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Més de mil catalans han rebut els ajuts previstos per la llei de la dependència

M. ALTIMIRA. Barcelona

La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va facilitar ahir, durant la
celebració de la comissió de Benestar i Immigració, les últimes dades sobre el
nombre de persones que ja disposen d'un programa individual d'atenció (PIA) –el
document per determinar la intervenció que s'ha de dur a terme en cada cas– i que
ja han rebut una de les prestacions, ja sigui econòmica o de serveis, previstes per la
llei de la dependència. A data d'1 de febrer, un total de 1.200 catalans ja eren
prestataris, i 39.152 persones havien estat valorades i esperaven obtenir, en un
període de tres mesos, segons els terminis establerts per la llei, el PIA i l'ajut.

De les 39.152 persones que han estat valorades, 30.508 són de grau III; 5.199, de grau II; 1.713, de grau I, i la
resta, 1.734, no es corresponien amb cap dels nivells de dependència establerts en la normativa.

D'altra banda, i tal com van assenyalar durant la comissió, prop d'un 70% dels ajuts que ja s'han rebut estan
destinats a cuidadors no professionals.

La consellera va reconèixer que, en un 20% dels casos, l'ajut ha arribat tard i va insistir en la complexitat de
l'aplicació d'aquesta llei, que no va comptar amb un desplegament reglamentari fins l'abril.

Capdevila es va comprometre a posar fi a aquests retards abans de l'estiu i, en aquest sentit, en una roda de 
premsa feta a finals del gener passat, va anunciar que, a banda dels 135 professionals que, com estava previst, 
s'afegiran als equips d'atenció primària que elaboren els PIA, la conselleria destinarà tres milions d'euros
suplementaris a reforçar aquests equips amb més recursos humans durant un període mínim de quatre mesos.

CARME CAPDEVILA
consellera d'acció social i ciutadania
La consellera va dir que la complexitat del desplegament de la llei ha provocat retards en un 20% dels casos
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