
COMUNICAT DE PREMSA DELS TREBALLADORS 

 

Sant Martí precaritza els casals de Gent 

Gran. 

 

La gent gran, principal perjudicada de la manca endèmica de 

professionals en els equipaments del districte.  

La Gestió Low Cost del districte de Sant Martí precaritza els treballadors 

i les treballadores i els serveis per a gent gran. 

La majoria de la plantilla ha decidit no continuar en les noves condicions 

que se’ls exigia. 

 

Barcelona, 30 de setembre de 2021. 

 

Per la porta del darrere, sense alternatives ni humanitat, incomplint les 

promeses d’increment de pantilla i afectant greument la qualitat de l’atenció 

a la gent gran.  

Així ha actuat el districte de Sant Martí a l’hora de canviar les condicions 

laborals a treballadors i treballadores dels casals de gent gran del Districte. 

A la creixent precarietat s’hi ha sumat una decisió executiva anunciada al nou 

plec de condicions: la nova jornada de matí i tarda que haurien de complir els 

dinamitzadors, als que es segueix precaritzant i obligant a complir amb una 

mesura contrària a la conciliació laboral. Malgrat que des del 2007 es preveu 

la contractació d’una segona persona a cada casal, aquesta promesa s’ha 

incomplert fins ara. 

El resultat és que l’externalització provoca unes condicions molt pitjors a les 

dels tècnics municipals, als que sí es garanteix condicions laborals dignes. 

L’actuació del districte ha sigut cínica, amb poca consideració pels 

professionals, que en alguns casos feia onze anys que treballaven en els casals 

i als que ni tan sols s’ha permès acomiadar-se de la gent gran amb qui 

treballaven.  

 



La problemàtica laboral té a veure amb el citat nou plec de condicions que 

imposa la funció d’obertura i tancament dels equipaments, sumada a 

l’ampliació sistemàtica de funcions per compensar la manca de personal. I si a 

la resta de la ciutat existeixen fins a tres professionals per casal per garantir la 

conciliació i la viabilitat de la gestió del servei, a Sant Martí es preveu que el 

segon professional (l’informador) no arribi fins al 2022 i només en 4 dels 9 

casals del Districte. 

El resultat d’aquest greuge comparatiu amb la resta de la ciutat perjudica 

greument la qualitat del servei als principals beneficiaris: la gent gran.  

Onze anys d’experiència i un tracte inhumà 

L’equip de professionals era sòlid, cohesionat i amb una llarga trajectòria 

professional i de compromís malgrat la creixent pressió sobre les seves 

atribucions laborals. Aquesta última mesura ha fet vessar el got i 8 dels 11 

contractats han decidit no continuar davant un canvi del plec de condicions 

aplicat amb traïdoria i sense humanitat i just abans de les vacances d’estiu, 

sense opcions d’alternativa laboral malgrat les promeses del Districte. 

Els treballadors ens hem sentit sistemàticament enganyats pel Districte i 

denunciem la precarietat creixent per a dinamitzadors/es, talleristes i 

serveis en general, la manca de diàleg, els incompliments i els perjudicis 

de l’externalizació de la tasca dels dinamitzadors dels Casals. I exigim un 

canvi de rumb i alternatives a aquesta injusta decisió laboral. 

L'ex-equip de dinamitzadors i dinamitzadores dels casals de gent gran de Sant 

Martí.  

 

 

 


