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Vaga indefinida del sector de la
dependència per les precàries condicions
laborals
La patronal admet que s'han de millorar 'tant com sigui possible'

Els treballadors que atenen les persones en estat de dependència han arribat
a una situació límit. Els sous baixos (700-900 euros mensuals), la manca de
personal, i la baixa professionalització han conduït a la vaga indefinida que
avui comença. Diu el representant d'UGT, Sergio Martínez: 'Estem
desesperats; els nostres vells i la gent dependent no són ben atesos.' El
conveni actual vigent a Catalunya és l'espanyol, del 1997, però des del juliol
sindicats i patronal en negocien un de propi.

El País Valencià, per exemple, té un conveni propi, amb unes condicions
millors que no l'estatal. 

A Catalunya, segons la normativa actual, un professional ha de tenir cura de 
vint interns durant el dia, i de trenta-cinc durant la nit, però a vegades són
més, perquè quan manca personal, per baixa o vacances, no el substitueixen,
diu Martínez, que culpa la patronal d'afany mercantil. Les millores que
reclamen els treballadors van lligades a una professionalització del sector, que
ara és nul·la. 'Un treballador tant posa injeccions com neteja lavabos. Les
condicions són tan dolentes que ni els immigrants no volen treballar-hi.' 

Els serveis mínims de la vaga seran els corresponents al nombre de
treballadors d'un dia festiu. 

Un 70% dels centres són privats i un 30% depenen de l'administració pública,
però són de gestió privada. 

La patronal admet que les condicions laborals s'haurien de millorar, però els
costos de manteniment d'aquests centres són molt elevats i les ajudes de
l'administració amb prou feines si cobreixen el preu de cost. 

Paco Carretero, assessor d'ACRA (Associació Catalana de Recursos
Assistencials), explica que la patronal ofereix un augment salarial d'un punt
més que no el conveni estatal (això equivaldria a un augment total del 5,9%
per al 2008), però els sindicats l'han rebutjat. També es declara 'sorprès' per
la convocatòria de vaga en plena negociació, i la considera precipitada. 

L'altre consorci que gestiona centres d'aquesta mena és la Unió Catalana
d'Hospitals. 

Comissions Obreres coincideix amb UGT amb les reivindicacions, i va participar 
en la vaga dels dies 3-4 de març, però no se suma a la vaga indefinida que
comença avui. 
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+ Web de CC OO: Les patronals desconvoquen la
Comissió Negociadora del Conveni de Geriatria de
Catalunya.
+ Web d'UGT: UGT convoca vaga indefinida en el 
sector de la dependència.
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