
L’ASSOCIACIÓ CENTRES SOCIO-SANITARIS CATÒLICS DE 
CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL CESOCAT, DENUNCIEN 
EL RISC DE TANCAMENT PER L’ALT NOMBRE DE PLACES LLIURES 

SENSE COBRIR  

Des de CSSCC i CESOCAT, LARES CATALUNYA, volem cridar l’atenció, de forma urgent i 
molt greu, sobre el perill de cessament de servei de molts Centres Residencials que 
porten més de 5 mesos sense cobrir les places vacants, i sense cap tipus d’ajut per part 
de les Administracions Públiques catalanes.  

Parlem de tot tipus de places, és a dir, amb o sense finançament públic. Són totes. Per 
uns o d’altres motius, la manca de viabilitat econòmica de moltes entitats és un fet, i 
posa en un seriós risc de desaparició i tancament del servei, precisament, a les persones 
més vulnerables i colpejades per la pandèmia, les nostres Persones Grans. 

La Generalitat és perfectament coneixedora de la greu conjuntura per la que estan 
passant les residències. Fins i tot, el MH President el Sr. Joaquim Torra, en reunions amb 
el sector, ha verbalitzat la seva preocupació, i ha promès mesures que encara no han 
arribat. 

La situació és crítica. O arriba algun tipus de compensació econòmica que suavitzi les 
extraordinàries despeses produïdes, i la reducció radical d’ingressos, o el tancament de 
l’activitat dels centres i la manca d’atenció de Persones Grans i Dependents, serà una 
realitat. 

L’extrema debilitat de les entitats, s’ha agreujat des del 18 de juny, quan es va 
interrompre el pagament de les places col·laboradores i de les PEVS vacants. Per cert, 
sense cap tipus de comunicació prèvia al sector, el que provoca una incertesa i 
inseguretat jurídica absoluta. 

Des de CSSCC i CESOCAT, LARES CATALUNYA, exigim que, si no és possible gestionar 
l’ocupació de totes aquestes places per instruccions de la Generalitat, és imprescindible 
que siguin compensades econòmicament als Centres, tal i com es va indicar a les 
instruccions de la Direcció General de Prestacions Socials del dia 22 d’abril de 2020. 
Aquestes instruccions continuen vigents i no han estat revocades. 

Deixar sense resoldre aquesta situació, està portant a moltes Residències i Centres de 
Dia a una situació econòmica insostenible, de màxima gravetat i urgència. 
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Serveixi aquesta informació per a posar veu a la carta amb data 30 de juliol, adreçada al 
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, encara 
sense resposta, i que ha estat signada per: l’Associació de Centres d’Atenció a la 
Dependència, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, l’Associació Centres Sòcio-
Sanitaris Catòlics de Catalunya, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, La 
Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, La Unió Catalana 
d’Hospitals i la Unió de Petites i Mitjanes Residències  

¡¡¡NO ENS FACIN INVISIBLES!!!
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