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+ A la imatge, una professional 
valora una persona dependent en 
una residència. Foto: QUIM PUIG
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Uns 800 catalans han rebut els ajuts de la llei de dependència

Capdevila es compromet a posar fi als retards registrats abans de l'estiu

M.ALTIMIRA. Barcelona
Un total de 808 dels 26.561 grans dependents valorats ja han rebut els ajuts, d'un valor de 3,8 milions d'euros, en
aplicació de la llei de la dependència. La majoria d'aquestes prestacions s'han donat en forma d'ajudes per als cuidadors
no professionals o estan vinculades a les places residencials. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, va prometre posar fi als retards abans de l'estiu i va recordar que aquest any s'ha duplicat la partida destinada 
als grans dependents.

Malgrat que els retards en el procés de tramitació dels ajuts, d'uns dos mesos,
continuen, sembla que hi ha raons per pensar que almenys es podrà recuperar part
del temps perdut. La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va
afirmar ahir que, fins ara, un total de 808 dels 26.562 grans dependents o 
dependents de grau III (els únics que, de moment, poden rebre prestacions)
valorats a Catalunya ja han rebut els ajuts. Uns ajuts que, ja sigui en forma de
prestació econòmica o de serveis sumen 3,8 milions d'euros. En el primer cas, el
67,13% dels beneficiaris han destinat la prestació als cuidadors no professionals,
mentre que el 29,74% dels receptors l'han invertit en el pagament d'una plaça de
residència. La resta de beneficiaris, que sumen poc més d'un 3%, van destinar l'ajut
econòmic al servei a domicili, a un centre de dia o a un assistent personal. Quant al
segon cas, la prestació de serveis, els 233 ajuts que ja s'han fet efectius, són de
tipus residencial.

«Hem reconegut un lleuger retard per causes relacionades amb el procés d'informatització», va explicar Capdevila.
En aquest sentit, la màxima responsable del Departament d'Acció Social i Ciutadania va anunciar que, a banda
dels 135 professionals que, com estava previst, s'afegiran als equips d'atenció primària que estableixen el tipus
d'intervenció, a través de l'elaboració dels programes individuals d'atenció (PIA), que s'ha de fer en cada cas, la
conselleria destinarà 3 milions d'euros suplementaris per tal de reforçar aquests equips amb més recursos humans
durant un període puntual de quatre mesos. «Abans de l'estiu ja no es registraran retards i, per tant, no hi haurà
llistes d'espera», va assegurar Capdevila.

El director del programa per a l'impuls de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb
dependències, Jordi Tudela, va reconèixer que tot i que els esmentats retards han motivat un centenar de queixes
per part dels ciutadans, la majoria de les reclamacions, unes 180, s'han interposat degut a la disconformitat en la
valoració del grau i nivell de dependència. Capdevila va assegurar que en el termini d'un any hi haurà una revisió
d'aquests casos. La consellera també va recordar que està previst que 50.000 catalans percebin els ajuts al llarg
d'aquest any (els dependents de nivell II ho haurien de fer a partir del segon trimestre) i que, enguany, la partida
pressupostària destinada als grans dependents duplica la del 2007.
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