
 

A LES RESIDÈNCIES TAMBÉ ESTEM FARTES 

 

Perquè ja fa molts anys que la majoria de  residències no es poden considerar 

llars de gent gran. Són centres on viuen persones cada cop més grans i cada 

cop amb majors problemes de salut i amb gran dependència. 

Però ens trobem amb unes ratios de personal totalment insuficients i lluny 

de les dels centres sociosanitaris. Amb personal que treballa en condicions 

laborals molt inferiors i molt més precaritzat amb moltes jornades parcials i 

molta càrrega de treball tant física com psicològica. 

 

Les treballadores de les residències som personal sanitari però fa temps que 

patim una discriminació que s'ha posat de manifest de manera cruel en la 

crisi de la COVID-19. Hem tardat més a tenir protocols i material de 

protecció ( EPIS )i formació sobre el seu ús, que les treballadores dels 

centres hospitalaris. Hem fet front a la pandèmia amb ratios de la mitat  

havent de fer la mateixa feina o més. I així seguim, amb convenis que ni ens 

reconeixen la categoria. Amb formació de TCAI i sous de gerocultores. 

 

La gran majoria de residències són de gestió privada i una gran part d'elles  

ho són per empreses amb ànim de lucre que fan negoci a base de rebaixar la 

qualitat de servei i les condicions laborals de les teballadores. 

 

Malgrat tenir pitjors condicions laborals que les treballadores de centres 

públics també hem patit les retallades i hem vist com, des de 2010 ens 

prenen un 5% del nostre salari mentre ens augmenten les càrregues de treball 

i els contractes precaris. Treballem més hores per menys salari i amb més 

pressió assistencial. 

 

Estem fartes de discriminació professional 

Estem fartes de discriminació salarial 

Estem fartes de contractes precaris 

Estem fartes de ser sanitàries de segona 

 

I per això ens afegim a questa vaga i som aquí per demanar : 

 

Que les residències depenguin de la conselleria de Salut i no d'Afers Socials 

i que formin part del Sistema Públic de Salut 

  



Que siguin de titularitat i gestió 100 % pública. Ni concerts ni fundacions. 

 

Que les treballadores de les residències tinguem la mateixa consideració que 

les de qualsevol altre centre sanitari i les mateixes condicions laborals. A 

igual treball igual conveni. 

  

Que des del Govern es posin a treballar per un nou model d'atenció 

sociosanitària que dignifiqui les condicions de vida de les persones  a 

l'última etapa de la seva vida i les de les professionals que les cuiden. 

 

 

Amb la Salut i la Vida no es fa negoci. Sanitat 100x100 pública perquè ens 

hi va la vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


