
REFLEXIONS COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL CONSULTIU DE GENT GRAN  

DEL VALLÈS ORIENTAL: 

SITUACIÓ DE LES RESIDÈNCIES PÚBLIQUES I PRIVADES DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19 

Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha 

desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar 

mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de la nostra comarca, el Vallès Oriental. 

Es tracta d'una veritable qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les 

accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics, 

econòmics i socials del nostre país.  

Aquesta situació que estem vivint ha posat en evidència la fragilitat dels sistemes públics de 

salut i els efectes d’una manca de recursos per aquests en els pressupostos estatals i nacionals. 

Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 a les nostres vides, i 

l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat, però 

especialment ens entristeixen els milers de morts que està provocant la pandèmia.  

La Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental estem 

preocupats i preocupades per la situació que s’està vivint respecte a les residències públiques i 

privades d’arreu de Catalunya i  també al Vallès Oriental, ja que són uns equipaments sensibles 

i d’un alt risc com hem comprovat a dia d’avui, amb més d’un miler de residents morts, més de 

2.500 tenen símptomes evidents de COVID-19 i el personal d’atenció és el més contagiat 

d’Europa. 

Això fa més que confirmar la magnitud del drama que estem vivint. La situació de les 

residències són fruit de les condicions precàries de seguretat, per manca de material de 

protecció amb què treballa el personal de les residències i la manca de professionals i 

assistents i de material preventiu per als professionals.  

No entrarem a debatre quina administració té les competències en matèria de residències. 

Creiem que el que cal és una coordinació estreta entre les administracions locals i la 

Generalitat per salvar d’aquest drama a les persones vulnerables, que són la gent gran i que en 

molts casos ho viuen en solitud i indefensos, atès la impossibilitat de rebre visites de les seves 

famílies. 

La Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental demanem a 

les diferents administracions un Pla d’Actuació que garanteixi que arribin recursos suficients a 

aquests serveis de cura i una atenció de qualitat tant a les residències públiques i privades de 

la nostra comarca i d’arreu de Catalunya, com als serveis d’atenció domiciliària, davant de la 

crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. 

També és urgent que s’asseguri la provisió de material de protecció de les treballadores per tal 

de poder complir amb els protocols i l’atenció adequada i dotar dels recursos per a una atenció 

sanitària. 



La Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental sol·licitem que 

s’inverteixin els recursos necessaris per atendre de manera prioritària a la gent gran de les 

residències, que és un col·lectiu sensible. 

És de màxima prioritat un replantejament en el model d’atenció a les persones grans, que 

garanteixi els serveis amb valors i amb la transformació necessària. 

Si no som capaços de cuidar a la gent gran, el fracàs com a societat serà devastador. La situació 

de la gent gran és un assumpte de país, de màxima prioritat.           

 

Comissió Permanent del Consell Consultiu 

de la Gent Gran del Vallès Oriental 

 

Granollers, 4 de maig de 2020 


