perquè tenen un finançament limitat i donen pel que donen.

Llavors, entre tots hem d’intentar veure que això no és només un jaciment d’ocu-
pació –que ho és–, sinó que volem els millors professionals. I els millors professio-
nals són tots, tant el que estan en demanda d’ocupació, com els que estan en actiu 
i que podrien dedicar-se a aquest sector, si els donessin els mecanismes formatius 
oportuns. I ara no ho tenen. O es formen directament a través d’un sistema de grau 
mitjà o superior, o ho fan a través d’una formació ocupacional; és l’alternativa, no 
donem capacitat que una persona es recicli d’una professió a una altra, no existeix. 
És tal com està.

I l’última aportació, perquè crec que s’ha parlat de: «Home, ens hem d’emmi-
rallar en sistemes estrangers.» L’Andrés i el Vicente ho han parlat, és veritat que el 
nostre sistema assistencial té poc a veure; tant la cultura d’altres països, molt cal-
vinistes i on hi ha una altra manera d’entomar..., respecta a la llatina; i la manera 
d’atendre. Anem on anem, trobarem segurament situacions no tan rígides quant a la 
normativa, molt més flexibles, amb entorns assistencials més reduïts quant al nom-
bre de persones que hi conviuen –aquí estem parlant ara d’unitats de convivència, 
etcètera i els sonarà– però és veritat, també hi ha grans residències, quan són neces-
sàries. Però majoritàriament, anem a dispositius més petits, d’un entorn més amiga-
ble, i amb menys professionals.

Tampoc no puc preguntar ni donar resposta, perquè no tinc el coneixement de 
per què és d’aquesta manera, però és la realitat. Hi ha menys professionals atenent, 
i d’una manera molt més directa. I aquí, anem a una situació molt més rígida, que 
hem complir sí o sí. 

I quin és el model que m’agradaria que vostès visitessin, que segur que ho han 
fet? Guipúscoa. Però per tot: per com funcionen, però també per com es paga. I que 
cada residència té un preu diferent, que determina el Govern, i que s’hi posa, amb el 
full de càlcul, amb la residència, i diu quant ha de gastar aquella residència, i quant 
li pagarà el Govern per gestionar l’atenció dels seus usuaris. I que si una residència 
necessita inversió, li pagaran per aquesta inversió addicionalment al que és el cost de 
plaça. I que si l’estat dels seus usuaris, per salut, necessita una dedicació especial, la 
primaran, perquè pugui contractar més professionals per atendre aquelles persones.

Aquell és el model que vull, no el de Suècia, o el de l’altre; jo vull el de Guipús-
coa, perquè, a més, hi vaig i m’hi entenc molt bé, amb ells, eh? També vull el suec, 
eh?, que paguen quatre mil, però com no sé..., és la realitat..., el que vull és que em 
paguin el que és just per fer l’atenció que volem per als nostres avis. I aquesta es fa 
a Guipúscoa, aquí al costat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. En prenem nota; he vist el diputat Moreno prenent nota 
a tope. (Remor de veus.) Després ho posarem en comú. Agrair-los a tots les seves 
compareixences i aportacions; agrair al senyor Rueda molt especialment aquest si-
mulador que ha portat, que ara, amb les persones que se l’han posat, ja ens ho expli-
caran..., ja m’han dit que és durillo –que és durillo.

Gràcies per tot als tres.
Suspenem la sessió dos minuts, per acomiadar els compareixents.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i vuit minuts i es reprèn a dos quarts 

de sis.

La vicepresidenta

Bé, bona tarda. Amb permís de la presidenta, Carmen de Rivera, iniciarem la 
sessió, que ella ara vindrà per continuar.
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Primer de tot, voldria agrair la predisposició de les entitats i persones presents a 
voler participar en aquesta comissió, la comissió, diguem-ne, de millora de les po-
lítiques per la gent gran. 

Vostès saben que tenen quinze minuts per cada compareixent, o per cada entitat, 
per poder explicar..., bé, per fer les aportacions oportunes. I després, hi ha com un 
torn, diguem-ne, de paraules per part dels diputats, dels diferents grups parlamenta-
ris, i després tenen un breu espai de temps per poder resoldre alguns dubtes.

En primer lloc, donem la benvinguda a Josep Maria Vidal Perelló i al senyor 
Agustín Guerrero Martínez, dels Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya; a 
l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials –La Unió–, a la senyora Roser Fernán-
dez com a directora general i al senyor Jaume Duran i Navarro, que n’és el secre-
tari. Després, també donem la benvinguda a la senyora Cinta Pascual Montañés i 
a la senyora Montse Llopis, de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials i..., 
poden començar.

Compareixença d’una representació de Centres Sociosanitaris Catòlics 
de Catalunya

357-00290/12

Té la paraula el senyor Josep Maria Vidal, de Centres Sociosanitaris Catòlics de 
Catalunya.

(Pausa llarga.)

Josep Vidal Perelló (representant dels Centres Sociosanitaris Catòlics 
de Catalunya)

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...i culturals. Exercir l’activitat patronal mitjançant la negociació 
de pactes, acords i convenis col·lectius, com pot ser el Conveni del pacte d’eficàcia, 
que el té la nostra patronal solament, conveni propi dels nostres centres, que són 
superiors a totes les taules salarials del conveni estatal. La representació de tots els 
centres davant l’Administració laboral, amb el pacte d’eficàcia, en la negociació de 
les taules salarials, negociació col·lectiva, etcètera, davant l’Administració autonò-
mica. La representació institucional dels seus afiliats. Informació i assessorament 
permanent als seus afiliats. Escola de formació permanent; formació activa a tot el 
personal i els seus voluntaris. Relacionar-nos amb totes les associacions tant d’àmbit 
català com nacional.

Una de les coses que volem deixar palesa és que des de l’any 2010 les nostres 
entitats estem assumint tots els increments de salaris i d’infraestructura que hi ha 
hagut, com també les seves pèrdues. En aquests moments les nostres entitats estan 
totes assumint les pèrdues fa més de tres anys, uns augments que podem calcular 
sobre un 18 per cent de mitjana. Creiem que no podem continuar d’aquesta manera, 
assumint unes desviacions que no ens corresponen a nosaltres, sinó a l’Adminis-
tració pública. Creiem que aquesta anomalia, que es produeix des del 2010, no pot 
continuar existint per defecte i continuar assumint aquest sobrecost les entitats so-
cials com les nostres, encara que el nostre ideari sigui ajudar el necessitat, segons la 
doctrina social de l’Església.

Ens atrevim a demanar que hi hagi un pacte de tots els partits polítics del Parla-
ment de Catalunya en què hi hagi un augment en totes les tarifes de la dependència, 
sobre un 25 per cent i aquest 25 per cent es pugui repartir durant tres anys, aquest 
augment: 2019, 2020, 2021. Aquest augment creiem que ha d’anar destinat, un 60 
per cent, a una millora dels sous dels nostres treballadors, i un 40 per cent a la infra-
estructura.

Volem fer palès que cada vegada els nostres avis venen més deteriorats a les nos-
tres residències. Ja no es pot donar la mateixa resposta, com es feia i fem, com a re-
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sidència assistida, com es contemplava a la Llei de dependència del 2006, i no es va 
voler..., o va interessar en aquell moment unir la part social i la sanitària, fent dues 
separacions que encara avui existeixen. Les nostres residències actuals en aquests 
moments són residències més sociosanitàries que socials, amb preus de concerts so-
cials, i no sanitaris, com hauria de ser. Els nostres avis venen per estar en una resi-
dència sanitària amb tota la seva atenció i serveis.

S’haurien d’equiparar els sous i les tarifes, igual que al sector sanitari, perquè 
cada vegada costa trobar més personal qualificat per als nostres centres, com poden 
ser metges, infermeres i auxiliars, per la diferència que existeix en les taules sala-
rials.

També s’haurien d’equiparar els nostres centres a les mateixes condicions dels 
centres propis de la Generalitat de Catalunya quant a preu/plaça i salari de tots els 
treballadors.

Nosaltres volem continuar fent aquest servei a la societat, com hem fet d’antu-
vi, sempre que ho reconegui, tot això, l’Administració. Volem garantir una equitat i 
una qualitat en l’atenció a la gent gran, millorar les condicions laborals de les per-
sones que treballen en els nostres centres, garantir la sostenibilitat del sector de la 
gent gran.

I, per últim, voldríem demanar que aquesta comissió i el Parlament de Catalunya 
facin una legislació òptima, que doni resposta a la situació de la gent gran actual 
i futura, no com la de l’any 2006, que a nivell estatal no va saber mirar endavant 
quant al preu/plaça a residència, tant pública com per als centres concertats. A Ca-
talunya, en aquests moments, som 1.600.000 persones majors de seixanta-cinc anys, 
dels 7 milions; això anirà en augment. Hi hem de donar una resposta generosa pel 
bé de tots, perquè tots hi arribarem, a una residència.

Gràcies per haver-nos escoltat.

La presidenta

Gràcies, senyor Vidal.

Compareixença d’una representació de La Unió - Associació d’Entitats 
Sanitàries i Socials

357-00291/12

A continuació té la paraula..., a veure... (veus de fons), l’Associació d’Entitats Sa-
nitàries i Socials, el senyor Jaume Duran. Gràcies.

Jaume Duran i Navarro (secretari de La Unió - Associació d’Entitats 
Sanitàries i Socials)

Molt bé, bona tarda, moltes gràcies. Abans que re, agrair, senyores i senyors dipu-
tats del Parlament de Catalunya, l’oportunitat que brinden a la unió catalana d’hospi-
tals i del sector, precisament, de ser avui aquí per parlar d’un tema que ens preocupa, 
ens preocupa a bastament pel present, però sobretot pel nostre compromís pel futur 
d’aquest país.

La Unió, com saben vostès, o poden saber-ho, és una entitat associativa que aglu-
tina més de cent dotze institucions, amb més de quatre-cents centres, en la que treba-
llen més de seixanta mil professionals vinculats al món de l’atenció, de la prevenció, 
de l’educació vinculada als àmbits de la salut i socials de les persones del país.

I, dit això, és un fet que volem constatar que estem davant d’un context i d’un 
entorn d’una societat longeva, eh? Probablement les persones que ens han precedit i 
les que vindran després aportaran dades i podríem trobar-ne amb moltíssimes fonts, 
i cada vegada més, que ens estan indicant precisament quin és el context, no només 
actual, sinó cap a on avança. Per tant, celebrem, i molt, aquesta possibilitat que te-
nim de ser avui aquí a l’hora de poder establir realment un futur millor, per a la mi-
llora de la qualitat de vida de les persones grans.
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Són dades que en aquest moment ja estan impactant tremendament tot el sector, 
tant el sector social com el sector salut, precisament perquè per les persones..., i això 
són dades que estan tretes d’àmbits que treballa el Govern d’aquest nostre país, des 
del PIAISS, per exemple, en el que el risc d’alta fragilitat de les persones de seixan-
ta-cinc anys es multiplica per cinc. I aquesta fragilitat per a les persones que estan 
en àmbits residencials es duplica, però el risc, no de l’alta complexitat de la fragi-
litat, sinó senzillament d’alta fragilitat només, es multiplica per quatre. I aquesta 
situació, en el context de persones, com deia el senyor Vidal abans, que estan en el 
món residencial o en àmbit d’institucions residencials es multiplica per tres.

