MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS EN RELACIÓ AL
CONFLICTE LABORAL QUE VIU ACTUALMENT EL CENTRE DE VILLABLANCA A LA CIUTAT DE
REUS
Sota el nom Villablanca, el Grup Pere Mata ofereix diferents serveis en l’atenció a persones
amb discapacitat intel·lectual que cobreix totes les necessitats de tractament. Atén més de 600
persones amb discapacitat intel·lectual distribuïts en diversos equipaments. Té 366 places de
residència i 47 de centre de dia, concertades amb el Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya, mentre que la resta de places pertanyen a l´Àrea de Salut Mental.
També hem de parlar de Villablanca Social que, a més de Reus, gestiona altres serveis
residencials com la Residència Bellvitge a L’Hospitalet de Llobregat.
Segons la definició que en fa el Grup Pere Mata, aquests tots són centres de referència a
Catalunya pel que fa a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Villablanca desplega
un ampli programa de formació per als seus professionals i disposa d´una unitat d’investigació
especialitzada en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual (UNIVIDD). En el transcurs de més de
50 anys, el centre ha passat per diferents etapes, i ha adaptat la seva activitat a situacions i
requeriments de les xarxes sanitària i social, però sempre sense perdre l’objectiu principal:
l’atenció de qualitat a les persones. L´atenció a les persones usuàries és totalment individual
mitjançant un programa d´objectius assistencials que plantegen millorar l´autonomia funcional
i adaptativa de la persona així com millorar la seva qualitat de vida en un entorn substitutori
de la llar. Tot plegat, gràcies a un equip de treball de diferents àmbits professionals.
Ara bé, la privatització dels serveis bàsics no té uns resultats com els que es plantegen en
aquesta definició anterior. Quan una empresa privada es fa càrrec d'un servei que hauria de
ser públic i essencial, aquesta només té un objectiu prioritari que és obtenir un benefici
econòmic per davant de la qualitat i l'eficiència. Per tant, l’empresa intentarà complir amb les
exigències marcades per l'ens públic contractant, però sempre buscant la manera d'extreure'n
la màxima rendibilitat a base de reduir costos. En la majoria de casos, tot aquest procediment
va en detriment de les persones usuàries del servei com de les condicions laborals de les
treballadores. És el cas de Villablanca.
Les treballadores del centre assistencial Villablanca mantenen una vaga des del 21 d’agost i
una tancada des del 7 de setembre per reivindicar millores laborals i de salaris ja que la seva
tasca implica una sobrecàrrega de treball molt gran. Aquestes reivindicacions també són per
les persones usuàries del servei ja que el que aquestes treballadores volen és oferir el millor
per a la seva estabilitat emocional i autonomia.
El dia de l’entrega dels Guardons de la Ciutat, des del carrer demanaven que l’alcalde
intercedís entre l’Empresa Pere Mata i les treballadores, aquest hi va accedir però sense cap
mena de compromís de millora. A l’actualitat, ja porten dues reunions realitzades i no s’ha
arribat a cap acord. Una situació alarmant que pot desencadenar una situació límit tant per les
treballadores com per les persones usuàries i les seves famílies que necessiten un servei de
qualitat i eficient.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa els següents acords al ple del 22
d’octubre de 2021:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Reus reconegui la tasca dels treballadors i treballadores del
Centre Villablanca i mostri el seu suport a la seves reivindicacions.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Reus insti el Departament de Drets Socials de la Generalitat a
reunir-se amb el comitè de vaga de Villablanca per afrontar el conflicte existent.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Reus insti al Govern de la Generalitat a iniciar un procés
d’anàlisi de l’aprovisionament i la gestió del Servei de Salut Mental arreu del Principat dins el
marc de la Comissió sobre Salut Mental i Addicions creada el passat juny de 2021.
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