
30 LAVANGUARDIA DIVENDRES, 15 FEBRER 2019

100.000
dependents
als llimbs

El rebuig dels pressupostos deixa en l’aire
515 milions per posar fi a la llista d’espera

CELESTE LÓPEZ
Madrid

J a ho sabeu. Dimecres
una majoria parla
mentària va tombar
els pressupostos. Els
motius dels uns per

rebutjarlos i dels altres per de
fensarlos ja es van explicar a la
tribuna, en què conceptes com
Espanya, Catalunya, Estat, De
mocràcia (tots amb majúscules,
en vista de l’ímpetu amb què es
van pronunciar) van envair l’he
micicle. No gaire lluny, un grup
de treballadors socials només es
van acostar al televisor en elmo
ment de la votació. Els discur
sos/motius de cada formació
política no els interessaven. No
més el resultat. Quan la pre
sidenta del Congrés, Ana Pastor,
va llegir el triomf del no, les
seves cares van reflectir una
profunda decepció. No és gens
estrany.
Cent mil dependents, la majo

ria gent gran i dependents greus,
dels que necessiten ajuda per a
gairebé tot o tot, continuaran
esperant l’assistència que les
administracions els han atorgat
partint de la llei del 2006 però
que no poden donar per falta
de diners. Sí, 100.000. És el
nombre de ciutadans que encara

estan en llista d’espera (i
150.000 més) i que s’havien de
beneficiar dels 515 milions afe
gits a aquest capítol.
Lluny del Congrés dels Dipu

tats, a Granada, Inmaculada
González, de 54 anys, també es
lamenta. Filla única, fa tres

llargs anys va deixar la feina per
poder atendre la seva mare, de
88, grandependent i que espera
va una atenció que no arribava.
L’Inma veia en els pressupostos
la via per poder cotitzar a la Se
guretat Social i, almenys, no
comprometre encara més la se

va jubilació. Els pressupostos in
cloïen 315milions per fer front a
la Seguretat Social dels cuida
dors familiars retirats els anys
de crisi (170.000 van perdre
aquella cotització). Actualment,
408.000 familiars perceben una
quantitat del sistema d’atenció a

la dependència, que s’acosta als
270 euros, però la cotització és
cosa seva.
Pel sector de la dependència

el que va passar dimecres és,
senzillament, “una desgràcia”,
tal com assenyala José Manuel
Ramírez, president de l’Associa
ció de Directores i Gerents de
Serveis Socials.
Quan semblava que els polí

tics s’havien posat d’acord per
impulsar la llei que, sense cap
dubte, més retallades ha patit
per la crisi, la de dependència,
tot se’n va en orris. Actualment
hi ha uns 250.000 dependents
en aquesta llista d’espera per ser
atesos, malgrat que tenen reco
negut el dret, d’aquest total, uns
100.000, considerats depen
dents greus o grans dependents.
Els més vulnerables, els més ne
cessitats.
L’Observatori Estatal de la

Dependència del 2017 (l’últim
que s’ha publicat), elaborat per
l’Associació de Directors i Ge
rents de Serveis Socials, asse
nyala que aquell any van morir
38.000persones sensehaver po
gut exercir els seus drets deri
vats de la condició depersona en
situació de dependència. “Evi
dentment, no van morir per
aquesta causa, però sí que van
morir amb l’expectativa incom

ÀLEX GARCIA

L’atenció als dependents va patir les retalladesmés importants de la crisi; els pressupostos del Govern del PSOE ara rebutjats recuperaven una part d’aquells diners

Desafiaments de l’Estat de benestar

Tendències
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El Consell deMinistres aprovaràprevisiblementavui el projectede llei
d’educacióper derogar la Lomce. El projectede llei es remetràdesprés
al Congrés perquèesdebati, tot i que si es confirma la imminent con
vocatòria electoral les Corts quedariendissoltes i el text noes continu
aria tramitant. Segons l’avantprojecte, la religió continuarà sent

d’ofertaobligatòria per als centres i d’opció voluntària per a l’alum
nat, però serànoavaluable.Hi hauràunaassignaturade valors cívics i
ètics enun curs d’educacióprimària i enunaltrede l’ESO. Els estudi
ants queacabinprimerdebatxillerat ambmésdedos suspensosno
haurande repetir el curs sencer, només lesmatèries pendents.