Això fa que les dimensions d’aquesta longevitat de la societat ens situïn en un 
context d’alt risc si no ho gestionem adequadament. I mostra, al mateix temps que 
una gran oportunitat perquè l’esperança de vida s’allarga i perquè tenim molta més 
vida en els anys futurs, una situació tremendament complexa.

Per això tenim al davant un gran repte i un gran desig també, que per tant com-
partim amb vostès com a objectiu, que és precisament aquesta millora de la quali-
tat de vida de la gent gran. I entenem que la millora de qualitat de vida de la gent 
gran la volem entendre, des d’aquesta institució que avui els parla, que aglutina sec-
tors de l’atenció primària, sectors de l’atenció especialitzada, de la salut mental, del 
sociosanitari, de l’àmbit residencial, també de les discapacitats físiques i intel·lec-
tuals, com una proposta d’envelliment actiu i saludable. No una proposta de tracta-
ment o de cura de les persones, sinó una proposta positiva, proactiva, propositiva, 
d’un envelliment més digne, diferent, que sigui capaç de respectar la persona en la 
seva plenitud. I, per tant, un desig que entenem que no ha de ser un somni, però sí 
una proposta que no volem abaratir i que seria per intentar gaudir en el nostre país 
d’un projecte que sigui de país –no de sector, sinó de país–, que proposi una vida, 
per a la gent gran, digna, integral, de persones lliures i de persones independents, 
sigui quin sigui el seu estat.

Aquest objectiu no pot tirar-se endavant, entenem, sense una premissa bàsica, 
una premissa que en diríem «de garantir valors», eh? No pot ser de qualsevol mane-
ra; ni pot ser reactiva, ni pot ser per tapar forats; ni pot ser, senzillament, des d’una 
mirada, que és necessària també, de reivindicació laboral. Ha d’anar una mica més 
enllà, ha de ser capaç de garantir valors per un model que estigui pensat per a tota 
la gent gran –per a tota la gent gran–, en qualsevol de les seves situacions: per a la 
gent gran, per un envelliment normal; per a la gent gran que té un envelliment amb 
risc; per a la gent gran que tindrà dependència, i per a la gent gran amb una altíssi-
ma necessitat per la seva complexitat.

I, per tant, hem de fer un model garantista en aquest sentit de polítiques públi-
ques de país que ens permetin autonomia, corresponsabilitat, entenem, respecte per 
la diversitat, perquè hi és, i també amb un compromís ètic de sostenibilitat: sosteni-
bilitat com a sector, sostenibilitat com a model i sostenibilitat, en definitiva, com a 
país, amb el que des de fa més de quaranta anys que col·laborem.

Això s’acabaria traduint no en paraules, sinó en fets, amb algunes propostes con-
cretes que els volem estendre, proposar, i que demà, tanmateix, els farem arribar a 
través d’un document que una comissió de treball, des de la nostra associació, ha 
anat elaborant i participant, precisament per aquesta jornada d’avui, aquesta tarda, 
aquí al Parlament.

Propostes com per exemple... La primera proposta passaria per entendre el con-
cepte de gent gran..., no persones amb dependència, sinó el concepte de gent gran 
com una proposta i una prioritat efectiva del Govern –no possibilista, no conceptual: 
efectiva del Govern–, que es tradueixi en realitats, que es tradueixi en una llei –per 
això celebrem ser avui aquí per poder participar en aquesta elaboració– per a la mi-
llora de la qualitat de vida de la gent gran.

Segona: que sigui capaç de desplegar polítiques públiques que es tradueixin de 
manera efectiva en aquells recursos necessaris per al seu desplegament, i, per tant, 
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amb una vocació de tenir un sistema nacional de salut fantàstic, que ens posa en 
aquest moment entre els primers dels sistemes sanitaris i de salut de tot el món, però 
també social, per què no?, també social. I aquí no hi som.

En tercer lloc, ser capaços de desplegar un pla integral, aquest pla per al desple-
gament de la millora de la qualitat de vida de les persones grans, en vertical i en ho-
ritzontal. Què vol dir «en horitzontal»? Vol dir que abasti no només la gent gran: que 
abasti des de la prevenció, des de l’educació, que es pugui parlar de la gent gran a les 
escoles, que puguem parlar de gent gran a l’atenció primària, que puguem parlar de 
la gent gran a l’atenció especialitzada, perquè ja hi parlem –perquè ja hi parlem. En 
el sociosanitari, en el món residencial..., però també als barris.

Per tant, aquest pla integral ha de ser capaç d’abastar no només l’horitzontalitat, 
sinó també la verticalitat, amb una implicació efectiva de totes les administracions. 
No podrem avançar en aquest projecte, en aquest somni, si no anem de la mà admi-
nistracions del país, però també administracions locals, i administracions més avall 
que les locals. Estem pensant ja no només en ciutats que pensen en la gent gran; 
també en barris que pensen en la gent gran, carrers de la gent gran.

Quarta. Una acció preventiva per a un envelliment, com dèiem, actiu i saluda-
ble, obliga –i no pot ser d’una altra manera–, obliga –ja avui tenim molts problemes, 
abans hi feien referència– a anar de la mà el sector salut, el sector social i el sector 
comunitari, perquè estem entrelligats. No tenim malalts no socials ni tenim per-
sones amb necessitats socials que no tinguin risc de malaltia. Per tant, hem d’anar 
cada vegada més de la mà. Per tant, aquesta acció preventiva no pot ser d’una altra 
manera, des d’un model integral d’atenció a la persona, en totes les seves quatre 
 dimensions: la persona des de la seva mirada biofísica, des de la seva mirada in-
tel·lectual, des de la seva mirada també emocional i, per què no?, perquè és antropo-
lògicament testat, també espiritual.

Proximitat a la persona allà on viu la persona, sense la necessitat de pensar en 
que les persones grans s’han de desplaçar allà on hi han els recursos. Siguem agosa-
rats i siguem capaços de posar, per a les persones felices, aquells recursos al més a 
la vora d’on està la persona. Per tant, treballar pensant en la proximitat a la persona, 
i no la persona al servei dels recursos.

La sisena: una xarxa de serveis acreditats de proximitat. I quan diem «xarxa» 
diem que probablement avui el concepte d’estructura ha de ser molt més flexible, 
molt més sense parets. Estem en el món de la salut, treballant-hi des de fa molt de 
temps. I pensem també en el sector social desinstitucionalitzant l’atenció, perquè 
l’atenció arriba al cor de la persona, allà on té la seva llar. Quantes de les persones 
grans no volen estar sinó allà on han viscut, allà on han fet les seves arrels. Per tant, 
hem de ser capaços d’entendre que aquesta xarxa de serveis ha de poder donar res-
posta a aquesta mirada que és més estratègica, no tant operativa.

Per això mateix –i aquesta seria la setena proposta–, ser capaços de flexibilitzar 
els serveis. Els serveis no poden estar basats en estructures autoritzades des de fa 
molt de temps. Els nostres decrets d’autorització i acreditació estan fonamentats en 
les estructures, i avui el que donem les persones i entitats que ens dediquem a ser-
vir les persones són serveis, no estructures. Per tant, els models d’acreditació, els 
models d’autorització, aquests models pensats en l’oferta concreta, han de ser cada 
cop més flexibles i adaptables a les necessitats dels nostres ciutadans, de la nostra 
gent gran, que va canviant –no cal que els ho digui– de manera vertiginosa.

El punt vuitè –i amb això anirem acabant–, hi ha fet referència també el com-
pany abans: això no és possible sense dignificar el projecte. I dignificar el projecte 
comença per dignificar la feina de les persones que són responsables d’atendre les 
nostres persones grans. Per tant, és una dignificació des de tots els punts de vista: 
una dignificació moral, en el sentit de dir «quina sort de poder treballar per la gent 
gran», però també una dignificació que es tradueixi en unes condicions laborals, en 
unes condicions de servei i en un model educatiu que també orienti des de les esco-
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les a les facultats, a les entitats, a pensar en una real atenció i servei a aquesta nostra 
generació de persones grans.

Finalment –i torno a tancar parlant de la nostra associació–, no podem parlar del 
futur sense trepitjar el present; és a dir, el nostre futur el construïm en el present. 
El present de la nostra associació és precisament un projecte que en diem «Més fu-
tur». És un projecte que en diem «Més futur» perquè volem trepitjar fort el nostre 
present. És un present compromès, és un present en el que hem de fer accions per 
anticipar-nos. No podem esperar que vingui el futur. El futur és allò que nosaltres 
acabarem definint, que acabarem dibuixant. Per això estem contents, esperançats 
–hi ha un document que també els farem arribar demà–, perquè aquesta nova llei ha 
de ser capaç de, amb polítiques del present –no gaire llunyà, esperem, confiem–..., 
ens permetin dibuixar aquest futur, que el tenim a les portes.

I gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Gràcies, senyor Duran. 

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Recursos Assistencials

357-00300/12

A continuació té la paraula, en representació de l’Associació Catalana de Recur-
sos Assistencials, la senyora Cinta Pascual.

Cinta Pascual Montañés (presidenta de l’Associació Catalana 
de Recursos Assistencials)

Molt bona tarda a tots i a totes. Jo tinc la sensació que n’hem parlat molt sovint 
amb molts dels que esteu aquí, com a diputats, i per tant intentarem... Si els sembla, 
jo voldria donar un aire positiu, però crec que és important... Abans sentia, en les 
preguntes que es feien, que la intenció d’aquest debat, d’aquesta comissió, és crear 
una memòria, és crear unes polítiques actives i, realment, fer un pla, un full de ruta 
de com s’ha de definir tot aquest sector de la gent gran. Per tant, per a ACRA és una 
gran oportunitat, perquè fa anys que demanem que hi hagi un debat seriós al voltant 
de la gent gran, i esperem que aquesta comissió puga servir per realment tirar enda-
vant aquest debat seriós. Això és un tema de país, i si tots vostès no són capaços de 
dir als seus partits polítics que això és un tema de país, que el que tenim davant és 
un repte impressionant..., tenim l’oportunitat de convertir una de les millors notícies, 
i és ser el segon país del món amb millor esperança de vida, convertir en que no si-
gui un malson l’última etapa de la dependència.

