
 
Residencia de ORPEA na Coruña 

 
Orpea, un caso de rescate dunha empresa privada 

por parte dunha entidade pública 
 

 
Orpea é unha multinacional de orixe francesa (os principais accionistas son un fondo canadense e a 

familia Peugeot) que ten un millar de residencias e centros de maiores con máis de 60.000 
traballadores/as. Malia a súa expansión por Europa, no mercado español non está tan implantada como 
DomusVi, a líder do sector, ou Clece, pero a súa rede de centros (53 centros con 8.800 prazas, 2 deles en 
Culleredo e Lugo) supera á de Ballesol ou Sanitas. 

Tras a investigación levada a cabo polo periodista Victor Castanet, que publicou o libro Les Fossoyeurs 
(Os enterradores), sae á luz unha situación de maltrato, escaseza de material hixiénico e sanitario, así 
como deficiencias na alimentación, todo co fin de maximizar beneficios en detrimento da calidade 
asistencial ás persoas maiores. A repercusión desta investigación provocou unha baixada de solicitudes 
de usuarios e orixinou en xaneiro de 2022 unha crise que fai que os accionistas pidan unha auditoría 
externa. Esta confirma a maior parte do relatado e orixina unha crise de reputación, expulsión dos 
directivos e destapa un buraco de débeda de 9.500 millóns. Con esta operación Orpea perde o 80% do 
seu valor. 

Dado o grave da situación, a firma chega a un acordo coa entidade pública francesa Caisse des Dépôts 
(CDC), un brazo financeiro do Goberno francés e outros acredores (CNP Assurances e as mutuas MAIF 
e MACSF), que se fan co 50, 2% das accións. 

A subdirectora de Políticas Sociais do CDC sinala que, ademais de pór a salvo a compañía 
economicamente, trátase de defender e priorizar a calidade asistencial, así como unha axeitada xestión 
dos coidados ás persoas maiores. 

Vemos así outro caso de rescate dunha empresa privada por parte do Estado, neste caso o Estado 
francés. 
 

Mobilización da mocidade en Francia 
 
MODEPEN e as outras organizacións de pensionistas do Estado español expresaron a súa total 
solidariedade coa convocatoria para o 21 de xaneiro de 2023 dunha gran manifestación en 
París. 
Está claro que esta é unha loita solidaria. Pero cómpre destacar que nesta ocasión a iniciativa 
xurdiu da mocidade. E parabéns pola iniciativa! Porque o recorte das pensións afecta non só 
aos actuais pensionistas; tamén, e sobre todo, ao salario futuro do colectivo recentemente 
incorporado ao mercado laboral ou que aspira a facelo. Ata 10 organizacións xuvenís 
participaron inicialmente nesta proposta de mobilización (L'Alternative, La Voix Lycéenne, 
Les Jeunes Insoumises, FIDL-Le syndicat lycéen, Jeune Garde Antifasciste, Place publique 
Jeunes, Les jeunes écologistes, Les jeunes Génération.s, RED-Jeunes.fr, POI-Parti Ouvrier 
Indépendant); proposta apoiada despois polo movemento La France Insoumise (Francia 
Insumisa) e a práctica totalidade do mundo sindical que apoian o movemento. 
Cómpre ter en conta o que sucede en Francia, porque é evidente que non é este un problema 
exclusivo do Estado español: a reforma que propón o Presidente Macron en Francia é un 
produto máis da presión do poder financeiro e das institucións europeas para privatizar e 
debilitar os sistemas públicos de pensións, co pretexto dunha falsa insostibilidade dos 
sistemas de pensións de reparto, por culpa do envellecemento da poboación, da crise 
económica, da guerra... Do que lles interese inventar. Para mentir, sempre. 
E aquí xorde a pregunta: como implicar á nosa xuventude nesta loita reivindicativa duns 
dereitos que son seus, constitucionais, que pretenden arrebatarlle “poderes” que non son 
precisamente constitucionais, que non figuran como tal na nosa Constitución? Velaí a 
pregunta... 
Como esta nosa loita non é persoal, particular, “interesada”, senón solidaria e reivindicativa 
duns dereitos recoñecidos, sería bo sumar voces e persoas novas nas nosas mobilizacións. 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En todas partes cocen fabas 
 

O pasado 20 de xaneiro, MODEPEN convocou unha concentración na Praza Roxa de Santiago en 
solidariedade coa xente pensionista e traballadora francesa. Seica tolearon os de MODEPEN? Non, nin 
moito menos. É que en Francia se están a dar grandes mobilizacións coa participación de millóns de 
persoas, e mesmo convocatorias de folga xeral. Compartindo obxectivos e reivindicacións con eles, 
ten toda a lóxica que no resto de Europa manifestemos a necesaria solidariedade. 

