
 
 
 
 
 
Acord de Ciutat. Castelldefels juny 2020 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha deixat al descobert el mal estat del nostre deficitari 
Sistema de Salut, deixant milers de morts i d’infectats. Tot això produït per una sèrie de 
RETALLADES PROGRESSIVES en Recursos Humans i una manca de materials 
adequats, tant per al bon desenvolupament de les funcions com tots aquells relacionats 
amb la prevenció.  
El desmantellament i translació progressiva d’un Sistema Públic i Universal cap a un 
sistema privat, han deixat palès que la Salut no pot ser un negoci, LA SALUT NO 
ESTA EN VENDA. 
La defensa dels Serveis Públics amb gestió pública és la millor opció per protegir 
aquells que vetllen per nosaltres, per tal que puguin continuar investigant i 
desenvolupant el seu treball als hospitals, residències, centres de salut i serveis 
municipals d’ajut a les persones. 
Des dels Ajuntaments, com administració més propera, es pot fer molt més del que 
s’està fent, sent conscients que no es tenen les competències en alguns sectors. 
 
A Castelldefels durant els mesos de confinament hem viscut episodis que ens indignen. 
Estem reclamant des de fa anys el Tercer Centre d’Assistència Primària, que per número 
d’habitants ens pertoca, i unes de les mesures que es van prendre va ser el tancament 
d’un dels dos CAPS, en concret el de Can Bou. Això no pot tornar a passar. 
 
Hem estat visquen situacions molt dramàtiques en les Residències geriàtriques de la 
nostra ciutat.  
S’ha pogut comprovar que un sistema assistencial basat en l’externalització dels serveis 
i en un model de gestió privada, que prioritza i prima el benefici econòmic sobre 
l’atenció i la cura de les persones han tingut com a conseqüència la precarització del 
servei assistencial, la manca de recursos i de mitjans materials i humans. Aquestes 
carències sumades a la nulꞏla tasca d’inspecció, seguiment i vigilància del funcionament 
de les residències geriàtriques per part de l’administració competent, han vingut a donar 
la raó de pes, en el tràgic balanç i causes de la mortalitat produïda en les mateixes.  
 
S’està vivint l’augment de demandes socials per persones en situació de vulnerabilitat i 
que els nostres serveis socials municipals estan intentant fer front amb moltes 
precarietats de personal i material. 
 
Creiem que ara es el moment de construir un millor futur per les persones grans, perquè 
ser gran no es una infermetat, es un procés dintre del nostre cicle vital i no hi ha més 
gran maltractament, arribada a certa edat, que la precarietat econòmica, l’abandonament 
i l’exclusió social. 
Per tant, per nosaltres l’objectiu de futur, curt plaç, es la millora del sistema assistencial 
a les persones  d’edat i dependents. 
 



Per tot això, proposem diferents mesures: 
 
1 - L’augment dels pressupostos municipals en les Àrees d’Atenció a les Persones. 
 
2 – Municipalització dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD). Augmentant el 
personal i amb uns sous dignes. 
La privatització de la gestió d’aquest servei ha provocat el deteriorament del servei i la 
precarització dels sous del seu personal, com s’ha denunciat molts cops. 
 
3 –Reclamar, a l’Administració que te les competències, en aquest cas la Generalitat de 
Catalunya, les competències de inspecció i seguiment d’activitat de les Residències 
Geriàtriques que existeixen en el municipi. 
 
La creació d’una Residència Geriàtrica Pública i amb gestió pública a la ciutat. 
 
4 – Proposem el desenvolupament d’unes Jornades transversals per plantejar les 
necessitats i el futur de la Gent Gran de Castelldefels.  
 
 
 
Castelldefels, 16 de juny de 2020  
 
 
      Marea Pensionista de Castelldefels 
 


