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Xabier Pérez Igrexas, en calidade de concelleiro do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG) no Concello de Vigo, ao abeiro do estabelecido no Regulamento 

Orgánico do Pleno e da restante normativa aplicábel, eleva ao Pleno da 

Corporación para o seu debate a seguinte  

 

MOCIÓN 

DEMANDANDO A INVESTIGACIÓN DO ACONTECIDO NAS RESIDENCIAS 

DE MAIORES DURANTE A PRIMEIRA ONDA DO CORONAVIRUS E 

INSTANDO A ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde que se declarou en Galiza a emerxencia sanitaria, o 13 de marzo de 2020, até o 

momento de se rexistrar esta moción, segundo os datos oficiais, faleceron en Galiza 726 

persoas por mor da Covid-19. Delas, 4 de cada 10 eran persoas usuarias de centros 

residenciais. Na área sanitaria de Vigo as vítimas mortais aproxímanse xa ao centenar. A 

meirande parte da desgrazada perda de vidas humanas na nosa cidade produciuse na 

residencia DomusVi de Barreiro, onde segundo os rexistros oficiais faleceron 32 persoas (até 

o pasado 11 de setembro) , pero que colectivos de familiares elevan até 47.  

Non son só estatísticas. Non son apenas cifras. Son o maior e máis doloroso expoñente 

do impacto brutal que a vixente pandemia do coronavirus tivo, e segue a ter, no noso País e 

na nosa cidade. A estas vidas perdidas por causa da Covid-19, hai que engadir varios millares 

de persoas enfermas, algunhas delas atravesando semanas críticas e que hoxe enfrontan 

graves secuelas na súa saúde.  

Durante a primeira onda da pandemia, entre os meses de marzo e xuño, as residencias 

de maiores foron un dos principais focos de contaxio producíndose situacións de enorme 

gravidade nalgúns deles, fundamentalmente de titularidade privada, que motivaron a 

intervención pública dos centros máis afectados e mesmo o traslado de persoas usuarias a 
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outros espazos para garantir a súa seguridade. Ese foi o caso, por exemplo, da residencia 

DomusVi en Barreiro.  

A crise sanitaria provocada pola Covid-19 fixo emerxer con toda crueza as carencias, as 

deficiencias e a precariedade de recursos do actual modelo de residencias de maiores e 

centros de persoas con discapacidade en Galiza. Un modelo que deixa en mans de entidades 

privadas o coidado das persoas maiores e converte un dereito, como  é a vellez digna, nun 

lucrativo negocio. 

Un modelo “indigno”, como así o cualifica Rede – Federación Galega de usuarios e 

familiares de residencias e dependencia, que provocou como ten afirmado publicamente este 

colectivo “un masacre no interior das residencias”. Un modelo que ten responsabilidades 

non só nas empresas privadas –algunha delas con estreitísimas ligazóns de amizade e 

complicidade persoal co poder político en Galiza–, senón na propia administración, que axiu 

durante meses como consentidora a pesar de ter pleno coñecemento da insuficiencia de 

medios humanos e materiais, da falla de protocolos efectivos,  do nulo soporte sanitario 

nestes centros ou da vulneración dos dereitos das familias a seren informadas da situación 

dos seus seres queridos e a teren contacto con estes.  

A nefasta xestión das empresas privadas titulares destes centros e a inacción cómplice 

da Xunta, deixou no máis absoluto abandono as persoas maiores malia seren un colectivo 

vulnerábel e de alto risco fronte ao virus. Como abandonado ficou tamén o persoal das 

residencias, na súa maioría traballadoras, que a pesar das súas condicións laborais precarias, 

dos baixos salarios e da falla de medios esforzáronse a eito, cunha dedicación admirábel, 

para evitar que o alcance deste drama fose inda maior, e cuxa labor merece do maior 

recoñecemento social e institucional. 

Cómpre lembrar, que a maior parte das prazas de centros residenciais en Galiza son 

privadas. Das máis de 21.000 prazas de residencias de maiores existentes no noso País, só 

8.154 son públicas, e que foron entidades privadas –como DomusVi– as que rexistraron un 

maior número de persoas contaxiadas e falecidas. Aliás, a Xunta do Partido Popular ten 

incumprido de maneira reiterada as súas promesas de dotar de máis prazas públicas de 

residencias a nosa cidade.  
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Tamén a Covid-19 evidenciou a falta de previsión e anticipación do Goberno galego á 

hora de adoptar as medidas de prevención e control necesarias, a garantía de persoal 

suficiente e a adopción escrupulosa dos protocolos. Infelizmente, estamos a constatar como 

esa situación volve materializarse nesta segunda vaga en curso, rexistrándose de novo 

contaxios masivos nalgunhas residencias.  

Para o Bloque Nacionalista Galego todo o acontecido durante a pandemia merece unha 

investigación profunda a nivel político que permita coñecer o que pasou nas residencias de 

maiores do noso país e depurar responsabilidades políticas, se as houber. Mais tamén, é 

precisa unha investigación en profundidade para detectar erros e carencias garantindo a súa 

corrección e que situacións como as vividas non volvan repetirse nunca máis.  

Así o propuxo o BNG no Parlamento de Galiza, onde a maioría absoluta do Partido 

Popular decidiu vetar a creación dunha Comisión de Investigación para analizar o que pasou, 

corrixir erros e avanzar cara un novo modelo que permita garantir o dereito a unha vellez 

digna, convertendo o seu rodete parlamentar nunha enorme alfombra de indignidade baixo 

a que agochar as responsabilidades da dramática situación vivida nas residencias e centros 

de maiores. No entanto, as familias seguen a merecer verdade, xustiza e reparación.  

Esta pandemia ten que significar un punto de inflexión. A atención ás persoas maiores 

en espazos residenciais diferentes aos seus domicilios debe ser a resposta a unha necesidade 

social polo que debe garantir os dereitos das persoas maiores e perseguir sempre a 

rendibilidade social, non a económica. 

Polo que, proponse ao Pleno a adopción dos seguintes  

 

ACORDOS: 

 

 1  Expresar a esixencia de que se poña en marcha no Parlamento de  Galiza unha 

Comisión de Investigación sobre a xestión da pandemia da Covid-19 nas residencias 

de maiores e nos centros de discapacidade. 
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 2  Instar a  Xunta de Galiza a que proceda á intervención de todas as residencias de 

maiores, para as poñer baixo control público e blindar estes centros co obxectivo de 

evitar que  se convertan no maior foco de contaxios e mortalidade nesta segunda onda 

do coronavirus.  

 

 3  Demandar do Goberno galego que promova as actuacións precisas para poñer en 

marcha un novo modelo de atención ás persoas maiores que, apostando na xestión 

pública, garanta o dereito a unha vellez digna, e que dote a nosa cidade dunha oferta 

suficiente de prazas públicas.  

 

 4  Dar traslado destes acordos ao Presidente da Xunta de Galiza e aos grupos 

parlamentares do Parlamento galego. 

 

Vigo, Galiza, 25 de setembro de 2020. 

Asdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

CONCELLO DE VIGO 