L’EXECUTIU APROVA
AVUI EL PROJECTE PER
DEROGAR LA LOMCE

plerta d’exercir els seus drets i
rebre atencions”, assenyala Ra
mírez. Això suposa que cada dia
moren més de 100 persones de
pendents sense haver arribat a
rebre prestacions o serveis.
De totes les persones amb de

pendència reconeguda, aproxi
madament 1,4 milions, és a dir
dos terços, són dones (65%),
mentre que un terç (35%) són
homes. Un 72,24% dels depen
dents reconeguts tenen més de
65 anys, i elsmés grans de 80 re
presenten un 54,57%.
“L’increment dels pressupos

tos permetria treure’n la meitat
de la llista. A més a més, alleu
jaria financerament les comu
nitats autònomes, que, en la ma
joria dels casos, han sostingut
el desenvolupament de la llei
com bonament han pogut amb
l’aportació d’un 80% de la des

pesa del servei, malgrat que, se
gons la norma, hauria de ser
a parts iguals entre adminis
tració central i autonòmica (ni
vell mínim garantit)”, assenyala
Ramírez.
Segons les dades de l’Observa

tori Estatal de Dependència, la
despesa mitjana per persona en
situació de dependència atesa el
2017 va pujar fins als 8.225 euros
anuals, dels quals 6.884 van ser
aportats per les comunitats au
tònomes i només 1.341 pel Go
vern central.
Segons les dades amb què tre

balla aquesta associació, refe
rent al sector, l’increment de
515 milions d’euros encara no
permetria posar fi a la llista d’es
pera, ni tan sols la de grans de

pendents. De fet, suposava un
72% del pressupost necessari
per posar fi a la desatenció dels
grans dependents i dependents
greus (715 milions), però un pas
de gegant. L’esperança era que a
finals del 2020 o el 2021 aquesta
llista d’espera desaparegués, tal
com van acordar els partits par
lamentaris que van subscriure el
Pacte per la Dependència. Tots
van firmar el pacte,menys el PP.
Però encara hi ha esperança,

asseguren des del Govern. Tots
els grups parlamentaris del
Congrés, a excepció del PP, van
acordar exigir al Govern que
capgiri les retallades en depen
dència des del 2012, a través dels
pressupostos o a través d’un re
ial decret.
Ho van acordar al desembre,

quan van ratificar el pacte subs
crit el 2016 a instàncies de l’As

sociació de Directors i Gerents
de Serveis Socials. Llavors,
conscients de les dificultats que
hi hauria per tirar endavant els
pressupostos, tots els partits, ex
cepte el PP, es van comprome
tre, comaalternativa, a demanar
a l’Executiu un decret llei, en
virtut de la urgència social que
suposa aquest tema, per abordar
d’una manera directa i immedi
ata l’increment del finançament
dirigit a la dependència. Fonts
del Govern van confirmar que
mantindran el que es va acordar.
Inma González, de totes ma

neres, té poques opcions de
cotitzar a la Seguretat Social
per l’atenció a la seva mare.
Aquesta partida no està inclosa
en el pacte.c

MÉS DE 250.000

L’increment
pressupostari
permetria reduir un
40% la llista d’espera

PACTE

Elspartits,menyselPP,
vanacordaraportar500
milionsmés, tot iqueno
s’aprovessinelscomptes