Per tant, nosaltres els hem portat una presentació i un document, perquè estem 
immersos en el present, i això evidentment ens preocupa. Som una entitat que ja ens 
coneixen, molts de vostès, però tenim el 70 per cent de tot el sector de la gent gran 
de Catalunya, el 70 per cent; amb més de mil cinquanta equipaments repartits des 
del nord al sud; amb més de 450 entitats, les quals són un reflex real del nostre sec-
tor. El 70, aproximadament, són entitats mercantils –totes són entitats socials, amb 
una vocació clara de donar serveis a les persones grans– i el 40, aproximadament, 
entitats, fundacions o entitats sense afany de lucre. També tenim municipis, religio-
sos..., tenim de tot, eh? Per tant, a vegades això et dona un cert vertigen, perquè hi 
han debats que vostès van plantejant en diferents comissions que nosaltres els te-
nim molt treballats i possiblement fa anys que hem passat pàgina. I parlem sempre 
d’atenció a les persones grans, parlem sempre de qualitat, i no parlem mai de quina 
és la targeta d’identificació que tenim, perquè pensem que a les persones no els im-
porta, absolutament a ningú. Sempre pregunten quina és la qualitat del servei, no 
quina és la nostra targeta d’entrada.
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Per tant, amb la responsabilitat d’aprofitar aquests minuts, nosaltres els volem 
passar uns indicadors de la realitat d’aquest sector, perquè crec que vostès, com a 
diputats i diputades, han de saber quina és la realitat. Abans els companys de la tau-
la han posat problemes i molts problemes, però és que és la realitat del sector. I, per 
tant, intentarem ser positius, intentarem posar polítiques.

Jo sí que voldria parlar de prevenció, però és complicat parlar de prevenció, és 
molt complicat quan el dia a dia que tens al davant és un dia a dia fet de problemes 
i de realitats que hem de ser capaços d’anar millorant. Per tant, els parlarem d’ac-
cions de present, d’accions de futur i d’accions d’urgència, que algunes no valen 
diners, però sí que val una prèvia organització dels nostres serveis.

Unes dades molt concretes són que el sector fa nou anys que patix congelació de 
tarifes. Abans alguns de vostès preguntaven: «Com funciona una cartera de serveis 
que fa nou anys que es va publicar, i segueix sent la mateixa cartera de serveis?» 
Per tant, és trist que el sector hàgim de reivindicar i parlar de diners quan consi-
derem que lo que importa és la qualitat. Alguns diran: «S’han anat apujant...» No, 
no, no s’ha apujat, no. El grau 2, que s’ha apujat, és per una insistència del sector i 
poder compensar la baixada dels graus de dependència amb la llei que es va posar 
en marxa el 2012, que canviava i llevava els nivells de dependència, i per tant això 
greujava...

S’ha reduït el 12 per cent l’aportació per capita de la Generalitat de Catalunya. 
És a dir, hi ha una mica més de diners? Sí, però s’atenen moltes més persones que 
les que s’atenien. Per tant, s’ha reduït aquesta aportació per persona atesa del 12 per 
cent.

Més dades: los beneficiaris són 230.178 persones, beneficiaris, persones ateses. 
Aquí hi han dos dades: 155.000, 171.000... –les tenen vostès aquí, perquè jo crec que 
els poden ajudar–, són dades que venen de fonts diferents. Persones que diem que es-
tan «als llimbs», és a dir, que encara no han estat ateses: 75.141 persones. Persones 
en llista d’espera, reals, dades publicades pel departament: 18.438 persones. Per-
sones que han causat èxitus entre el 2013 i 2017: 11.194 persones. Com deia abans, 
tarifes congelades des de fa nou anys. Divuit mesos de suspensió de PEVS; vull re-
cordar que és un dret que té la gent per la Llei de la dependència, i ens el vam saltar, 
el vam anul·lar, i, per tant, encara no ham recuperat ni l’import que teníem de PEVS 
abans de la crisi. Terminis de pagament de seixanta dies, que no és el que diu la llei. 
Salari d’un auxiliar de geriatria: de 997 euros mensuals, bruts. Assistència sanitària 
a les residències: cinc models diferents; i així és com vivim actualment. Manca de 
professionals; segons una enquesta que els vam fer arribar a tots vostès i als dife-
rents partits polítics, al 99 per cent dels nostres serveis, dels mil cinquanta, els feia 
falta personal. Cuidadors no professionals; aquí sí que som al rànquing, estem al se-
gon de tot Espanya: 48 per cent. I vostès diran: «És el que demanava la gent?» No, 
la gent lo que demana és ser atesa a casa, no amb cuidador no professional, ser atesa 
a casa, que és molt diferent.

Què hem de fer? Lo primer de tot és escoltar la persona i situar-la en el cen-
tre del sistema; aquí no podrem estar tots més d’acord. Abans alguns preguntaven 
què hem vist en els diferents viatges. ACRA ha tot el món –a tot el món–: a Estats 
Units, Japó, tot Europa; demà anem a Suïssa. Dèiem abans amb la directora general: 
«Possiblement els haguéssim hagut d’invitar. Seria una bona forma de fer aquesta 
comissió, anant a veure...», perquè anem a veure plataformes de serveis i estructures 
d’habitatges amb serveis. Per tant, és un viatge fugaç, anem un dia i tornem, però 
val la pena, perquè realment estem en una associació europea i una cosa que fem és 
compartir amb els nostres companys i companyes de la resta d’Europa experiències 
reals. És cert que els preus són diferents; és cert, ho és. Però també és cert que hem 
de tocar de peus a terra i saber què és el que podem pagar aquí.

Dins de posar la persona..., la persona gran què vol? Seguretat i confiança; el 
que voldríem tots els que estem aquí: volem estar a casa i volem pensar que el dia 
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que necessitem serveis de dependència tindrem una cosa tan fàcil, que és seguretat. 
Podrem anar a algun lloc, ens atendran, i no em cal pensar ara si no podré caminar 
o no podré menjar. Simplement, quan em passe, ja reaccionaré.

Què està passant en estos moments? Que una persona que entra en dependèn-
cia no té per què ser valorada..., una persona gran, activa, com deia abans el com-
pany, no té per què ser... Però sap què passa? Que el dia que és dependent, ha tingut 
un ictus i entra a un hospital, li diem que ha d’estar sis mesos per ser valorada, i li 
diem «com a poc», depèn del lloc on viu. I li diem després que tardarem sis mesos 
o un any a fer un PIA. I després, en funció del servei, tindrà llistes d’espera que 
poden ser fins a tres anys. Això no se li pot dir a una persona que l’única qüestió 
que ens demana com a societat és que l’atenguem quan no es puga valdre per si 
mateixa.

A més a més, aquestes persones, resulta que en l’estudi que vam fer el noranta..., 
el percentatge de gent que és MACA, és a dir, que són persones en una situació d’al-
ta vulnerabilitat i amb una esperança de vida molt baixa, és el 14 per cent, i el 68, 
crònics avançats. Per tant, és un tema que no estem atenent de cap manera, i això 
són dades reals, persones vàlides, persones que es puguen valdre per sI mateixes. 
Per tant, a aquesta gent no els podem dir: «Escolte, vostè espere’s dos anys per rebre 
un servei.» Això és el que jo els hi deia abans «urgent» –urgent.

Per una altra part, hem d’incrementar els serveis que presten les persones que 
volen ser ateses a casa seva. El sector hem de fer un esforç per convertir aquests mil 
cinquanta serveis en plataformes de serveis; és evident que sí. Però no hi ha cap nor-
ma. Perquè nosaltres puguem fer 137 serveis, els ben asseguro que les competències 
són molt diferents: de l’ajuntament, dels consells comarcals, de les diputacions, de 
la Generalitat de Catalunya... Per què no legislem una plataforma de servei on es pu-
gue realment accedir? I a més a més, quan ja l’hem posat, aquesta persona, i li hem 
donat un PIA que li ha costat un any, li diem que per moure’s d’un sistema a l’altre 
ha de tornar a passar pels serveis socials, ser valorada, modificar-lo... I, per tant, les 
revisions dels PIAs, tots sabem que no passem al damunt, sinó a baix. Això també 
és urgent –això també és urgent.

Perquè és aquella dada tan lletja que diem: 11.194 persones han mort, des del 
2013-2019, sense rebre ajuda. No ens agrada a ningú, ens fa mal a tots, absolutament 
a tots, però aquesta dada ens dona una alerta que hem de fer alguna cosa i que en 
l’estructura actual és cert que haurem de posar més diners i més pressupostos, però 
podríem fer coses com lo que es va aprovar l’altre dia per unanimitat en el tema 
de fer unes prestacions econòmiques d’urgència que fessen que aquesta gent, amb 
aquesta valoració de, realment, el PCC de MACA, poguessen accedir directament a 
una prestació, amb un augment de la prestació en aquest cas dels 425-715 que marca 
l’Estat espanyol. Ja es feia abans de la crisi; l’únic que s’ha de fer és fer un import 
complementari.

Garantir un canvi de recurs. Ho deia abans: la flexibilitat d’aquest sistema, la 
flexibilitat, i millorar la coordinació amb el sistema nacional de salut. Aquesta co-
ordinació, nosaltres els hem passat un document amb tot el que es pot fer per mi-
llorar, però almenys el que ha de tindre clar és que la gent necessita..., no per anar 
a una residència perd al seu metge, perd la seva infermera i perd els seus drets; ha 
de tindre exactament els mateixos drets. I això és, simplement, escoltant la persona.

Full de ruta amb els agents socials; vostès ho preguntaven: «Què han fet?» Sí, 
hem fet un full de ruta, mos hem unit i hem preparat un full de ruta que presentarem 
al conseller aquest mes de març o abril. Què diem, el sector? Igualtat de recursos 
per a tothom. Hi insisteixo, a la gent no li importa si va a una residència pública, 
concertada, col·laboradora o amb prestació. Donem el recurs que li donem, a aques-
ta persona, ha de copagar exactament el mateix si és un finançament públic. I això 
és senzill: és simplement aplicar en aquest moment el sistema de copagament que 
tenim en aquest país. Per tant, no discriminem la gent en funció del recurs que tria.
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Millorem les condicions laborals dels treballadors. Clar que és una necessitat; és 
una necessitat, perquè no trobem gent. Abans dèiem: «És la formació, el que falla? 
És el tema econòmic?» És una mica tot. És a dir, tenim 490.000 persones a l’atur, 
estem treballant amb un programa concret amb el SOC i no trobem gent! –no tro-
bem gent. Aquest últim diràs que, una mica, ha funcionat. Però saben què passa? 
Que no es un sector que a la gent li agrade. I la responsabilitat que tenim tots és fer 
que aquest sector, que cuidar tingui el mateix prestigi que curar, i això sí que és una 
responsabilitat nostra. Possiblement hem d’invertir també en lo valor de cuidar.

I per tant... Jo també estic d’acord amb algunes coses que deien vostès aquí. Hem 
de fer que este sistema sigue sostenible, ho hem de fer. Perquè, de gent gran, n’hi 
haurà, i molta. I no cal dir que el 2050 hi haurà el 30 per cent de la població major 
de seixanta-cinc anys, i a més s’haurà incrementat en 550.000 persones majors de 
vuitanta-cinc anys, que és quan, amb el sobreenvelliment, apareix la dependència.

Què fer amb la contractació? També hi ha una llei en aquesta casa –vam estar 
fa poc...– que parlava de contractació. Un altre cop, igualtat de tracte i de recursos 
de les persones ateses. Donar qualitat..., és a dir, prima la qualitat per davant de la 
titularitat.

Estabilitat contractual, ens hem de garantir una estabilitat. El que ha passat 
aquests últims anys no és més que una manca d’estabilitat dels concursos. Lo que 
ha passat és realment una situació de crisi, que hem posat..., no hem actualitzat les 
tarifes, no hem actualitzat absolutament cap de les condicions, i ens ha portat a una 
precarietat i, evidentment, amb conseqüències. Ho hem dit moltes vegades: no ens 
aprimem simplement posant una faixa; ho hem de fer bé. I així no funciona el sector. 
El sector està en una situació de tarifes congelades des de l’any 2009.

