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Societat

Aterratge
desconcertant
a l’aeroport
del Prat

Empitjora
la salut dels
cuidadors
familiars

El pilot rus que va
avortar la maniobra
assegura que els
controladors li van
demanar perdó

Prestacions i ajuts a la dependència (any 2014)
109.779

83.496

prestacions

serveis

150.342

persones
beneficiàries
Cuidador no professional
Vinculada a residència
Vinculada a SAD*
Vinculada a centre de dia
Assistent personal

100.015
9.132
317
270
45

Beneficiàries per territori
Tarragona
7,6%

Barcelona
71,7%
Girona
9,6%

*Servei d’atenció domiciliària
FONT: DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Lleida
6,7%

Terres de
l’Ebre
4,4%

RETALLADA El descens en les aportacions de l’Estat a la
dependència repercuteix en el benestar físic i psíquic dels
cuidadors VULNERABLES Un estudi avisa que voregen
la precarietat PERFIL La majoria són dones grans
Carles Sabaté
BARCELONA

Els cuidadors familiars ja
estan sense alè. Els cuidadors no professionals de
persones dependents han
vist deteriorada la seva salut física, i també psíquica,
amb les retallades i aquest
fet ha agreujat la seva qualitat de vida, ja molt afectada per l’absència d’oci, les
dificultats econòmiques i
les renúncies de tota mena. Aquestes són dues de
les principals conclusions
de l’estudi Els cuidadors
familiars. Repte del sistema de la dependència,
presentat ahir per la Taula
del Tercer Sector Social de
Catalunya. En l’informe
s’alerta també que un 18%
de les persones cuidadores no professionals estan
deprimides i que un 14%
fan un abús de medicaments com a conseqüència de la sobrecàrrega física i emocional.
L’estudi, l’ha elaborat el
psicopedagog i expert en
dependència de la Fundació Pere Tarrés, Marc
Cadafalch. Constata que
aquestes mancances aug-

Les frases

—————————————————————————————————

“Deixar la residència
per dur el dependent
a casa implica
conseqüències
a llarg termini”
Marc Cadafalch

PSICOPEDAGOG FUND. PERE TARRÉS
—————————————————————————————————

“El col·lectiu de
cuidadores familiars
femenines és el més
castigat per la crisi,
tot i ser invisible”
Àngels Guiteras

PRESIDENTA TAULA TERCER SECTOR

mentaran els pròxims
anys, i proposa a les entitats del tercer sector que
es replantegin els serveis a
oferir a aquests cuidadors,
pet tal de facilitar-los les
coses i adaptar-se a la seva
gran vulnerabilitat. La davallada en els ajuts públics
“produirà, a llarg termini,
efectes col·laterals entre
els cuidadors”. L’estudi
adverteix també que moltes famílies han hagut de
treure el malalt dependent de la residència en
quedar-se algun membre,

Les xifres

—————————————————————————————————

3.837

milions d’euros és l’aportació de les autonomies a
la dependència. L’Estat hi
aporta només 1.317 milions.

83

—————————————————————————————————

per cent dels cuidadors
són dones. Més del 57%
es fan càrrec d’algun
dels seus progenitors.

o tots dos, a l’atur. “Davant
d’aquesta situació, moltes
famílies han renunciat a la
plaça i han passat a cuidar
la persona a casa, fet que
complicarà també la situació dels cuidadors”,
alerta Cadafalch.
L’Estat fa l’orni
L’empitjorament de la salut física i psíquica s’ha
agreujat els dos últims
anys, quan el govern estatal va decidir retallar les
prestacions a la dependència i no finançar els ni-

vells d’atenció previstos
inicialment. L’Estat aporta 1.317 milions a finançar serveis concertats i
cuidadors, mentre que les
comunitats autònomes
fan front a 3.837 milions.
L’estudi de la Pere Tarrés
assenyala que, si l’Estat
aportés 2.634 milions
més, es podria incrementar el nombre de beneficiaris que estan esperant rebre les prestacions i tindria un efecte fins i tot sobre el mercat de treball,
amb prop de 30.000 persones més contractades.
Tot i que el 91% de les
prestacions de la dependència es destinen als cui-

Ni vacances ni descans
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La meitat dels cuidadors de
més de 65 anys de l’Estat que
s’ocupen de persones encara
més grans no faran ni vacances ni descansaran aquest
estiu. Els més afortunats, un
21%, podran autofinançar-se
algun substitut i disposar
d’uns quants dies de lleure,
mentre que un 24% rebran
ajut d’altres familiars de manera puntual per descansar.
Només un 4% tindran l’ajuda
dels serveis socials per descansar. La resta no descansen, segons dades del darrer
Baròmetre de la Gent Gran

de la Unió Democràtica del
Pensionista. Entre els cuidadors que no han complert
l’edat de jubilació, menors de
65 anys, la situació tampoc
no millora gaire, ja que més
d’un terç (36%) no reben cap
ajut, només un 11% es poden
pagar un substitut i un 3,6%
rebran ajut oficial per tenir-lo.
Entre aquest col·lectiu, sí que
la meitat rebran un cop de mà
dels familiars. Es calcula que
un 13% de les persones més
grans de 65 anys cuiden una
altra persona dependent
amb alguna discapacitat.
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L’APUNT

Els ministres de l’àmbit econòmic s’omplen la boca
dels brots verds en l’economia. L’incipient recuperació del consum i el turisme intern semblen confirmar
l’existència d’aquests brots verds. Però les persones
dependents i els seus cuidadors no en tenen ni rastre. Són els més vulnerables, ja que la majoria de les
persones que cuiden una persona dependent no farà

