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Gràcies senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors,senyores,
senyors ...
Ens fem grans, ... potser no hi volem pensar, ... ni ho volem assumir, ...
costa, ... però, si seguim vius, és molt probable que al final del nostre
camí ens trobem que no ens puguem valdre per nosaltres mateixos, és a
dir, siguem dependents en major o menor grau.
L’estructura familiar actual, el tipus d’habitatges, l’estructura social, ...
accentua els problemes de les persones grans dependents: atencions,
solitud, mobilitat, necessitat de serveis de salut, ... per això creiem que
calen un serveis públics que minimitzin aquests problemes. Calen doncs
residències, habitatges tutelats, centres de dia, ajudes per adaptació de
l’habitatge, entre altres coses que també defensem els moviments
socials.
Ja fa més de cinc anys i mig, veient les necessitats reals de residències
per a la gent gran a la ciutat, es crea la Comissió per a les Residències
Públiques a Terrassa impulsada inicialment per la Federació
d’Associacions Veïnals de Terrassa:
Hem rebut el suport i col·laboració d’Associacions de veïnes de la majoria
de barris : La Cogullada, Can Roca, Poble Nou-Zona Esportiva, Les
Carbonelles, La Maurina, Sant Pere Nord, Font de l'Espardenyera,
Montserrat, també de moviments i associacions : Coordinadora de casals
de la Gent Gran de Terrassa, Casals de la Gent Gran, Consell d'Entitats
d'Acció Ciutadana, Vivienda digna de Terrassa, Moviment per unes
Pensions Dignes de Terrassa, Consell de Gent Gran de Terrassa,
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa, Iai@flautesTerrassa ... entre altres entitats i particulars. Segur que ens en deixem algú
al tinter, prego disculpes,
La Comissió comença les seves activitats a l’any 2017 amb la finalitat
d’instar a les diferents administracions amb competències amb el tema,
per aconseguir que a Terrassa, es construïssin les residències
projectades i previstes a l’any 2009 i que es reprenguin els projectes, ja
redactats, pagats amb diners públics, tant de la Residència de Sant Pere
Nord, competència de la Generalitat, com dels Habitatges Tutelats, també
projectats a Sant Pere Nord, competència de l’Ajuntament. I reivindicar
les altres residències previstes, una a Ca n’Anglada que té terrenys
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reservats a l’Avinguda Barcelona i un altre a un lloc no definit al sur-oest
de la ciutat.
A Terrassa només hi ha una residència pública, la de Mossèn Homs, de
l’època predemocràtica, de principis dels anys setanta, a l’extraradi,
actualment infrautilitzada, malgrat s’hi han fet obres de remodelació
encara hi ha plantes tancades, en canvi, pel cap baix, hi ha més de trenta
residències privades funcionant i almenys una més en construcció.
La necessitat d’aquestes residències PÚBLIQUES, és palesa. La falta
d'oferta pública genera llistes d'espera molt importants que les persones
dependents amb molta necessitat i que les seves famílies intenten
minimitzar, si econòmicament poden, amb les residències privades. Al
2018, de quan en tenim dades fiables, hi havia més de 600 persones en
llista d’espera.
Queda demostrada la gran necessitat que hi ha de residències públiques.
Cal que les administracions incentivin i posin en marxa projectes per
potenciar la creació de solucions, mes o menys imaginatives per donar-hi
resposta. El govern local és qui ha de donar suport i estar al davant de les
reclamacions de les necessitats de la gent gran de la ciutat.
Les residències son un gran negoci en la que els fons voltors han fixat la
seva vista. Això explica també que apareguin productes financers
destinats a la gent gran amb l’objectiu, precisament, de pagar l’estada en
una residència, com ara les hipoteques inverses, propiciant un nou tipus
d'estafa a gran escala, ... qui té més de dos mil euros al més per a pagarho ? ... quant tenim de pensió ?
Creiem que les places de residències son un servei públic que posat en
mans privades s’han convertit en negoci fet a costa de les persones
grans i dependents. Els serveis, en mans privades no son servei son
negoci.
Per això reivindiquem :
• Residències Públiques per a les persones més dependents.
• Habitatges Tutelats per a les persones més autosuficients.
• Centres de Dia per a les persones amb dependència que encara
resideixen amb les seves famílies i no poden ser ateses al domicili
• Ajudes per adaptar l’accessibilitat als habitatges de les persones
grans que volen continuar a casa seva o la promoció de permutes
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d’habitatges inadequats per la mida o per accessibilitat per altres
més adients.
• ... i altres mesures com el el reforç del Servei d’Atenció Domiciliaria
La pandèmia que ens ha colpejat brutalment aquests últims anys,
sobretot a les persones grans, ens ha demostrat diverses coses:
Que a les residències públiques, les baixes han sigut percentualment molt
menors que en les privades, degut a la menor massificació, la major
professionalitat exigida al personal i a l’existència en la majoria de cassos
d’amples àrees enjardinades.
Que cal repensar les residències, una residència no ha de ser un hospital,
en el tracte amb els residents ha de ser més humanitzat, mes curós amb
els servei que ofereix, cal repensar l’estructura en aquestes noves
residències públiques que a més han de servir com a model bàsic per a
totes les altres.
Aquests dies hem rebut amb satisfacció la noticia de que ha sortit la
licitació pública per a refer el projecte de la residència de Sant Pere Nord.
Aquesta comissió s’ofereix per ajudar en aquest procés, que creiem que
ha de ser participatiu. Sembla que els nostres esforços i reivindicacions,
de totes les entitats que hi hem participat van obtenint resultats, malgrat
tornem a ser al punt de sortida.
Ara cal que també les administracions corresponents facin seus els
compromisos adquirits i es posin en marxa per a la construcció dels
Habitatges Tutelats i els Centres de Dia.
Esperem que això serveixi per donar visibilitat a la Gent Gran i que quan
en tingui necessitat, pugui ser atesa adequadament.
Els Moviments socials ho continuarem reivindicant,
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