
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGON MANIFEST DEL SECTOR D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN A 

CATALUNYA 

 

Els agents socials i econòmics del sector d’atenció a la gent gran volem 

expressar la nostra preocupació per la situació viscuda en aquest àmbit oblidat i 

menystingut per part de l’Administració. Com qualsevol societat desenvolupada, 

el sobre envelliment amenaça Catalunya. Per tant, és urgent i necessari dotar al 

sector d’una seguretat i una sostenibilitat que permetin encarar aquesta onada 

demogràfica de grans dimensions que, ara per ara, no estem preparats per 

afrontar. És hora que l’Administració situï l’atenció de la gent gran com una 

prioritat de país que no depengui única i exclusivament de la situació 

pressupostària. 

 

En un sector amb una altíssima intervenció de l’administració, demanem 

igualtat de tracte i de recursos per a totes les persones ateses, millors 

salaris i increment de les tarifes després de 10 anys de congelació. 

Aquestes propostes, realitzades fa dos anys davant del Parlament de Catalunya, 

i posteriorment expressades directament al Conseller Chakir El Homrani, s’han 

traduït recentment en una resposta per part del Departament que no recull cap 

de les demandes dels agents socials i econòmics, una proposta d’inversió amb 

unes xifres que no resolen la situació límit a la que ens trobem situats actualment. 

 

Què volem? 

- Garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la gent gran. 

- Millorar les condicions laborals dels professionals. Retenir i atreure el talent de 

professionals (geriatres, infermeria amb especialitat de geriatria, tècnics 



 

 

especialitzats en dependència, etc...) i assegurar la cohesió i l’estabilitat dels 

equips. 

- Garantir la sostenibilitat del sector d’atenció a la gent gran. 

 

Patronals i sindicats recordem que la dignificació de l’atenció a la dependència 

és un repte de país que requereix la implicació de tot el Govern, i apostem per la 

signatura d’un conveni català que millori les condicions laborals i les càrregues 

de treball dels professionals, sempre i únicament vinculat a l’increment de tarifes. 

La proposta efectuada per part de la Generalitat no permet assumir a les 

empreses i entitats les minses millores del conveni estatal del sector i fan que 

l’atenció a la gent gran de Catalunya estigui en perill per la insostenibilitat del 

sector, amb costos molt superiors als preus que marca la Generalitat. 

 

Recordem que el conveni estatal té unes condicions laborals molt inferiors a la 

d’altres professionals que, amb feines iguals, treballen en centres de gent gran 

propis de la Generalitat o en altres sectors d’atenció a les persones. Això 

desincentiva l’entrada de professionals nous al sector i està causant la fugida 

dels actuals professionals a altres sectors, molt més atractius. Sense més 

recursos per millorar les condicions laborals dels professionals, sumat a 

l’inexorable augment de la població de gent gran i en situació de dependència 

dels propers anys, es fa evident un proper col·lapse de l’atenció a la gent gran 

per la manca de professionals. 

 

Sol·licitem, a més, un acord del Parlament de Catalunya subscrit per tots els 

partits polítics que reconegui la necessitat d’anar incrementant les tarifes per 

aconseguir equiparar les condicions laborals dels professionals amb les 

condicions dels professionals de gestió directa del servei públic, per tal de 

garantir l’equitat i la qualitat de l’atenció a tota la Gent Gran de Catalunya. 

 

 

Barcelona, 25 de juliol de 2019 

 