Per a la
dependència
Carles Sabaté

vacances, ni un dia. Amb una mitjana de dedicació
diària de 10 hores. Potser que els mínims guanys que
tenen les arques de l’Estat es destinin a aquest sector tan patidor i no tant a eixugar el dèficit amb els
bancs europeus, perquè amb tanta corrupció política
és un objectiu impossible millorar la confiança inversora cap a l’Estat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

OPINIÓ

Tipologia dels serveis prestats
Llar amb suport de salut mental
Hospital de dia
Llarga estada de salut mental
Sociosanitari
Llar residència
Residència discapacitats
Centre de dia discapacitats
Centre de dia de gent gran

86
115
753
1.469
2.043
3.720
4.376
6.355

Roser Rosell

Presidenta del Casal dels Infants per a l’acció social als barris

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

19.216
20.440
24.923

Teleassistència
Ajuda a domicili
Residència de gent gran

Les ONG insisteixen que no s’aturi la solidaritat durant l’estiu ■ ALBERT SALAMÉ

La necessitat no fa vacances. El
compromís i la solidaritat, tampoc

J

dadors familiars, la retallada del 15% dels seus
ajuts feta per l’Estat i la supressió de les cotitzacions
els han situat prop de la
precarietat, “a banda de la
càrrega psicològica”, recorda l’anàlisi sobre la
dependència. “La disminució de les atencions domiciliàries, lligada a la crisi
dels ajuntaments, i el
copagament sanitari” converteixen les famílies en
més vulnerables, avisa.
La presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector de Catalunya, Àngels Guiteras, va lamentar
en la presentació de l’informe que les retallades

pressupostàries, sobretot
les fetes per l’Estat, “estan
duent al col·lapse el sistema de la dependència i
sobrecarregant els cuidadors familiars”. Aquest
col·lectiu té un perfil molt
—————————————————————————————————

Pateixen pel
copagament
sanitari i l’atenció
domiciliària
—————————————————————————————————

definit, i alhora invisible i
molt castigat per la crisi:
dones grans que cuiden familiars d’edat avançada.
Un 83% dels cuidadors
són dones. En la majoria

de casos, un 57%, és el fill
de la persona atesa i, en un
17%, el cònjuge. Els néts
sumen només un 17%
més. La mitjana de temps
que cuiden una persona és
de sis anys i escaig, amb
una dedicació de deu hores diàries. Fins i tot un
15% de cuidadors no professionals admeten que es
fan càrrec, esporàdicament, de dues persones.
A Catalunya hi ha
150.342 persones beneficiàries de la llei de la dependència. Un 77% del
total són persones més
grans de 65 anys i més de
vuitanta mil persones tenen més de 80 anys. ■

a ha arribat l’estiu. Per a molts el moment de les anhelades vacances, de
canviar el ritme... L’estiu suposa un
punt d’inflexió en les nostres rutines. Però
suposa també l’acabament del període escolar i, per a algunes famílies i nens i nenes en situació més vulnerable, el trencament dels hàbits que s’han anat adquirint
durant el curs. Els dies més llargs amb
molt temps lliure, sense res concret a fer,
fan que s’incrementin les hores fora de casa, al carrer, i s’agreugin les dificultats de
les famílies per poder atendre els fills i filles durant tot el dia. L’estiu porta també
un cert relaxament en els mecanismes de
protecció i la xarxa social es debilita.
Per a aquests infants i joves el trencament de l’atenció educativa durant l’estiu
posa en risc els aprenentatges i moltes de
les millores assolides durant l’any en la seva quotidianitat, així com dificulta garantirlos necessitats tan bàsiques com ara una
alimentació adequada. L’acompanyament i
l’atenció continuada són clau per a l’educació dels infants i sobretot per a aquells que
es troben en entorns més desafavorits. Tot
és més difícil per a ells, i corren el risc de tirar enrere. Cal, doncs, que les entitats socials treballin més que mai aquests mesos
per procurar que això no passi.
Avui, el cercle de la pobresa encara es
reprodueix perillosament allà on es concentren famílies que acumulen indicadors
de risc. Veiem com la pobresa s’hereta de
pares a fills. I, tot i que creix la preocupació
dels governants pel tema i se’n parla molt,
no s’han generat polítiques adequades per
evitar-ho. Aquest és un repte que fa massa

temps que està pendent i que passa factura en temps de crisi en aquells que ja patien situacions molt vulnerables.
Mentre fem i desfem pactes contra la
pobresa, comença un altre estiu, que és un
veritable repte per a les entitats socials. Cal
garantir una atenció adequada i de qualitat
per al màxim nombre de nens i nenes que
ho necessitin, i cercar i implicar les persones necessàries per fer-ho possible.
Al Casal ho fem sumant el màxim d’esforços per reforçar totes les activitats en
tots els barris on actuem. Fem costat cada
dia a infants i famílies generant activitats
de lleure educatiu i espais de referència,
que els procuren atenció i acompanyament en aquest període de vacances escolars. Enguany l’equip d’educadors i educadores i fins a 500 voluntaris acompanyaran 1.000 infants i joves, cada dia de
l’estiu, al Raval, el Besòs, la Mina, Santa
Coloma, Badalona i Salt. Això representa
un compromís de moltes persones que
creuen que transformar la vida d’aquests
nens i nenes mereix el nostre esforç.
Mentre la política no reaccioni, calen
moltes més mans, moltes més veus, moltes més persones preocupades per la tossuda realitat de la pobresa i l’exclusió infantil, que vulguin sumar el seu esforç per
tal d’acompanyar els nens i nenes en la
defensa dels seus drets i impedir així que
els seus passos endavant s’aturin.
Cada dia, també durant l’estiu, cal continuar compartint somnis i somriures amb
els nostres nens i nenes. La necessitat no
fa vacances. El compromís i la solidaritat
tampoc en poden fer.

