
 

 

 

 
Al Consell Municipal del Districte de Sant Martí  

 
D’un costat , Silvia Lopez Serrano en la seva condició de Conseller/a  del Grup Municipal 
Socialista al Districte de Sant Martí,  
I de l’altre Eva Campos Paladio, en la seva condició de Conseller/a  del Grup Municipal de 
Barcelona en Comú al Districte de Sant Martí , 
 
actuant en el seu nom i representació manifesten, 

Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la pandèmia de la COVID19 

pel que fa a les residències de persones grans, ha estat la mostra que el model residencial per 

a persones grans dependents és un servei que necessita una revisió a fons, que no respon al 

mínims exigibles en la nostra societat i, especialment, davant crisis sanitàries com la viscuda.  

 
La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del model residencial tal i 
com les diverses entitats i organitzacions porten anys denunciant: el model actual de 
residències per a persones grans és un model que molt sovint no posa les necessitats de les 
persones al centre de les actuacions. 
 
Malgrat no ser la seva competència, davant l’extraordinària situació viscuda,  l'Ajuntament de 
Barcelona s'ha vist obligat a  col·laborar de forma decidida en les residències tant públiques 
com privades, en el moment de la crisi sanitària de la COVID19, ja que els residents de les 
aproximadament 300 Residències són veïns i veïnes de la Ciutat. 
 
Durant la pandèmia l'Ajuntament de Barcelona ha  participat, conjuntament amb els 
Departaments TASF i Salut, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci Sanitari 
de Barcelona, en la intervenció a les residències de la ciutat per fer front a la crisi sanitària amb 
la realització de PCR als usuaris i usuàries, desinfecció de residències i plans de contingència. 

La necessitat d'un nou model és encara més punyent si pensem en els efectes del procés 

d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment comportarà un augment de 

la població envellida i que comporta ja un augment de les necessitats —que anirà creixent de 

forma exponencial— a les que donar resposta i que l'actual model no pot fer. 

 
Es per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les persones de la 
ciutat en el seu procés vital de fer-se grans, un element que requereix repensar el model 
assistencial de la ciutat per tal que aquest es centri tant en les necessitats de les persones 
cuidades com en les cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional que 
ens permetin pensar en ciutat i societats a on envellir dignament. Tanmateix aquest treball ens 
ha de permetre anar cap a un model assistencial basat en el control públic compartit.  

Per aquests motius, d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i l'acord de 

la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de Portaveus de 4 

de setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del Reglament Orgànic 

Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulem la següent: 

 
Declaració Institucional 

 
El Consell Municipal del Districte acorda: 
 
Primer.- Sumar-nos des del districte de Sant Martí al recordatori de les persones que han 
perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones 
grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que 
encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les 
persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: Serveis essencials de l’Ajuntament i la 
resta d’administracions, personal sanitari, personal de les residències i totes les persones que, 
en compliment del R.D. 463/2020 va anar a treballar amb coratge fen els moments més 



 

 

complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents de 
comerç alimentari, etc.  
 
Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles 
períodes de rebrot del Coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que permeti espais 
de cogestió, codecisió, col·laboració. 
 
Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el 
model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya 
a través dels departaments de TASF i Salut, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de 
Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control públic 
compartit de la qualitat assistencial i de cures.  
 
Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les 
necessitats personals d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i la 
incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les que estan 
situades. 

 
 
Barcelona, 29 de juny de 2020 
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