MANIFEST DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
DEL BAIX LLOBREGAT EN RELACIÓ AL TRACTAMENT A LES
PERSONES GRANS DURANT LA CRISI DEL COVID-19
Davant la terrible situació de crisi sanitària per Covid-19 que estem vivint,
són diverses les entitats i institucions que estan denunciant el maltracte i
vulneració de drets humans de les persones grans en la gestió d’aquesta
crisi.
La pandèmia ha desbordat la capacitat dels serveis socials i sanitaris d’arreu
del món, i tot i que el virus no coneix d’edats ni cap altre condició, sóm les
persones grans les que estem patint els efectes més greus.
Front aquest patiment però, no tota la societat respon de la mateixa manera,
i per desgràcia són habituals missatges discriminatoris i deshumanitzadors
que exclouen a les persones grans.
A més a més, la falta de control a les residències de gent gran, que des
d’aquest Consell fa anys que venim denunciant, ha esclatat evidenciant la
precarietat, fragilitat i abandonament tant de les persones que hi viuen com
del personal que hi treballa. Un servei tan essencial com aquest no pot ser
mai un negoci, una activitat lucrativa, perquè el preu es inassumible, el preu
s’està pagant amb vides humanes. La majoria de residències de gent gran a
tot l’estat són de titularitat privada, i generen un negoci de milers de milions
d’euros a l’any. Segons dades de les funeràries, a Catalunya hi han mort en
dos mesos 3.309 persones en residències. 12.529 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 34.943 són casos sospitosos de les
64.000 persones que hi resideixen. A més a més, 4.036 professionals de residències han estat aïllats per sospita o confirmació de casos.
El Consell de la Gent Gran del Baix Llobregat vol manifestar:

- Que les persones grans som éssers humans, som uns ciutadans més

dins de la societat, en les mateixes condicions que la resta, i que no
ho som menys per l’edat que tinguem. La pràctica totalitat de les notícies sobre el número de morts per Covid-19, acabaven especificant el
percentatge de morts d’edat avançada i/o amb patologies prèvies. Aquest
sol fet, la generalització de la utilització d’aquest llenguatge discriminatori

i pervers, té efectes importants en la manera com es rep el missatge. I el
missatge és ni més ni menys que les morts per Covid-19 de persones
grans i/o amb patologies prèvies són “menys greus” que la resta. La vida
de les persones grans sembla que no té el mateix valor, i això és inhumà i
intolerable. Els drets humans no desapareixen ni disminueixen amb l’edat,
i les morts de les persones grans no són acceptables en cap cas. Ni són
normals ni són inevitables.

- Que la pandèmia ha arribat a Catalunya en el moment en que el sistema

sanitari està en la situació més feble que recordem, per les continuades
retallades i la minsa inversió. Entre els anys 2009 i 2015, segons un estudi
de l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, la Generalitat de Catalunya va retallar la despesa social un 26%, i el pressupost
sanitari es va veure reduït en 1.500 milions d’euros. Aquestes retallades,
que encara no han estat revertides, han agreujat molt més els efectes de
la pandèmia, i ha situat al personal sanitari a la primera línia, sense les eines, recursos i equips de protecció necessaris per a garantir la seva seguretat i la de les persones que atenien. El sistema sanitari és clau per al benestar i la seguretat de la població i s’han de garantir les inversions i recursos necessaris per a situar-lo al nivell d’excel·lència que les i els professionals estan demostrant dia a dia en aquesta crisi.

- Que en l’atenció sanitària d’aquesta pandèmia s’ha produït un triatge que

ha limitat l’anomenat esforç terapèutic en les persones de més edat. A la
pràctica, i en la terrible situació que vivim, aquest fet ha suposat que algunes persones grans no hagin tingut accés en igualtat als tractaments i
cures necessàries per a preservar la seva vida. Tenir una edat superior a
80 anys no pot suposar no ser hospitalitzat/ada, o no tenir accés als tractaments mèdics adequats. L’edat per si sola no pot ser un motiu de triatge
mèdic.

- Tot el nostre suport a les famílies que han perdut els éssers estimats en la
distància, sense haver-los pogut acompanyar en el comiat.

- Que aquesta crisi ha de portar un replantejament i un canvi de model en la
gestió, control i funcionament dels centres residencials. Són un servei bàsic, vital i de cabdal importància per a la totalitat de la població. S’ha de
dignificar a les persones que hi resideixen i a les/als professionals que
treballen en aquests centres, i s’han de valorar els treballs de cura d’acord
amb l’aportació real que fan a la societat. Un servei bàsic no pot ser mai
un negoci amb ànim de lucre. La cura i la salut de les persones més grans
no pot de cap manera estar enfocat com un negoci que aporta enormes
beneficis a fons d’inversió (o fons voltor), com ara.

- Aquest canvi de model s’ha de fer extensiu també als serveis d’atenció
domiciliària i les/els professionals que continuen tenint cura de les persones grans als seus domicilis, malgrat la manca d’equips de protecció i la
precarietat laboral que arrosseguen històricament. També en aquest sector l’ànim de lucre s’endú per endavant el dret a l’accés a serveis bàsics
dignes.

- Mesures urgents:
- Garantir que totes les residències i centres sanitaris disposin de tests,
-

tant per a les persones residents com per al personal.
Equips de protecció individual suficients que permetin garantir la seguretat del personal a primera línia.

- Aquest Consell té la voluntat de continuar treballant, i un cop la situació
comenci a normalitzar-se, analitzar tot el que ha suposat la crisi del Covid-19
i les seves conseqüències per a les persones grans, les nostres famílies, els
nostres veïns i veïnes, i plantejar la manera de sortir reforçats d’aquesta crisi.
Per això contactarà amb altres organismes i consells de participació, tant a
nivell nacional com a nivell internacional, per tal d’intercanviar i complementar punts de vista, fer un diagnòstic ampli i compartit de la situació, i cercar
solucions conjuntes a les múltiples problemàtiques derivades d’aquesta crisi.
Per últim, el nostre agraïment i reconeixement a totes les persones, institucions, entitats i empreses que contribueixen a que el final d’aquesta crisi estigui cada dia més a prop, i el nostre desig que aquesta situació ens permeti
millorar com a societat en conjunt i com a persones en particular.
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