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COMUNICADO DE SOLIDARIEDADE E APOIO 

ÁS MOBILIZACIÓNS DO PERSOAL DAS 

RESIDENCIAS PRIVADAS, 

convocadas polas organizacións sindicais que 

están negociando o Convenio Colectivo de 

Residencias Privadas da Terceira Idade, que 

inclúen Folga desde a noite do 17 de Marzo

A precariedade das condicións salariais e laborais,  

caracterizan o traballo do persoal das Residencias. 

As traballadoras denuncian salarios ínfimos e 

unha carga de traballo brutal.

O actual convenio expirou a finais de 2019 e 

desde aquela a patronal négase a renovar o 

Convenio Colectivo, ou a actualizar as Táboas 

Retributivas, mantendo unha posición teimuda e 

mesquiña. 

Nesta situación, as organizacións sociais que 

constituímos a “Alianza”, todas elas de carácter non 

sindical, queremos facer pública a nosa 

solidariedade e apoio á loita das traballadoras 

das Residencias, así como a nosa vontade de 

apoiar e participar nas mobilizacións públicas que 

convocan os sindicatos en defensa das 

reivindicacións das traballadoras. 

A “Alianza Galega polos 

Servizos Sociais Públicos para 

Maiores e Dependentes” 

(AGSSP), está constituída polos 

seguintes colectivos sociais :

• VELLEZ DIGNA (Asociación 

Galega de Familiares e Usuarios 

das Residencias),

• TREGA (Traballadoras das 

Residencias de Galicia), 

asociación profesional, non 

sindical, de traballadoras das 

Residencias); e 

• MODEPEN (Movemento Galego 

en Defensa das Pensións e os 

Servizos Públicos), organización 

social dos e das pensionistas 

galegas.

As organizacións que formamos 

a “Alianza” consideramos 

• que o dereito a uns coidados 

dignos no solpor da vida deben 

ser considerados como un 

dereito cidadán básico, que a 

administración Pública debe 

garantir; e 

• que a existencia dun fortes 

Servizos Sociais Públicos para 

Maiores e Dependentes, deben 

constituír o 4º piar do Estado de 

Benestar, a carón da Sanidade 

Pública, a Educación Pública, e o 

Sistema Público de Pensións.
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Recoñecemos plenamente que é aos sindicatos a 

quen lles corresponde a tarefa de protagonizar a 

negociación salarial e das condicións de traballo do 

persoal das Residencias, así como a de programar as 

mobilizacións que consideren precisas para apoiar a súa 

negociación. Nós apoiamos esas mobilizacións.

Na “Alianza” estamos totalmente convencidos de 

quen só unhas traballadoras ben pagadas, e cunhas 

condicións de traballo dignas, están en condicións de 

aportar, aos usuarios e usuarias, uns coidados  que 

se caractericen pola súa calidade e humanidade no 

trato.

Por iso, facemos público o noso apoio as 

mobilizacións públicas que convocan os sindicatos, 

comunicamos a nosa vontade de participar nelas, e 

facemos un chamamento a que tamén participen 

nelas todas as persoas e organizacións que 

defendan uns servizos dignos de Dependencia.

Participemos nas mobilizacións 
na defensa dunhas condicións salariais e laborais 

dignas do persoal das residencias!!!

11/03/2022 (venres): VIGO, ás 11 horas 
→ saída da Residencia Ballesol (Gran Vía 10), ás 11:00 h.

16/03/2022 (mércores): SANTIAGO, ás 11 horas 
→ diante da Xunta de Galicia  (San Caetano s/n) ), ás 11:00 h

A “Alianza” ten como 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS 

• a defensa da calidade dos 

coidados prestados ás 

persoas usuarias dos 

Servizos de Atención a 

maiores e dependentes 

(Residencias, Centros de Día, 

Servizos de Atención no Fogar, 

...) . 

• a existencia dunhas 

condicións de traballo 

dignas das do persoal que 

traballe nos Servizos de 

Dependencia, e 

• a defensa dun sistema de 

Servizos Sociais dirixidos 

aos maiores e dependentes 

de carácter plenamente 

públicos, de calidade 

contrastada, e de Cobertura 

Universal.