Vexamos: os xubilados franceses, homes e mulleres, reciben unha pensión financiada mediante 
un imposto específico aos que traballan. A pensión media anda polos 1.400 euros despois de deducir 
os correspondentes impostos, e andan co “ruxe, ruxe” da creba do sistema polo envellecemento da 
poboación e polos baixos impostos que lles cobran aos máis ricos. 

Todo isto parécenos coñecido, non si? Os plans de Macron pasan, entre otras cousas, por retrasar 
en dous anos a idade de xubilación; e a privatización do sistema albíscase no horizonte. Como se pode 
ver, hai un gran parecido cos plans de reforma do ministro Escrivá e o goberno español, apoiados 
polos partidos de dereita, Vox, PP, Ciudadanos… 

A gran diferenza con respecto ao que pasa no estado español é que en Francia a loita é apoiada 
polos sindicatos maioritarios, o que favorece a masiva participación da cidadanía. Detrás das reformas 
están tamén organismos internacionais como o Fondo Monetario Internacional, ou nacionais, como 
a CEOE e, como non, o sistema bancario que devece por entrar a saco no multimillonario pastel que 
supoñen as nosas pensións. 

E non esquezamos a Comisión Europea, o goberno europeo por tanto, que quere unificar os 
sistemas en toda Europa e condiciona, cando menos parte, dos Fondos de Resiliencia aos diferentes 
países a que os parlamentos aproben e os gobernos poñan en marcha toda esa manchea de reformas 
regresivas. Cobra así todo o sentido que se a Comisión pretende impor as reformas en todos os países 
que a conforman, desde estes se responda solidariamente. Cómpre pois ir traballando para dar unha 
resposta internacional unitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lembra que MODEPEN Val de Miñor concéntrase en apoio das nosas reivindicacións todos os 

primeiros luns de mes, con chuvia ou sol, diante da capela de San Campio (A Ramallosa). 
Acompáñanos !!! 
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En defensa da Sanidade Pública en Galicia 
 

 O pasado 12 de febreiro máis de cincuenta mil persoas enchemos as rúas de Compostela en 
defensa da Atención Primaria e do Sistema Sanitario Público en Galicia na manifestación convocada 
por SOS Sanidade Pública, plataforma na que participa MODEPEN desde xaneiro deste ano. Días 
antes (o 7 de febreiro), SOS Sanidade Pública presentara para o seu trámite as máis de 55.000 
sinaturas recollidas para a proposición de lei, por iniciativa lexislativa popular, sobre medidas urxentes 
para recuperar e fortalecer a atención primaria, e que continúan a recollerse. 
 A Atención Primaria leva anos atravesando unha profunda crise estrutural, cun déficit importante 
de profesionais como consecuencia dos recortes nos orzamentos, aplicados polos sucesivos gobernos 
do Partido Popular. Esta situación de deterioro está alcanzando un punto de inflexión que pode ser 
irreversible: hai problemas de acceso á asistencia sanitaria, coa hexemonía da consulta telefónica, 
listas de agarda inaceptables, ausencia de persoal sanitario nos Centros de Saúde e peches das 
urxencias extrahospitalarias (PACs). 
 É preciso un cambio da política sanitaria da Xunta, que poña en marcha medidas extraordinarias 
e urxentes, polo que esiximos ao SERGAS e ao Goberno Galego o seguinte: 
 Un Plan Extraordinario e Urxente de medidas, para afrontar a crise e o desmantelamento actual 

da Atención Primaria e do Sistema Sanitario Público en Galicia. 
 O debate e aprobación, polo Parlamento Galego, das propostas da Iniciativa Lexislativa Popular 

que presentamos dende a Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia. 
 O incremento do orzamento sanitario e do gasto en Atención Primaria ata alcanzar o 25% do 

total, como di a OMS. A volta das Xerencias de Atención Primaria ás diferentes Áreas Sanitarias, 
así como a recuperación das excluídas por parte do PP. Pór en marcha o Consello de Saúde 
de Área Sanitaria e o Consello de Saúde de Galicia, para dar participación á cidadanía na toma 
de decisións no eido sanitario. 

 A recuperación das prazas recortadas, dotando de persoal aos Centros de Saúde, PACs e 
prazas hospitalarias desmanteladas. 

 

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS DEFÉNDENSE 

modepenminhor@gmail.com 