Per tant, hem de tenir més ràtios?, hem de pagar més? Evidentment. I això  passa 
per partides pressupostàries? Per descomptat. Altres companys de viatges, altres 
sectors estan amb tarifes 2019 i a nosaltres ens paguen amb tarifes 2007. Per què? 
–per què? Jo entenc que aquestes comissions, vostès han de ser capaços de posar 
damunt de la taula aquestes coses. I sobretot pensant en la qualitat de vida de les 
persones que atenem.

I vetllar pel compliment dels contractes. Evidentment, una proposta d’ACRA molt 
ferma és que vostès tenen la responsabilitat de vetllar, d’obrir referents de contrac-
tes, que s’asseguren que es garanteixen cada un dels contractes que se signen amb 
el sector públic.

Amb la coordinació sociosanitària; se n’ha parlat, però és important que per fi el 
PIAISS funcione, sigui del Departament de Salut i benestar. Nosaltres portem una 
proposta concreta. Possiblement –possiblement– aquesta comissió hauria de llançar 
un repte de futur important: hem de crear una conselleria que atengui la gent gran, 
que treballe la prevenció, que treballe per les pensions, però que també treballe per 
la dependència. I és una proposta ferma que els argumentem, que portem dades i que 
jo prefereixo que creem avui una conselleria per a la gent gran que no una per a la 
soledat, com ha fet en aquest cas Gran Bretanya, que ha hagut de crear aquesta con-
selleria, com mos deien companys, quan los vam visitar, per les notícies del diari, de 
gent que s’arruïnava a casa o moria sola. Abans de fer aquesta part, jo crec que po-
dríem ser capaços d’apostar per aquesta prevenció i per aquestos serveis necessaris.

La coordinació és molt senzilla. Per què les nostres infermeres no tenen, per 
exemple, una carrera..., no els donen puntuacions per treballar al nostre sector? Això 
no costa diners. Resulta que els metges, per treballar en una residència, perden l’ex-
clusivitat. No trobem metges! Hi han quatre comunitats autònomes que l’any passat 
ja ho van treure, ja ho hem demanat. S’ha de treure, si això no costa diners! No tro-
bem metges. Treballar-los a les residències no té cap sentit, fora, treballar a la xarxa 
de residències pública o privada. Evidentment, ha de fer que l’exclusivitat desaparega.

A més a més, la gent que està a les residències té dret a tindre fisioterapeuta 
a domicili. La nostra fisioterapeuta no és... Com funciona a altres països, que ho 
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 deien vostès? Tots gerontòlegs. I los tècnics, de la xarxa pública: metges, infermeres, 
« fisios», psicòlegs de la xarxa pública. Ara, ràtio d’auxiliars de geriatria, doblat. Què 
fa la persona gran? Sentir-se molt més cuidada. I l’atenció especialitzada ve d’aten-
ció primària, perquè tenen clar, com a concepte, que una persona quan ingressa en 
una residència no perd els seus drets, seguix tenint els mateixos.

Acabem de publicar un estudi que demostra que hi hauria el 30 per cent menys de 
derivacions hospitalàries si tinguéssem oxigen domiciliari, consideressen que podem 
tenir oxigen domiciliari. Saben vostès què ens costa portar una persona a un hos-
pital? I saben vostès que no els agrada absolutament res, a les persones, portar-los? 
Doncs tampoc això seria un tema, no és un tema de cost, sinó un tema d’organització.

Tenim una duplicitat de metges que compartim a vegades de dispositius de la 
mateixa atenció primària, a vegades d’altres centres especialitzats o de la mateixa 
residència.

Nosaltres, per concloure, tenim molt clar que estem parlant d’un tema de justícia 
social. Així vam defensar l’IVA al Congrés dels Diputats, amb tots els companys i 
companyes d’altres patronals, i també el món d’associacions de gent gran, que tot-
hom ens vam unir. Així ho vam defensar, és un tema de justícia social: la gent no 
pot ser que estigui en una llista d’espera i li fem pagar més IVA. Doncs jo li diria 
que també és justícia social que avui ens posem a treballar per, realment, canviar 
aquestes coses i que vostès tinguen clar que no estem fent una llei per als jóvens: es-
tem fent una llei per a tots los que estem aquí. Volem, realment, canviar el sistema.

Però també vull deixar clar que també tenim responsabilitats tots: les persones, 
perquè tenim l’obligació de ser responsables del nostre envelliment, perquè sabem 
que no tenim els recursos.

A la família no li hem de demanar que siga cuidadora vint-i-quatre hores al dia, 
365 dies l’any, però sí que li hem de demanar que faci el rol de família, li hem de 
demanar que s’encarregue de portar aquest rol de família i, per tant, coordine els 
serveis.

A nivell de sector, hem de crear més plataformes, hem d’invertir més en I+D, 
hem de crear una formació més adequada, possiblement interna, però a més a més 
les plataformes de servei han de funcionar adequadament, i no per diferents com-
petències.

I a l’Administració li hem de demanar que, realment, cree aquest quart pilar de 
l’estat de benestar que és l’atenció a la gent gran i que creï l’agència..., en aquest cas, 
el departament d’atenció a la gent gran i a la dependència.

I la societat tenim un repte, sí que tenim un repte també de futur: hem de fer que 
les societats siguen més sostenibles, més amigables... La tecnologia ens ha d’ajudar 
a cuidar la gent gran, ens ha d’ajudar; hem de viure, evidentment, amb sensors o lo-
garitmes que ens diran i ens ajudaran a cuidar millor les persones grans.

Per tant, jo crec que els ham donat dades, els entregarem un dossier avui mateix, 
i lo que realment els demanem, que facin vostès això per justícia social, per neces-
sitat, sí, hi han mesures urgents, però també una mica per egoisme de tots els que 
estem aquí, perquè realment el sistema..., la gent gran, que –abans ho deien– és la 
que ens deixa el país que tenim, evidentment, es mereix que els cuidem molt millor 
i, com a mínim, tinguen seguretat i confiança. Ara mateix, quan algú es pregunta 
per què la gent s’apunta a llistes d’espera i diuen: «És que després no volen entrar», 
és molt senzill: no tenen seguretat ni confiança en l’estructura de serveis pública 
actual. I la nostra responsabilitat és fer i revertir aquesta inseguretat, perquè la gent 
sàpiga que, quan ho necessita, ho tindrà.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Pascual. A continuació donarem la paraula als grups, i comen-
çarà la senyora Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, quiero agradecer la comparecencia tanto de ACRA 
como de la Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, i de Centres Sociosanitaris 
Catòlics de Catalunya. Bueno, hay cosas que hemos comentado que son comunes. 
Quería comentarle temas por separado.

Centres Sociosanitaris sabemos que tienen más de 2.500 trabajadores y repre-
sentación territorial por toda Cataluña; por tanto, dan un servicio a todo el territorio 
catalán, y esto es muy importante. Han hablado de un pacto, un pacto para la mejora 
de la calidad de vida de la gent gran y la mejora de las tarifas. En este Parlament, 
nosotros hacemos mucha incidencia en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas mayores y presentamos iniciativas, pero, lamentablemente, quien debe adquirir 
los compromisos es el Gobierno.

Es evidente que tenemos un sector que necesita mejorar su financiación para 
garantizar su sostenibilidad, y también necesitan, los trabajadores que trabajan en 
este sector, una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ya que es-
tán sometidos a unas condiciones laborales precarias y tenemos mucha rotación de 
personal en el sector y, por tanto, esto acaba haciendo incidencia en la calidad del 
servicio.

Le quería preguntar también a las tres entidades o patronales qué opinan del pro-
yecto de ley de la gent gran que tenemos en Cataluña en un cajón. Está la memoria 
realizada, pero si opinan que sería útil para la gent gran una ley..., igual que tenemos 
para infancia una ley de infancia en concreto, pues si las personas mayores deberían 
tener su propia ley.

A l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials le quería preguntar en concreto qué 
opina del estado..., ha hecho referencia al PIAISS; si le parece que este Govern está 
trabajando mucho con el PIAISS o no, o se está centrando en otros temas. Estamos 
de acuerdo con ustedes en que, como no puede ser de otra manera, debemos tender 
a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Nosotros hemos realizado 
muchas propuestas en el Parlament para fomentar el envejecimiento activo, para que 
las personas lleguen a tener más de sesenta y cinco años en las mejores condiciones 
posibles, y evitaríamos también, pues muchos deterioros posibles cognitivos y físi-
cos. Por tanto, estamos trabajando en este sentido.

A ACRA, pues, decirle que estamos de acuerdo con lo que llevan años impulsan-
do, que es la mejora de las tarifas; que sabemos que hay una congelación de tarifas.

También queremos preguntarle, como le hemos preguntado a otras patronales, 
qué le parece la concertación de plazas que se ha realizado desde los diferentes go-
verns de la Generalitat; si consideran que esta concertación ha estado en consonan-
cia con la planificación de los recursos que sabemos que existen pero que el Govern 
no está cumpliendo.

También han hecho referencia a los problemas que tenemos en la gestión del PIA. 
Nosotros sabemos que el Govern está tardando mucho en gestionar la Ley de depen-
dencia. Esto es desfavorable para las personas mayores y hace que tengamos más 
lista de espera todavía o que tengamos personas que, por la falta de agilidad en la 
Administración, no se dirijan a ella.

Estamos de acuerdo en que debemos poner la persona en el centro del servicio, 
mirar la calidad asistencial, también mejorar las condiciones laborales de los traba-
jadores, pero ¿esto va acompañado de una sostenibilidad real del sistema?

Y, bueno, han hablado todos de muchos temas en los que estamos de acuerdo. 
Por ejemplo, también queríamos comentarle que nosotros estamos diciendo al Go-
vern que no puede ser continuar con esta lista de espera, después de las pregun-
tas que hemos realizado desde este grupo parlamentario. Sabemos que tenemos a 
18.438 personas esperando; esta lista de espera es inadmisible, y, lo que es peor, 
tenemos once mil personas que han muerto sin poder acceder a la prestación por 
dependencia, teniendo reconocido este derecho. Bueno, la situación es alarmante. 
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El objetivo de esta comisión es mejorar la situación del sistema de dependencia y, 
con eso, mejorar también la calidad de vida de las personas mayores. Y esperamos 
presentar un informe lo antes posible y hacer incidencia en los temas que son muy 
importantes y que el Govern necesita ponerse las pilas en este sentido.

Muchas gracias.

La presidenta

Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el señor Raúl Moreno, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair també la presència i la participació del senyor Vidal, 
el senyor Duran i la senyora Pascual, i els seus acompanyants també, que avui han 
vingut en aquesta comissió d’estudi. Volia fer..., perquè en algunes intervencions ha 
sortit i potser per deixar una mica clar el marc, és a dir, el funcionament d’aquest 
propi grup d’estudi...

