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CCOO CONDEMNEM ELS FETS ENREGISTRATS 
A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN M. HOMS 

 

CCOO fem públic el nostre suport a les treballadores i 
treballadors d’aquest centre 

 
Ahir corria per les xarxes socials un vídeo enregistrat a la RGG Mossèn Homs on dues de les 
treballadores recentment contractades arran de la manca de personal, infringien un tracte vexatori 
a una de les àvies d’aquest centre. 
 
No us posem l’enllaç doncs una de les persones responsables d’aquest fet tant greu ja deu estar 
prou contenta de la quantitat de visualitzacions. Estem massa acostumats/des a que el que més 
èxit tingui siguin les escenes de violència, cosificació de la dona, etc. Malauradament, aquesta 
manca de valors ètics ha atacat ara als nostres avis i àvies. Tot val per aconseguir seguidors a la 
xarxa, audiència, ser coneguda...? 
 
CCOO volem deixar clar que aquestes dues treballadores no formen part de la plantilla 
habitual i no en formaran part en un futur, ni de cap altra del Departament, si aquest usa la seva 
capacitat sancionadora i respecta els criteris de contractació temporal pactats amb  la part social. 
 
CCOO condemnem enèrgicament aquests fets, al temps que volem mostrar públicament el 
nostre total suport a la resta de treballadores i treballadors d’aquest centre que, a l’igual que 

en la resta de centres residencials, no es mereixen l’estigmatització, la generalització i afirmacions 
del tipus  “...i el que no se sap...”, “ a les Residències es maltracta...”, i menys després del que ha 
patit aquest col·lectiu, les persones que hi han de viure, i les seves famílies. I que encara no s’ha 
acabat. 
 
CCOO defensem el personal de la RGG Mossèn Homs. Un col·lectiu de dones i homes que, 
com en altres serveis essencials, està esgotat, al que s’han retallat drets que han tingut altres 
treballadors/es de la Generalitat, que han suplert les deficiències d’un model socio-sanitari caduc, 
que s’enfronten a una tardor/hivern molt incerta... amb un alt grau de professionalitat, ètica i bon 
tracte vers les persones que atenen. 
 
No és corporativisme. És enuig, ràbia i, al mateix temps, solidaritat. Tant vers l’àvia afectada i la 
seva família com vers el personal de les nostres Residències de Gent Gran, que no es mereix ser 
fàcilment posat en dubte. 
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