EL GOVERN ESPANYOL, DISPOSAT

Undecret llei per
urgència social
permetria “salvar” els
possibles beneficiaris

REALITAT VERGONYOSA

Cada diamoren
100 persones sense
haver rebut els serveis
a què tenien dret

JUANMANUEL GARCÍA
Barcelona

El 2017, 18.438 persones estaven a
les llistesd’esperaperingressaren
residències amb finançament pú
blicaCatalunya.Lesdadesoficials
les va donar a conèixer fa uns dies
el conseller de Treball, Afers So
cials i Famílies, Chakir el Homra
ni, com a resposta a una pregunta
parlamentària.
Però hi ha una altra xifra, fins i

tot més impactant, que il∙lustra la
gravetat de la qüestió: entre el
2013 iel2017,aCatalunyavanmo
rir més d’11.000 persones mentre
esperaven alguna prestació per
dependència. Lamajoria d’aques
tes persones ja havien estat valo
rades pels serveis socials i dispo
saven d’un pla individualitzat
d’atenció (PIA).
En aquest context, el rebuig al

Congrés del projecte de pressu
postos generals de l’Estat del 2019

deixa sense efecte l’anunciat in
crement de gairebé un 60% a la
partida dedicada a la dependèn
cia. D’altra banda, les negocia
cionsperaprovarelspressupostos
de la Generalitat també estan es
tancades des que Catalunya en
Comú va anunciar fa tres setma
nes que suspenia les negociacions
amb el Govern de la Generalitat
perquè les posicions estaven
“molt allunyades” enafers socials,
entrealtresqüestions.
Una de les deu prioritats que

vanplantejarels comunsvaser“la
construcció de 3.500noves places
per a residències, amb l’objectiu
de reduir a la meitat la llista d’es
pera”, explica la diputada Marta
Ribas (Catalunya en Comú), que
va participar en les converses. La
resposta del departament va ser
que no està prevista la inversió en

noves places per aquest any.
Francesc Iglesias, secretari
d’Afers Socials, replica que “les
places públiques han augmentat
un 17%els últims dos anys; aquest
any la inversió es concentrarà en
l’atencióa ladiscapacitat ielsajuts

domiciliaris”.
Els comptes del PSOE preveien

augmentar gairebé un 60% les
prestacions a la llei de la Depen
dència, un projecte infradotat des
del 2012, quan el govern del PP la
varetallar.Desd’aleshores, lesau

tonomies s’hanvist obligadesaas
sumir bona part del pes del finan
çament dels serveis de dependèn
cia. El 2017, l’Estat només va
aportar un 12,2% dels 1.500 mili
onsquecostademantenir el siste
ma de dependència a Catalunya.
Sensel’ajudaaddicionalqueelGo
vern de Sánchez havia projectat i
el poc marge de maniobra de la
Generalitat, lacuaperaccedirales
residències continuaràavançant a
pasmolt lent elsmesosvinents.
El problema creixerà en un

futur pròxim: ara hi ha més
d’1.400.000personesdemésde65
anys a Catalunya, gairebé un 19%
de la població. El 2050, aquest
percentatge creixerà fins a un
30%, i la franja d’edat de més de
85 anys ja representarà unes
550.000 persones, el doble que
ara.c

Més de 18.000 catalans,
pendents d’accedir
a una residència

SISTEMA INFRADOTAT

El 2017 l’Estat només
va aportar un 12,2%
del cost del sistema de
dependència català

Uns comptes socials
]Els nens en situació de pobresa greus, les
famílies més vulnerables i els estudiants
són, amb els dependents, els més perjudi
cats pel rebuig dels comptes dissenyats pel

Govern espanyol. I és que, després demolts
anys de crisi que van implicar retallades a
l’àmbit social, arribaven uns pressupostos
que capgirarien aquella situació.