És a dir, no estem parlant de fer una futura llei, estem parlant de fer un informe, 
amb una sèrie de recomanacions al Govern, que després poden derivar en lleis o 
poden derivar en modificacions reglamentàries, o en decrets, o en acords. Per tant... 
Ara, sí que és veritat que alguns grups parlamentaris..., en aquest cas el meu va plan-
tejar la necessitat de poder tenir una llei de la gent gran, que anava una mica en la 
línia d’aquesta visió molt més global i transversal del que significa ser una persona 
gran a Catalunya i, per tant, no tant per regular, diguem-ne, el sistema sanitari, sinó 
per reconèixer una sèrie de drets que en alguns moments, per condicionants eco-
nòmics, doncs, s’han pogut posar en risc. Però també parla de la gent gran i la seva 
relació amb els mitjans de comunicació, amb l’urbanisme, amb la participació, amb 
el dret a una mort digna, és a dir, amb molts altres..., amb l’educació, amb la seva 
pròpia formació, amb els hàbits saludables, etcètera, no? I és una llei que en prin-
cipi nosaltres vam proposar, que Andalusia té una cosa semblant, una llei semblant, 
però que aquí donés un marc general, davant de la dispersió normativa que existeix 
en aquests moments a Catalunya. Per tant...

Però aquest és un objectiu, diguem-ne, que el Govern ha preparat –de moment 
tenim un powerpoint, no tenim res més– però que aquest és el debat quan parlem 
de la llei de la gent gran, eh? d’aquest projecte concret, no? I que lògicament pot in-
cloure alguns dels drets dels que vostès ens estan parlant, però sempre des del punt 
de vista dels drets del mateix ciutadà o ciutadana, eh? Ho dic per distingir.

Entraré en algunes preguntes concretes, per no ser pesat i reiteratiu en algunes 
coses que han dit, que crec que les comparteixo totes, i, per tant, sí que alguns dub-
tes que em sorgeixen de les seves exposicions, no?

Primer, tinc uns dubtes seriosos de que aquestes millores des del punt de vista 
de les tarifes, o des del punt de vista de les condicions laborals, o de l’augment de 
places o prestacions vinculades a residències es pugui produir en un termini curt 
de temps. Perquè, atès que no tenim pressupostos generals de l’Estat, que tenien una 
part important de recursos per a Catalunya, que després es podrien distribuir, entre 
altres, per aquests temes, tampoc tenim –perquè el Govern no ho ha presentat– cap 
pressupost de la Generalitat. I, per tant, des del punt de vista econòmic estem igual 
que estàvem l’any passat –i l’anterior, perquè en portem tres–, però..., potser es pot 
fer algun tipus de canvi des del punt de vista de partides, però no es podrà fer una 
aposta de veritat i amb força, que reverteixi les situacions actuals des del punt de 
vista de posar en marxa..., no ho sé, places de residència, prestacions vinculades, 
etcètera, no? Per tant..., també per intentar aterrar una mica en la realitat que tenim.

Això no vol dir que aprofitem aquest temps per fer moltes coses que possible-
ment no necessiten necessàriament recursos econòmics, però sí que contribuirien a 
l’eficàcia del mateix sistema des del punt de vista de la coordinació o des d’altres 
àmbits de la gestió, possiblement, de la dependència, si podem ser més eficaços, com 
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ho han fet altres comunitats autònomes, canviant la manera com es tramita, o fins 
i tot fer la planificació necessària de què és el que seria necessari en aquest país en 
els propers anys, no?

Alguns dubtes raonables. Vostès parlen –en general, n’han parlat tots tres– de 
la flexibilització dels serveis: «Necessitem una flexibilització dels serveis.» Ens en 
podrien posar algun exemple concret? Perquè, clar, és un terme molt general, però 
quan diuen «flexibilitzar» volen dir que hi hagi menys normativa i que hi hagi més 
capacitat per part dels centres de prendre determinades decisions? A quines deci-
sions es refereixen? És a dir, si poden desgranar vostès aquest concepte de flexibi-
lització dels serveis.

La demanda de que l’atenció sanitària a les residències hagi de ser proporciona-
da pel sistema públic de salut és una cosa que comparteixen tots vostès o poden ha-
ver-hi diferències en el sector? És a dir, també els compareixents anteriors ens han 
dit: «El metge, el contractem. A més a més no és un metge, diguem-ne, del sistema 
de salut. Per tant, tampoc pot entrar, en alguns casos, fins i tot en l’expedient sani-
tari de la persona... Hi ha dificultats, diguem-ne, que semblen com de Perogrullo i 
semblarien molt bàsiques, no?, però l’atenció que em dona el metge de la residència 
no és la mateixa atenció que em pot donar el metge del CAP. I, per tant, això mol-
tes vegades pot generar algunes dificultats.» Per tant, aquesta proposta de que tota 
la part mèdica sigui o hagi de ser donada pel sistema públic de salut és compartida 
per tots vostès?

I quan parlem també del fet de que –i ho comparteixo, eh?– la persona ha d’estar 
cuidada a casa, normalment, quan parlem d’això, ens quedem aquí; i m’agradaria 
concretar-ho una mica més. Això vol dir més hores d’atenció i d’acompanyament per 
part de professionals? Quin paper jugarien els cuidadors no professionals? Efecti-
vament, jo preferiria que fos un cuidador professional qui estigués donant el servei, 
però això..., possiblement hi han famílies que puguin considerar que també es pot 
complementar o no amb la presència de la família, que també des del punt de vista 
terapèutic, si és possible, pot ser positiu també per a la mateixa persona a cuidar, 
no? Com concretem això?

Abans vostès han parlat de l’oxigen domiciliari, que podria reduir els ingressos 
al sistema sanitari, però, per tant, parlem de més acompanyament, de més tecnifi-
cació de les llars? Com podem –vostès segurament ho tenen més estudiat que nos-
altres, no?– fer que la meva mare, quan sigui gran..., jo pugui, com a fill, estar rela-
tivament tranquil de que està ben cuidada a casa seva, i tenir jo la certesa de que té 
tots els recursos tècnics i humans necessaris. Com ho podem fer, això?

Perquè, a l’hora també de parlar de les conclusions futures, haurem de saber 
exactament què volem dir quan estem parlant de que la gent pugui estar veritable-
ment cuidada a casa i si això anirà, diguem-ne, per la banda del SAD o hem de crear 
altres plataformes de serveis més completes o complementàries al SAD... És a dir, 
no sé si vostès, en algun moment han tingut..., o ens poden concretar una mica més 
aquestes propostes.

La presidenta

Diputat Moreno...

Raúl Moreno Montaña

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Ah, ha acabat? Gràcies. A continuació tindrà la paraula la senyora... –no hi és, 
Yolanda...–, la senyora Najat Driouech, del Grup Parlamentari Republicà. Gràcies.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Primer de tot, bona tarda. Agrair la presència, la predispo-
sició i l’explicació de les tres entitats avui aquí presents. I dir que realment pel que 
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anem sentint al llarg d’aquesta tarda, i també de l’anterior sessió, és que anem coin-
cidint, no?, anem coincidint en molts punts.

Tal com ha comentat el meu company Moreno, aquesta comissió ens ha de servir 
per tenir unes conclusions que ens ajudin a fer millors polítiques per millorar la vida 
de la gent gran, o qüestionar aquelles que possiblement no funcionen, o fer noves 
aportacions, no? I hi ha una cosa que es repeteix, i vostès també ho han repetit, i hi 
coincidim plenament, no? A nosaltres tampoc ens agrada que cap persona ens hagi 
deixat i que no hagi cobrat la prestació, diguem-ne, per la Llei de dependència, no? 
Però em sembla que en el penúltim Ple el conseller El Homrani ho va explicar, va 
explicar una mica el perquè, no?, diguem-ne, d’aquesta situació.

Nosaltres també pensem que és evident que hem de treballar per afavorir un 
envelliment actiu de la nostra gent gran. I quan parlem de l’envelliment actiu de la 
nostra gent gran parlem d’un àmbit molt ampli, no només de l’àmbit, diguem-ne, que 
parlem aquí, sinó que hem de fer tot el possible, intentar garantir que els nostres..., la 
nostra gent gran, si vol estar a casa, doncs que estigui a casa, però que nosaltres hau-
ríem de fer tot el possible perquè tingui aquest benestar també a casa. I si decideix 
anar a un centre residencial, que també sigui així; que nosaltres puguem afavorir, 
diguem-ne, la seva inclusió en aquests centres.

I també em preocupa una mica..., i coincideixo... Això de parlar la penúltima 
és molt dolent, perquè vas repetint moltes coses que ja han comentat els teus com-
panys. I no és que tingui especial admiració (l’oradora riu) –que també hi és– 
pel Raúl, sinó que ell ha fet una reflexió amb la qual coincideixo plenament, no? 
L’atenció domiciliària, la que tenim, no és la suficient? Em pregunto: els profes-
sionals no són els que haurien de ser? En quines condicions laborals, diguem-ne, 
treballen aquests treballadors i treballadores que ofereixen aquest servei d’atenció 
domiciliària als nostres avis i àvies que estan a casa nostra? La senyora Cinta Pas-
cual ha parlat d’un full de ruta, però no ho ha acabat d’explicar del tot; li agrairia 
molt si pogués fer-ne una pinzellada, per poder, una mica, saber el què, no?, perquè 
m’he quedat amb aquest dubte.

Un altre tema que ja ha sortit en l’anterior sessió, com en aquesta, és que la 
tecnologia, la robòtica, ens ha de servir perquè la nostra gent gran tingui millor 
qualitat de vida, i hi estem totalment d’acord. Com ho hauríem de fer, això? On 
hauríem d’incidir perquè això es pogués traduir o es pogués materialitzar en un 
tema real?

Vostè ha parlat de justícia social. Evidentment que hem de treballar per una jus-
tícia social. Per un país de qualitat, per una societat de qualitat, la justícia social és 
bàsica. I cap persona s’ha de poder sentir exclosa d’aquest sistema, d’aquesta socie-
tat, i per aquí està el principi de la justícia social. I, per descomptat, la nostra gent 
gran. I vostè ha dit una cosa molt interessant que jo, amb el seu permís, me l’apro-
piaré, i és que la gent gran, d’alguna manera, és aquest quart pilar, diguem-ne, del 
sistema de benestar, i així hauríem de fer-ho –i així hauríem de fer-ho–, perquè 
són el 25 per cent de la població. A vegades se’ns oblida... I no tots són dependents, 
només el 15 per cent ho són. I a vegades se’ns passa, no? Sembla ser que, quan par-
lem de gent gran, parlem d’una cosa que fa nosa i és una càrrega. No, la gent gran 
és aquella part de la societat que ha contribuït perquè la societat d’avui dia sigui 
com és. I nosaltres hem de tenir el mínim de dignitat per retornar-los almenys lo 
que ells han aportat, i no hem de veure la gent gran com un fet que fa nosa.

