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Prop de 3.300 catalans ja reben prestacions de la llei estatal de la dependència

EL PUNT. Barcelona

Un total de 3.293 catalans ja disposen de programa individual d'atenció (Pia) i, per tant, poden rebre els serveis i
les prestacions que es recullen en la llei estatal de la dependència. Segons el Departament d'Acció Social i
Ciutadania, la majoria dels beneficiaris són persones amb un grau de dependència alt i requereixen serveis
residencials o l'atenció continuada al domicili. Des del mes de maig, quan es va obrir el període per presentar les
sol·licituds per conèixer el grau de dependència, 55.100 persones han demanat la valoració. Un total de 33.018 han
estat diagnosticades amb el grau més elevat de dependència i 6.124 amb el segon grau. De totes les persones
valorades 1.719 no han estat considerades dependents. La majoria de catalans dependents estan concentrats a la
demarcació de Barcelona. Tot i l'increment de persones ateses, la implantació de la llei de la dependència encara
genera crítiques. Ahir, la UGT del Baix Llobregat va denunciar les dificultats que tenen alguns usuaris per accedir
als serveis i les prestacions de la nova normativa. En concret, van afirmar que en els darrers dos mesos han rebut 
84 consultes d'usuaris que s'han trobat que, per exemple, els ajuntaments no els han fet el pla d'atenció
individualitzat.

D'altra banda, els sindicats CCOO i la UGT es van mostrar crítics ahir amb la proposta de cartera de serveis socials
presentada per la Generalitat. CCOO denunciava que «l'endarreriment en l'aprovació de la cartera de serveis socials
deixa sense efectivitat la llei de serveis socials». Segons el sindicat, tot i que la normativa va entrar en vigor el dia
1 de gener del 2008, els catalans no poden exigir els serveis perquè no està aprovat el primer catàleg que els
enumera i defineix. «Sense cartera de serveis la llei està buida de contingut», afirmava en un comunicat. La UGT
va destacar, en canvi, els aspectes que cal millorar de l'avantprojecte de cartera presentat dilluns passat als 
membres del Consell General de Serveis Socials. En concret, el sindicat demanava més concreció, ja que hi ha
«aspectes poc concrets» com ara les frases «professionals suficients» o «perfils adequats». La UGT reclamava,
també en un comunicat, al departament que la cartera no es demori en el temps i que «prevegi uns requisits
mínims perquè el sistema sigui de qualitat».
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