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D’esquerra a dreta, Joan Serra, Susanna Roig, Jesús Bernal i Olga González al debat d’ahir. FRANCESC MELCION

Les entitats reclamen a l’Estat
que inverteixi en dependència
Alerten que les retallades estan sobrecarregant els cuidadors
AURI GARCIA MORERA
BARCELONA

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social va reclamar ahir a l’Estat
que inverteixi el que li pertoca en
l’atenció a la dependència. La presidenta de la plataforma, Àngels Guiteras, va assegurar que si l’Estat hi
aportés els mateixos recursos que
les autonomies, com preveia la llei,
“es podrien incrementar els beneficiaris de les prestacions i s’estima
que això tindria un efecte sobre
l’ocupació amb la creació de 30.000
llocs de treball”.
“Els usuaris ja estan aportant
més que el mateix Estat”, va lamentar Guiteras, fent referència a la informació avançada per l’ARA
aquest diumenge. Segons les dades
del departament de Benestar Social
i Família, l’aportació econòmica
dels usuaris va assolir un nou màxim històric l’any 2013, amb 195,28
milions d’euros, i va superar per primer cop l’aportació de l’Estat, que
va caure fins als 192,22 milions.
Durant un debat sobre la llei de la
dependència organitzat per la Taula del Tercer Sector en col·laboració
amb l’ARA i l’Ateneu Barcelonès,

representants de diverses entitats
socials van reclamar que les administracions públiques assumeixin la
seva responsabilitat en aquest àmbit. “La resposta que no hi ha pressupost l’hem de superar”, va defensar Susanna Roig, directora de gent
gran i dependència de la Creu Roja.
Jesús Bernal, psicòleg de la Federació Salut Mental Catalunya, va recordar que el sector associatiu va
néixer justament per cobrir necessitats que fa unes dècades encara no
cobria l’Estat. “Tenim la sensació
que tornem enrere”, va lamentar
Bernal. Olga González, coordinadora de l’àrea de famílies de la plataforma de la discapacitat intel·lectual Dincat, va corroborar que “les famílies estan desencantades perquè
això ja ho van fer fa 20 anys”.
Sobrecàrrega dels cuidadors

La Taula del Tercer Sector va alertar ahir que “les retallades i el
col·lapse del sistema de la dependència estan sobrecarregant els cuidadors familiars”. Àngels Guiteras
va recordar que “la gent prefereix
envellir a casa” i això fa que gran part
dels beneficiaris de la llei de la dependència rebin ajuts econòmics
per a cuidadors familiars. I va acom-

panyar la denúncia d’una reivindicació concreta: “Des del sector
demanem potenciar els serveis
d’ajuda a domicili, els serveis de
respir i els serveis psicosocials i
psicoeducatius”.
Marc Cadafalch, psicopedagog i expert en dependència de la
Fundació Pere Tarrés, va presentar un informe sobre els cuidadors familiars que destaca que
aquestes persones pateixen un
empitjorament de la salut, una
disminució del nivell econòmic i
repercussions negatives en la vida social. Cadafalch va plantejar
el repte de “garantir que puguin
cuidar la seva pròpia família” a
través de la formació i de les mesures de suport.
El president de la Federació
d’Associacions de Gent Gran de
Catalunya (FATEC), Mario Cugat, va intervenir durant el torn
amb una reivindicació contundent: “No podem permetre que
l’Estat s’escaquegi de la seva funció”, va exclamar entre aplaudiments. Sobre el dilema entre cuidadors familiars i serveis professionals, Cugat va recordar que
els usuaris han de rebre “la millor atenció”.e

PP i Unió, fora del consens de la llei contra l’homofòbia
ARA
BARCELONA

El Parlament va completar ahir l’últim tràmit abans d’aprovar definitivament la llei contra l’homofòbia.
La comissió de benestar va donar
llum verda al dictamen amb els vots
favorables de CDC, ERC, PSC, ICVEUiA, Ciutadans i la CUP. El PP i
Unió van quedar fora del consens en

votar en contra dels punts principals, com per exemple el capítol de
sancions per castigar els actes tipificats com a homòfobs.
El portaveu del PP, Enric Millo,
va assegurar que s’estableixen sancions “no necessàries” i va avançar
que estan estudiant portar la llei al
Consell de Garanties Estatutàries.
Això faria que s’endarrerís l’aprovació al ple. El portaveu de CiU, Jordi Turull, va treure importància al

vot contrari d’una part del seu
grup. La situació, va dir, “no ha de
ser una sorpresa per a ningú”.
El col·lectiu LGBT va mostrar
la seva satisfacció amb el text
aprovat, malgrat que descarta algunes de les seves demandes. Eugeni Rodríguez, portaveu del
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (Fagcat), va destacar que
la llei contra l’homofòbia és una
“reparació històrica”.e