I vostè ha dit: «Clar, és que la gent no vol treballar al sector de la gent gran i la 
dependència.» Cert. Però en quines condicions treballen aquestes persones? Aques-
ta és també una de les reflexions que hauríem de fer: en quines condicions?, quants 
minuts han de fer per poder..., en deu minuts, de quantes persones han de fer la cura, 
per exemple, o la higiene? (Se sent un telèfon mòbil.) Disculpeu... Perdó, és que és el 
meu, personal, i... Perdoneu, és que no l’he apagat, perdoneu, eh? Això és el que té 
portar un mòbil de família...
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Clar, això és un tema en què hauríem de reflexionar: si no és atractiu aquest mer-
cat és per molts motius, i un dels motius és perquè el mateix treballador no s’hi veu 
tampoc gratificat. I això és una feina que hauríem de fer entre tots, diguem-ne, les 
patronals, els sindicats, i també nosaltres, no?

La presidenta

Vagi acabant, que ja porta més del temps...

Najat Driouech Ben Moussa

Bé, jo podria estar aquí parlant molta estona, però crec que és més positiu que 
vostès ens facin, diguem-ne, les últimes aportacions.

Moltes gràcies, un cop més.

La presidenta

Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la senyora Imma Gallardo, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Imma Gallardo Barceló

Moltes gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies a tots els compareixents. Crec 
que ens era molt important tota la informació que ens heu aportat, personalment la 
considero molt, molt important. En tot cas, algunes pinzellades, perquè si, com deia 
la companya Najat, parlar l’antepenúltima és complicat, parlar la última vol dir que 
ja t’ho han... Però, vaja, en tot cas reiterar..., o potser reflexionar una mica.

Coincideixo amb el comentari que feia el diputat Moreno sobre aquesta flexibi-
lització de serveis, modernització..., és a dir, coincidim, però potser necessitaria una 
mica més de concreció. Aquesta dignificació del projecte mitjançant els seus pro-
fessionals i la millora de les condicions laborals, la mateixa formació... Aquest con-
cepte de la gent gran... –o potser hauríem de també buscar-li un altre nom, eh?–, si 
aquesta gent d’edat amb aquest envelliment actiu, més digne... És a dir, si envellim 
més tard és perquè alguna cosa hem anat fent bé, no? Una altra cosa vol dir..., com 
aquestes polítiques s’hauran d’orientar potser més cap a aquestes capacitats de ca-
dascú, no?, amb aquesta visió més personal, però també des d’aquest punt de vista 
més..., entre diferents departaments... No sé si serà el pla integral, si acabarà sent una 
conselleria de la gent gran, però sí que entenc que ha de ser molt transversal, perquè 
fins i tot l’intercanvi entre generacions és molt beneficiós per a tothom: per als in-
fants –jo treballo en una llar d’infants–, per a la gent gran, per als joves... Per tant, 
crec que aquí hi ha molt de camp a explorar.

Escoltar la persona, m’ha semblat... De fet, coincideixo en que les dades que ens 
ha portat també ACRA són realment impactants, quan les veus així, totes juntes, 
i d’una manera tan esquemàtica, però tan... Crec que aquests temes que no costen 
diners, segurament encara hi hem de prestar una miqueta més d’atenció, perquè 
és potser l’excusa, no?: «No hi ha pressupostos, no hi ha pressupostos...» D’acord; 
però potser hi han coses que amb imaginació, o fins i tot ja molt concretes, de mo-
dificació d’alguna cosa, poden permetre que hi hagin coses que canviïn i millorin.

M’ha també encuriosit aquesta figura més del gerontòleg, com aquesta figura 
d’atenció més global, i que aquests altres professionals puguin continuar fent els 
seus serveis. Però això, aplicat a segons quins territoris, potser també té més sentit, 
no?, si..., no ho sé.

Bé, aquí..., eren una mica els dubtes que em plantejava. En tot cas, moltíssimes 
gràcies per les vostres aportacions.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn de paraula de les persones que han comparegut. 
No sé qui vol començar... (Veus de fons.) Sí, per la senyora Cinta Pascual? (Pausa.) 
Doncs té la paraula la senyora Cinta Pascual.
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Cinta Pascual Montañés

Desgraciadament, no n’hi han massa, de debats com aquestos, i per tant, si te-
nim l’oportunitat que vostès facin un informe de recomanacions –i esperem que les 
dades que hem transmès puguen servir–, jo crec que hauria de ser el pas perquè n’hi 
haguen molts més, d’aquestos debats, i que escoltem també la gent gran.

Jo crec que hi ha una pregunta que..., m’agradaria posar un exemple molt con-
cret, que parlàvem de com realment es pot materialitzar, quan la gent vol estar a 
casa, aquestes plataformes de servei. Jo intentaré posar-ne un exemple, un cas real, 
una senyora que diu: «Jo no vull anar a una residència», d’acord?, però lo lògic és 
que vinga, toque a la porta i acabe tenint un servei de residència, perquè no té la 
família a prop. Aquesta persona, què passa si demana serveis a casa? Que s’analitza 
la casa i es diu: «–Doncs sí, podria estar encara a casa. –Com? –Amb una atenció 
domiciliària, amb una bona...», perquè en aquests casos hi han llocs amb platafor-
mes veïnals, o amb familiars, i podria estar a casa un temps més. Però la senyora 
Rosa necessita que li portem el menjar a casa, d’acord? I, per tant, avui ja existeix 
un menjar envasat, que et portes cada dia. A aquesta senyora se li han de posar uns 
sensors, d’acord?, una teleassistència, que tenim un país que hi han més d’1 milió 
de persones amb teleassistència; però, aquesta persona, ha de hi haure una sèrie de 
professionals que en tinguen cura.

Què passa quan la senyora Rosa realment necessita molta més atenció? Que no 
pot esperar que se li faci un PIA, que li modifiquen un PIA perquè li donen un cen-
tre de dia o una residència. Ha de hi haure un grup de professionals tècnics que li 
diguen quin és el servei que en estos moments esta persona ha de rebre. I potser ne-
cessita simplement quinze dies de respir a una residència i tornar a casa seva.

Quan això ho convertim en tan..., aquesta flexibilitat que vostès preguntaven: 
«Per què demanen la flexibilitat?» Perquè això és impossible. Només és viable si la 
persona s’ho pague de la seva butxaca. És així.

Per tant, volem realment fer plataformes de serveis? Flexibilitzem-ho, flexibi-
litzem la norma, creem una norma que realment diga que les persones, un cop han 
sigut valorades, se’ls assigne una aportació econòmica que fa la mateixa Adminis-
tració, i se’ls van assignant serveis en funció de les necessitats. La senyora Rosa no 
té la mateixa necessitat el dia 1, que entra per la porta, que el dia..., en aquest cas, 
ha estat vint-i-quatre mesos sense anar a una residència, gràcies a trobar-se una or-
ganització que li ha fet aquest vestit a mida.

Això és el que vol la gent gran. Per què la senyora Rosa ha estat a casa? Perquè té 
més seguretat i confiança que, el dia que ho necessitarà, estarà. I a vegades ha anat a 
una residència per una grip. És molt fumut estar amb grip i no tindre ningú al costat.

Per tant, el sistema no funciona. Institucionalitzem la gent, perquè no tenim els 
recursos preparats i adients i les plataformes per a atendre aquesta gent.

Què passa amb l’atenció mèdica? Doncs que s’haurie d’activar la senyora Rosa a 
l’estar a casa i a l’estar en una residència, la mateixa, perquè té els drets. Què pen-
sem nosaltres, que preguntaven...? Nosaltres pensem que la persona té els drets. 
I, que si té ja metge de capçalera assignat, per què hem de tindre un altre metge, si 
potser amb estos mateixos imports podem tindre més auxiliars de geriatria i, per 
tant, tenir més ràtio de personal d’atenció directa assistencial, que és el que es ne-
cessita a les residències?

Clar, parlàvem de per què l’atenció domiciliària? La gent el que vol és estar a 
casa, la gent vol seguretat i confiança, i tindre els serveis que necessita en cada mo-
ment: moments de residència, moments de centres de dia, moments d’atenció domi-
ciliària i moments amb la seva família.

Però, mire, li posaré un exemple: a Catalunya tenim un màxim de cinc hores a 
la setmana; a Andalusia, trenta. Nosaltres no tenim un preu fix en funció del con-
sell comarcal, del municipi..., tenim preus. Com pot ser, que no tinguem avui una 
assignació d’un preu de referència? O que tinguem uns criteris homogenis per a tota 
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Catalunya. O és que en funció de la comarca que vius tens..., eh?, del pressupost, o si 
és un municipi que té una central nuclear, allà ho tenim molt més? No pot ser, hem 
de tindre uns criteris homogenis. Hem de tindre un preu de referència.

Hem d’ajudar que aquest domicili estigue amb tecnologia; és molt viable! Si tre-
balléssem amb plataformes de servei i, en comptes d’assignar un recurs puntual, se 
li assignés una plataforma de serveis, ja hi haurien uns professionals que li anirien 
donant els serveis en funció de la necessitat, i no passant per una gestió que tenim, 
impressionant. Una cosa que hem de fer és abaixar el nivell d’intensitat de gestió que 
tenim als serveis socials.

Però, a més a més, parlaven de les condicions d’atenció domiciliària. Doncs mire, 
aquí hem parlat, i ho hem parlat abans també, de que són unes males condicions, 
però són molt millors, un 18 per cent millors que les que treballen en una residència. 
Per tant, potser als professionals de residència els haurem de donar les gràcies, tots 
plegats, perquè estan realment treballant en unes condicions laborals inferiors..., i 
no vull dir que siguen bones..., l’atenció domiciliària, però són inferiors les que ac-
tualment tenim.

Quines condicions ens permetem pagar? Les que ens permeta el preu públic que 
tenim, que els recordo que està congelat de l’any 2009. Per tant, no paguem més 
perquè no podem, eh? Perquè si algú..., si aquest fenomen que abans explicaven, 
que ens hem unit totes les patronals i tots els sindicats –que alguns diuen que és una 
mica difícil, estar tots units–..., deu ser perquè realment la causa ho val i la situació 
és realment..., no m’agrada parlar de dolenta, però necessària, d’una actuació real de 
tots, les patronals i els sindicats.

Perquè és cert que no trobem personal i és cert que si compares amb altres con-
venis col·lectius són molt superiors, però els vull recordar que el 70 per cent està 
finançat pel sector públic, i, per tant, al final l’únic que podem fer és el que ens per-
met, per trobar un equilibri i no haver de tancar tots els equipaments que tenim.

Llavors parlàvem de què es pot fer amb aquesta gent? Doncs mire, hi ha una 
mesura. Resulta que hi han divuit mil places de persones esperant una plaça de re-
sidència; paraules del conseller, el dilluns, em sembla que era, a Catalunya Ràdio, 
que deia que nosaltres havíem dit estes dos mil, i divuit mil, el conseller deia, eren 
públiques. És cert, no ho diu ACRA; ja ho vam dir, que eren públiques, eren les da-
des que havia passat el mateix departament. I ell va dir: «Però, bé, hi han unes dotze 
mil reals que necessiten uns altres..., que potser...»