Pobresa infantil. Els comp
tes rebutjats dimecres in
cloïen un augment de
266 milions en els fons per
a la protecció de les famíli
es destinats sobretot a com
batre la pobresa infantil.
Els pressupostos incorpo
raven un increment en la
prestació per fill a càrrec i
el desplegament gradual de
l’ingrés mínim vital, que
elevava la quantia un
17% amb caràcter general
(de 291 euros a 341 euros
per menor a càrrec per a
1.263.000 nens, aproxima
dament, sense discapacitat)
i un 101% per als nens que
estiguin en situació de
pobresa severa (fins a
700.000 de menors, que
passarien a percebre
588 euros). Amb aquesta
mesura l’Executiu pretenia
reduir la pobresa infantil
severa un 12%, cosa que
afectaria uns 82.000 nens.
Els pressupostos també
preveien l’innccrreemmeenntt ddeell
pressupost pper al pla con
certat de serrveis socials,
amb un auggment de
25 milions een ajuts per a
menjador peer a famílies en
risc d’exclussió social. Un
increment qque havia de
permetre finnançar progra
mes d’actuaació com el pro
grama Vecaa de lleure inclu
siu de vacannces i que ga
ranteix una alimentació
adequada, ccompleta i equi
librada duraant el període
d’estiu per aals menors en
risc d’exclussió.

Copagament farmacèutic
També inclooïa l’eliminació
dels copagamments als pensi
onistes que no estiguin
obligats a prresentar la
declaració dde l’impost
sobre la rennda de les perso
nes físiques (IRPF) i
percebin unna renda anual
d’11.200 euros ii, en ell cas

de fer la declaració, als
pensionistes amb una ren
da inferior a 5.635 euros.
Alhora, n’estaven exempts
els perceptors de la presta
ció econòmica de la Segu
retat Social per fill o menor
a càrrec. Aquesta mesura
tenia un impacte estimat de
7,8 milions de beneficiaris
(5,3 milions de pensionistes
i 2,5 milions les persones
amb menors a càrrec).

Beques. Els comptes de
l’Estat per aquest any inclo
ïen el rècord a la partida
destinada per a beques: 150
milions d’euros més, fins a
arribar als 1.780 milions
d’euros, la xifra més alta de
la història i un 10,2%
(205 milions d’euros) més
que l’any anterior. Bona
part d’aquests diners s’ha
vien de destinar a la baixa
da de la forquilla que per
metria que les matrícules
universitàries fossin gratuï
tteess. AA mmééss, eess ddeessttiinnaa
ven 100 milions
d’euros a finan
çar la cobertu
ra de llibres i
material
escolar
gratuït
d’etapes
obligatòries,
cosa que
duplica la
quantia de
l’exercici
anterior. D’al
tra banda,
amb els
pressupos
tos també
es finança
la major
part de
l’aportació
de 34 milions
d’euros per al desenvolupa
ment del programa Eras
mus+, les beques per a
ll’’aprenenttattge dde llllengüüg es

estrangeres i les beques
Sèneca, que es recuperaven
aquest any.

Violència de gènere. L’Exe
cutiu havia destinat
220 milions d’euros per
aplicar el 2019 les mesures
incloses en el pacte d’Estat
contra la Violència de Gè
nere als ministeris i admi
nistracions i incorporava
en aquest exercici duplicar
de 20 a 40 milions la parti
da per als ajuntaments.
Com que era un compromís
del pacte d’Estat signat,
aquesta partida (menys els
20 milions extres als ajun
taments) es podria recupe
rar a través d’un decret llei.

Permís de paternitat. L’am
pliació del permís de pater
nitat de les cinc setmanes
actuals a les vuit el 2019 es
queda encallat. L’Executiu
preveia en el projecte de
llei gastar 302 milions més

ppeerr finançar l’am
ppliació del per
mís de paterni
tat.

Rercerca. La
partida destina
da a R+D+I pu
java, a la fi, un
5,6%. La xifra
total d’inversió
ascendia als
6.729 milions
d’euros (un
increment de
357 milions),
sobretot per a
la recerca
científica

(99,8%); la recerca
i ddesenvolupament
tecnnològic i indus

trial ((14%); la recerca
geològicca i minera, i

mediambieental (7%), i la
recerca eneergètica, medi
ambiental ii tecnològica
((1166,22%%)).