M’agafo la dada: dotze mil persones; és igual. Hi han cinc mil places buides a 
Catalunya, buides, privades –cinc mil places. Amb la prestació econòmica que es 
parlava l’altre dia en aquesta casa, fent una aportació superior, agafaria..., realment 
hi haurien cinc mil persones que demà podrien ocupar aquestes cinc mil places bui-
des. I possiblement serien aquesta gent que avui són més vulnerables, del mateix 
sistema, o que tenen una esperança de vida més curta. Avui això està identificat. És 
cert que la xarxa de salut i la xarxa social no tenim un programa informàtic, però es 
podria fer, és tremendament viable: mirar quines són les persones més necessitades 
del sistema i donar aquesta ajuda. Perquè, malauradament, són les que ens donaran 
la mala notícia de no haver rebut l’ajuda abans d’hora. Això és fàcil: cinc mil per-
sones, cinc mil places lliures, té el sistema, i divuit mil persones esperant. Alguna 
cosa fem malament.

Per tant, nosaltres vam posar damunt de la taula aquesta proposta: incrementem 
la prestació en col·lectius molt vulnerables, fins i tot identifiquem-los; però realment 
ho podem fer.

Per tant, hi han solucions concretes que ens puguen ajudar? Per descomptat. El 
PIAISS? Jo fa vint anys que sento parlar del PIAISS i m’il·lusiono cada vegada que 
diem «fem coses», perquè realment hi crec, que la coordinació sociosanitària és im-
portant. Però jo crec que són dos màquines que van a una velocitat molt diferent, 
i uns han d’abaixar la màquina i els altres l’han d’apujar; però és que són dos mà-
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quines amb dos engranatges diferents. I és responsabilitat de tots que diguem què 
hem de fer uns, com han de baixar uns i com ha de pujar l’altre per trobar-mos, per 
beneficiar aquest continu assistencial de les persones grans, que totes estan ateses 
per la sanitat pública i, per tant, seria fàcil poder-les atendre.

Apostem per l’atenció domiciliària? Segur. Però no ens funcionarà únicament 
l’atenció domiciliària si no hi han dispositius darrere que siguen complementaris al 
domicili: amb tecnologia, amb..., sobretot amb rapidesa d’acció. Perquè la gent gran 
necessita rapidesa, necessita que quan realment el seu estat de salut canvia, la seua 
situació..., realment reaccionem.

Jo estic convençuda que millorant la gestió, podent inclús a vegades treure... No-
saltres estem dins dels serveis socials. Mire, infància en risc, per sort no tothom té 
problemes d’infància en risc de pobresa, no; de drogoaddicció, de desnonaments, no, 
però de gent gran, tots –tots–, absolutament tots. Potser no tothom arribarà a una 
situació de dependència, possiblement no, però absolutament tots..., no hi ha ningú 
d’aquí que no hagi tingut un avi, un pare, una mare, que hagi necessitat els serveis 
de la dependència.

A vegades aquesta porta d’entrada que dins dels serveis socials..., uns serveis so-
cials que han d’atendre la urgència, i que la gent gran..., és tan gran aquest col·lectiu!, 
som el 80 per cent del departament en pressupost, eh?, és que ho som; insuficient, 
però ho som. Per tant, potser la treballadora social, potser sí que fa bé d’atendre la 
urgència, i la gent gran, pensa, «ja s’atendrà per altres vies», i no està funcionant el 
sistema.

Per tant, ens hem de plantejar que potser el canvi ha de ser un canvi... Per això 
lo de proposta de crear una conselleria, un sistema nou –un sistema nou. Mire, jo he 
conegut molts de consellers i conselleres i he conegut gent de tots els partits polítics 
en aquest sector, i he conegut gent molt bona, i no ho hem solucionat, ni d’un color 
ni de l’altre. Quan això passa, t’has de plantejar que potser cal dir: «Escolteu, hi ha 
alguna cosa profunda que hem de fer amb aquesta situació. No val posar pedaços, 
hem de canviar el sistema.»

I potser hem generat moltes expectatives en aquesta taula, ja vos ho agraïm; 
almenys tenim la possibilitat de parlar. Però alguns pensem que això ja no és una 
qüestió d’un debat que podem fer més endavant; pensem que és un debat que cal 
entomar-lo, que cal decidir-lo i que cal convertir-lo en una urgència real. Perquè, si 
no, ens passarà com a Gran Bretanya: reaccionarem davant de males notícies. I això, 
aquests que portem tants anys pensant que aquest sector s’ho val i que les perso-
nes –com deia abans la diputada, les persones grans són les que han cotitzat aquest 
país i s’ho mereixen– es mereixen que avui estiguem tots molt atents i que siguem 
capaços de passar..., almenys nosaltres, transmetre-us el nostre suport, entusiasme i, 
sobretot, rigorositat perquè aquest sector funcione.

No parlarem de si les inspeccions estan bé o malament; és que no ens impor-
ta, aquest tema, no ens importa. Realment de lo que volem parlar és de com atenem 
aquestes persones que avui no s’estan atenent, o persones que no els estem donant 
el servei que necessiten, i segurament tots coneixen alguna experiència que no ha 
estat així.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Vidal.

Josep Vidal Perelló

Jo diria que crec molt en l’assistència domiciliària, però crec que s’ha de canviar 
totalment la imatge, el projecte, i hem de crear un sistema domiciliari català, veient 
el que hi ha, però donant resposta a aquests avis; lligar tot això a una residència, en el 
sistema públic sanitari. Ha d’anar lligat, perquè el sistema actual domiciliari està 
deslligat totalment d’una residència o del sistema públic sanitari, i això no funciona, 
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eh? Jo he viscut, eh?, he tingut la meva mare..., que m’ha vingut una persona, no?, 
venia en aquelles hores que nosaltres no podíem fer-ho. Però, clar, no és un sistema, 
diguéssim, perquè que la dutxi, la posi al llit o li doni el sopar, això no és el siste-
ma domiciliari; hi ha d’haver quelcom més. Hi ha d’haver un sistema muntat, lligat. 
Perquè hi han molts serveis que hi ha en una residència que poden ser útils de cara 
al sistema domiciliari, però s’ha de crear un sistema nou, completament. No podem 
copiar coses que hi han en el mercat sanitari que no funcionen i volem ara posar-ho 
a la gent gran.

El problema de la flexibilitat..., hi ha d’haver molta flexibilitat. Perquè quins són 
els problemes que tenim en les nostres residències? Que a vegades falta el llenguatge 
amb el metge del CAP, eh? Llavors aquí, jo crec que aquí hi ha d’haver una relació. 
És a dir, si tenim un metge, nosaltres, ha de tindre aquesta relació i poder tindre... 
Nosaltres hem estat un any discutint per un sistema informàtic. Dir-li: «Posa’t en el 
nostre, eh?» No, no..., en el nostre, no. «Bé, però qui és el que ha de tindre la fitxa 
tècnica del resident? Tu o jo? Si ve el que deies, una inspecció, em demanarà a mi, 
no a ell, no?» Llavors, per «tonteries» d’aquestes, passem moltes hores barallant-nos, 
i crec que això no ha de ser; hi ha d’haver una realitat.

Jo he viscut ara una setmana, diguéssim, en què hem pogut aconseguir que un 
cop a la setmana ens reunirem el metge del CAP, el metge nostre i la infermera per 
analitzar tot el sistema de receptes, etcètera. Però, clar, això ha sigut..., portem tres 
anys parlant-ne. Clar, dius, són coses que potser en deu minuts es poden solucionar, 
no?

I aquí hi ha una cosa, diguéssim, que..., potser que nosaltres, la nostra realitat pa-
tronal, fem, no? Hi han uns avis que no tenen res, que jo en dic «aquells que dormen 
en el banc 29 de la Rambla». Aquests no tenen cap pensió ni tenen cap titulació de 
re. Qui els acull, a aquests? Nosaltres els estem acollint, eh?, el nostre grup. Però, 
clar, això és una realitat que hi ha al nostre país, i aquest no compta. I això són uns 
diners que, com deien, de tarifes..., les tenim congelades, però tenim tots aquests 
que no ens els paga ningú, que és una part social social social eh? Jo crec que aquí 
també s’ha de donar resposta a tots aquests avis que dormen al carrer i que potser 
se’ls ha de fer una llar, que tinguin una llar, eh? Jo a la meva residència en tinc dotze 
així, eh?, i estan a casa seva, i són persones difícils, però se’ls ha d’ajudar, perquè 
són avis igual. I potser alguns han pagat..., no sé quan, no?, però després van deixar 
de pagar, pel que sigui. Però hi hem de donar resposta també, i la llei de la gent gran 
ha de donar resposta a aquests també, perquè són els més desfavorits de tots.

I llavors nosaltres, que abans he dit, diguéssim, el pla d’eficàcia..., és pels tre-
balladors, eh? Diguéssim, nosaltres, dintre del que sigui, però estem per sobre dels 
preus que han dit abans que paguem als nostres treballadors, treballen menys hores, 
eh?, però, clar, això també s’està fent insostenible, no? Perquè a sobre no hi han da-
llò i estem pagant més, no?

Per sort, no tenim tanta rotació de personal, perquè estan més ben considerats a 
nivell..., fan unes cinquanta hores menys l’any i cobren cent euros més al mes que el 
conveni nacional. I creiem que el dibuix d’un conveni futur ha d’anar –no toca aquí, 
eh?– diferent al que es fa en molts llocs, no?

Res més. No sé si he contestat o no, eh?

La vicepresidenta

Gràcies, senyor Vidal. Ara té la paraula el senyor Duran.

Jaume Duran i Navarro

Molt bé, doncs, gràcies. Intentaré també ser breu, però contestar a cada una de 
les aportacions o preguntes que ens han fet els diferents parlamentaris. I algunes 
de les preguntes que s’han fet s’han contestat i, per tant, ens reiterem en això. Però sí 
que una mirada global respecte a les diferents preguntes és precisament aquesta que 
situava el senyor Raúl Moreno, en el context de situar per què estem aquí i quin és el 
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context en què s’emmarca. Perquè, si no entenem el perquè, no podrem entendre els 
quès dels que parlem, no?

I això ho ha resumit bastant bé, doncs, la companya d’ACRA, que diu: «Escolta, 
que tenim uns temes urgents i uns temes importants.» I quan ens hem posat d’acord, 
aquest full de ruta que vostès plantejaven –escolti, els agents socials, les patronals, 
tothom, el sector, els avis, la gent gran, el carrer i probablement vostès també estan 
d’acord en aquest full de ruta–, això és el calaix de l’urgent –això és el calaix de 
l’urgent. I té a veure amb la tarifa, i té a veure amb la retribució, i té a veure amb la 
dignitat, i té a veure amb aquesta llista de persones pendents que..., no serem ago-
sarats ni tampoc ens atrevirem a dir que..., quina causa de la mortalitat, és perquè 
estan en una llista... No hi té res a veure. La qüestió és que hi ha una mortalitat i hi 
ha una coincidència, que estan en una llista; hi estem d’acord. Però és veritat: hi han 
uns temes urgents, i aquests temes urgents ens han fet posar a tots d’acord, i nosaltres 
hem signat exactament el mateix document. Per tant, és un document de tots, que 
vostès tenen, que vostès coneixen, i això sí que té a veure amb el calaix de l’urgent.

Lamentablement, nosaltres no podem donar resposta a l’urgent. Probablement 
agraïm la possibilitat de ser avui novament aquí per recordar que la resposta a tot 
això urgent correspon al Govern. I, per tant, convidem a que la resposta a aquests 
temes de l’urgent..., doncs probablement ha de venir d’aquesta part de la taula i dels 
qui fan les preguntes, eh?, amb tot el respecte i consideració, només faltaria. I, per 
tant, agrair la possibilitat novament de recordar-ho.

Però sí que en alguns temes que tenen a veure amb l’altre calaix, el de l’impor-
tant i de la reflexió futura de si estem d’acord, en resposta a les primeres preguntes, 
del Grup de Ciutadans, sobre si estem d’acord amb una llei per la gent gran..., sí, 
estem d’acord amb una llei per la gent gran, una llei sobre la que puguem opinar, 
una llei sobre la gent gran, estem d’acord amb allò que explicava el senyor Rome-
ro, que no és per a la gent gran amb dificultats: per a la gent gran amb majúscules, 
un projecte de gent gran de país, eh?, ho hem explicat abans, un projecte que ens 
faci somiar com volen deixar el país per a aquesta generació que ve. Tant de bo la 
puguem gaudir nosaltres, eh?, i hi haguem arribat a temps; però que els que venen 
sàpiguen que viuen i volen viure en un país on la gent gran té una consideració di-
ferent i els nostres polítics han argumentat unes polítiques certes i clares en favor de 
la gent gran. Això és l’important. Per tant, sí, d’acord amb aquesta llei.

El PIAISS. El PIAISS ha avançat; si més no, se’n parla. Per nosaltres, els que fa 
molts anys que treballem en això, era un somni, eh?, que com a mínim es parlés d’un 
programa integral i que, a més a més, totes les polítiques des del Govern es posessin 
en marxa i se’n parlés. Això és un gran avenç i és una gran notícia, com deia vostè, 
no?, des de també el Grup d’Esquerra Republicana, és una gran notícia que estiguem 
tots d’acord en aquest projecte.

Avança? No prou. En som conscients, no prou. S’han fet algunes passes enda-
vant?, tenim mirades?, sabem cap on hem d’apuntar? Sí. Què ens cal? Jo crec que cal 
valentia i cal posar-se d’acord. I cal que algú digui: «Escolti, aquesta és la música 
que ha de sonar.» Perquè no és només un problema de salut i no és només un proble-
ma social: també és d’habitatge, també és de política territorial, també és d’un pla de 
comunicacions, també és del Departament d’Educació... Senyors, el PIAISS abasta 
molt, eh? Com interaccionen els nostres avis des de les nostres escoles?; és tremen-
dament important. Vostè abans hi feia referència, m’ha agradat aquesta connexió 
intergeneracional. Això és un llegat molt important, perquè això té a veure amb els 
valors del nostre país. Ens estem desvaloritzant. Quins valors volem copiar? Perquè 
si trenquem la relació intergeneracional trenquem els orígens, i tenim aleshores un 
problema de país. I això és un altre debat, que no és d’aquesta taula, però també em 
sembla a mi que és molt important.

Ha sortit també la pregunta, donant resposta al senyor Moreno..., parlava de la 
flexibilitat, de la proximitat a casa. Nosaltres pensem –i a través del document vos-
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tès podran entendre aquesta dimensió– que apostem per les TIC; però les TIC no 
són les tecnologies només, que també: les TIC són la mirada al territori. Per tant, 
des d’un pensament global, hem de ser capaços de tenir una mirada local.

Abans els hi explicava: les administracions, l’Administració del país, però també 
les locals, eh?, escolta, el consell comarcal, les diputacions, els ajuntaments, els bar-
ris, per què no les entitats municipals locals?, han de treballar amb aquesta mirada 
de la T, de mirada territorial.

La I no és de la informació, la I és de l’atenció integral a la persona. L’atenció 
integral a la persona té a veure no només amb els aspectes de salut i de les neces-
sitats tangibles, té a veure amb moltes més coses: té a veure amb els coneixements, 
té a veure amb les emocions; com fem que la gent gran se sentin estimats i valo-
rats, dignificats, no ajudats i recollits, sinó estimats i valorats per la nostra societat, 
en majúscules. On són? No és només pels que tenen diners, que hagi de poder fer 
viatges, eh?, escolti, surten els anuncis a la tele, fan... No, no, no, com aquest país 
es preocupa per la gent gran des del seu punt de vista emocional? I no fa falta que 
estiguis malalt per sentir-te cuidat.

I també, com deien, des de la creença espiritual, plural, respectuosa, oberta, però 
tots els éssers humans tenen creences espirituals, i l’hem de respectar, i l’hem de 
treballar, perquè ajuda al viure i ajuda a l’envellir. Les nostres neurones no es mo-
ren, es regeneren, però necessiten una mirada integral de la persona. I aquesta mi-
rada integral de la persona, per la regeneració neuronal de l’envelliment, no està en 
la farmàcia, no ens ha de costar diners; té a veure amb com cuidem la nostra gent, 
aquesta és la llei de la persona.

I la C final –i amb això li dono una mica la resposta a la senyora Romero; perdo-
ni, que ens hem estès– és la del contínuum assistencial. És a dir, per tant, un model 
que sigui mirada al territori, atenció integral a la persona i amb continuïtat assisten-
cial. Aquesta continuïtat no es pot fer si no ens posem d’acord. Aquesta continuï-
tat..., hem d’anar als serveis d’atenció a domicili, els serveis d’atenció domiciliària 
han de saber què està fent la xarxa de salut i han de saber què està fent la xarxa de 
serveis socials també. Perquè, si no ho sap, tenim un alt risc, precisament, de posar 
molts recursos de manera descoordinada. Per tant, el contínuum ens garantirà la co-
ordinació.

Jo no sé si, en resposta a..., algú de vostès preguntava: «Els serveis sanitaris han 
de ser els del sistema sanitari públic?» Podria ser, però també els dic: no necessària-
ment. Per què necessàriament? A mi el que em garanteix, el que em dona més sensa-
ció de seguretat –i pensem això– és que garantim la continuïtat. Perquè, en llocs en 
els que aquest contínuum del sistema teòricament hauria de garantir-ho, resulta que 
tampoc és tan evident, eh?, tampoc és tan evident, i tenim experiències de tot arreu.

Mirin, escoltin, nosaltres treballem en institucions en les que fa pocs anys –bé, ja 
en fa alguns– les persones ingressaven per cataractes, perquè la tecnologia obligava 
a la persona a estar ingressada per una cataracta, sense bellugar-se, per un movi-
ment del cristal·lí, etcètera; per aspectes tècnics, diguéssim, del món de la medicina. 
Sortosament, avui en dia s’operen totes les cataractes del país, moltíssimes, milers 
de cataractes anualment, i es fa una atenció d’altíssima qualitat, i a més a més se 
n’ingressen zero; se n’ingressen zero per necessitats clíniques, se n’ingressen zero 
per necessitats tecnològiques. Però ja és una realitat que les cataractes avui tornen a 
ingressar al nostre sistema sanitari –per cert, caríssim, tenir una persona ingressa-
da, vostès ho saben, que coneixen els pressupostos destinats a això–, per problemes 
socials. Expliquin-me si això no és un problema de coordinació, de continuïtat assis-
tencial, i de flexibilitat de serveis.

Per tant, hem de ser capaços de garantir..., probablement no en l’urgent –no ens 
toca avui, és una altra feina–, però des del punt de vista important aquesta llei ha 
de ser capaç de reflectir que això ho comencem... Per tant, la proximitat a casa, en 
aquesta xarxa que nosaltres hem dit «de serveis», no sé si ara en diem «platafor-
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ma» o en diem «xarxa», però en qualsevol cas hem de garantir això. Hem de poder 
arribar a la casa del pacient..., o a la casa de la persona –no «pacient»– també amb 
totes les garanties.

Vaig acabant. He apuntat «enhorabona», perquè quan deia vostè «tots estem 
d’acord en això»..., tant de bo. Per tant, enhorabona, però tant de bo en el..., po-
sem-nos a treballar, perquè això demana valentia i això demana sortir. Si esperem 
que això ho faci l’altre, estarem com en un PIAISS d’aquest, congelat. I en això el 
Govern té la paraula, eh? –en això el Govern té la paraula.

En poso un exemple. Des del Departament de Salut s’ha constituït una taula per 
treballar les inquietuds del món professional, perquè és una realitat, eh? –és una rea-
litat. Ja no només retributiva: també de dignitat, de formació, de futur, de projecte 
de país; quins professionals formem, quins tenim... En aquesta taula hi som presents 
diferents departaments: el d’Educació, el de Salut, per descomptat..., diferents de-
partaments. El social, no sabem per quin motiu no hi és; ens sembla recordar que 
no hi és, en aquesta taula, eh? I tant de bo sigui un error, eh?, un error de percepció. 
Però, en qualsevol cas, no pot ser que no hi sigui, eh? (L’orador riu.) O sigui, el que 
nosaltres tenim clar és que no podria ser que no hi fora, eh?, i és probable que sigui 
un error de percepció nostra, però hi ha de ser. Hi ha de ser perquè el futur dels pro-
fessionals ha d’anar de la mà –ha d’anar de la mà. Perquè és l’atenció a les persones. 
No a les persones malaltes o amb necessitats socials: és l’atenció a les persones, el 
que ens demana una mirada professional.

I vaig acabant. Només a la senyora Gallardo, també..., ens demanava aquest in-
tercanvi generacional i aquesta flexibilitat, no? Aquesta flexibilitat ens porta, per 
exemple, a entendre que actualment tenim legislacions que tenen a veure amb ser-
veis fins als seixanta-cinc anys. Però quan les síndromes de Down, en els àmbits de 
la discapacitat, superen els seixanta-cinc anys, igual perden drets. És un problema 
de flexibilitat. Escolti’m, ens pot passar, eh?, perquè és que estan a la ratlla. I la nos-
tra preocupació, quan atenem persones potser amb síndrome de Down, amb altís-
simes dificultats, és: quin intercanvi generacional tenen i quina limitació de presta-
cions?, perquè la llei, que no ha estat flexible i no s’ha adaptat –allò que dèiem–, les 
situa i les deixa fora. I l’altre: que probablement veurem gent gran o gent jove gran 
fent-se càrrec de gent gran gran, i potser gent gran gran que veu com es mor la seva 
gent gran jove. Perquè tenim ja, en les nostres llistes quirúrgiques, persones de més 
de cent anys que s’operen sortosament, doncs, d’una manera molt positiva, i això 
genera aquesta longevitat. Com dèiem, ja hem començat la intervenció, que és una 
gran notícia. Si no la resolem des d’una mirada de l’important, i no només ens fixem 
en l’urgent, probablement tampoc l’acabarem resolent.

Penso que amb això hem intentat donar resposta a les diferents preguntes, i els 
agraeixo l’oportunitat de ser avui..., com hem dit inicialment.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Duran. Algun grup vol...? (Pausa.)
Si cap grup vol intervenir, doncs, tornar a agrair-los a tots la seva presència, la 

seva participació, i reiterar un cop més: la nostra voluntat és continuar treballant per 
un envelliment actiu i una dignificació de la nostra gent gran. Moltes gràcies.

I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i dos minuts. 
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